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 EDITORIAL

JEŠTĚ ŽE SE TOHO VINNETOU NEDOŽIL!
Německá televize ARD už nebude vysílat filmy s Vinnetouem,  
část veřejnosti totiž podle ní považuje označení „indiáni“ za rasistické.  
A nakladatelství Ravensburger zastavilo prodej dětských knih  
o Vinnetouovi kvůli „negativním ohlasům“ na titul  
Mladý náčelník Vinnetou.
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Vinnetou a spol. prý podporují rasistický folklór a zlehčují utrpení 
původních obyvatel Ameriky. U nás máme zatím šlechetného 
náčelníka Apačů a jeho přítele Old Shatterhanda tak, jak je 

vytvořil německý spisovatel Karel May, rádi – a ČT, která nedávno 
vysílala reprízované příběhy, zatím neavizovala, že by ji část veřejnosti 
zasypala svými protesty. I když postavu apačského náčelníka ztvárnil 
Francouz (který mimochodem tyto hyperkorektní manýry kritizoval 
a tohoto počinu se už naštěstí nedožil) a německého greenhorna 
Američan, o jugoslávských indiánech z dalších mayovek nemluvě. 

Takže co dál? Zakážeme Saxanu, aby se neurazily čarodějnice, 
že je prezentuje nekorektně, protože jediným oficiálně uznaným 
čarodějnickým mustrem je Harry Potter? Nebo poputuje Vinnetou 
do trezoru jako filmy z éry nacistické propagandy, které se sice 
dochovaly, ale jsou přístupny pouze pro studijní účely?

Pokud ano, je mi líto mladé generace, protože ztratí možnost 
srovnání a bude odkázána jen na vykastrované a zoficializované 
verze věcí, k nimž měly předchozí generace volně přístup. Takže 
bude považovat za realitu jen orwellovskou verzi skutečnosti upra-
venou tak, aby vyhovovala schválenému pojetí, aniž by vůbec tušila, 
že existuje i několik dalších, z nichž si dříve každý mohl vybrat, co 
jeho vkusu a nátuře vyhovovalo nejvíce.

Indiáni budou tedy zobrazováni nadále korektně tak, jak to uka-
zuje např. poslední ze série filmů Predátor, jako skuteční hrdinové, 
kteří si (zejména ženy) hravě poradí s mimozemskými monstry, na 
něž byla i nejvyspělejší technika předchozích dílů krátká. V reálných 
dějinách měli však bohužel smůlu a místo Predátora je čekal osu-
dový střet s technologicky mnohem zaostalejšími bledými tvářemi, 
které je následně zdevastovaly nejen střelným prachem a želez-
nicí, jež propojila kontinent přes jejich prérie, ale hlavně kořalkou 
a nemocemi, na něž nebyli původní obyvatelé zvyklí. Což se ostatně 
o pár století dříve povedlo s využitím vnitřních rozbrojů mezi nimi 

i španělským conquistadorům s vyspělými předkolumbovskými 
civilizacemi o něco jižněji. Jen místo lihovin, jimž tamní obyvatelé 
neholdovali, sehráli svou historicky smutnou roli kromě střelných 
zbraní také do té doby tamním obyvatelům neznámí koně. 

Mayové, Aztékové, Inkové a další předkolumbovští Američané 
se sice dobyvatelům částečně pomstili bakteriologickou zbraní 
v podobě pro změnu Evropanům neznámé syfilidy, ale ve střetu 
civilizací nakonec podlehli. Možná, kdyby indiáni na severu místo 
toho, aby se s prvními kolonisty rozdělili o potraviny a založili 
tak tradici Dne díkůvzdání, je ponechali svému osudu, nebo se 
s prvními Otci poutníky vypořádali podobně, jako o pár století dříve 
jejich předchůdci s Vikingy, bylo by vše úplně jinak. Anebo taky ne. 
Historie nezná „kdyby“, a je poměrně pravděpodobné, že „civiliza-
ce“ by si na americký kontinent našla cestu stejně, i s modernějšími 
zbraněmi a technologiemi, proti nimž by nešťastní indiáni byli zcela 
bez šancí, takže by se vše odehrálo jen o něco rychleji. 

Historie je prostě prevít, nicméně domnívat se, že ji změníme 
přemalováním na růžovo, afro či duhovo podle dnešních kritérií, je 
nejen směšné, ale i šílené a velmi nebezpečné. Což je mj. i důvod, 
proč je v právním systému princip retroaktivity, tj. snaha aplikovat 
dnešní pravidla na události z doby, která se řídila zcela jinými záko-
ny (i když následně zneplatněnými), zapovězen.

Naštěstí „není Němec jako Němec“ a bavorští kolegové zatím 
nepodlehli nátlaku zmiňované „části veřejnosti“, takže Bayerischer 
Rundfunk bude „klasické filmy“ uvádět dál. Jinak by se mohlo stát, 
že by se k nám němečtí „soudruzi“ jezdili dívat na zapovězené 
filmy, jako my kdysi na Západ. Jako v proslulé pohádce O pyšné 
princezně a Zemi krále Miroslava, kde se mohli lidé smát, zpívat 
a užívat si tak věci v sousedním Půlnočním království zakázané. 

Méně uvědomělá část německého obyvatelstva zatím urychle-
ně skupuje vinnetouovské příběhy, dosud zbývající v obchodech, 
než „preventivně“ zmizí ze scény. Z některých západních univerzit 
a knihoven Chaloupku strýčka Toma a další ideově závadné tituly 
již vyřadili, a nad Shakespearovým Othellem se nepochybně také 
stahují mraky, aby nevytvářel nesprávný stereotyp horkokrevného 
Maura (u nás to naštěstí odnesl jen mouřenín na obalu čokolády 
kofila, který, aby nikoho neurážel, zmodral jak králíček Azurit, ale je 
pořád tam). 

Je to smutné, ale dokonce i nacisté byli schopni kromě pále-
ní knih uspořádat přehlídky „zvrhlého umění“, kde veřejnost díla 
z jejich pohledu nežádoucí a kontroverzní mohla vidět (než je zničí 
nebo stáhnou do svých soukromých sbírek), jenže kam se hrabou 
na tyhle novodobé fíky!

Co ty na to, rudý bratře Vinnetou? Howgh! Domluvil jsem!  

Josef Vališka, šéfredaktor
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Víte?

dyž v roce 1887 započali 
se stavbou Eiffelovi věže, 

museli pro zajištění stability 
celé stavby vykopat základy tak 
hluboko, že se dostali pod úro-
veň hladiny řeky Seiny. Tech-
nický oříšek, jak si poradit se 
stálým a masivním průsakem 

vody, rozlouskl sám kostruk-
tér veže Gustave Eiffel. Měl již 
zkušenosti ze stavby železnič-
ního mostu přes řeku Garo-
nne u Bordeaux, kdy museli 
základy pilířů kopat uprostřed 
řeky. U Eiffelovky použil stej-
nou metodu – kovové kesony, 

do kterých pomocí kompre-
sorů vháněl stlačený vzduch. 
Ten zabraňoval vodě základy 
zaplavit a umožnil provést 
betonáž základových bloků.  
Je zřejmé, že bez kompresorů 
by symbol Paříže a potažmo 
celé Francie nejspíš nestál!

Eiffelova věž

Kompresor  
z 19. století
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 Hodně se dnes apeluje na spolupráci 
akademického výzkumu a komerční prů-
myslové sféry. Jak to funguje v případě 
VUT, které nedávno posílilo Asociaci 
výzkumných univerzit ČR?
Jsme technická univerzita a zájem průmyslu 
o spolupráci je logický. Máme košatou síť 
spolupracujících průmyslových partnerů 
ve všech technologických odborných 
oblastech, kde odborně působíme. Jako vý-
zkumná organizace spolupracujeme jednak 
formou smluvního výzkumu, jehož objemem 
200 mil. Kč ročně jsme mezi vysokými 
školami na druhém místě po ČVUT. Velmi 
přínosnou je naše spolupráce s podniky na 
výzkumných projektech v režimu tzv. účinné 
spolupráce. Tyto projekty jsou financovány 
zejména z Technologické agentury ČR či 
Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich 
objem ročně přesahuje cca 500 mil Kč. 
V nich se často přímo předpokládá účast 
komerčního partnera jako nositele projektu. 
My v nich pak vystupujeme jako výzkum-
ná organizace. Kromě získané dotace 
v nich nakonec ještě navíc transferujeme 
naše know-how jednak formou provádění 
nezávislého výzkumu nebo vývoje, a ná-
sledně formou prodeje licencí, patentů 
a dalších forem výsledků, které v projektech 
vytvoříme. Vsadili jsme na výrazné posí-
lení transferu znalostí, který pokládáme 
za logickou a nedílnou součást činnosti 
navazující na výzkum a tvůrčí činnost. Kro-
mě prodeje výsledků výzkumu se transfer 
know-how realizuje rovněž prostřednictvím 
podpory zakládaní start up či spin-off firem 
s majetkovým podílem univerzity, či bez něj. 
Strategickým cílem je do čtyř let význam-
ně zvýšit zhodnocení našeho know-how 
cestou transferu. 

 Máte na to nějaký recept?
V prvé řadě je nezbytné vytvořit podmínky 
pro podporu transferu znalostí jako formy 
podnikání univerzity se svým know-how. 
V tomto smyslu je třeba znát mantinely 
možného a rozlišovat mezi zájmem komerč-
ním a veřejným, oddělovat hospodářské 
a nehospodářské činnosti tak, aby nedo-
cházelo k veřejné podpoře, respektovat 
další zejména legislativní nastavení. Je 
třeba nastavit pravidla, např. pro kalkulaci 
ceny pro spravedlivé oceňování výsled-
ků výzkumu a tvůrčí činnosti, eliminovat 

„dumping“ a započítávat všechny relevantní 
náklady, pravidla pro využívání infrastruk-
tury apod. Následně je třeba vysvětlovat 
možnosti i omezení, ale hlavně motivovat 
fakulty i jednotlivce tím, že efekty z této 
činnosti zůstávají jim a je jen na nich, jak 
s nimi naloží. To jsou hlavní teze motivační-
ho a metodického nastavení prostředí pro 
podporu rozvoje podnikatelského ekosysté-
mu univerzity.

Máme politiku podpory zakládání  
start-up či spin-off firem s uplatněním 
know-how našich akademických a výzkum-
ných pracovníků. Vydali jsme směrnici, 
která zjednodušuje schvalovací proces 

spin-offs, decentralizuje řízení na úroveň fa-
kult se současným posílením odpovědnosti. 
Posilujeme podnikatelský přístup a iniciativu 
i mezi studenty v rámci soutěže „Pojď pod-
nikat“. V ní vypisujeme výzvu na studentské 
podnikatelské nápady a záměry, z kterých ty 
nejlepší pak oceňujeme a motivujeme k re-
alizaci. Kde jinde, než na technické univer-
zitě se může dařit lépe nacházet inovativní 
nápady a podnikatelskou iniciativu? 

Velkou konkurenční výhodou je pro nás 
blízkost prvního technologického parku 
v ČR (Technologický park Brno), kde vlast-
níme sice jednu, ale symbolickou, prémio-
vou akcii. Stáli jsme u založení Jihomorav- FO
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TITUL „INŽENÝR“ JE PRESTIŽNÍ KVALIFIKACE
Moravská metropole je sídlem jedné z nejvýznamnějších českých 
technických univerzit, Vysokého učení technického v Brně. V jejím čele 
působí už téměř rok ve funkci rektora docent Ladislav Janíček.

ROZHOVOR LADISLAV JANÍČEK.



ského inovačního centra. Přímo v našem 
areálu stojí dva podnikatelské inkubátory, 
kde se inkubují firmy ve svých začátcích. 
Máme 12 % majetkové účasti v dalším 
vědeckotechnickém parku, který také stojí 
v našem areálu. Tyto parky, resp. podni-
katelské subjekty v nich, vytvářejí pracovní 
příležitosti či možnosti praxí i pro naše ab-
solventy a studenty a umožňují podporovat 

podnikavost a podnikatelské ambice u mla-
dých lidí. Spolu s Jihomoravským krajem 
jsme také založili v našich prostorách i tzv. 
kreativní inkubátor pro rozvoj kreativního 
podnikání, designu aj.

 Stali jste se členy Asociace výzkum-
ných univerzit. Jaký je podíl vašeho vý-
zkumu a jak spolupracujete s ostatními 
vysokými školami v rámci Asociace?
Obecně považuji za důležité, abychom spo-
lupracovali a byli partnery všem vysokým 
školám. S některými nás však nad to více 
spojuje třeba odborná příbuznost, např. 
v oblasti technického vzdělávání, někdy nás 

spojují zájmy v oblasti výzkumu, někdy je to 
samotná velikost školy, kde nás pojí hloub-
ka a šíře témat, které musíme řešit. V ČR 
obecně existují dvě reprezentace vysokých 
škol, a to Česká konference rektorů a Rada 
vysokých škol. Jiné asociace jsou pouze 
reprezentací určitých oborových či jinak 
specifických zájmů. Takovou je i Asociace 
výzkumných univerzit.

VUT je čtvrtá největší univerzita v ČR co 
do počtu studentů i rozpočtem. Spadáme 
v klasifikaci MŠMT do segmentu největ-
ších vysokých škol, které představují pilíře 
vysokoškolského vzdělávání a výzkumu 
v ČR. V Asociaci výzkumných univerzit 
nás spojuje právě společný zájem rozvíjet 
špičkový výzkum a vývoj. Na šesti univer-
zitách sdružených v Asociaci výzkumných 
univerzit studuje přes 75 % vysokoškolské-
ho studenstva v ČR, je na nich soustředěno 
více než 80 % doktorských studií a máme 
dohromady 75% podíl na celkových pub-
likačních výsledcích v oblasti výzkumu na 
vysokých školách. V rámci Asociace máme 
společné zájmy, sdílíme hodnoty, slaďuje-
me si standardy, dokážeme se vzájemně 
domluvit, nacházet konsensus, koordinovat 
se ve spolupráci či v účastech v konsorciích 
na projektech či ve společném podávání 
grantů. 

Roční rozpočet VUT se dělí zhruba na po-
lovinu mezi výuku a výzkum, dokonce  
51 % výnosů pochází z výzkumu či je urče-
no na výzkum a 49 % výnosů je vztaženo 
ke vzdělávací činnosti. Ve výzkumu bychom 
přitom předpokládali jako technická univer-
zita spíše převis výzkumu aplikovaného, ale 
kupodivu u nás převažuje podíl základního 
výzkumu nad aplikovaným v poměru 56 % 
na 44 %, měřeno výnosy. Během posled-
ních 10 let jsme vybudovali celkem sedm 
výzkumných center včetně prestižního 
středoevropského technologického institutu 
CEITEC či informatického centra IT4Inno-
vation. Podíl publikací v nejvyšším, tedy 
prvním a druhém kvartilu, tvoří 70 %, z toho 
41 % v kvartilu prvním, v němž se 13 % 
našich publikací nachází dokonce v prestiž-
ním prvním decilu. Máme 5 prestižních 
ERC grantů. Zaznamenali jsme významnou 
úspěšnost ve výzkumech v mezinárodním 
programu Horizon H2020 a snad lze říci, 

že se začíná dařit i v programech Horizon 
EUROPE.

Jak se stává z vysoké školy univerzita?
Primárním posláním vysoké školy je obecně 
vzdělávat, ale výzkum z ní dělá univerzi-
tu a propojení výzkumu na výuku dává 
univerzitě zřejmou konkurenční výhodu. Ve 
výzkumu je naší prioritou soustředit úsilí na 
dosahování kvalitních konkurenceschop-
ných výsledků také na mezinárodní úrovni. 
Potřebujeme sdílet standardy a nastavit 
vhodné srovnávací „benchmarky“. Těmi 
nejbližšími partnery, se kterými sdílíme 
společné hodnoty i standardy, jsou právě 
univerzity sdružené v Asociaci výzkumných 
univerzit. 

Trápí nás bující byrokracie, zejména ta 
spojená s projekty, jimiž se vlastně výzkum 
primárně realizuje. Byrokracie přichází 
z venku a my musíme být schopni uvnitř 
v reálném čase hledat cesty, jak ji zvládat. 
O tom však nechci mluvit. To, co postrádá-
me je, aby výsledky aplikovaného výzkumu 
byly adekvátně ohodnocovány i v rámci 
metodiky známé jako Metodika 17+. Podle 
toho jsou totiž posléze hodnoceny výzkum-
né organizace, které pak následně získávají 
normativní finanční prostředky na rozvoj 
svého výzkumu. K tomu je třeba, aby repre-
zentace rozhodující o podpoře výzkumu, 
vývoje a inovací přijaly tezi, že v hodnocení 
by nemělo jít jen o základní výzkum, posta-
vený na publikacích, ale rovněž o aplikace, 
kterými jsou výsledky výzkumu a vývoje 
realizovány v praxi. Základní výzkum totiž 
postrádá bez výzkumu aplikovaného smysl 
a naopak, aplikovaný výzkum nemůže být 
bez základního. Důležité je, aby se v obou 
případech jednalo o výzkum kvalitní.

 K čemu slouží výzkum především?
Musíme mít na paměti, že vzdělávání, 
které poskytujeme, i výzkum mají sloužit 
především potřebám společnosti. Zvláště 
technika má významnou roli hledat tech-
nická řešení spojená dnes aktuálně třeba 
s energetickou situací, s tématy spojený-
mi s tzv. Green Deal, ochranou životního 
prostředí, zajištěním udržitelnosti a kvality 
života aj. Právě zde vidím nezastupitelnou 
roli technického vzdělávání a výzkumu 
na našich technických vysokých školách 
a univerzitách. Nikoliv publikace, ale apli-
kace přinášejí potřebná konkrétní řešení. 
Publikace, byť v prestižních časopisech, 
zjevně potřeby společnosti neuspokojí tak, 
jako konkrétní výsledky, které pomohou 
řešit výzvy spojené třeba aktuálně s Green 
Deal, jako např. potřeba reagovat na klima-
tické změny, snižování nežádoucích emisí, 
recyklace odpadů, náhrady fosilních paliv, 
využití alternativních energetických zdrojů 
včetně vývoje a využívání těch obnovitel-

Měl jsem možnost 
poznat britské  
univerzity, a pokud  
jde o úroveň našeho  
technického 
vzdělávání, nemáme 
se za co stydět. 

LADISLAV JANÍČEK ROZHOVOR
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ných, celá oblast elektromobility apod. Bez 
těchto technických řešení bude Green Deal 
pouhé politikum. Na naší univerzitě jsme 
si zmapovali, co všechno děláme v této 
oblasti, a je to až neuvěřitelné, kolik řešení 
umíme nabídnout: např. pro cirkulární 
ekonomiku, kde se zabýváme zrovna třeba 
recyklací odpadů a jejich sekundárním vyu-
žitím v přeměně na nové materiály, vyvíjíme 
vysoce účinné fotovoltaické články, třeba 
na bázi perovskitu, nové typy baterií na bázi 
síry Li-S nebo Na-ion či Li-ion, také na bázi 
olova Pb, zabýváme se technologiemi pro 
čištění spalin pro sekundární využití odpadů 
na výrobu konstrukčních materiálů, řešíme 
nízkoenergetické stavby, hledáme řešení 
pro nízkoemisní energetiku či řešení pro 
elektromobilitu, vyvíjíme pokročilé materiá- 
ly, např. z biomasy či makromolekulární 
bioplasty na bázi ligninu. V elektrotechnice 
vyvíjíme materiály zvyšující účinnost využití 
elektrické energie a snižující její spotřebu, 
zabýváme se bioelekronikou a jinými tech-
nologiemi.

A to mluvíme pouze o technických řešení 
pro Green Deal. V dalším výzkumu se zabý-
váme progresivními technologiemi a ře-
šeními v oblastech strojního, stavebního, 
elektrotechnického, chemického a infor-
mačního inženýrství, vývojem pokročilých 
materiálů, polovodičovými technologiemi, 
vývojem čipů apod.

Uvědomujeme si, že technické školy ne-
smí být zahleděny jen do techniky samotné, 
ale musí vnímat přesah, zejména sociální 
a společenský rozměr technických řešení. 
Ta jsou určena pro lidi, pro společnost. 
Proto je třeba vnímat a pracovat s výsledky 
sociologických výzkumů, spolupracovat, 
reagovat a oslovovat technickými řešeními 
aktuální společenské potřeby, a ty budoucí 
předvídat. 

A o tom, že společenská poptávka po 
absolventech naší technické univerzity tu je, 
svědčí fakt, že naši absolventi vlastně nej-
sou nezaměstnaní – ti dobří jsou dokonce 
rozebraní ještě před tím, než své studium 
ukončí.

 A je o studium mezi mladými  
zájem? Technika nepatří k snadným 
oborům…
Potýkáme se se zájmem o technické 
vzdělávání. Demografická křivka se začala 
obracet a do roku 2030 se predikuje vzrůst 
podílu populace mezi 19. a 26. rokem věku. 
Bohužel, zájem o technická studia neroste 
proporcionálně. Jsme přitom průmyslová 
země, druhá v EU, kde podíl průmyslu na 
tvorbě HDP je 38 %. Naše hospodářství 
a průmysl potřebuje inženýry.

Jak zvýšit zájem o studium techniky je 
téma pro všechny technické univerzity, 
nejen v ČR. Nejde však jen o účinnost 

propagace technického vzdělávání na 
vysokých školách. Je to zejména o úrovni 
vzdělávání na středních i základních ško-
lách, na které navazujeme. Je to o kvalitě 
výuky exaktních předmětů, jako je matema-
tika, fyzika či chemie na těchto školách, kde 
se formuje prvotní vztah žáků a studentů 
k přírodovědnému a technickému vzdě-
lání. Je to také o kvalitě učitelů, kteří by 
měli být schopni přitažlivě přiblížit žákům 
a studentům tyto exaktní předměty a ukázat 
jim jejich praktické aplikace, aby se zvýšilo 
porozumění smyslu vzorečků a výpočto-
vých postupů a aby žáci a studenti neměli 
z těchto předmětů strach. Pozorujeme, že 
připravenost studentů středních škol, kteří 
k nám přicházejí, v těchto předmětech 
velmi kolísá a obecně vnímáme spíše její 
klesající trend. Kvůli tomu však nemůžeme 
rozhodně snižovat náročnost, a tedy kvalitu 
vysokoškolského studia. Naopak snaží-
me se hledat cesty. Kromě budování sítě 
spolupracujících středních škol aktuálně 
připravujeme třeba ve spolupráci s Jihomo-
ravským krajem, který je jejich zřizovatelem, 
memorandum o spolupráci a podpoře 
technického vzdělávání na středních ško-
lách, gymnáziích i průmyslovkách, včetně 

nabídky možností aplikovaného vzdělávání 
učitelů středních škol v těchto exaktních 
předmětech u nás na univerzitě či předná-
šek našich učitelů na středních školách. 

 Pokud jde o aktuální trendy, je v kurzu 
spíše úzce oborové nebo širší interdisci-
plinární zaměření? 
VUT je jednou z prvních vysokých škol, 
která po změně zákona získala institu-
cionální akreditaci a možnost sama si 
akreditovat studia v určitých oborech. 
Provedli jsme reakreditaci. Z původních 
více než dvě stě studijních programů, jich 
nyní máme 97. Naskýtá se otázka, jak mají 
být programy vlastně koncipovány? Více 
na znalosti, či více na dovednosti? Více na 
obecnost, či na specializaci? Více na rozvoj 
profesní zkušenosti, či na rozvoj kritického 
či kreativního myšlení? Zákon o vysokých 
školách rozděluje studijní programy dle 
profilu na programy akademické a profes-
ní. Profesní programy, které jsou novinkou, 
mají více upřednostňovat specializační 
a dovednostní zaměření. Jejich význam-
ným rysem je interdisciplinarita a orientace 
na rozvoj zkušenosti formou praxe nebo 
praktické výuky. FO
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Tato klasifikace je však velmi proble-
matická. Zaznamenali jsme dokonce 
interpretaci, že, např. inženýrské programy 
jako takové jsou a priori vlastně programy 
profesní. To je však nepochopení, které tuto 
klasifikaci provází. Je však třeba si neplést 
dovednostní a specializační zaměření 
s praktičností a zkušenostní orientací. Na 
VUT nepovažujeme za užitečné v tomto 
smyslu rozvíjet jako profesní programy 
bakalářské – nejsme ani průmyslovka, ani 
vyšší odborná škola. Zajímavé však mohou 
být profesní programy jako specializační 
interdisciplinární programy, a to buď na 
úrovni navazujícího inženýrského studia, 
nebo jako forma nástavbových studií, která 
se dříve nazývala „postgraduály“. Právě ty 
posledně jmenované jsou pro nás výzvou. 
Tvoří základ vzdělávací nabídky např. Uni-
verzity kontinuálního vzdělávání v rakouské 
Kremži. Umožňují zájemcům z praxe rozši-
řovat či prohlubovat svoje vzdělání v oboru, 
do kterého je přivedla jejich profesní karié-
ra. U nás jde vlastně o vzdělávací programy 
dle § 60 zákona o vysokých školách, tzv. 
programy celoživotního vzdělávání, o jejichž 
absolvování pak vydá vysoká škola osvěd-
čení a na základě akreditace může úspěš-

ným absolventům udělit i mezinárodně 
uznávaný titul, např. typu MSc, in Enginee-
ring apod. A toto chceme rozvinout.

Prioritní a dominantní však pro nás na 
VUT zůstávají programy akademické, ať 
již bakalářské či magisterské (inženýrské). 
Potřebujeme pozdvihnout společenskou 
prestiž vnímání inženýrské kvalifikace. 
Náročnost studia se pojí s odpovědností, 
kterou s sebou nese výkon inženýrské pro-
fese. Např. v Německu či Rakousku je titul 
inženýra považován za naprosto prestižní 
kvalifikaci.

 Pracuje nyní VUT na něčem  
zajímavém?
Máme celou řadu zajímavých projektů, 
jejichž úplný seznam by asi přesáhl rozsah 
tohoto povídání. Tak tedy alespoň namát-
kou… Spolupracujeme na průmyslovém 
vývoji elektronové mikroskopie, úspěchy 
slavíme v oblasti kyberbezpečnosti a umělé 
inteligence, rozvíjíme špičkový výzkum 
v oblasti nano- a mikrotechnologií, pokro-
čilých materiálů, biomedicínských techno-
logií, např. vývoj neuroprotetik či kloubních 
náhrad, rozvíjíme kosmický výzkum a zabý-
váme se leteckými technologiemi, v úvodu 
jsem vyjmenoval celou řadu zaměření na 
výzkum a vývoj v oblasti Green Deal – ob-
novitelné zdroje, vývoj fotovoltaiky, baterií 
a akumulátorů, pracujeme na tématech 
spojených s procesním inženýrstvím a obě-
hovou (cirkulární) ekonomikou – recyklace 
a zpracování odpadů, vývoj sekundárních 
materiálů na bázi odpadů, vyvíjíme bioplas-
ty, zabýváme se vývojem a výzkumem v ob-
lasti elektromobility, vodíkovými technolo-
giemi. Velmi perspektivní je naše zkušenost 
v oblasti světla, vývoj v oblasti biodynamic-
kého osvětlení či měření světelného smogu.

 Během posledního desetiletí se VUT 
podařilo vybudovat i silné zázemí pro 
výzkum. 
Ano. V posledním desetiletí byly na VUT rea- 
lizovány značné investice do výzkumných 
infrastruktur, zejména v rámci operačního 
programu OP VaVpI (Výzkum a Vývoj pro 
Inovace) a OP 3V v řádu několika jednotek 
miliard korun. Vzniklo třeba špičkové cen-
trum CEITEC, kde mimo jiné provozujeme 
tzv. velkou infrastrukturu registrovanou na 
RoadMap výzkumných infrastruktur v ČR. 

Přestože jsme  
technika, máme  
ve studiu množství 
žen, které úspěšně 
studují velmi  
náročné obory.

 Máte k dispozici lidi, jaké potřebujete, 
a je jejich úroveň srovnatelná se zahra-
ničím?
Měl jsem možnost poznat ve svém - letec-
kém - oboru britské univerzity v Bristolu 
a Glasgow, a pokud jde o úroveň a pověst 
našeho technického vzdělávání, určitě se 
nemáme za co stydět. 

Jsme nositeli mezinárodní ceny HR 
Award a významným způsobem jsme 
posílili pozornost personálnímu řízení na 
univerzitě. Zavedli jsme systém hodnocení, 
nastavili systém rovných příležitostí a gen-
derové rovnosti, významně aktualizovali 
etický kodex a pro rok 2023 připravujeme 
nový karierní řád. Musíme se zaměřit na 
generační aspekt. Máme docenty a pro-
fesory v určitém věkovém pásmu, které 
se stále zvyšuje na jedné straně, a hotové 
doktory na straně druhé, kteří na univerzitě 
příliš dlouho zůstávají na asistentských 
a odborně asistentských pozicích. Vzniká 
zde tak věková mezera a my potřebujeme 
zajistit jednak generační kontinuitu v akade-
mických pozicích a jednak plynulost jejich 
kariérního a odborného rozvoje. 

Zaměřili jsme se na internacionalizaci 
prostředí. Provádíme konsolidaci nabídky 
programů v anglickém jazyce a hledáme 
cesty, jak zvýšit efektivnost získávání 
studentů ze zahraničí. Snažíme se získávat 
zahraniční výzkumné pracovníky a posilo-
vat účast zahraničních učitelů i vědeckých 
výzkumných pracovníků v rámci krátkodo-
bých i dlouhodobých pobytů. Významně 
jsme upravili řád výběrových řízení pro 
akademické a výzkumné pracovníky. Díky 
akviziční personální politice jsme získali dva 
prestižní ERC granty. Po nucené přestávce 
v důsledku covidu jsme obnovili mobilitní 
programy. Je pro nás důležité, aby naši 
studenti a výzkumníci mohli vyjíždět do 
zahraničí získávat zkušenosti na prestižních 
pracovištích a univerzitách, a vraceli se 
zpět, aby mohli tyto znalosti předávat.

Jsme univerzita, která má asi 8,5 % dok-
torských studentů, což nás řadí mezi přední 
univerzity, které toto studium poskytují. 
Přestože jsme technika, máme ve studiu 
množství žen, které úspěšně studují velmi 
náročné obory. V genderové oblasti jsme 
mimo jiné zaměřili pozornost na vytváření 
podmínek pro slaďování rodinného a profes-
ního života pro mladé akademické pracovní-
ky a doktorské studentky a studenty s cílem 
podpořit např. jejich návrat po mateřské a 
rodičovské „dovolené“ či umožnit rozvolnění 
studia třeba pomocí individuálního studijního 
plánu, aby nám talentované studentky po 
mateřské a rodičovské přestávce nezmizely 
ze studia kvůli tomu, že by jim vědecká prá-
ce komplikovala rodinnou situaci. 

Josef Vališka
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Nástup moderní průmyslové 
elektroniky, jak ji známe dnes, 
odstartovalo zkonstruování prvního 

plně automatizovaného počítače Z3 
v Německu v roce 1941. Během tzv. třetí 
průmyslové revoluce, která začala v roce 
1970, byl vytvořen základ pro každou 
formu automatizace a také pro čtvrtou 
průmyslovou revoluci, pro kterou je to už 
naprosto klíčová technologie. Průmysl 
4.0, jehož cílem je digitalizace a síťování 
výroby podél celého hodnotového řetěz-
ce pomocí inteligentní průmyslové elek-
troniky a nejmodernějších komunikačních 
technologií, patří mezi tzv. megatrendy 

současnosti. Prakticky v každém odvětví 
digitálně přemosťuje fyzický svět strojů, 
systémů a zařízení s virtuálním světem in-
ternetu – to vše je umožněno obrovským 
pokrokem v mikroelektronice, IT a komu-
nikačních technologiích.

Elektronika za volantem
Jedním z hlavních témat letošního ročníku 
veletrhu, které bude reflektováno nejen 
v expozicích vystavovatelů, ale i v dopro-
vodném programu na odborných fórech 
a konferencích, je elektromobilita. Například 
na konferenci electronica Automotive budou 
odborníci z výzkumných i akademických insti-
tucí prezentovat produkty i řešení související 
s aktuálními tématy současné doby, jako je 
elektrifikace hnacího ústrojí, nárůst funkcí 
autonomního řízení, alternativní koncepce 
mobility a automatizace a síťové propojení vý-
roby a také nastupující transformace výrobce 
automobilů na poskytovatele služeb mobility. FO
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ZAMĚŘENO NA ELEKTROMOBILITU  
A MEGATRENDY SOUČASNOSTI
Výstaviště v Mnichově bude od 15. do 18. listopadu hostit prestižní 
mezinárodní veletrh electronica 2022, zaměřený na průmyslovou 
elektroniku. Stav tohoto odvětví budou prezentovat technologické 
špičky v oboru i přední světoví výrobci čipů a komponent.

POZVÁNKA

Hlavní roli v přechodu 
ze spalovacích na 
elektrifikované pohony 
hrají firmy vystavující 
na veletrhu electronica.

POZVÁNKA



Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších hospo-
dářských odvětví a dnes prochází zásadními strukturálními 
změnami, jež s sebou přinášejí nové megatrendy autonom-
ního řízení, konektivity, elektrifikace i sdílené mobility. Navíc 
v mimořádně složitých podmínkách, počínaje pandemií, 
nedostatkem dílů a konče zpřísňováním klimatických cílů, 
které zasahují automobilový průmysl v největší fázi změn 
v jeho historii. 

Klíčovou roli v přechodu ze spalovacích na elektrifikované 
hnací ústrojí hrají právě firmy vystavující na veletrhu electronica, 
které zajišťují klíčové komponenty výkonové elektroniky. Široko-
pásmové polovodiče vyrobené z pokročilých materiálů umožňují 
elektrickým a hybridním vozidlům dosahovat vyšší energetickou 
účinnost, delší dojezd a kratší dobu nabíjení. 

Dalším z velkých témat je autonomní řízení. Protože podíl 
polovodičů ve vozidlech se výrazně zvyšuje i v souvislosti  
s úsilím o rozvoj autonomního řízení, které nejpozději do  
úrovně 4 promění vozidlo v inteligentní zařízení internetu věcí 
(IoT). Proto je logicky i problematika autonomního řízení a umělé 
inteligence (AI) další z významných oblastí, na které se zaměřuje 
letošní ročník.

Elektronika – základ moderních továren
Stěžejním segmentem, jemuž se bude mnichovský veletrh 
věnovat, je zejména průmyslová elektronika, která představuje 
důležitý faktor v automatizaci továren a je považována za spouš-
těč současné digitální transformace. Na rozdíl od „konvenčních“ 
součástek snesou tyto komponenty extrémně vysoké proudy 
i napětí při spínání, ovládání a přeměně elektrické energie. Elek-
tronika pro průmyslové použití musí být nejen stále rychlejší, eko-
nomičtější, menší a levnější, ale také extrémně odolná, schopná 
vydržet roky cyklického namáhání. 

Lépe než s tradičním křemíkem používaným u běžné elektro-
niky funguje splnění náročnějších požadavků na průmyslovou 
elektroniku s karbidem křemíku (SiC) a nitridem galia (GaN). Tyto 
polovodiče pro vysokonapěťové aplikace v automatizaci továren 
nastavují nové standardy, pokud jde o spínací frekvenci, účin-
nost, intenzitu průrazného pole, tepelné ztráty a velikost, takže 
umožňují významné zvýšení energetické účinnosti a ziskovosti 
průmyslových výrobců.

Po trpké zkušenosti s kritickým výpadkem a nedostatkem čipů 
dodávaných zejména z asijských zemí, které patří k jejich stěžej-
ním dodavatelům, se Evropa snaží vrátit jejich produkci zpět na 
své teritorium. Podle německého svazu ZVEI se průmysl na spo-
třebě polovodičů v Evropě podílí zhruba čtvrtinou (26 %), z čehož 
velkou část tvoří výkonová elektronika. Právě na ni bude zaměřeno 
Power Electronics Forum ve středu 16. listopadu, jehož účastníky 
seznámí přední výrobci výkonové elektroniky, jako Bosch,  
Infineon, Onsemi, Renesas, Rohm, STMicroelectronics či Vishay.

IIoT plný senzorů – smyslové orgány  
pro průmysl
Automatizovaná výroba s flexibilními procesy vyžaduje data a je-
jich objem raketově roste. Důvodem je IIoT (průmyslový internet 
věcí) a jeho nespočet bezdrátových a drátových senzorů, které 
se vyznačují vysokými nároky na přesnost, pracovní frekvenční 
rozsah a robustnost. Tyto senzory jsou často schopny pracovat 
v reálném čase, a kromě záznamu skutečných měření pomocí 
integrovaných funkcí AI stále častěji zpracovávají signály na mís-
tě, tzn. na okraji sítě (edge computing). Snižuje se tak spotřeba 
elektřiny i datové přenosy do cloudu.  

Bližší informace lze získat na:  
www.electronica.de
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Industrial
transformation

begins here.

November 15–18, 2022
Driving sustainable progress.

Get your ticket now!
electronica.de/tickets

Experience automation of
the future at electronica 2022!

Information: EXPO-Consult & Service, spol. s.r.o.
Tel. +420 5 4517-6158, info@expocs.cz
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V kalendářním roce 2023 se bude 
jednat o první důležitou událost roku 
pro oblast výrobních technologií 

v kovoobrábění a subdodavatelský průmysl 
v Evropě. Kvůli koronavirové pandemii se 
poslední ročník tradičního veletržního dua 
mohl konat pouze jako virtuální akce – 
a přestože intec a Zuliefermesse dokázaly 
přesvědčit i digitálním formátem, očekávání 
spojená s návratem tradičního prezenčního 
formátu jsou velká. 

„Naše digitální akce pomohla udržet  
dialog mezi průmyslem, vědou a obchodem. 

Naši vystavovatelé i partneři nám však jasně 
signalizují: živý dojem z nových produktů, 
stejně jako osobní, profesionální informační 

výměnu na veletrzích prostě v dohledné 
budoucnosti nahradit nelze,“ říká Markus 
Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger 
Messe, a dodává: „Jsme velmi rádi, že příští 
ročník Intec a Zuliefermesse opět promění 
naše výstaviště v inovativní pracovní stůl. 
V roce 2023 budou naše veletrhy prvním vý-
znamným průmyslovým místem setkání pro 
výrobní technologie v kovoobrábění a pro 
subdodavatelský průmysl v Evropě.“

Úspěšný koncept veletrhu  
bude pokračovat
V březnu 2023 bude na lipském výstavišti 
pozornost zaměřena na špičkové výrobky, 
nové technologie a inovativní vývoj napříč 
branží kovoobráběcího i subdodavatelské-
ho průmyslu.

„Pokračujeme v osvědčeném a úspěšném 
konceptu intec a Zuliefermesse a dále jej 
rozvíjíme s ohledem na potřeby průmyslu. 
Věnujeme se aktuálním, důležitým tématům, 
která naše vystavovatele i návštěvníky inten-
zivně zaměstnávají v jejich každodenní práci. 
Rostoucí digitalizace a robotizace, udržitelná 
výroba efektivně využívající zdroje a výzvy 
v oblasti náboru mladých talentů v tom hrají 
hlavní roli,“ uvádí nová projektová ředitelka ve-
letrhů intec a Zuliefermesse Ulrike Lange, která 
má ve společnosti Leipziger Messe dlouholeté 
zkušenosti s vedením B2B veletrhů.

INTEC A ZULIEFERMESSE 2023: VE 
VÝSTAVNÍCH HALÁCH V LIPSKU OPĚT NAŽIVO
Přípravy na další ročník veletrhů intec a Zuliefermesse zdárně  
pokračují: Osvědčená dvojice strojírenských veletrhů se bude konat  
od 7. do 10. března 2023 na výstavišti v Lipsku. 
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Veletrhy v Lipsku 
jsou významným 
průmyslovým místem 
setkání i osvědčenou 
adresou pro české 
exportéry.



POZVÁNKA

Tradiční veletrh,  
ale s digitálním přesahem
Intec a Zuliefermesse 2023 budou opět 
plně ve znamení živého veletržního dění 
ve výstavních halách. Vedle toho ale na 
účastníky veletrhu čeká digitální nabídka, 
která doplňuje standardní prezenční akci 
a nabízí další přidanou hodnotu. Například 
na webových stránkách veletrhů intec 
a Zuliefermesse se objeví nový, rozsáhlý vy-
stavovatelský a produktový svět, ve kterém 

se návštěvníci budou informovat o novin-
kách před, během i po veletrhu a samozřej-
mě zde naleznou i kontakty na vystavující 
společnosti.

Buďte u toho s finanční podporou
Veletrhy intec a Zuliefermesse jsou 
osvědčenou adresou i pro české 
exportéry, firmy z Česka tvoří význam-
nou skupinu zahraničních vystavova-
telů. Vítanou pomocí je v tomto ohledu 

možnost získání finanční podpory na 
účast na veletrhu Zuliefermesse 2023 ze 
strany Ministerstva průmyslu a obcho-
du, které na tomto veletrhu organizuje 
oficiální expozici České republiky. České 
firmy se tak veletrhu mohou účastnit za 
velice výhodných finančních podmínek, 
což je v dnešní nákladově napjaté době 
obzvláště zajímavé. 

Více informací na www.zuliefermesse.de

Jedna firma, mnoho řešení

MSV/IMT BRNO
Navštivte nás na

4.7. 10. 2022pavilon P / stánek 032

Jedna firma, mnoho řešení

MSV/IMT BRNO
Navštivte nás na

4.7. 10. 2022pavilon P / stánek 032
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 Pozici šéfa společnosti přebíráte po 
svém předchůdci v dost komplikova-
ném a problematickém období. Nejste 
samozřejmě v branži žádný nováček, ale 
přesto: Je to pro Vás zajímavá výzva?
Výzva to je každopádně, veletržní průmysl 
v době snad už „postcovidové“ rozhod-
ně není v dobré kondici. Aktuální vývoj 
energetické krize i dalších faktorů, které 
destabilizují společenské a ekonomické 
prostředí, pořádání veletrhů vůbec nena-
hrává. Nelze dlouhodobě plánovat, rozvíjet 
nová témata. Přesto právě doby destabili-
zace nahrávají změnám a já se rozhodl tuto 
výzvu přijmout a čelit jí. Nejsem rád vláčen 
okolnostmi, a pokud mám možnost, rád si 
volím svůj osud sám. A tak jsem přistupoval 
i k této příležitosti, byť jsem si vědom rizik, 
která jsou s pozicí generálního ředitele za 
současné situace spojena. 

 K hlavním novinkám letošního ročníku 
MSV patří i jeho koncentrace do čtyřden-
ního termínu místo dosud tradičních pěti 
dnů. Co k tomu organizátory vedlo a jak 
to vnímají vystavovatelé?
Zkrácení délky průběhu veletrhů je tren-
dem celosvětovým a je způsobeno tlakem 
na větší efektivitu účasti na veletrhu při 
současném potenciálu snížení vedlejších 
nákladů (ubytování, catering apod.). Vý-
razný nárůst cen všech vstupů, které se na 
tvorbě veletrhu včetně veletržních expozic 
podílejí, lze alespoň částečně redukovat 
zkrácením průběhu veletrhu. Identicky 
postupuje například i veletrh AMPER a další 
pořadatelé zahraničních veletrhů. Předpo-
kládám, že vystavovatelé zkrácení ocení, ať 
už možností plnohodnotného víkendu před 
veletrhem, tak i zintenzivněním vlastního 
programu na expozici. 

 Kromě expozic firem samotných hraje 
v historii MSV významnou roli i spoluprá-
ce s organizacemi a institucemi, např. 
s obchodními a hospodářskými komora-
mi a jejich účasti na veletrzích. Letos by 
se měla zapojit např. FČOK a Švýcarská 
HSK, ale třeba i zástupci Ukrajiny. Jaký 
je podle Vás přínos této institucionální 
spolupráce pro veletrhy i jejich návštěv-
níky? FO
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V DIGITALIZACI JE TŘEBA HLEDAT 
PŘÍLEŽITOST, NE HROZBU
Letošní ročník MSV v Brně se poprvé koná s novým vedením, kdy se role 
generálního ředitele akciové společnosti Veletrhy Brno ujal od prosince 
loňského roku Ing. Tomáš Moravec, kterého jsme požádali o rozhovor.

ROZHOVOR TOMÁŠ MORAVEC

„Areál 
výstaviště by 

neměl být jen prostorem 
pro prezentaci novinek  

v jednotlivých oborech, měl by 
působit inovativně a moderně 

sám o sobě,“ říká Tomáš 
Moravec, generální ředitel 

společnosti Veletrhy 
Brno.



Přínos všech zainteresovaných asociací 
a institucí je vždy velmi významný jak už 
ve fázi zvacího procesu, který jako v pří-
padě FČOK (Francouzsko-česká obchodní 
komora) vede až k získání partnera veletrhu, 
tak zapojením do odborného doprovodného 
programu. Účast členské základny oboro-
vých asociací je většinou celosvětově sta-
bilním základem vystavovatelů, kteří se umí 
na veletrh připravit a vytěžit z něj maximum.

 Asi jste se setkal s otázkou, zda mají 
v dnešní na digitální technologie zamě-
řené době ještě vůbec tradiční výstavy 
a veletrhy smysl, nicméně jejich pokra-
čování v zahraničí napovídá, že k jejich 
nahrazení výhradně virtuálními akcemi 
hned tak nedojde. Jak vidíte tento souboj 
koncepcí?
Osobně jsem příznivcem nových digitálních 
technologií a možností, které přinášejí. 
Ještě v době předcovidové jsem inicioval 
a rozvíjel tvorbu virtuálního prostoru BVV, 
který byl využit při realizaci oficiálních účastí 
českých firem na veletrzích v zahraničí. Pro 
letošní ročník Mezinárodního strojírenského 
veletrhu připravujeme nový virtuální prostor 
msvdigital.cz, který přináší návštěvníkům 
možnost prohlédnout si speciální prezenta-
ce firem, nahlédnout do virtuálních modelů 
expozic i připomenout si videoreference 
úspěšných projektů realizovaných v před-
chozích letech. Prostředí je připraveno pro 
standardní digitální prostředky a pohyb 
formou prohlídky 360°, základem je však 
prostředí připravené pro použití ryzí virtuální 
reality s brýlemi. 

Obecně se domnívám, že je v digitaliza-
ci třeba hledat příležitost, a ne hrozbu, tj. 
využít přidané hodnoty digitálního světa. 
Některé speakery do Brna zkrátka nedosta-
nete za žádnou cenu, ale digitálně mohou 

vystoupit poměrně jednoduše. Stejně tak 
virtuální prohlídka expozice před veletrhem 
vám může výrazně usnadnit orientaci v této 
expozici po příchodu na veletrh. Některé 
exponáty na veletrh vystavovatelé nemají 
možnost dovézt, protože jsou extrémně 
rozměrné, nebo zkrátka v daný termín 
nejsou dostupné. Pak je řešením virtuální 
model, který se ve finále dá před výrobou 
exponátu na základě přání konkrétního 
zákazníka ještě upravovat.

 Řada zahraničních veletrhů kvůli 
nedávné covidové pandemii a s tím 
souvisejícími restrikcemi přešla na zcela 
nové modely včetně virtuálních eventů 
a různých forem hybridních akcí kombi-
nujících fyzické a digitální aktivity. Jak to 
vnímáte, bude MSV navazovat na „klasi-
ku“, nebo se přikloní spíše k digitálním 
formám?
Ano, prostředí msvdigital.cz je krokem 
k rozšíření MSV na hybridní formát, který 
se dnes opravdu stává standardem. Stejně 
jako televizní zpravodajství zveřejňuje 
aktuální příspěvky řečníků z celého světa 
on-line a bez jejich fyzické přítomnosti ve 
studiu, tak i pro veletrh a jeho program je 
to příležitost rozšířit jeho dosah za hranice 
Brna i České republiky. 

 Ve svých plánech v nové roli jste zmi-
ňoval i zaměření na digitalizaci a možné 
změny v samotném areálu výstaviště. 
Můžete k tomu prozradit něco bližšího?
V rámci digitalizace bych rád dále a více 
rozvíjel myšlenku virtuálního prostoru BVV 
i na dalších vhodných veletržních projek-
tech a snad i do budoucna, až dojde k větší 
penetraci firem a domácností technologií 
VR, budeme moci nabízet smysluplnou 
kombinaci zážitku fyzického i virtuálního.

Areál brněnského výstaviště je rozsáhlý, 
historický a cenný, ale současně musí plnit 
základní roli kvalitního místa pro setkávání 
predikovatelného množství osob s adek- 
vátním technologickým zázemím. Tedy 
pokud nám zmenšení prostoru stávajícího 
areálu o historickou část umožní investovat 
do moderní části areálu i do technologií 
potřebných pro provoz moderního výsta-
viště, je to pro mě správná cesta. Areál 
výstaviště by neměl být jen prostorem pro 
prezentaci novinek v jednotlivých oborech, 
ale měl by působit inovativně a moderně 
sám o sobě. 

Rád bych tak viděl prostorově opti-
malizovaný moderní veletržní areál plný 
vystavovatelů i návštěvníků, kteří vjíždějí 
přes automatizované vjezdové brány s ka-
merami, připojují své exponáty k 5G sítím, 
které současně využívá autonomní doprava 
v areálu pro návštěvníky odpočívající na 
chytrých lavičkách, jež čerpají energii z in-
stalovaných solárních panelů a okolo nich 
projíždí robotizovaný dopravník z centrali-
zovaného skladu BVV. 

Ale to už je opravdu daleká budoucnost 
založená na potřebě velkých finančních 
zdrojů. Tak snad na začátek se podaří ty 
vjezdové kamery a fotovoltaika v areálu. 

Josef Vališka

Nový virtuální prostor 
msvdigital.cz přinese 
možnost prohlédnout 
si speciální ukázky 
firem i nahlédnout do 
virtuálních modelů  
expozic.

TOMÁŠ MORAVEC ROZHOVOR
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Díky novému 
virtuálnímu 

prostoru msvdigital.cz 
budou návštěvníci moci 

nahlédnout do virtuálních 
modelů expozic formou 

360° prohlídek.



Svaz průmyslu a dopravy ČR jako nej-
větší zaměstnavatelský svaz zastupu-
je v tripartitě firmy spolu s Konfede-

rací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR. Za zaměstnance komunikují 
odbory, reprezentované Českomoravskou 
konfederací odborových svazů a Asociací 
samostatných odborů. 

„Díky pravidelnému jednání tripartity 
můžeme projednávat s vládou nové 
zákony. Navrhujeme také témata, která 
podniky potřebují řešit,“ říká Jaroslav 
Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopra-
vy ČR. 

Sociální dialog znamená soustavné vyjed-
návání mezi sociálními partnery, což jsou 
zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměst-
nanců. Dialog pomáhá sladit jejich zájmy, 
tím vytváří dobré pracovní podmínky, FO
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SVAZ PRŮMYSLU HÁJÍ  
ZÁJMY BYZNYSU  
V DIALOGU S VLÁDOU  
A ODBORY
Kvalitní podnikatelské prostředí je základem  
pro růst ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi 
zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců.  
Ten se odehrává v tripartitě, kde obě strany  
hájí své zájmy nejen vůči sobě navzájem,  
ale vyjednávají i s vládou.

SOCIÁLNÍ DIALOG



hospodářskou konkurenceschopnost 
a sociální soudržnost. Jeho význam je 
důležitý i během českého předsednictví 
v Radě Evropské unie, kdy česká vláda 
řídí řadu evropských výborů a pracovních 
skupin a potřebuje mít vhled do situace ve 
společnosti.

„Udržení smíru mezi zaměstnanci, za-
městnavateli a vládou je pro fungování 
demokratické společnosti klíčové. Je to 
důležité i vzhledem k válce na Ukrajině 
a jejím přímým i nepřímým dopadům na 
naši společnost. Jako sociální partneři 
bychom proto měli být ještě otevřenější 
a s veřejností více komunikovat. Část 
společnosti by to v současné situaci 
určitě mohlo uklidnit,“ komentuje vý-
znam sociálního dialogu prezident Svazu 
průmyslu Jaroslav Hanák. Ten je spolu 
s předsedou Českomoravské konfedera-

ce odborových svazů Josefem Středulou 
a ministrem práce a sociálních věcí Maria-
nem Jurečkou místopředsedou tripartity. 

Zabýváme se cenami energie, investice-
mi do infrastruktury i Průmyslem 4.0
Svaz průmyslu a dopravy projednává na 
tripartitě s vládou a odbory témata, která 
spadají pod celou řadu resortů. I díky 
sociálnímu dialogu Svaz v posledních 
měsících například upozorňuje vládu na 
dopady rostoucích cen energie na průmy-
sl i občany a již od jara navrhoval možné 
řešení v podobě Dočasného krizového 

rámce EU. Vládě a odborům pak pravi-
delně předkládá expertní názor v mnoha 
oblastech.

Svaz například zdůrazňuje, jak jsou pro 
ekonomiku důležité inovace a vzdělání. 
Dlouhodobě podporuje navýšení peněz pro 
výzkum a vývoj nebo investice do infra-
struktury či prosazuje zjednodušení staveb-
ních povolení. Zároveň vysvětluje význam 
Průmyslu 4.0, do kterého spadá digitalizace 
a začleňování nových procesů do výroby. 
Své argumenty získává ze zkušeností svých 
členů, od vlastních odborníků a také expert-
ních týmů. 

Témata, která se na tripartitě probírají, 
ale nekončí samotným jednáním. Svaz 
pravidelně sleduje a komentuje veškerou 
legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu 
v České republice. 

„Jsme oficiálním připomínkovým mís-
tem pro legislativní úpravy a můžeme 
působit na rozhodnutí politiků. Chceme 
efektivní fungování státu bez bludiště 
zákonů a prostředí přívětivé pro podni-
kání a zahraniční investory,“ vysvětluje 
prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. 
Ročně odborníci Svazu takto okomentují 
a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek 
souvisejících s podnikáním v České repub-
lice. 

Inzerce je financována na základě § 320a 
písm. a) Zákoníku práce.

Nejen o cenách  
energie, které se 
probírají i v rámci  
sociálního dialogu  
na tripartitě, bude  
Svaz průmyslu  
diskutovat s vládou  
na svém Sněmu  
4. 10. při zahájení  
Mezinárodního  
strojírenského  
veletrhu v Brně.

SOCIÁLNÍ DIALOG
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SVAZ PRŮMYSLU ZAJIŠŤUJE DOBRÉ  
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ  
A POMÁHÁ FIRMÁM
Jsme největším zaměstnavatelským svazem v České republice a díky tomu zastupu-
jeme firmy vůči státu a odborům. Naše služby využívá 32 svazů a asociací a přes  
150 individuálních členských firem. Celkově reprezentujeme 11 tisíc podniků, které 
zaměstnávají víc než milion lidí. Školíme firmy, seznamujeme je s legislativními no-
vinkami a pořádáme podnikatelské mise do zahraničí. Najdete nás ve všech krajích 
Česka i v centru Evropské unie, Bruselu. 

Významnou roli zastáváme také v evropské konfederaci BusinessEurope a v rámci 
skupiny BIAC (Business at OECD). Jsme hlavním partnerem vlády při vyjednávání 
o legislativě týkající se trhu práce, obchodu, daní, energetiky, životního prostředí 
a dalších oblastí. Pomáháme v desítkách ministerských pracovních týmů. Všech-
ny členské asociace a podniky Svazu ovlivňují způsob, jakým se vyvíjí legislativa. 
Staráme se, aby firmy i stát uměly zaměstnance vzdělávat celý život tak, aby je práce 
bavila a využívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji. Více informací nalez-
nete na www.spcr.cz.

Podrobnosti o prioritách SP ČR pro předsednictví ČR v Radě EU naleznete zde:  
https://www.spcr.cz/eu



Nová řada silových svěráků rozšiřuje 
portfolio o širokou škálu variant. 
SCHUNK tak nabízí ve standard-

ním sortimentu více řešení a služeb 
v oblasti upínání obrobků než jakýkoliv 
jiný výrobce a určuje směr použití při 
automatizovaném zakládání do stroje.  

V novém svěráku KSP3 upoutají na 
první pohled pozornost tři drážky. Přede-
vším jsou to ale interní vlastnosti, kterými 
se modulární systém TANDEM3 odlišuje 
od svého předchůdce, neboť s novým 
portfoliem silových svěráků doplňuje 
SCHUNK stávající modulární systém 
TANDEM plus a doplňuje ho o varianty 

KSP3 – NOVÁ GENERACE SILOVÝCH SVĚRÁKŮ 
Společnost SCHUNK byla prvním výrobcem, který uvedl na trh silové 
svěráky. Nyní rozšiřuje modulární systém TANDEM3 o novou generaci 
silových svěráků KSP3, které budou prezentovány i v expozici 36 uprostřed 
pavilonu F na MSV 2022 v Brně. 
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s dalšími technickými vy-
chytávkami. Jedna z nich 
je možnost patentovaného 
monitorování pozice základních 
čelistí pomocí vtahovacího tlaku, další 
umožňuje průchod vzduchového systému 

přes čelisti. Monitorování čelistí nebo 
přítomnosti obrobku bylo dříve možné jen 
s velkým úsilím. Díky standardní integraci 
se tím otevírají nové oblasti použití v od-
větví automatizovaného obrábění.

Nejvyšší upínací síla 
KSP3 poskytuje další inovace. Díky 
integrovaným pružinovým sestavám 
u pneumatických svěráků disponuje vyšší 
upínací silou oproti stávajícím modelům. 
V případě přerušení přívodu vzduchu do 
svěráku je upínací síla zajištěna pomocí 
pružiny. Svěrák lze univerzálně použít 
tam, kde je požadováno procesně bez-
pečné upnutí konstantními a vysokými 
upínacími silami – primárně při automati-
zovaném zakládání do stroje. 

Pomocí konzolové desky jej lze rychle 
a snadno namontovat na stůl stroje nebo 
umístit na upínací systém nulového bodu 
VERO-S a tím ušetřit vstupní náklady. 
Je ideální i pro 6stranné obrábění ve 
dvou upnutích. Dvoučelisťový svěrák je 
k dispozici v sedmi různých velikostech 
se standardním dlouhým zdvihem nebo 
pevnou čelistí.

Široká škála variant 
Na výběr je celkem z 200 různých va- 

riant. Obrovská rozmanitost možnos-
tí vybavení charakterizuje celý 

modulární systém TANDEM3. 
SCHUNK vyvinul pro nové 
řady i širokou škálu příslu-
šenství, která zahrnuje mimo 
jiné univerzální upínací čelisti 
pro 3- a 5osé obrábění nebo 

standardní konzolové desky pro 
snadné upnutí. 

S modulárním systémem rozšířil 
SCHUNK své již tak široké standardní 
portfolio o další upínací přípravky pro 
každý případ použití. Ve spojení se svým 
mnohaletým know-how může splnit 
každý požadavek zákazníka. KSP3 je 
základním kamenem pro modulární 
systém budoucnosti. Brzy je doplní další 
produkty, jako tříčelisťový upínač nebo 
elektrický upínač.  

Gabriela Prudilová

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Nová generace  
silových svěráků je 
základním kamenem 
pro modulární systém 
budoucnosti.

KSP3 je prvním 
produktem nového 

modulárního systému 
TANDEM3 a otevírá 

nové oblasti použití při 
automatizovaném 

zakládání. 



Na průmysl a vaše podnikání se 
v posledních letech valí jedna velká 
zkouška za druhou. Po dlouhém ob-

dobí růstu a konjunktury nás nejprve uzem-
nila pandemie, která ani teď po téměř třech 
letech nezmizela, a my se před ní stále ještě 
musíme mít na pozoru. Další ranou pro 
vaše podnikání je nedostatek a zdražování 
materiálů a surovin, k čemuž se i v souvis-
losti s ruskou agresí na Ukrajině přidal také 
obrovský růst cen energií a vysoká inflace.

Přesto mě moc těší, že ani v těchto 
těžkých dobách ve svých firmách nečekáte 
se založenýma rukama. Ačkoliv je to někdy 
složité, tak investujete, inovujete, vyvíjíte 
nové technologie a výrobky a myslíte při 
tom na budoucnost. I díky vašemu úsilí tak 
průmysl ukazuje svůj význam a podobně 
jako v předchozích krizích drží českou eko-
nomiku nad vodou. Za to si vás nesmírně 
vážím.

Jedním z faktorů, které vaše podnikání 
v současné době nejvíce limitují, jsou vyso-
ké ceny energií. Jejich nárůst je tak velký, 
že podniky musí aspoň částečně promítat 
zvýšené náklady do cen koncových produk-
tů, které následně ovlivňují další řadu zboží 
a služeb na trhu. Mnohé firmy také ome-
zují spotřebu nebo odkládají i plánované 

investice. Naopak ale rostou investice do 
úspor energií a lokální výroby obnovitelných 
zdrojů energie. Pokud by ovšem měla cena 
energie zůstat na stávající úrovni, tak dopad 
na konkurenceschopnost Česka jako jedné 
z nejprůmyslovějších zemí Evropy bude 
mimořádný. 

Evropská unie proto umožnila poskytnout 
členským státům pomoc dle Dočasného 
krizového rámce. Několik zemí EU této 
příležitosti využilo, jako například Německo 
nebo Francie, a i my ve Svazu průmyslu 
jsme na tuto možnost upozorňovali českou 
vládu již od jara. Jsme rádi, že stát naše 
volání – i když hodně pozdě – vyslyšel, 
a poskytnutí pomoci s cenami energie dle 
Dočasného krizového rámce firmám přislí-

bil. I když ani tento program není ideální, 
má značné zpoždění, a kvůli omezením 
daným Evropskou komisí nemusí být pro 
řadu firem dostatečnou podporou. Přesto 
věříme, že alespoň z části poskytne pomoc 
těm nejvíce dotčeným vysokými cenami 
energie již v letošním roce.

Prioritní je teď ovšem rychlost, s jakou 
se slíbená pomoc k firmám musí dostat. 
Nesmí se stát, že by se podpora k podni-
kům dostala až za několik dlouhých měsíců, 
jak jsme toho byli svědky během covidové 
pandemie. Na tento fakt vládu neustále 
upozorňujeme a budeme o tom s jejími 
členy mluvit i na našem Sněmu, kterým jako 
tradičně zahájíme Mezinárodní strojírenský 
veletrh v Brně.

Právě do Brna se letos mimořádně těším. 
Rád se po roce opět podívám na vaše 
špičkové výrobky, nápady a technologie, 
které na výstavišti znovu uvidíme. Věřím, 
že celému národu jako vždy ukážeme, jak 
úspěšné, inovativní a schopné naše firmy 
jsou, a to i v době, která podnikání příliš ne-
přeje. Těším se, že se na veletrhu společně 
potkáme. 

Jaroslav Hanák, 
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

VÁŽENÍ PODNIKATELÉ, 
moc rád bych vám na úvod poděkoval za to, že i přes veškeré překážky  
a potíže, s kterými se poslední dobou potýkáte, stále neztrácíte naději. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH TÉMA
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Nejen o cenách energií a jejich dopadu na 
firmy budou představitelé SP ČR hovořit 
s premiérem a členy vlády na svém 
Sněmu v úterý 4. 10. na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. Účastníci 
veletrhu mají také možnost navštívit 
stánek Svazu ve společném prostoru s EIA 
v pavilonu F a dozvědět se o prioritních 
oblastech byznysu nejenom pro období 
předsednictví ČR v Radě EU. 



Během dne otevřených dveří  
v Yamazaki Mazak měli účastníci 
možnost si toto nové obráběcí cent-

rum VCE-600 prohlédnout. Centrum vzniklo 
na základě rozsáhlého průzkumu trhu 
a obsahuje řadu prvků i nových technologií, 
které nabízejí špičkovou produktivitu, vý-
kony a snadné použití. Kompaktní velikosti 
v/š/h (2,9 x 3,12 x 3,14 m) osloví zejména 
výrobce s omezenou podlahovou plochou, 
jiní ocení velký stůl 1300 x 600 mm s pojez-
dem 1050 x 600 x 600 mm v osách X,  
Y a Z, který umožňuje obrábění zvlášť vel-
kých dílů, zejména díky rozsahu osy Y.

Centrum VCE-600 používá vřeteno s dvo-
jitým vinutím, které poskytuje dostatečný 
výkon pro široké využití stroje v různých 
odvětvích (rychlost 12 000 ot/min, výkon 
18,5 kW s točivým momentem 119,4 Nm). 
Při nízkých otáčkách poskytuje vřeteno 
výjimečný krouticí moment pro intenzivní 
frézování i vrtání, při vysokých otáčkách 
pak generuje vysoký výkon pro obrábění 

lehkých materiálů a profilování dílů. Vřetenu 
7/24 s kuželem ISO 40 s vnitřním chlazením 
dodává nástroje automatický 24poloho-

vý bubnový zásobník s rychlostí výměny 
nástroje za 1,9 sekundy. Stroj pracuje s ma-
ximálním průměrem nástroje až 75 mm. 

Kromě vřetene, jež představuje špičku ve 
své třídě, svědčí o kvalitě konstrukce ver-
tikálního obráběcího centra VCE-600 také 
extrémně tuhé lineární válečkové vedení 
na všech osách, které zajišťuje schopnost 
stroje provádět jak těžké, tak vysokorych-
lostní obrábění. To doplňují servomotory 
s přímým pohonem na všech osách a plně 
obroušené předepjaté kuličkové šrouby, 
které nabízejí bezkonkurenční stupeň přes-
nosti a opakovatelnosti. 

Performance Line VCN-700
Novinkou v portfoliu společnosti je také 
první obráběcí centrum řady Performance 
Line VCN-700. Toto vertikální obráběcí 
centrum nové generace, které je největším 
modelem řady VCN, je určeno pro širokou 
škálu aplikací, od náročného obrábění až 
po vysokorychlostní frézování. FO
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ZAMIŘTE VÝŠE SE STROJI MAZAK
Společnost Yamazaki Mazak v letošním roce představila několik 
produktových novinek nejen v oblasti řezání laserovým paprskem,  
ale i v oblasti obrábění, jako například nové vertikální obráběcí  
centrum VCE-600.

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

VCE-600 – nová generace vertikálního 
obráběcího centra s nejnovějším CNC systémem 
MAZATROL SmoothEz pro vysokou efektivitu. 

Vertikální obráběcí centrum VCN-700 pro 
širokou škálu aplikací.

„Smooth Energy Dashboard“ poskytuje 
monitoring spotřeby v reálném čase.

1

2
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SPOLEČNOST  
YAMAZAKI MAZAK 

byla založena v roce 1919 v japonském 
městě Nagoja, dnes má po celém  
světě 10 výrobních závodů s více než  
8400 zaměstnanci. V ČR působí jako 
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. od 
roku 2004 a za tu dobu se i tady dostala 
mezi TOP tuzemské strojírenské firmy. 

1



Je vybaveno pracovním stolem o roz- 
měrech 1500 x 700 mm, pojezd v ose X  
je 1300 mm, v ose Y 700 mm a v ose  
Z 650 mm. 

Centrum je standardně osazeno nově vy-
vinutým výkonným, univerzálním vřetenem 
s 15 000 otáčkami za minutu a výkonem 
22 kW, které zajišťují vysokorychlostní 
zpracování. Stejně jako ostatní stroje řady 
Mazak byl i VCN-700 navržen s důrazem na 
automatizaci. Volitelné balíčky automatiza-
ce zahrnují automatické přední nebo boční 
dveře, rozhraní robota a zajištění hydraulic-
kého a pneumatického upínání.

VCN-700 lze doplnit nově vyvinutým řeše-
ním Ultraspindle společnosti Mazak. Jedná  
se o ultra vysokorychlostní elektrovřeteno,  

které je k dispozici ve  
variantách s 60 000 nebo  
80 000 otáčkami za minutu, je 
plně integrováno do CNC a lze 
jej automaticky načítat v cyklu 
z ATC (automatické výměny 
nástrojů). Díky bezkartáčovému 
stejnosměrnému motoru, ke-
ramickým ložiskům a techno-
logii vzduchového chlazení je 
vřeteno při provozu mimořádně 
tiché a zároveň si zachovává 
optimální tepelnou stabilitu.   

Vysoce efektivní technolo-
gie šetřící energii 
Přibližně 80 % CO2 v život-

ním cyklu výrobku je emitováno v době, 
kdy je stroj v provozu. Společnost Mazak 
si je toho dobře vědoma a zaměřuje se na 
vývoj nových modelů a nových funkcí právě 
s ohledem na úsporu energie.

K monitorování a pro správu spotřeby 
energie může zákazník využít tzv.  
„Smooth Energy Dashboard“, který po-
skytuje jednoduché schéma monitoringu 
spotřeby jak v reálném čase, tak i historii. 
Analýzou dat odpovídajících programů 
a dat nástrojů může tento software navrh-
nout zlepšení spotřeby i další možnosti říze-
ní a snižování spotřeby elektrické energie. 
Pomocí nástroje „Energy Dashboard Plus“, 
který je součástí monitorovacího softwaru 
„Smooth Monitor AX“, lze monitorovat více 
strojů v továrně. Pomocí senzorové skříně 
lze také sledovat provoz zařízení jiných 
výrobců za účelem úspory energie celého 
výrobního provozu. 

Veronika Kvardová, z materiálů  
společnosti Yamazaki MazakFO
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Objevte více se stroji 
Mazak na MSV 2022  
v pavilonu P,  
stánek 101.
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VELETRH NEJSOU  
JEN EXPOZICE
Expozice na MSV doplňuje rozsáhlý 
doprovodný program, který se 
letos zaměří zejména na potenciál 
digitalizace a automatizace včetně 
dnes vysoce aktuálního tématu 
energií a jejich úspor.

V zahajovací den veletrhu proběhne 
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR 
a networkingové setkání s cílem pro-
pojení zástupců firem za účelem jejich 
dlouhodobé obchodní spolupráce. 
Na vytváření nových obchodních pří-
ležitostí jsou zaměřeny i doprovodné 
akce zahraničních účastníků a za-
stoupením jejich diplomatických či 
ekonomických institucí, např. Execu-
tive brunch pořádaný velvyslanectvím 
Maďarska, Business day Ukrajiny, 
finské velvyslanectví nabídne seminář 
Smart Manufacturing by Finland, HST 
Obchodní komora Švýcarsko-Česká 
republika připravila Swiss Innovation 
Forum, FČOK zase Francouzsko-
-české fórum na téma udržitelného 
průmyslu a energetické efektivity.

Tradiční projekt Packaging Live 
představí v pavilonu A během kaž-
dého dne veletrhu v živé prezentaci 
nasazení moderních technologií v ro-
boticky řízené balicí lince. Ve středu 
se v konferenčním sále E2 pavilonu E 
koná odborná konference Fórum 
aditivní výroby. 

Po celý čtvrtek bude v České 
národní expozici probíhat proexportní 
akce Meeting Point CzechTrade nebo 
teritoriální seminář Obchodní příleži-
tosti na rostoucích trzích Indie, USA 
a Kazachstánu. 
Ani letos nebude chybět tradiční akce 
„Kontakt-Kontrakt“ – B2B platforma 
pro efektivní management obchod-
ních jednání či komentované prohlíd-
ky veletrhu. 



Návštěvníci se mohou těšit na tradič-
ní exponáty – mechatronické sou-
struhy a frézky s modernizovaným 

řídicím systémem a oblíbené, kompaktní 
frézovací centrum řady LR. Expozici doplní 
robotizované pracoviště německého 
výrobce Spinner – soustružnické centrum 
s robotickou rukou.

Zmiňované dva mechatronické ob-
ráběcí stroje, které budou k vidění na 
stánku REXIM v pavilonu P/22, jsou CNC 
soustruh XYZ RLX 425-1,25 a CNC frézka 
XYZ RMX 3500.

Obráběcí stroje XYZ pro malosériovou 
i kusovou výrobu mají robustní, litinovou 
konstrukci a kluzné vedení, které po-
skytuje výjimečnou tuhost, spolehlivost 
a přesnost. Jedním z jejich hlavních znaků 
je jednoduchý přechod z manuálního 
ovládání pomocí ručních koleček na plně 
CNC řízený režim. Jedná se o alternativu 
ke konvenčním strojům, proti kterým mají 
mnoho výhod: možnost obrábět složitější 
tvary, vyšší přesnost, rychlost a opakova-
telnost. 

Podle našich dosavadních zkušeností 
zvládnou operátoři konvenčních strojů 
ovládat a programovat stroje XYZ se 
systémem ProtoTRAK během pár dní, 
i když se dosud s obsluhou CNC stroje 
nesetkali. FO
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OBRÁBĚCÍ STROJE XYZ MACHINE TOOLS  
PRO KUSOVOU I MALOSÉRIOVOU VÝROBU 
Od roku 2011, kdy se společnost REXIM spol. s r.o. stala výhradním 
distributorem značky XYZ Machine Tools pro Českou a Slovenskou 
republiku, vystavuje pravidelně obráběcí stroje tohoto britského výrobce na 
MSV v Brně. Nejinak tomu bude i letos.

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

CNC soustruh XYZ RLX 425-1,25 s řídicím 
systémem ProtoTRAK RLX bude na MSV předvádět 
soustružnické operace.

Konverzační řídicí systém ProtoTRAK RLX pro 
začínající i pokročilé operátory.

Frézování bude předváděno na CNC frézce XYZ 
RMX 3500 s řídicím systémem ProtoTRAK RMX.

Obrazový displej lze ovládat pouze prsty.
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Modernizace řídicího systému  
ProtoTRAK
Hlavní změna proběhla před třemi lety 
a dotkla se řídicího systému. Ve srovnání 
s předchozí verzí řídicího systému má 
modernizovaná verze větší dotykovou 
obrazovku, nové technologické funkce, 
rozšířené cykly a výkonnější hardware. 
Díky rozhraní dotykové obrazovky, které 
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umožňuje přístup k mnoha snadno pou-
žitelným programovacím nástrojům, staví 
nejnovější řízení ProtoTRAK RX na své 
stávající výhodě jednoduchého a intuitiv-
ního programování, přičemž uživatelé mají 
možnost programovat na stroji pomocí 
osvědčeného konverzačního programo-
vacího softwaru nebo pomocí offline pro-
gramování s využitím kompatibility G-kódu 
ProtoTRAK pro složitější 3D komponenty. 

Opčně je nabízena možnost konverze 
výkresu formátu DXF, kde technologie doty-
kové obrazovky přinášejí značné výhody. 
Import souboru DXF je zcela zjednodušený 
a eliminuje tak potřebu dodatečného soft-
waru a požadavek na připojení s ovládací 
myší. Dalším vývojovým krokem je schop-
nost kombinovat DXF s manuálním progra-
mováním během generování programu, což 
uživateli poskytuje maximální flexibilitu.

Řídicí systémy ProtoTRAK (RMX - pro 
frézky) rovněž obsahují uživatelům starších 
verzí známou funkci AGE (Auto Geometry 
Engine) a vestavěné obráběcí strategie, 
které poskytují pokročilé výhody v oblasti 
výkonu, opět s jednoduchým dotykem 
obrazovky. Funkce AGE je efektivní nástroj 
na bázi CAD, který automaticky vypočítává 
rozměry, které na výkrese chybí. Funkce 
Touchscreen posouvá AGE na vyšší úroveň 
s novou funkcionalitou Tap to Guess. Na 
obrazovce zobrazené součásti stačí pokle-
pat na místo, kde se nachází neokótovaný 
průsečík nebo tečný bod a software AGE 
vypočítá chybějící rozměr. AGE lze použít 

jak v operaci Profil, tak v operaci Kapsa. 
RMX je nyní schopen obrábět kapsy s ne-
omezeným počtem ostrůvků umístěných 
uvnitř kapes, přičemž uživatel může zvolit 
strategii obrábění (dráhu nástroje).

Zcela novou funkcí je Adaptivní drá-
ha nástroje, která může velmi významně  
zkrátit dobu cyklu na složitých frézovacích 
cyklech. Tato funkce, využívaná u špičko-
vých CAD/CAM systémů, je známá jako 
trochoidní frézování. 

Funkce Náhled pro ověření programu  
se nyní spouští souběžně s programova-
nou operací. Zobrazuje obvyklou dráhu 
nástroje a poskytuje uživateli odhadované 
časy cyklu pro volbu nejúčinnější metody 
obrábění. Pro konečnou kontrolu progra-
mu lze pomocí funkce 3D náhled zobrazit 
naprogramovanou součást. Pomocí dotyku 
obrazovky dvěma prsty lze model zvětšit/ 
/zmenšit nebo otáčet.

Modernizací prošly i osové pohony. 
Posuvy jsou nyní řízeny digitálními servo-
motory, které umožnují rychlejší pohyby 
a přesnější polohování. 

ProtoTRAK RX – další vývojový stupeň 
Tento oblíbený řídicí systém snižuje s no-
vými a inovativními způsoby dobu progra-
mování i dobu obráběcího cyklu. Přesto si 
zachovává ideu původního konceptu, tj. 
jednoduchost a snadné a intuitivní ovládání. 

Aktuálně je v sortimentu XYZ Machine 
Tools 9 různých typů a velikostí soustruhů 
se systémem ProtoTRAK RLX (viz obr. 1), 
čtyři velikosti 3osých frézek ProtoTRAK 
RMX (obr. 3) a tři velikosti 2osých frézek 
ProtoTRAK KMX. 

Spolehlivý servis
Za období 12 let bylo týmem REXIM prodá-
no přes 300 nových strojů XYZ. Kromě toho 
v našem regionu spolehlivě pracuje také 
velký počet starších strojů XYZ dovezených 
individuálně. Provozní zkušenosti prokazují, 
že se jedná o konstrukčně velmi odolné 
stroje s dlouhou mechanickou životností. 
Silná pozice značky XYZ na trhu zaručuje 
dlouhodobou budoucí podporu z hlediska 
provozní udržitelnosti.

Základní součástí obchodní filosofie spo-
lečností XYZ a REXIM je co nejdokonalejší 
servisní podpora zákazníků, založená na 
týmu odborných servisních specialistů s po-
krytím České republiky i Slovenska. Servisní 
týmy, které mají k dispozici rozsáhlé skla-
dové zásoby náhradních dílů s dostupností 
do 48 hodin, zaručují operativní služby 
s velmi krátkou reakční dobou. 

www.rexim.cz
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Operátoři konvenčních 
strojů zvládnou ovládat 
a programovat stroje 
XYZ se systémem  
ProtoTRAK během  
pár dní.
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Za uplynulých 30 let výrazně poklesla 
přidaná hodnota ve výrobě kompo-
nent, která byla v minulosti generována 

vlastní výrobou. Výroba je neustále konfron-
tována s tvrdým konkurenčním prostředím, 
zejména asijských firem a firem s vyspělou 
automatizací výroby. Jednou z možností jak 
uspět ve tvrdém konkurenčním prostředí je 
schopnost digitalizace, zlepšení řízení proce-
sů a efektivnější využití výrobních prostředků. 

Již dlouho jsme nosili v hlavách myšlenky 
tzv. štíhlé výroby firmy Toyota, tj. vyrábět jen 
to, co zákazník požaduje. Snahou je vytvářet 
produkty v co možná nejkratší době, s mi-
nimálními náklady a bez ztráty kvality k plné 

spokojenosti zákazníka. Naše myšlenky 
akcelerovalo hnutí Průmyslu 4.0, jehož zákla-
dy byly položeny a představeny na Hanno-
verském veletrhu v roce 2013. V roce 2017 
byla definována jednotná strategie skupiny 
TAJMAC ve vztahu ke konceptu Průmysl 4.0, 

kde jedním z klíčových pilířů byla podpora 
digitalizace výroby ať už ve vztahu k vlastní 
výrobě, či k produktům, které dodáváme 
zákazníkům. Klíčem k úspěchu projektu byla 
schopnost dostat ze strojů všechna potřebná 
data automatizovaně, a ta propojovat s jinými 
systémy a poskytnout kvalitní reporting. 
V době zahájení projektu neexistovalo mnoho 
systémů, které by plně uspokojovaly naše 
požadavky. Většinou šlo o systémy extrémně 
drahé s dlouhou dobou návratnosti. Většina 
dokázala výborně reportovat, ale slabinou 
byl sběr korektních dat ze strojů s vazbou na 
ERP systémy. Po zhodnocení všech možnos-
tí jsme se rozhodli jít vlastní cestou a využít FO
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VLASTNÍ CESTOU – SYSTÉM RECON
TAJMAC-ZPS, a.s., je stabilní a perspektivní strojírenská firma  
s dlouholetou tradicí a vysokou úrovní know-how. V sídle společnosti  
ve Zlíně, Malenovicích, jsou realizovány všechny etapy vzniku produktu  
od výzkumu, vývoje, výroby komponentů strojů až po finální montáž,  
prodej i následný servis.

Digitalizace není cíl,  
ale cesta, jak se 
můžete přesvědčit na 
MSV/IMT v pavilonu P 
na stánku č. 32.

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Architektura ReCON

Funkcionalita 
mobilního terminálu

Interaktivní mapa 
dílny

Zobrazení pracovních 
stavů stroje

Analýza prostojů 
pracoviště
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znalostí z nasazení a využití obráběcích 
strojů. Tak vznikl systém pro monitorování 
výrobních procesů ReCON. 

Systém je programován jako webová 
aplikace s použitím nejmodernějších dostup-
ných technologií. To umožňuje hardwarovou 
nezávislost a dostupnost dat na jakémkoli 
mobilním zařízení.

Opce Industry 4.0 
Každý monitorovaný stroj je osazen opcí  
Industry 4.0, která byla vyvinuta programá- 
tory TAJMAC-ZPS. Umožňuje sběr dat  
z NC i PLC systému stroje. Opce Industry 4.0 
komunikuje se strojem obousměrně na 
platformě OPC UA serveru. Dle požadav-
ků zákazníka lze toto rozhraní libovolně 
modifikovat a zpřístupnit tak jakákoliv data 
ze stroje. Zákazník tak má možnost získat 
informace o provozním stavu stroje, chy-
bových hlášeních, aktuálních programech, 
nahrávat a spouštět programy, nahrávat 
korekce nástrojů a mnoho dalších užiteč-
ných funkcí. Opce Industry 4.0 umí obsloužit 
stroje s řídicími systémy Siemens, Fanuc 
i Heidenhain jak z naší vlastní produkce, tak 
i od jiných výrobců. Je hardwarově nezávislá 
s vysokým stupněm zabezpečení informací. 
Tím, že OPC UA rozhraní používá jednotnou 

datovou větu, připojení stroje do systému 
monitorování je velmi rychlé a nevyžaduje 
žádné doplňkové konfigurace.

Každá obsluha stroje má k dispozici 
mobilní terminál (obr. 2). Ten umožňuje volit 
výrobní dávku z fronty práce nebo čtením 
čárového kódu z technologického postupu, 
zobrazovat výrobní dokumentaci, definovat 
důvody neproduktivních časů, nebo si při-
volat odbornou pomoc údržby, technologie 
nebo měřicího střediska. Mobilní terminál mi-
nimalizuje náklady na komunikační rozhraní 
se strojem, neboť pomocí něj lze obsluhovat 
více strojů současně a jeho funkcionalita není 
fixována na jeden konkrétní stroj.

Sběr dat je jen počátek 
Hodnotu dat netvoří jejich množství, ale 
jejich využitelnost. Nasbíraná strojní data 
jsou následně propojována s informacemi 
z mobilního terminálu, s ERP systémem, 
docházkovým systémem a PLM systémem. 
Nad takto konsolidovanými daty je prováděn 
reporting. Po kvalitně provedeném repor-
tingu následuje analýza dat, která ukazuje 
a navrhuje opatření pro dosažení maximální 
efektivity výroby.

Reporty jsou přizpůsobeny potřebám 
obsluhy stroje, mistra, procesního inžený-

ra, vedoucího výroby, vedoucího údržby 
a ředitele výroby. Reporting rozdělujeme na 
on-line reporting a generované statistické 
sestavy. 

On-line reporting slouží k rychlé informaci 
o stavu strojů, výroby a pracovníků (obr. 3). 
Je možné přehledně a rychle zjistit, které 
stroje právě pracují a co se na nich aktuálně 
vyrábí. Samozřejmostí je vyhodnocení OEE 
stroje nebo zobrazení chybových hlášek 
stroje.

V generovaných statistických sestavách 
dostáváme ucelené informace o strojích 
(obr. 4), pracovnících a výrobních dávkách 
za vybrané časové období. Mistr tak např. 
získá informace o využití strojů, důvodech 
jejich nejčastějších prostojů (obr. 5) nebo 
o pracovnících a využití jejich pracovního 
času. Plánování výroby má aktuální informa-
ce o stavu a průběhu výrobních dávek, plnění 
výkonových norem a nákladech na výrobní 
operaci. Údržba získá informace o vyskytlé 
závadě a je schopna statisticky vyhodnotit 
nejčastější poruchy a provádět tak preven-
tivní opatření. Procesní inženýr má dosta-
tečné množství dat k tomu, aby byl schopen 
vyhodnocovat a navrhovat co nejefektivnější 
pracovní procesy. Samozřejmostí je, že na 
problémy vzniklé v průběhu procesu jsou 
upozorňováni zodpovědní pracovníci pomocí 
SMS a e-mailů.

Monitoring: 30% navýšení produktivity
Na podkladech z monitoringu se mj. odvíjí 
i odměňování pracovníků. Tito jsou k základní 
hodinové mzdě odměňováni bonusem podle 
plnění výkonových norem a využití pracov-
ních prostředků.

V současné době monitorujeme všechny 
CNC stroje ve výrobě (45 strojů) a postupně 
rozšiřujeme monitoring i o konvenční stroje. 
Výsledky nasazení monitoringu ukazují, že 
jsme se vydali správnou cestou. Monitoring 
výroby nám odkryl slabá místa a ukázal 
hlavní problémy k řešení. Od zavedení moni-
torování výroby jsme zaznamenali cca 30% 
navýšení produktivity práce. 

Nezůstáváme však jen u monitoringu 
výroby, ale míříme dále. Systém ReCON 
je v současnosti ve zkušebním provozu při 
monitorování montážních operací. Rovněž je 
v přípravě další rozšíření systému o správu 
nástrojů pro výrobu. Software je stále vylep-
šován na základně informací z výroby a má 
dostatečný potenciál k případnému nasazení 
i u jiných společností. 

Dosavadní výsledky a zkušenosti ukazují, 
že digitalizace je správnou myšlenkou. Je 
však nutno si stále připomínat, že digitalizace 
není cíl. Je to jen cesta, jak zůstat v budouc-
nu konkurenceschopnými. 

Ing. Martin MACHÁLKA 
technický ředitel TAJMAC-ZPS, a.s.
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Firma se soustředí rovněž na další rozvoj 
v oblasti robotizace a digitalizace. Při 
příležitosti letošního jubilea jsme si poví-

dali s oběma zakladateli, Petrem Kaufmanem 
a Petrem Strunzem.

 Profiku jste zakládali brzy po revoluci, 
proč jste si zvolili právě obor CNC strojů 
a obrábění?
Petr Kaufman: Celý profesní, ale i soukromý 
život mám spojený prací s kovy. Především 

s obráběním. Přechod k CNC strojům je 
proto naprosto logické vyústění mého zájmu. 
Obrábění, jak jej známe dnes, není zdaleka 
překonané a má trvale vysoký potenciál. 
Začátky podnikání ale byly drsné, neměli 
jsme zkušenosti, přesto celé naší rodině přišlo 
jasné, že se do něj vrhneme.
Petr Strunz: Oba máme ke strojařině velmi 
blízko. Začínali jsme bez zkušeností, bez 
peněz i bez majetku. Klientům jsme telefono-
vali z budky, dělili jsme se o jeden počítač. 
Tušili jsme, že poptávka po strojích poroste 

a ukázalo se, že jim dobře rozumíme a máme 
klientům co nabídnout.

 Profice samozřejmě vyrostla řada kon-
kurentů, v čem se vaše firma liší a kde je 
její výhoda?
Petr Kaufman: U nás klient může dostat 
ucelený balíček od prvních konzultací přes 
pomoc s financováním až po školení per-
sonálu a pravidelný servis. Nabízíme stroje 
desítky roků a vždy jsme měli svůj tým pravi- FO
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30 LET S PROFIKOU:  
ZAČALA S PRODEJEM CNC STROJŮ, DNES 
NABÍZÍ I VLASTNÍ ROBOTIZACI
Česká firma Profika je zkušeným odborníkem v oblasti CNC strojů. 
Nejenže je výhradním dealerem pro slavné jihokorejské značky 
HYUNDAI WIA a HANWHA, ale zákazníkům nabízí komplexní řešení od 
konzultací přes pomoc s financováním až po školení obsluhy a servis. 

PODZIMNÍ AKCE

Oslavte s Profikou její 30leté 
výročí. Do konce října 2022 získáte 
výhodný balíček. 

Stačí při objednávce či 
konzultaci uvést kód PROFIKA30.

ROZHOVOR MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Společnost Profika je úspěšnou rodinnou firmou.

Velmi oblíbený je každoroční soukromý veletrh 
Open House, který Profika pořádá pro zákazníky  
i zájemce.

Profika je výhradním dealerem HYUNDAI WIA  
a HANWHA pro český a slovenský trh.
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delně školených servisních specialistů. Vždy 
zpracováváme jednotlivý prodej a k němu 
vztažené služby poctivě. Až s čestností Rych-
lých šípů :o). A jsme velmi hrdí na naše spolu-
pracovníky, na jejich odbornost a pracovitost. 
Je málo lidí, kteří tak skvěle zvládají složitou 
a precizní techniku.
Petr Strunz: Snažíme se být co nejvíce pro-
fesionální, jak už náš název naznačuje. Snad 
to tak cítí i naši stálí zákazníci, sami za sebe 
máme dojem, že to oceňují, a máme proto 
trvalé a dobré vztahy. Klienti se vrací, což je 
naším velkým vyznamenáním.

Zmiňovali jste vývoj. Na co se v tomhle 
ohledu Profika zaměřila? 
Petr Kaufman: Vždycky jsme pro naše zákazní-
ky tvořili různá zlepšení. Před každým jednotli-
vým prodejem projde drtivá většina CNC strojů 
servisním oddělením v Benátkách nad Jizerou. 
Stroj testujeme a kontrolujeme, vytváříme 
„kuchařky“ pro jednodušší obsluhu, nahráváme 
češtinu. Snažíme se prostě klientům vyjít vstříc.     
Petr Strunz: Naše divize PROFIKA ROBO-
TICS necelé desetiletí vyrábí a dodává robo-
tická pracoviště, kde implementuje k CNC 
strojům HYUNDAI WIA kompletní robotická 
pracoviště, a máme i vlastní robotické buňky. 

 Tato doba není pro průmysl  
a strojírenství jednoduchá. Po covidu-19 
se objevily další komplikace. Jak se  
s tím bojujete?
Petr Kaufman: My samozřejmě uděláme vše 
nutné pro to, abychom si udrželi naše zlato, 
tedy vlastní, firmou vychované odborníky. 
Nechceme ztratit ani jednoho. Máme dobré 
a zdravé jádro, které nám spolu s poctivým 
přístupem, zkušenostmi a dobrým pláno-
váním pomůže vše překonat. Navíc máme 
i zodpovědnou finanční politiku a umíme se 
připravit. Koneckonců i v této době jsme jedni 
z mála, kdo má stále stroje skladem. Mohu 
tedy říci, že jsme stabilní a budoucnosti se 
nebojíme.
Petr Strunz: Klienti v ČR i na Slovensku stále 
požadují servis na své stroje. A ten držíme po-
řád na stejné, velmi vysoké úrovni, disponuje-
me i mnoha náhradními díly. 

 Výročí firma oslavila i tím, že obdarovala 
ostatní. Jakou akci jste si zvolili?
Petr Kaufman: Ano, letos slavíme po celý 
rok naše 30leté výročí. Vyzvali jsme proto 
zájemce z oboru, aby nám předložili svůj 
projekt spojený s CNC stroji, robotizací 
nebo automatizací. Vyslechneme je a na-

vrhneme, jak jim můžeme být nápomocni. 
Může se jednat třeba o technologickou pod-
poru nově vyvíjeného dílu nebo možnosti 
automatizace a robotizace. Aktuálně vše 
vyhodnocujeme.

 Letos vás snad poprvé klienti  
nepotkají na brněnském MSV. Proč?
Petr Kaufman: V letošním roce jsme už 
vystavovali jinde, MSV v Brně poprvé 
vynecháváme a použijeme peníze na 
jinou, dlouhodobější formu prezentace. 
Zákazníci ale o veletržní slevu rozhodně 
nepřijdou. S kódem PROFIKA30 jim nabíd-
neme výhodnější cenu jak u CNC strojů, 
tak i u automatizace. Akce platí do  
31. 10. 2022.
Petr Strunz: Upřednostnili jsme prestižní ev-
ropský veletrh EMO, který se koná jednou za 
dva roky a je etalonem pro výstavy obrábě-
cích strojů po světě. A kromě strojírenského 
veletrhu v Nitře jsme vystavovali na našem 
soukromém veletrhu Open House v Benát-
kách nad Jizerou. Každý zájemce se s námi 
může kdykoliv domluvit, my mu stroje rádi 
ukážeme. 

Tereza Holá
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Dalším pozitivním aspektem jsou 
projektové týmy složené z od-
borníků z příslušných prodejních 

poboček Rösler a specialistů z centrály 
v Untermerzbachu v Německu. Výsled-
kem jejich úzké globální spolupráce  
jsou řešení s maximálním přínosem  
pro zákazníky.

CMCS – úspěšný vstup do nového  
segmentu
Společnost China Merchants Cruise 
Shipbuilding (CMCS) je jedním z předních 
výrobců expedičních lodí, plovoucích 
plošin a nakládacích jeřábů, která dříve 
outsourcovala konzervaci plechů i profilů 
potřebných k jejich výrobě. S rozšířením 
svých obchodních aktivit na osobní a vý-
letní lodě musela společnost tuto politiku 
outsourcingu opustit. Vždyť jen plášť 
středně velké osobní lodi je tvořen  
z 25 000 tun oceli. Z tohoto důvodu 
společnost hledala partnera pro návrh 
a instalaci vysoce výkonné konzervační 
linky. Po rozsáhlé analýze trhu se čínská 

společnost rozhodla vybrat pro tuto 
zásadní investici firmu Rösler. Klíčovými 
faktory pro toto rozhodnutí byla technická 
realizace a účinnost několika konzervač-
ních linek v evropských loděnicích. Rösler 
byl jediným dodavatelem, který mohl 
předložit tak působivý seznam referencí. FO
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KONZERVAČNÍ LINKY SE SUPERLATIVY
Když jde o špičkové konzervační linky, ať už pro loděnice, nebo válcovny 
oceli, zákazníci po celém světě spoléhají na odborné znalosti společnosti 
Rösler. Základem je technické know-how, dlouholeté zkušenosti  
a úspěšně realizované referenční projekty. 

Plně automatická a propojená konzervační linka 
představuje pro CMCS klíčovou investici pro vstup 
na trh stavby osobních lodí. 

Dvouliniová konzervační linka dlouhá asi  
180 m se skládá z hlavní linky, rovnacích systémů, 
plně automatizovaného lakovacího systému  
a dodatečného spalování. 
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Konkurenční výhoda – plně  
automatizovaná konzervace
Dle individuálních požadavků CMCS 
sestává 180 metrů dlouhá konzervační 
linka z linky pro plechy, tzv. hlavní linky, 
a linky pro profily, ze které jsou tryskané 
profily přiváděny do hlavní linky. Kromě 
dvou tryskacích systémů s válečkovou 
dráhou s optimálně nastavenými turbínami 
Gamma 400G a Rutten Gamma 400 HD, 
rovnacího systému pro profily a až  
12 000 mm dlouhé plechy je integrován 
plně automatizovaný lakovací systém, 
včetně dodávky barvy a dodatečného 
tepelného spalování. Všechny tyto kom-
ponenty linky jsou digitálně propojeny 
a integrovány do systému řízení výroby 
loděnice.

Tento inteligentní řídicí systém umož-
ňuje plně automatické zpracování dílů od 
nakládky do vykládky rychlostí posuvu 
5 metrů za minutu. Krátké výrobní časy 
s vysokou stabilitou a reprodukova-
telností procesu poskytly CMCS vý-
znamnou konkurenční výhodu. K tomu 
samozřejmě přispěla robustní konstrukce 
konzervační linky odolná proti opotřebe-
ní spolu s výrazně nižšími personálními 
náklady.

Nová dimenze korozní ochrany  
ocelových plechů
Jeden z největších výrobců oceli a ocelo-
vých výrobků se závody v USA, Kanadě 
a Mexiku zadal zakázku na novou kon-
zervační linku společnosti Rösler. Dobrá 
zkušenost s konzervační linkou, která 
byla před lety dodána na jiné místo, byla 
rozhodujícím faktorem pro to, že se zná-
má americká společnost opět rozhodla 
pro řešení od firmy Rösler. Rozměry 
zpracovávaných ocelových plechů (šířka 
4300 mm, délka 18 000 mm a tloušťka 
materiálu až 200 mm) si vyžádaly přizpů-
sobení konzervační linky.

Zatížení až 7 tun na běžný metr 
Celá linka, ve které se plechy předehříva-
jí, tryskají, lakují a suší, je dimenzována 
na zatížení 7 tun na běžný metr namísto 
obvyklých třech tun na běžný metr. In-
tegrovaný tryskací systém s válečkovou 
dráhou o šířce 4500 mm má 10 turbín 
Gamma 400G, každou s hnacím výko-
nem 30 kW. Taková síla turbín zajištu-
je spolehlivé dosažení homogenního 
výsledku tryskání po celé šířce plechu při 
rychlosti posuvu 4 m/min a tím i vysokou 
produktivitu.

Rösler lze najít po celém světě
Společnost Rösler Oberflächentechnik se 
již více než 80 let aktivně zabývá oblastí 
povrchových úprav. Jako lídr globálního 

trhu nabízí komplexní portfolio vybavení, 
spotřebního materiálu i služeb v oblasti 
omílání a tryskání pro široké spektrum 
rozmanitých průmyslových odvětví. Sorti-
ment asi 15 000 spotřebních materiálů 
vyvinutých ve vlastních zkušebních 

centrech po celém světě slouží zákazní-
kům pro jejich individuální dokončovací 
operace. Pod značkou AM Solutions na-
bízí řadu řešení i služeb v oblasti aditivní 
výroby. 

V centrální školicím středisku Rösler 
Academy nabízí praktické semináře 
k tématům technologie omílání a tryská-
ní, štíhlé výroby i aditivních technologií. 
Ke skupině Rösler patří vedle němec-
kých závodů v Untermerzbachu/Mem-
melsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu 
dalších 15 poboček a na 150 obchodních 
zastoupení po celém světě. 

www.rosler.com

Komponenty  
jsou napojeny  
na nadřazený systém 
řízení výroby, celý  
proces probíhá  
rychlostí 5 m/min.



v různých modifikacích. Řešení je založeno 
na šestiosém průmyslovém robotu a dvojici 
oboustranně výsuvných paletových zásob-
níků materiálů. Uživatelské rozhraní, které 
je opět výsledkem vlastního vývoje Misan, 
je připraveno pro komunikaci výrobních 
i nevýrobních dat s externími nadřazenými 
informačními systémy.

Okuma 2SP-2500H
Další automatizační řešení uvidí návštěv-
níci na stroji Okuma, kde půjde o systém 
dodávaný samotným výrobcem stroje. CNC 
soustruhy 2SP-H série patří konstrukčně 
mezi čelní soustruhy, což jsou soustruhy 
s horizontální osou vřetena bez koníka. Jsou 
určeny k produkci součástí přírubového 
typu, takže koníka nepotřebují. Zvláštností 
čelních soustruhů 2SP-H je, že mají dvě pa-
ralelně uspořádaná vřetena a dvě nástrojové 
hlavy rovněž s horizontální osou rotace. Tok 
materiálu do a z obou polovin stroje zajiš-
ťuje portálový zakladač doplněný o dvojici 
stohovacích zásobníků materiálů, respektive 
obrobků.

Okuma Multus U3000 2SW 
Jako zástupce vysoce univerzálních strojů 
předvedeme víceúčelové soustružnické 
centrum Okuma Multus U3000 v provedení 
2SW, tj. s plnohodnotným protivřetenem 
a dvanáctipolohovou spodní revolverovou 
hlavou. Horní soustružnicko-frézovací hlava 
s upínacím rozhraním typu HSK-63A využívá 
pro své pohyby pravoúhlou kinematiku 
lineárních os X, Y a Z. Díky tomu lze stroj 
využívat pro přesné i produktivní obrábění 
až do průměru 650 mm a délky 1500 mm. 
Soustružnicko-frézovací hlava se vyzna-
čuje kompaktním provedením při vysokém 
instalovaném výkonu. Technologická ukázka FO
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MSV – (TÉMĚŘ) KAŽDOROČNÍ  
SVÁTEK STROJAŘŮ
Jednoroční frekvence podzimních strojírenských veletrhů  
v Brně (s výjimkou jednoho nuceně vynechaného) obvykle nedává  
velké možnosti hodnotit proběhlé změny tradičně konzervativního  
oboru strojírenské výroby. 

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Automatizační koncept s průmyslovým robotem 
je zkonstruován v rámci firmy Misan.

Soustruhy 2SP-H mají dvě paralelně uspořádaná 
vřetena a dvě nástrojové hlavy s horizontální osou 
rotace.

Víceúčelové soustružnické centrum Okuma 
Multus U3000 2SW v provedení s protivřetenem.

Tříosé obráběcí centrum Okuma Genos M660V-e.

3D tiskárna GE Concept Laser M2 pro 
zpracování kovových práškových materiálů.
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Přesto se jich vždy pár najde 
a v současné „turbulentní“ době 
stojí za to podrobně sledovat jejich 

vliv na vývoj výrobní techniky. Především 
lze pozorovat vliv růstu cen – surovin/ener-
gií i práce a tím pádem i výrobků a služeb. 
Bude zajímavé hodnotit, jakými „zbraněmi“  
v této nové situaci jednotliví výrobci a doda-
vatelé strojírenské výrobní techniky dispo-
nují a zda s nimi umějí zacházet. Na straně 
uživatelů narůstá riziko špatné investice do 
úrovně výrobní i automatizační techniky.

Prostřednictvím nabídky obráběcích 
strojů japonských výrobců Okuma, Brother 
a Okamoto a nabídkou aditivních technolo-
gií společnosti General Electric Additive se 
Misan s.r.o. snaží pokrýt co nejširší okruh 
poptávek na výrobní techniku. K tomu 
přistupují vlastní, zákaznicky orientovaná 
řešení automatizace jednotlivých výrobních 
strojů nebo jejich skupin. Letošní exponáty 
zahrnují:

Brother M200X3 + Misan Robocell
Zákaznické řešení automatizace japonské-
ho vysokorychlostního obráběcího centra 
Brother M200X3 s průmyslovým robotem 
a zásobníky šuplíkového typu. Jedná se 
o automatizační koncept plně zkonstru-
ovaný a realizovaný v rámci společnosti 
Misan, který je využíván řadou zákazníků 
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obrábění zaujme méně obvyklými procesy 
soustružení s využitím naklápění soustruž-
nického nástroje v ose B a také výrobou ozu-
bení pomocí progresivní metody „skiving“. 

Okuma Genos M660V-e
Tříosé obráběcí centrum Okuma Genos 
M660V-e je univerzální stroj s geny Okumy 
nabízený v předem definované specifikaci 
s atraktivní cenou. Využívá osvědčený  
portálový litinový rám nesoucí lineární osy X  
a Z, který je postaven na masivním spodním 
loži. Lože je současně základnou pro pra-
covní stůl stroje rozměru 1530 x 660 mm 
nesený na ose Y. Nabízená specifikace 
stroje zahrnuje frézovací vřeteno s upína- 
cím kuželem velikosti 40 a maximálními  
15 000 ot/min. Disponibilní krouticí moment 
vřetene je 199 Nm.

Okamoto ACC-63SA1
Přesné rovinné brusky klasické konstrukce 
s křížovým stolem řady ACC – SA1 se vyrábí 
v šesti velikostech stolu od 200 x 500 mm 
do 500 x 1000 mm. Stroje jsou určeny pro 
opracování malých a středně velkých ob-
robků. Používají Okamoto elektronické řízení 
s ovládacím panelem vybaveným dotykovým 
displejem, které umožňuje plně automatický 
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chod kombinovaný s ručním ovládáním. 
Možné je nastavit automatický brousící 
cyklus a používat rychlý přísuv do řezu na 
svislé ose. Tyto modely mají k dispozici také 
například automatické orovnávání obvodu 
brousicího kotouče s kompenzací úbytku 
kotouče.

Laserové spékání práškových kovů
Součástí expozice Misan na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu bude 3D tiskárna GE 
Concept Laser M2 pro zpracování kovových 
práškových materiálů. Zařízení pracuje se 
základnou velikosti 250 x 250 mm a může 
stavět až do výšky 350 mm. Zpracovávané 
materiály sahají od zlata přes korozivzdorné 
a teplotně odolné oceli až po slitiny hliníku 
a titanu. Stavební výkon se pohybuje od  
2 do 20 cm3 za hodinu v závislosti na materi-
álu a požadavcích na jakost povrchu. 

Aditivní výroba nabízí zcela nové možnosti 
konstruování i výroby nových dílů v letectví 
a kosmonautice stejně jako v medicínské 
produkci, kde má již své nezastupitelné po-
stavení. Úspěšné aplikace se také vyskytují 
ve výrobě forem a obecně v prototypové 
výrobě. 

Ing. Ondřej Svoboda, Misan s.r.o.
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Hned první den přilákal účast zhruba 
stovky návštěvníků, kteří se mohli 
v konferenční místnosti a ve venkov-

ním stanu seznámit s novinkami pořádající 
firmy a jejích partnerů, kterými pro tuto akci 
byly např. firmy Heimatec GmbH, t-support, 
IEMCA, PM-Tech, Mitutoyo či Blaser. Ně-
které z prezentovaných strojů byly předsta-
veny v ČR vůbec poprvé.

LFV se stěhuje i na Miyano
Nové centrum Miyano ANX-42SYY, které 
bylo prezentováno na DNECH CITIZEN, je 
první revolverový stroj vybavený funkcí LFV 
(Low Frequency Vibration Cutting = systém 
lámání třísek pomocí nízkofrekvenčních 
vibrací). Tato technologie, která patří  
mezi „majstrštyky“ výrobce, byla dosud 
nabízena jen u dlouhotočných automatů.  
Stroj osazený dvěma revolvery se dvěma 
osami Y a technologií LFV je průlomem 
do nového segmentu. Osa X3 umožňuje 
obrábět až třemi nástroji současně. 

„Své uplatnění by centrum mělo najít 
u zákazníků, kteří hledají vysokou produk-
tivitu při vysoké přesnosti. Například dva 

stroje Miyano ANX mohou velmi úspěšně 
nahradit šestivřetenový automat při stejné 
produktivitě, ale výrazně vyšší variabilitě 
výroby a jednoduššímu přeseřízení. Tam, 
kde končí z hlediska produktivity a průměru 
stroje Cincom, navazují stroje Miyano,  
nabízející průměr obrábění z tyče až do  
80 mm a při větším odběru materiálu jsou 
ještě efektivnější,“ říká výkonný ředitel 
firmy CNC invest Ing. Martin Novák, který 
účastníkům představil i další zajímavý stroj 
z nabídky Miyano, a to vysoce výkonné 
CNC soustružnické centrum ABX-64SYY 
s dlouhými zdvihy.

Převzetí firmy Miyano společností 
Citizen bylo strategickým krokem, 
který umožnil navázat na jeho port-
folio. Řada Miyano rozšířila možnosti 
produktivního obrábění z tyče až 
na průměr 80 mm. Díky tomu může 
i firma CNC invest nabídnout zákaz-
níkům širší možnosti využití strojů 
v produktivním obrábění.  

„Za 32 let působení firmy CNC invest, 
s.r.o., na českém trhu jsme vždy spolupra-
covali se špičkovými firmami. Orientujeme se 
převážně na japonské stroje, kde vidíme sílu 
kvality. Snažíme se nabízet stroje vysokých 
technických parametrů za rozumné ceny 
srovnatelné s renomovanou konkurencí v da-
ném segmentu, a vždy dodat i lepší služby 
s tím spojené. Naším cílem je snaha pro  
naše zákazníky nabízet nejlepší poměr cena/ 
/výkon a to nám přivádí spokojené zákazníky 
a umožňuje růst,“ uvedl Ing. Martin Novák.

Možnosti strojů Citizen prezentovali speci-
alisté firmy na vystavených strojích. Bestseller 
Citizenu reprezentuje typ Cincom L20-2M10 
LFV, vyspělý 6osý stroj se dvěma osami C 
vybavený hlavním vřetenem s 10 tis. ot/min  
a protivřetenem, rovněž s 10 tis. ot/min. Stroj 
je určen pro obrábění do průměru 20 mm 
s možností rozšíření (a to i dodatečně) až na 
průměr 25 mm, což podle Martina Nováka 
představuje význačnou výhodu proti konku-
renčním systémům. V dlouhotočném režimu 
je stroj schopen zpracovávat díly až do délky 
200 mm bez přeupnutí. Všechny dlouhotoč-
né stroje dodávané firmou CNC invest jsou 
schopné i úpravy na krátkotočnou variantu 
(a naopak), což zabere zkušené obsluze 
zhruba půl hodiny. 

Další novinky
Novinkou je model Citizen Cincom  
L20-2M12ATC LFV s plynulou osou B.  
Jde o velmi kompaktní 7 + 2osý stroj 
vhodný pro komplexní výrobu, umožňující 
jak produkci jednoduchých, tak složitých 
komplikovaných dílů. FO
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PŘEDVELETRŽNÍ VZPOMÍNKA NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FIRMY CNC INVEST
Tradiční předváděcí vícedenní akci DNY CITIZEN připravila společnost  
CNC invest, s.r.o., v jarních dnech, a ve větším rozsahu než obvykle.  
Pojďme si je připomenout před blížícím se „svátkem“ všech  
strojařů – před největším českým strojírenským veletrhem MSV 2022. 
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Nové centrum Miyano ANX-42SYY je první 
revolverový stroj vybavený funkcí LFV (systém 
lámání třísek pomocí nízkofrekvenčních vibrací).

Revoluční soustruh Citizen Cincom  
L20-2M12ATC LFV si zachovává osvědčenou 
produktivitu s možností použití až 13 nástrojů  
na ose B.

Na Dnech Citizen byly i automatické podavače 
tyčí IEMCA se systémem Abacos.

Technologie ATC (Automatický měnič nástrojů) 
osy B umožňuje obrábění několika typů obrobků 
dokončit v jediném nastavení.
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„Stroj je vybaven automatickým výmění-
kem nástrojů ATC, který nabízí možnost až 
13 pozic na ose B, což je u dlouhotočných 
automatů něco dosud nevídaného,“ pouka-

zuje Martin Novák na jednu z neobvyklých 
funkcí stroje.

Další z prezentovaných exponátů byl 
Cincom L12-1M7 LFV, kompaktní, extrémně 

rychlý a produktivní stroj, ideální pro obrábění 
menších průměrů s možností rozšíření až na 
16 mm. Výkony se odvíjejí od složitosti dílů, 
ale jak přibližuje Martin Novák, při ladění 
technologie na jednom z těchto strojů dosáhli 
jejich specialisté výrobní čas 3,5 sekundy.

Popularita strojů Citizen na českém trhu 
roste, jak vyplývá z prodejů firmy CNC invest. 
Od roku 2016 se neustále zvyšují jejich prode-
je, a to zejména díky jejich vysoké produkti-
vitě. Řídicí systém Mitsubishi, který používají, 
je velmi rychlý, stejně jako elektrovřetena. 
Nástroje jsou blízko sebe a dále systém 
Cincom Control optimalizuje dráhy a posuvy, 
což minimalizuje čas řez-řez a eliminuje rázy, 
které se negativně projevují na stabilitě i přes-
nosti obráběcího procesu. V neposlední řadě 
nabízejí i některé unikátní technologie, jako je 
zmíněná LFV, a na rozdíl od řady strojů jiných 
značek umožňují efektivně využívat výrobcem 
deklarovaný průměr „až na doraz“.

Co ke strojům patří
Kromě novinek pořadatelské společnosti se 
mohli účastníci Dnů Citizen seznámit i s další-
mi zajímavými produkty a službami. Například 
nabídkou italské firmy IEMCA zaměřenou na 
automatické podavače tyčového materiálu, 
které projektuje a vyrábí již od roku 1961 
(první automatický podavač tyčí na světě vy-
robila právě ona). Její výrobní program určený 
pro oblast soustružení představuje nejširší 

nabídku na trhu dostupnou pro jednovřete-
nové soustruhy s pevným nebo posuvným 
vřeteníkem pro podávání tyčí v délce do  
6 m. Podavače jsou vybaveny patentovaným 
systémem Abacos, a portfolio zahrnuje i první 
podavač tyčí certifikovaný pro Průmysl 4.0.

Jednou z partnerských firem byla i ČSOB 
Leasing, jejíž specialistka seznámila účast-
níky se službami zaměřenými na finan-
cování strojů i zařízení a na problematiku 
dotačních programů s možností, jak vyřešit 
investice do strojního vybavení, které řada 
firem potřebuje pro rychlé zajištění na-
smlouvaných zakázek.

Jak jsme již avizovali na začátku, blíží se 
veletrh MSV v Brně, a tedy veškeré novinky 
i unikátní technologie, které mění pohled na 
strojírenskou výrobu, můžete vidět v expo-
zici CNC invest v hale P/45 od 4.–7. října 
2022. Přijďte se podívat! 

Josef Vališka

Díky vysoké 
produktivitě získaly 
obráběcí centra  
Citizen popularitu  
na českém trhu.
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Improvizace ve výrobním procesu je podle 
něj něco jako chyba v matrixu: nelogický 
odklon od programu, který vyřeší oka-

mžitý problém, ale dlouhodobě nevede 
k dobrým výsledkům. Přesto je na tom 
český průmysl ve srovnání se zahraniční 
konkurencí dobře. Firmám se daří pomocí 
automatizace nahrazovat chybějící pracovní 
sílu, ale mnohdy dělají zbytečné chyby.

 Jak jsou na tom tuzemské podniky 
v robotizaci ve srovnání se zahraničím?
Vedou si dobře, ale mohly by být lepší. Za 
největší překážku považuji chápání robo-
tizace jako jakéhosi izolovaného úkonu ve 
stylu: Chybí nám lidi, tak tam dáme robota 
a ten toho vyrobí víc a levněji.

 No a není to v principu tak?
Více a levněji nemusí znamenat konku-
renceschopně. Pokud se nasadí robot na 
úzké místo, třeba nahradí dělníka a něco 
automaticky frézuje, posune se úzké místo 
jinam. Zatímco se management raduje 
z nového robota a jeho vysoké produk-
tivity, na jiném místě podniku se začínají 
hromadit přebytečné výrobky, které nestíhá 
zpracovat jiné pracoviště. A kdyby třeba 
začal frézovat zmetky, tak to zjistí výstupní 
kontrola až o hodinu později. Za tu hodinu 
projde výrobek dalšími stanovišti a napros-
to zbytečně. Vznikají tak obrovské materiál-
ní škody, o promarněném času nemluvě.

 Takže je třeba roboty nasadit úplně 
všude?
To rozhodně ne, ale nesmějí být využívány 
samostatně. Musí být součástí celého pro-
cesu. Je třeba výrobu propojit s informační-
mi systémy, které vyhodnocují a sdílejí data 
v reálném čase. Například CNC obráběcí 
stroj na základě naměřených údajů automa-
ticky modifikuje parametry řezných nástrojů. 
Změřením hotového dílu zjistí velikost opo-
třebení nástrojů. Stroj tak vždy přesně ví, 
v jakém stavu jsou nástroje, kterými obrábí. 
Výsledkem je zlepšená přesnost obrábě-
ných dílů, kratší doba nastavení, seřízení 
procesu a integrace s ostatními systémy, 
například roboty. FO
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ROZMACH ROBOTIZACE BRZDÍ  
ČESKÁ SCHOPNOST IMPROVIZOVAT
„Pokud něco kromě peněz brzdí rozvoj průmyslové automatizace,  
pak je to česká schopnost improvizovat a operativně zavádět  
kreativní nesystémová řešení,“ říká Josef Sláma, jednatel  
a ředitel české pobočky společnosti Renishaw.
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 To zní logicky, proč tedy tak firmy 
nepostupují?
Stojí za tím pravděpodobně síla zvyku 
a nechuť měnit zajeté postupy. Mnohdy 
management vidí v robotizaci jen způsob, 
jak nahradit člověka, ale to je mylný přístup. 
Firmy pak sice mohou produkovat více, ale 
nikoli kvalitně. Nejde ale přece o to, nahra-
dit lidi, ale hlavně za méně peněz vyrobit 
více a kvalitněji. 

Kamil Pittner

Pomocí automatizace 
se firmám daří  
nahrazovat chybějící 
pracovní sílu, ale  
mnohdy dělají 
zbytečné chyby.

© 2022 Renishaw plc. 
Všechny práva vyhrazené.

MSV  
Mezinárodní strojírenský 
veletrh

4.-7.10.2022
P / 042
Výstaviště Brno

+420 548 216 553 czech@renishaw.com

www.renishaw.cz/nc4

Nastavuje nový standard 

v měření nástrojů

NC4+ Blue
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„Improvizace ve výrobě 
je něco jako chyba 
v matrixu: Nelogický 
odklon od programu, který 
vyřeší okamžitý problém, 
ale dlouhodobě nevede 
k dobrým výsledkům,“ říká 
Josef Sláma.

Chytré řešení QuickLoad 
rail system umožňuje 
snadné a variabilní upínání 
dílců na souřadnicové 
měřicí stroje.

Automatický systém 
REVO SFP2 měří drsnost 
povrchu bloku motoru. 

Systém REVO pro měření 
složitých dílů má přímý 
dopad na efektivitu výroby 
hnacího ústrojí.
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Chlazení kapalin je jedním ze základ-
ních předpokladů bezproblémového 
provozu v mnoha průmyslových 

výrobních procesech. Zejména obráběcí 
stroje musí mít přesné řízení teploty, aby 
bylo možné přesné obrábění kovových 
obrobků. Nové chillery Rittal TopTherm 
v systémové skříni VX25 toto kombinují s je-
dinečně malým půdorysem: Jsou vhodné 
pro kompaktní a flexibilní zabudování do 
řadové sestavy systémových skříní VX25 
a zabírají o 34 procent méně podlahové 
plochy. Nová technologie ventilátoru, opti-
malizace softwaru a vylepšený výměník tep-
la snižují uhlíkovou stopu až o 35 procent. 
Díky mikrokanálové technologii je dosaženo 
plného chladicího výkonu s o 55 procent 
menší náplní chladiva.

Vyšší přesnost, vysoká dostupnost
Nové chillery jsou nabízeny ve čtyřech vý-
konových třídách od 8 do 20 kW. Regulace 
teploty se standardní hysterezí pouze ±1 K 
zajišťuje vysokou přesnost obrábění. 
Bezpečnostní funkce, jako jsou přetlakové 
ventily, snímače průtoku, sledování hladiny 

v nádrži a elektronické rotační pole, zajišťují 
vysokou disponibilitu stroje. Chillery Top-
Therm VX25 jsou navíc vybaveny vestavě-
ným ethernetovým portem (Remote Moni-
toring) pro rychlou, uživatelsky přívětivou 
konfiguraci, parametrizaci a záznam teploty. 
Integrace s nadřazeným řídicím systémem 
(MIS/PLC) zaručuje maximální spolehlivost 
procesu. Konfigurace a uvedení do provozu 
jsou realizovány rychle, pohodlně a bez 
nutnosti speciálních znalostí programování 
prostřednictvím integrovaného webového 
serveru. Nové chillery TopTherm VX25 jsou 
tak připraveny na Průmysl 4.0.

S klíčovými funkcemi podporujícími spo-
lehlivý proces chlazení již integrovanými do 
základního vybavení lze chillery TopTherm 
VX25 dodávat přímo ze skladu. Bifrekvenční 
provedení (napájení 50/60 Hz) znamená, že 

chillery jsou ideální pro mezinárodní použití. 
Dalšími výhodami pro uživatele je globál-
ní dostupnost servisu a výběr servisních 
smluv šitých na míru.

Efektivita od plánování až po provoz
Rittal nabízí četné softwarové nástroje pro 
podporu efektivního plánování projektů – 
v každé fázi a v celém procesním řetězci 
od inženýringu, přes nákup a výrobu až po 
provoz a IT. Seznam softwarových modulů 
zahrnuje vysoce kvalitní 3D data zařízení 
(Cadenas), online platformy pro konfiguraci 
chillerů i skříní a cloudová řešení pro elek-
trickou dokumentaci na dílně. Prostřednic-
tvím digitální kapsy pro schémata zapojení 
(Rittal ePocket) mají operátoři okamžitý 
přístup ke všem základním informacím, jako 
jsou výkresy elektrických obvodů, hydrau-
lická schémata (P+ID) a předdefinovaná 
makra Eplan, a mohou také nahrávat další 
data a dokumenty. relevantní pro jejich 
individuální projekt. To urychluje procesy 
a zvyšuje produktivitu. 

www.rittal.cz FO
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NOVÉ CHILLERY TOPTHERM VX25 OD RITTALU
Obráběcí stroje jsou závislé na přesném řízení teploty založeném na chlazení 
kapalinou, pouze tak lze dosáhnout požadované přesnosti obrábění. Nové 
chillery Rittal TopTherm v systémové skříni VX25 vysoké požadavky na 
přesné řízení teploty splňují při jedinečně malém půdorysu. 
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Nové chillery  
TopTherm VX25 jsou 
tak připraveny na 
Průmysl 4.0.

Mají-li obráběcí 
stroje poskytovat přesné 
výsledky obrábění, jsou 

závislé na přesném řízení teploty 
založeném na chlazení kapalinou. 

Nové chillery Rittal TopTherm 
v systémové skříni VX25 poskytují 

právě to na jedinečně malém 
půdorysu a jsou navíc flexibilní 

a snadno použitelné 
v síťovém provozu.



Chladicí jednotka Blue e+ S

◾ Větší energetická účinnost

◾ Větší spolehlivost

◾ Větší šetrnost k životnímu prostředí

◾ Větší provozní bezpečnost
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U kompresorové techniky je servis 
velkou položkou a lze na něm vý-
razně ušetřit, pokud se tak ale děje 

s rozvahou. Některé servisní firmy si za něj 
účtují přehnané částky, protože používají 
výhradně originální filtry nebo separátory 
výrobce a jiné, byť certifikované identické 
modely, používat nechtějí. Rozdíl přitom 
může činit i 400 až 500 %!

„Pokud jde o energie, je zhruba 90 % 
problémů s energiemi u kompresorů způso-
beno buď špatně zvoleným kompresorem, 
nebo úniky v rozvodech vzduchu, což bývá 
nejčastější příčinou. Z našich zkušeností 
mohou činit i pětinu spotřeby energie,“ 
konstatuje šéf společnosti TIBBIS, speciali-
zované na kompresorové systémy a do-
dávky stlačeného vzduchu pro průmyslové 
a dopravní firmy Michal Novák. 

Audit odhalí úniky peněz
Na problémy spojené se zanedbanou 
údržbou se snaží TIBBIS reagovat 
službami, které mají podnikům pomoci 
tuto nelehkou situaci řešit a ukázat jim, 
kde hledat úspory. Jedním z klíčových 

pomocníků v této oblasti je energetický 
audit s využitím speciálního diagnos-
tického přístroje Fluke na vyhledávání 
úniků vzduchu. Funguje na principu 
kombinace zobrazovacího zařízení (ka-

mery) a sofistikované soustavy mikrofo-
nů. Ultrazvukové vjemy jsou převáděny 
na vizualizované informace, s nimiž 
systém dále pracuje. Dokáže nejen přes-
ně lokalizovat místo úniku vzduchu a jak 
velký je únik v litrech, ale i jej přepočítat 
na peníze a pořídit report ukazující roční 
náklady.

ENERGETICKÝ AUDIT POMŮŽE  
UŠETŘIT NEMALÉ PROSTŘEDKY  
Mezi zařízení, které postihl současný růst cen energií zvlášť výrazně, 
patří kompresory, na jejichž provozu a dodávkách stlačeného vzduchu 
je závislá podstatná část průmyslových podniků. Začalo tak intenzivní 
hledání dříve neřešených úspor. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH TÉMA 

 ▼▲ INZERCE

Vývoj kompresorů RENNER i výroba probíhají 
v německém závodě. 
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U menších firem, kde jsou ztráty v řádu 
stovek korun, to možná nehraje tak 
významnou roli, ale u velkých podniků 
s kompresory o výkonu stovek kW už jsou 
„vyhozené“ peníze znát. Jako příklad uvá-
dí Michal Novák továrnu, kde naměřili únik 
11 kW. Každou hodinu tak neustále utíká  
11 kW do vzduchu – zkuste to vyčíslit na 
dnes extrémně drahou energii.

Mezi zákazníky firmy TIBBIS je např. 
velký provoz s kompresorovnou o výko-
nu 400 kW, kde běží permanentně 37kW 
kompresor (což představuje téměř desetinu 
celkového výkonu kompresorovny) jen 
kvůli tomu, aby se tlak vzduchu udržel na 
potřebné úrovni a stroje byly připraveny, 
protože jejich startování z nulového tlaku je 
drahé. 

Využít lze i rekuperaci
Stlačený vzduch je dnes nejdražší médium 
generující značné odpadní teplo, avšak jen 
výjimečně se v kompresorovnách využívá 
rekuperace. Přitom 400kW kompresorovna 
může poskytnout dostatek tepla pro ohřev 
vody, vytápění apod.

Vyplatí se proto věnovat pozornost správ-
nému dimenzování rozvodů vzduchu, zvolit 
optimální typ kompresoru a zjistit, zda není 
zbytečně předimenzovaný tam, kde to není 
nutné. K dispozici jsou vhodné kompre-
sorové technologie, jako např. frekvenční 
měniče, moderní kompresory, které jsou 
relativně malé, ale výkonné s proměnnou 
spotřebou podle aktuálních požadavků, 
nicméně v hodně provozech ještě běží staré 
stroje, energeticky náročnější, technologic-
ky a parametrově již zaostávající za soudo-
bou technikou. I to by mělo být důvodem, 
kdy se vyplatí uvažovat o výměně. 

Nejúčinnější je komplexní řešení
„Důležité je, aby vše fungovalo jako 
komplet. Pořízení špičkového kompresoru 
v kombinaci s ošizenou údržbou, není dob-
ré řešení a v konečném důsledku se dojde 
na to, že systém je drahý,“ zdůrazňuje 
Michal Novák s tím, že určitě se však vyplatí 
provést energetický audit, který umožní 
často ušetřit opravdu nečekané částky. 
Ve finále se tak může zjistit, že výměna 
technologie nemá smysl, protože by stačilo 

zamezit úniku vzduchu a využít rekuperace, 
což dokáže přinést zpátky spoustu finanč-
ních prostředků. 

TIBBIS nabízí měření průtoku vzduchu, 
spotřeby, revizi tlakových nádob, energetic-
kou náročnost kompresorů i jejich výkon-
nost a efektivitu, protože čím je zařízení 
starší, tím více dochází k jeho opotřebení 
a jeho účinnost klesá. Hlavně ale dokáže 
spočítat úspory dosažené pomocí různých 
opatření i celkovou potenciální úsporu.

Co audit stojí? 
Záleží na tom, kolik na něm technik stráví 
času. Není to jen o proměření potřebných 
zařízení a rozvodů, ale i zpracování výsled-
ného vyhodnocení a zprávy pro zákazníka. 
V každém případě by ale audit měl peníze 
ušetřit. 

„Může se stát, že audit zjistí, že je vše 
v dokonalém pořádku, a není žádná vý-
znamná příležitost k úsporám a zlepšení, 
ale to je jen skutečně vzácná výjimka,“ 
konstatuje Michal Novák. 

Služba je nabízena všem firmám,  
nezáleží, zda mají kompresory od značky 
TIBBIS, nebo od jiného výrobce. Pokud se 
ale zájemce rozhodne kompresory poří-
dit od nich, je mu audit odečten z ceny 
techniky, takže službu dostane zdarma jako 
bonus. 

www.tibbis.cz
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Nejčastější příčina – 
úniky v rozvodech  
vzduchu, mohou činit  
i pětinu spotřeby  
energie. FO
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Šroubový kompresor RENNER RS-PRO 55,0 D.

Modulární systém dvou kompresorů uspoří firmě 
nemalé náklady.

Kompresor SLT-I MEDI pro nemocnice dodává 
čistý, suchý a bezolejový stlačený vzduch v kvalitě 
potřebné pro dýchání.
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 07.-10. března 2023
Veletržní kombinace pro strojírenství, 
obráběcí stroje a subdodavatelský průmysl

Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a 
automatizace výroby – www.messe-intec.com
Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, 
modulů a technologií – www.subcontractingfair.com

Oficiální expozice České republiky pod 
záštitou MPO – volná místa pro české firmy! 
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Historie bilaterálních setkávání zástup-
ců švýcarských firem a obchodní 
komunity v rámci MSV organizovaných 

HST Obchodní komorou Švýcarsko-Česká 
republika je velmi dlouhá. Za více než dvacet 
let se podařilo vytvořit účinnou platformu pro 
setkávání zástupců podnikatelské komunity 
obou zemí, státní správy a dalších organizací. 
Díky této aktivitě v rámci tzv. business break-
fast se povedlo posílit nejen obchodní vztahy 
mezi firmami, ale i prezentovat inovativní 
projekty z obou zemí.

„Na tyto úspěšné akce jsme v minulém 
roce, společně s našimi partnery Switzerland 
Global Enterprise a HSSR Obchodní komo-
rou Švýcarsko-Slovenská republika, navázali 
prvním ročníkem a novým formátem setkání, 
které jsme pojmenovali SWISS INNOVATION 
FORUM Get inspired!. Z jeho názvu vyplývá, 
že hlavním tématem jsou inovace a možnost 
inspirovat se u úspěšných švýcarských fi-

rem,“ vysvětluje Markéta Čapková, jednatel-
ka HST. 

„V letošním roce chceme návštěvníky 
MSV pozvat na zajímavé prezentace firem 
ABB, Basler & Hofmann a Endress + Hauser 
a rovněž na následnou panelovou diskusi. 
V průběhu akce, která se bude konat  

5. října od 9.30 v sále P1 pavilonu P, se také 
představí kolaborativní robot od společnosti 
ABB, který bude návštěvníkům připravovat 
švýcarskou kávu Nespresso,“ dodává Marké-
ta Čapková. 

Celou akci zahájí švýcarský velvyslanec 
v České republice J. E. Philippe Guex společ-
ně se švýcarským velvyslancem na Slovensku 
J. E. Peterem Nelsonem, key note přednese 
Albert Hilber z Basileje. Mezi panelisty nebu-
de chybět ani Hugo Allemann ze společnosti 
Bystronic a KPMG Slovakia bude reprezento-
vat Pavol Adamec. 

Celou akci oficiálně uzavře švýcarský 
velvyslanec v Polsku J. E. Fabrice Filliez. Po 
skončení bude následovat networkingový 
oběd, v jehož průběhu bude možné navázat 
nová obchodní spojení a vyměnit si zkuše-
nosti z oblasti inovací. 

Jan Přikryl

ŠVÝCARSKÉ INOVACE V BRNĚ JIŽ PODRUHÉ
Letošní brněnský MSV přináší další významnou mezinárodní akci. Druhý 
ročník setkání SWISS INNOVATION FORUM Get inspired! – se bude konat 
za účasti tří švýcarských velvyslanců.

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Fórum seznámí 
účastníky s úspěšnými 
inovativními  
projekty firem ze země 
helvetského kříže  
a nabídne možnost 
navázání vzájemné 
spolupráce.
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9:30 – 9:45 
REGISTRATION 

9:45 –10:05 
WELCOMING ADDRESS:

•  Jiří Jirkovský,  
Vice President HST 

•  Philippe Guex, Swiss 
Ambassador in Czech 
Republic 

•  Peter Nelson, Swiss 
Ambassador in Slovakia 

10:05 –10:20 
KEYNOTE SPEECH:
What’s fueling Basel Area’s 
Advanced Manufacturing 
ecosystem 

Albert Hilber 
Manager Industrial 
Transformation Basel Area 
Business & Innovation

 Interested in advanced 
manufacturing (Industry 4.0) 
with the highest precision 
that could be vital for 
the development of your 
business in Europe? 

Want to know why 
innovation is crucial to your 
organization’s long-term 
success? 

Looking for Swiss made 
solutions, which provide  
a strong label that stands for 
high quality and reliability?

www.hst.cz

Then, join our Forum to learn how  
Switzerland’s advanced  
& sustainable manufacturing  
industry and its ecosystem can 
help your business excel in the 
digital world!

Our experts will explain their 
respective innovation promotion 
systems and instruments by looking 
at questions such as: 

•  What capabilities does your 
company need in order to be more 
innovative?

•  How do you measure progress on 
new ideas? 

•  How do you convene cross-
functional teams to drive 
innovation?

10:20 –11:05
PRESENTATION OF SWISS 
COMPANIES:

•  ABB: Scalable flexible manufacturing

 Václav Švub, Global Solution Center
 Manager for Chassis & Digital,
 Robotics & Discrete Automation

•  Basler&Hofmann: Lausanne railway 
station – „Built” in Bratislava

 Jan Reifler, MSc Civil Eng. ETH,
 MAS industrial engineer, Zurich
 Gergely Matus, M. Sc. Civil
 Engineering Senior Architectural
 Design Engineer, Bratislava

•  Endress + Hauser:  
Endress + Hauser 
approach and contribution to 
effective and sustainable production

 Peter Rožek, Managing Director, 
  General Management

11:05 –11:40
PANEL DICUSSION:
Advanced & Sustainable
manufacturing in Switzerland

Participants:
Václav Švub, Jan Reifler,
Gergely Matus, Peter Rožek

Hugo Allemann,  
Senior VP of Market 
Division CE, Bystronic Czech 
Republic

Pavol Adamec, Executive 
Director KPMG Slovakia

presented by Jiří Jirkovský

11:40 –11:50
Q&A

11:50 –12:00
CLOSING WORDS:

Fabrice Filliez
Swiss Ambassador in Poland

12:00 –13:00
NETWORKING LUNCH





Firma dodává vysoce kvalitní nerezové 
potrubní spoje i armatury pro širokou 
škálu průmyslových odvětví, které 

se používají všude tam, kde proudí plyny 
a kapalná média a kde je vyžadován vyso-
ký bezpečnostní standard. Nabízí řešení 
armatur pro celý vodíkový dodavatelský 
řetězec, od výroby a skladování vodíku až 
po jeho distribuci a použití. Na výběr je 
rozsáhlá paleta různých variant šroubení 
i armatur v závislosti na oblasti použití 
a nutnosti certifikace dle EC79 pro použití 
ve vozidlech s vodíkovými motory.

Jako příklady komponent pro použití 
ve vodíkových technologiích nabízí firma 
třeba dvoucestné vysokotlaké kulové 
kohouty pro tlak 3000 PSI / 206 barů  
a teploty od 0 °C do +65 °C, nebo 
vícedílné kulové kohouty PEEK 6000 psi, 
které jsou dostupné s různými materiály 

těsnění a zvládají tlak 6000 psi / 413 
barů a teploty v rozsahu -20 °C až  
+150 °C. Další prvky pro vodíkové 
aplikace představují např. potrubní filtr 
s PTFE těsněním pro tlak až 200 barů 
a teploty od -200 °C do +230 °C  
a použití až do hlubokého vakua  
10-9 mbar l/s, nebo objímka pro  
metalické těsnění umožňující připojení 
pro aplikace s nízkými teplotami. Je  
použitelná i ve vakuu a hlubokém vakuu  

10–9 mbar l/s, T-kusy či šroubení Zero-
Con pro orbitální svařování apod.

Šroubení pro vodíkové aplikace
Důležitou skupinu představují šroubované 
spoje, které jsou schválené pro vodíkové 
aplikace. Šroubované spoje s upínacím 
klínovým a řezným kroužkem jsou ideální 
pro vodíkové i plynové aplikace. Klínové 
kroužky mají certifikaci EC79, DNV GL 
a TA-Luft, šroubení zářezného kroužku dle 
DNV. Armatury jsou vyráběny ve vlastních 
evropských továrnách, citlivé komponen-
ty, jako upínací a klínové kroužky, má na 
starosti továrna v Německu.

Speciální certifikaci pro vodíkové 
aplikace nabízí firma u tří typů šroubení. 
Šroubení se dvěma svěracími prstenci ve 
variantách H2-Lok a µ2-Lok najde využití 
v aplikacích pro vodík a jiné plyny s dyna- FO
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BUDOUCNOST S VODÍKEM
Vodíkové technologie se prosazují stále více, v budoucnu bude vodík hrát 
významnou roli např. jako úložné médium pro ekologickou elektřinu a pro 
mobilitu s pohony na palivové články. Na vodík se proto zaměřila v inovaci 
svého portfolia i společnost Schwer Fittings.

Důležitou skupinou 
jsou šroubované spoje, 
které jsou schválené 
pro vodíkové  
aplikace.
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mickým zatížením. Dvoukroužkový systém 
zamezuje torznímu tlaku při montáži 
a přední prstenec zajišťuje úplnou těsnost.

Šroubení H2-Lok je testováno podle 
požadavků evropského automobilového 
průmyslu DNV GL a certifikováno podle 
EC79. Vnější průměr trubek z materiálů 
1.4401, 1.4404 činí 6 až 16 mm (1/4“ až 
1/2“), tlakové parametry uvádí výrobce 
hodnotou 350 barů a bezpečnostní faktor 
na straně připojení potrubí 1,5krát (EC79). 
Výrobky mají certifikaci EC79, DNV GL 
a certifikát o zkoušce EN 10204.

Šroubení se svěracími prstenci µ2-Lok 
nabízí vnější průměr trubky 2 až 28 mm 
(1/16“ až 1“), je vyrobeno rovněž z mate-
riálů 1.4401, 1.4404 a metrické provedení 
zvládá tlak od 270 do 700 barů, imperiální 
(palcové) pak až do 810 barů. Má certi-

fikaci DNV GL a certifikát o zkoušce EN 
10204 a bezpečnostní faktor podle DNV 
GL CP185.

Pevný kovový spoj pro vysoké tlaky
Trio šroubení certifikovaných pro vodík do-
plňuje šroubení na zářezný prstenec 24° pro 
vodíkové a plynové aplikace podle DVGW 
pro statické provedení. Je vyrobeno z ma-
teriálu 1.4571 a dodáváno v metrických 
rozměrech 6L až 42L, 6S až 38S. Utěsnění 
je provedeno bezpečným zaříznutím řezné-
ho prstence, což vytváří čistě kovový spoj. 
Výrobce udává čtyřnásobný bezpečnostní 
faktor na připojovací straně a tlakové para-
metry pro D 6L až 18L hodnotou 315 barů, 
u varianty D 22L až 42L je to 160 barů,  
pro D 6S až 12S činí 630 barů, D 16S  
až 30S zvládají až 400 barů a verze  
D 38S pak 315 barů. Šroubení má certifi-
kaci DNV TPA00002EA a splňuje systém 
jakosti ISO 9001:2015 a ISO 14001:2001. 
Zvládá teploty od -60 °C do + 400 °C.  

www.schwer.com

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH TÉMA

H2-Lok je nová značka v portfoliu Schwer Fittings.

Šroubení se svěracími prstenci µ2-Lok nabízí 
vnější průměry pro vodíkové aplikace.

Certifikované spoje pro vodík doplňuje šroubení 
na zářezný prstenec.
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Všechny záznamy o produktech ob-
sahují detailní vyobrazení, 3D model 
a k dispozici je soubor DXF. 

Mezi produkty, které jsou běžně používa-
né při návrhu výrobní linky či jednoúčelové-
ho stroje patří kategorie výrobků, jako jsou 
komunikační brána I4C, programovatelné 
automaty či řízení pohonů. 

Komunikační brána
V oblasti propojení a vzdálené správy  
přináší komunikační brána I4C téměř ne- 
omezené možnosti propojení. Z notebooku, 
telefonu či tabletu budete mít pak k dispo-
zici veškerá data ze všech čidel, kterými je 
daná technologie osazena. Navíc získáte 

obousměrnou komunikaci s definovatelnými 
úrovněmi práv přístupu. 
• Webový server s HTML5 stránkami pro 
mobilní a PC připojení
• Vzdálený přístup Corvina s integrovanou 
VPN (vzdálené programování a údržba)
• Rozšiřitelné o I/O jednotky řady FP0R 
PLC pro sběr informací ze senzorů a akč-
ních členů
• Správa dat: ukládání informací do interní 
paměti nebo na paměťovou kartu USB
• Odesílání souborů přes služby  
FTP klient / server
• Skvělé připojení: dva samostatné ether-
netové porty, 2 USB porty, 1 sériový port 
RS232C/RS485

• Konfigurace pomocí internetového prohlí-
žeče a vývojového prostředí HMWIN

Podporuje tyto protokoly a normy: TCP/ 
/IP, UDP/IP, DHCP, FTP, FTPS, SSH, 
HTTP, HTTPS; SMTP, ESMTP-Auth, POP3; 
NTP, Modbus, DNS, SNMP, VPN, VNC, 
MQTT, SQL, OPC UA.

Právě díky standardním protokolům 
OPC-UA a MQTT je pro FP-I4C snadné 
a bezpečné vytváření aplikací pro průmys-
lový internet věcí (IIoT).

PLC a řízení pohonů
Další klíčovou produktovou skupinou jsou 
programovatelné automaty (PLC). Tvoří 
mozek a centrální řízení každého stroje. Mo-
dulární provedení umožňuje použití základní 
jednotky pro jednoduché aplikace a dle 
potřeb systém rozšiřovat o potřebné digitální 
nebo analogové vstupy a výstupy, teplotní 
čidla, paměť či speciální komunikaci. 

Poslední a neméně důležitou skupinou 
výrobků je řízení pohonů. Jednotka řízení 
pohonů GM1 je kompaktní řídicí systém, 
ve kterém se kombinuje řízení pohonů 
s funkcemi PLC, jako je polohování, síťová 
komunikace, I/O moduly, vysokofrekvenční 
čítač atd. Vše je integrováno do kompakt-
ního provedení, a tak GM1 šetří místo 
v rozvaděči, snižuje náklady na programo-
vání i na propojení modulů a hlavně snižuje 
dobu odezvy na pouhých 0,5 ms. GM1, 
s podporou EtherCAT a možností progra-
mování v prostředí CODESYS, dokáže 
v reálném provozu nezávisle ovládat  
až 32 os volnosti.  

https://industry.panasonic.eu/cs
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AUTOMATIZACE PANASONIC  
NA PORTÁLU EPLAN
Programovatelné automaty, řízení pohonů, komunikační komponenty  
a servomotory Panasonic jsou díky platformě EPLAN pro vás kdykoliv  
k dispozici k vašemu použití, a to včetně všech technických parametrů.
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Ve výrobním procesu může použití 
spolehlivého systému distribuce 
stlačeného vzduchu nebo tlakových 

kapalin znamenat velký rozdíl z hlediska 
efektivity výroby. Již více než 30 let jsou 
modulární hliníkové systémy TESEO pro 
stlačený vzduch a technické tekutiny 
cenným přínosem pro všechny společ-
nosti, které usilují o energetickou účinnost 
a udržitelnost, a to jak z hlediska ochrany 
životního prostředí, tak i ekonomiky.

Vítězná kombinace:  
Úspora energie a design
Italská společnost TESEO měla vždy silný 
ekologický závazek, ještě dříve, než se 
problémy, jako „nulový dopad“ a udržitel-
nost, staly klíčovými pro většinu dnešních 
firem. Hliník je udržitelnou volbou sám 
o sobě, stejně jako modularita komponentů, 
která umožňuje upravovat, odebírat nebo 
přidávat prvky do výrobních linek a provozů 

podle potřeb, i když již byly instalovány, což 
jsou klíčové vlastnosti pro zamezení plýtvá-
ní energií, materiály a prostředky. 

Udržitelnost je dosažena zkušenostmi, 
kvalitními materiály a designem. TESEO 
poskytuje zákazníkům analýzy úspor 
energie pro jejich instalace. Každý projekt 
je navíc speciálně přizpůsoben tak, aby 
vyhovoval individuálním potřebám každého 
zákazníka. Ať jde o specifickou vestavěnou 
aplikaci, nebo standardní výrobní linku, 
poskytuje firma adekvátní design konkrét-
ního provozu. A ty podniky, které si značku 
TESEO vybraly, často tvrdí, že výsledek je 
podobný, jako kdyby získaly kompresor 
navíc.

Design je dalším základním kamenem 
italské firmy, která si pravidelně patentuje 
inovativní, ergonomická a funkční řešení ve 
vizuálně přitažlivém provedení. 

Technické oddělení společnosti TESEO 
také nabízí zákazníkům poradenství a ško- FO
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TESEO: REVOLUČNÍ MODULÁRNÍ HLINÍKOVÉ 
SYSTÉMY (NEJEN) PRO STLAČENÝ VZDUCH
Energetická účinnost je nyní v každé fázi výroby pro firmy prioritním 
problémem: rostoucí ceny energie a zvyšující se výrobní náklady jsou jen 
některé z faktorů, které vedou k hledání úsporných řešení, zejména  
v dlouhodobém horizontu při respektování životního prostředí.
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Modulární rozdělovače pro technické kapaliny.

Kloub ve tvaru „L“.

Příklad systému stlačeného vzduchu TESEO.
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lení instalačních techniků. Dozor a pomoc 
– od návrhu až po závěrečné testování – 
jsou poskytovány s ohledem na podporu 
místního personálu provádějícího instalaci, 
přičemž zákaznické společnosti požadují, 
aby byla provozuschopná v co nejkratším 
čase. S více než 30 lety zkušeností nabízí 
TESEO zákazníkům kompletní potrubní 
rozvody stlačeného vzduchu s optimalizací 
jejich dispozic tak, aby byly co nejfunkč-
nější. Mezi hlavní přínosy této služby 
patří neustálé sledování spotřeby energie, 
možnost úpravy instalace a tím i zvýšení 
energetických úspor.

Inovativní od samého počátku
Společnost TESEO byla založena v roce 
1988 a okamžitě se stala průkopnickou 
a inovativní firmou – jako první ve svém 
oboru na světě vyvinula modulární hliníko-
vý potrubní systém pro stlačený vzduch 
a technické tekutiny, který uvedla na trh. 
Dnes jsou tyto produkty mezinárodně 
známé a uznávané pro efektivní distribuci 
fluidní energie, jako je stlačený vzduch 
a vakuum. Již přes tři desetiletí slouží jimi 
v Itálii navržené a vyrobené modulární 
hliníkové systémy stlačeného vzduchu pro 
širokou škálu odvětví díky své všestrannosti 
a snadné montáži, energetické účinnosti 
a spolehlivosti.

To vše je možné díky důrazu, jaký klade 
společnost na detaily a design během celé-
ho výrobního procesu: od vlastního návrhu 
až po výrobu hotového dílu a dodávky 
prostřednictvím sítě vybraných partner-
ských firem. Její nabídkové portfolio se 
opírá o patentované produkty, všestranné 
a ideální v mnoha odvětvích díky modularitě 
a konstrukčnímu využití lehkého hliníku. 
Z centrály v Desenzano del Garda je pro-
dukce dodávána do celého světa prostřed-
nictvím rozsáhlé prodejní sítě. 

Potrubní systémy a rozdělovače
Oblastí, ve které TESEO slaví významné 
úspěchy, jsou zejména potrubní systémy. 
Firma navrhuje, vyrábí a prodává modulární 
hliníkové potrubní systémy pro stlače-
ný vzduch, vakuum, dusík a technické 
kapaliny už přes tři dekády. Dnes jsou 
tyto produkty mezinárodně proslulé nejen 
efektivní distribucí fluidní energie, jako je 
stlačený vzduch a vakuum, ale také díky 
precizní analýze a výzkumnému úsilí inže-
nýrů společnosti. 

Další oblastí, ve které se firma vyzna-
menala, jsou rozdělovače. Revoluční je 
zejména rozdělovač pro rozvod stlačeného 
vzduchu a tlakových kapalin, který firma 
navrhuje a dodává na klíč již připravený 
k montáži na stroj. Rozdělovač v moder-
ním designu je robustní, přitom lehký, není 
náchylný ke korozi a extrémně snadno se 
instaluje. V nabídce je také rozsáhlá paleta 
příslušenství, jako jsou lavice a otočná ra-
mena pro ustavení výrobních a montážních 
linek. 

Více informací na www.teseoair.com  
nebo dotazem na e-mail:  
teseo@teseoair.com

Modulární  
systémy jsou díky  
své všestrannosti  
a energetické účinnosti 
vhodné pro širokou 
škálu odvětví.
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Nové balíčky pro zvýšení účinnosti ob-
sahují přizpůsobená řešení tempero-
vání a inteligentní asistenční systémy. 

U hydraulického vstřikovacího stroje s kon-
stantním čerpadlem je takto možná úspora 
energie až 67 procent. Všechny balíčky jsou 
k dostání jak s novými vstřikovacími stroji, 
tak i jako dovybavení pro stávající vstřikovací 
stroje konstrukční řady e-motion, e-mac, 
victory a duo od generace řízení CC300. 

1. Faktor účinnosti: Vstřikovací stroj
Při volbě nového vstřikovacího stroje je 
důležitá technika pohonu. Společně se 
zpracovatelským podnikem provede ENGEL 
analýzu požadavků, aby byl nalezen nejlepší 
poměr mezi spotřebou energie a výkonem 
stroje pro vyráběný produkt. Rozhodující je 

celková účinnost. K zabránění energetických 
ztrát je rozhodující např. technika servo-
pohonu a důsledná izolace plastifikačních 
válců. Servohydraulické, hybridní nebo plně 
elektrické vstřikovací stroje ENGEL se na 
trhu řadí k těm nejúčinnějším ve své velikosti 
i výkonnostní třídě. 

Důležitou součástí všech balíčků pro 
zvýšení účinnosti je ecograph plus a ecoba-
lance, neboť transparentnost je základem 
optimalizace energetické účinnosti. Ve verzi 
Plus měří ecograph spotřebu energie všech 
komponent zařízení včetně periferie a hor-
kých kanálů a obsluha stroje tak získá její 
přehledné zobrazení. Na základě těchto hod-
not pak ecobalance rozděluje celkový výkon 
definovaný pro příslušný stroj, resp. výrobní 
buňku podle potřeby po dobu vstřikovacího 
cyklu. Tak je možné zabránit tzv. energetic-
kým špičkám a neriskovat placení pokut. 
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ENGEL POSILUJE  
KONKURENCESCHOPNOST POMOCÍ  
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ 
Rostoucí ceny energií jsou pro podniky zpracovávající plasty výzvou,  
neboť není možné tyto náklady přenést na zákazníka.  
Jediným řešením je úspora energie. Výrobce vstřikovacích  
strojů ENGEL proto podporuje snahu o snížení spotřeby energie svých 
zákazníků pomocí balíčků pro zvýšení účinnosti. 
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Na veletrhu K 2022 bude ENGEL nabízet balíčky 
pro zvýšení účinnosti – temperovací systémy 
vyladěné podle vstřikovacích strojů a digitální 
řešení výrazně snižující spotřebu energie.

Od vstřikovacího stroje přes robota až po 
periferie jsou všechny procesy a komponenty 
automatizace navzájem perfektně sladěné.
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2. Faktor účinnosti: Temperování
Skoro 40 procent celkové spotřeby energie 
výrobní buňky připadá na temperování for-
my. Je tak největším spotřebičem energie 
při vstřikování plastů. Proto se již více než 
deset let společnost ENGEL intenzivně 
zabývá temperováním a vybudovala si zde 
vlastní program výrobků. V balíčcích pro 
zvýšení účinnosti jsou všechny vstřikovací 
stroje vybaveny systémem e-flomo  
a e-temp. 

Bezúdržbové temperovací rozdělovače 
e-flomo kontrolují průtok, tlak, teplotu i tep-
lotní rozdíl. Pomáhají vyloučit rušivé faktory 
a zajistit tak průběžně vysokou kvalitu dílů. 

Temperovací zařízení typu e-temp jsou 
pomocí OPC UA integrovány do řízení 
vstřikovacího stroje CC300. Tímto způsobem 
jsou otáčky temperovacích vodních čer-
padel automaticky přizpůsobeny skutečné 
potřebě, což se přímo odráží na energetické 
bilanci. Aby byl počet temperovacích zaříze-
ní nízký, nabízí společnosti ENGEL tempero-
vací zařízení e-temp také ve verzi XL. 

3. Faktor účinnosti: Digitalizace 
Zpracovatelské podniky jsou při využití 
celého potenciálu vstřikovacích strojů 
podporovány inteligentními asistenčními 
systémy. ENGEL pro optimalizaci proce-
sů temperování cíleně vyvinula asistenční 
systém označený iQ flow control, který je 
jako pevná součást integrován do balíčků 
pro zvýšení účinnosti. Na základě hodnot 
naměřených rozdělovačem e-flomo reguluje 
software volitelně průtokové množství nebo 
teplotní rozdíl aktivně ve všech jednotlivých 
okruzích. Teplotní podmínky tak zůstávají 
stabilní také při kolísání v systému. Výsled-
kem je velmi vysoká reprodukovatelnost 
a také minimální spotřeba chladicí vody 
a energie.

Rychleji k návratnosti investic
Na veletrhu K 2022 představí společnost 
ENGEL ve svém stánku C58 v hale 15 na 
konkrétních příkladech výhody získané 
souhrou vstřikovacího stroje, temperování 
a digitálních řešení. Kromě přímého snížení 
spotřeby energie jednotlivých součástí zaří-
zení přispívá zabránění zmetkovitosti, úspora 
času pro personál obsluhy stroje a vyšší 
bezpečnost obsluhy ke zvýšení účinnosti 
a konkurenceschopnosti výroby. Čím vyšší 
je celková účinnost, tím rychleji dosáhne 
nový vstřikovací stroj své návratnosti investic 
(ROI). 

Při příležitosti veletrhu K 2022 nabídne 
svým zákazníkům balíčky pro zvýšení účin-
nosti: temperovací systémy vyladěné podle 
vstřikovacích strojů a digitální řešení výrazně 
snižující spotřebu energie. 

www.engelglobal.comFO
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Největší odborná konference  
o aditivní výrobě pořádaná v rámci 
MSV již 8. rokem přináší prezentace 

klíčových inovací v profesionálním  
3D tisku a související zkušenosti ze světo-
vé i české praxe.

Hlavní téma letošního ročníku – 3D tisk 
v kontextu tradičních výrobních technolo-
gií – reaguje na skutečnost, že pro mnohé 
firmy je tempo vývoje digitálních výrobních 
metod až příliš překotné. Konference se 
tedy tentokrát zaměří mj. na to, jak lze 
moderní aditivní výrobu zavádět smys-
luplně do stávajících provozů po boku 
konvenčních technologií, jako je CNC 
obrábění, sváření nebo aplikace povrcho-
vých úprav, ať už jako jejich doplněk, nebo 
jako přímou náhradu.

Současné schopnosti 3D tiskáren již 
umožňují uplatnit je nejen v kusové výrobě 
finálních a namáhaných dílů, ale dokonce 
také v sériové výrobě, přičemž podstatné 
je dobře vyhodnotit danou aplikaci, protože 
pouze u vhodně zvolených a připravených 

dílů lze díky aditivní 
výrobě dosáhnout vý-
sledků funkčně i cenově 
konkurenceschopných, 
ale také takových, 
že předčí schopnosti 
tradičních výrobních 
procesů.

Za účasti zhruba tří 
desítek světových zna-
ček 3D tiskáren budou 
na konferenci prezento-
vány novinky ve výrobě 
z plastů, kovů, kompo-

zitů a společně s nimi praktické ukázky 3D 
tisku okamžitě využitelného i v prostředí 
českých firem všech velikostí. Vítaným 
oživením programu jistě budou dva  
speciálně připravené diskusní bloky s čes-
kými odborníky, zaměřené na střet 3D 
tiskáren s konvenční výrobou a na využití 
3D tisku ve vojenské a obranné technice.

Atraktivní celodenní konferenční 
program doprovodí výstava technologií 
3D tisku v předsálí, a jelikož konference 
probíhá jako součást MSV v Brně, je 
pro účastníky zajištěn také vstup do 
celého veletržního areálu. Navíc se  
mohou těšit na losování o hodnotné 
ceny, včetně dvou profesionálních  
3D tiskáren v celkové hodnotě přes  
200 tisíc korun.

Vysoký zájem o účast v předchozích 
ročnících vedl pořadatele k zastavení 
registrací několik dnů před datem konání. 
Nyní je již většina míst vyprodána, proto 
v případě zájmu neváhejte a zaregistrujte 
se na: www.odborne-konference.cz. 

STŘET 3D TISKU S TRADIČNÍ VÝROBOU
Zajímá vás, jak vám mohou 3D tiskárny  
doopravdy pomoct ve výrobě? Pak si nenechte  
ujít Fórum aditivní výroby, které proběhne  
ve středu 5. října na výstavišti v Brně. 
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První den konference zahájil Pavel 
Mareš, jednatel TD-IS, představe-
ním společnosti a rozsahem služeb, 

které firma může zákazníkům včetně svých 
produktů nabídnout. Následně se soustředil 
na řadu procesů, které společnosti nemají 
pokryté a přitom mají značný potenciál pro 
zvýšení produktivity. 

Příspěvky přednášejících 
O implementaci PLM řešení informoval 
Daniel Komorous, zástupce společnosti 
Doosan Škoda Power, ve které má TD-IS 
svá řešení již 20 let. Značný ohlas vyvolala 
přednáška Milana Černého, který zhodnotil 
vývoj informačních systémů v průmyslových 
podnicích, a zda předpoklady při nasazo-
vání systémů splnily všechna očekávání. 
Porovnal rozpor mezi bouřlivým technic-
kým rozvojem a rozvojem IT ve firmách. 
Naznačil, kam jde vývoj umělé inteligence 
a vytěžování dat z různých zdrojů. 

Velmi zajímavým příspěvkem konference 
byla přednáška Ivo Matouška, který názor-
ně ukázal možnosti generického modelo-
vání v Inventoru. O nasazení dalšího řešení 
z nabídky TD-IS pro správu dat – Vault 
Workgroup informoval Václav Jaščevskij ze 
společnosti Saint–Gobain Adrors CZ. Pod 
pokličku vývojovému týmu nechal nakouk-
nout Aleš Tryml a představil novou generaci 
ERP systému společnosti TD-IS – Easy-
Technology 2. 

Časový harmonogram před-
nášek byl nabitý a první den 
konference zakončil Aleš Novosad, 
vedoucí IT oddělení ze společnosti 
Pethoo, která má více než 60leté zkušenos-
ti s výrobou technických výlisků z plastů. 
Kromě zhodnocení dlouholeté spolupráce 
s TD-IS se s účastníky konference podělil 
i o zkušenost s hackerským útokem na 
jejich firmu. Opět se potvrdilo, že je nutné 
se o svá data bezpečně starat a že se  
to nestává jen, jak vídáme v seriálech,  
v nemocnicích či nadnárodních koncernech 
s miliardovými obraty.

Velmi kladně byl hodnocen neformální 
odpolední program. Díky příznivému počasí 
se konal na vinici v Horních Věstonicích 
a účastníci měli možnost na vlastní kůži 
poznat, co obnáší být vinařem. Soutěže ve 
střílení špačků, degustaci vín, poznávání 
vůní, natahování do koštýře, otázkový kvíz 
i možnost naplnit si své víno zpříjemnil 
úžasný výhled na západ Slunce. Neformální 
diskuse s účastníky konference probíhala 

i poté v hotelu, kde byl den ukončen předá-
ním výher z tomboly. 

Bezpečnost a obnova dat
Druhý den odstartoval program opět Pavel 
Mareš, tentokráte ale v zastoupení za ne-
mocného Tomáše Kábu z VALUE 4industry 
s přednáškou na téma Využití EasyPLM, 
které je ve skupině 4Value nasazeno od 
roku 2005, nejprve pro správu dat z CATIA 
později i SolidWorks. V roce 2018 pak 
došlo k výraznému rozšíření zejména o ku-
sovníky, technologické postupy a propo-

jení se systémem pro plánování a řízení 
výroby. 

Dále probíhaly otevřené 
moderované workshopy, kde 
si uživatelé vyměnili spoustu 
praktických tipů i rad z používání 
informačních systémů, získali 

detailnější informace o systémech 
a novinkách od konzultantů TD-IS. 

Předvedení základních funkcionalit 
systému EasyPLM se zaměřením na CAD 
prostředí, integrace a práce s kusovníky, 
předvedení možností customizace systé-
mu, ukázky vytvoření jednoduchého WFL 
procesu a jeho spuštění a vyřízení, řešení 
jednotlivých dotazů z praxe, jako např. 
metoda skeletonu, normalizovaných dílů 
apod. si vzali na starost David Brunner a Jiří 
Pipošiar. Vladimír Pfeffer představil univer-
zální technické prohlížeče Oracle AutoVue, 
Spinfire od Actife (týmová spolupráce nad 
jedním dokumentem, měření, poznámková-
ní, projektová CAD informace bez CADu,). 

Tečkou za konferencí byla diskuze 
s Petrem Márou nad bezpečností a stra-
tegií obnovy dat, která byla zařazena do 
programu vzhledem k loňskému velkému 
zájmu účastníků. Paralelně s workshopy 
probíhaly i konzultace s CAD týmem, který 
si připravil novinky v Autodesk produktech, 
využití CAD nástrojů pro usnadnění tvorby 
montážních a servisních návodů a katalogů, 
využití Autodesk Forge a Raster Design. 

Konference otevřela řadu témat a mož-
ností spolupráce a jsme rádi, že i v době 
digitální jsme se mohli setkat naživo a už 
nyní se těšíme na další ročník. 
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OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ IT FORUM 2022
Ve dnech 13. a 14. září 2022 se ve Wine Wellness Hotelu Amande  
v Hustopečích uskutečnil již 16. ročník konference IT Forum. 
Dvoudenního setkání, pořádaného společností TD-IS, se zúčastnila 
čtyřicítka odborníků, převážně z řad zákazníků TD-IS, s.r.o.

Uživatelé si vyměnili 
spoustu praktických 
tipů i rad z používání 
informačních  
systémů.
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Přednášející 
se soustředili 

na řadu procesů, 
které mají potenciál 

pro zvýšení 
produktivity.
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V síti často stovek běžících výrobních 
zakázek totiž není snadné se natolik 
orientovat, aby odpověď mohla být 

rychlá a přesná. Průběžné doby výroby bývají 
odhadnuté a vlivů, které mohou slíbený termín 
zakázky pro zákazníka negativně ovlivnit, je 
mnoho. 

Dnes již není mezi výrobními firmami žádná, 
která by neměla k dispozici více nebo méně 
sofistikovaný informační systém, např. Helios 
od Asseco Solutions. A právě v posledních le-
tech se v informačních systémech stále častěji 
využívá funkcionalita, díky které jsou odpovědi 
na uvedené otázky zákazníka významně snad-
nější. S její pomocí je možno termín dodání 
v systému simulovat – modelovat. Aby mohla 
tato zajímavá funkcionalita běžet, musí být 
splněny některé podmínky. 

V hlavní roli „představitel“
Ideální je, pokud má firma k dispozici komplet-
ní technickou přípravu výroby poptávaného 
výrobku, tedy kusovník a technologické po-
stupy. To ale nemusí být častý případ. Potom 
máme příležitost využít tzv. představitele. Tím 
může být podobný výrobek, u kterého tech-
nické podklady máme, a od požadovaného 
výrobku se liší jen velmi málo. Pořídíme kopii 
dokumentace a největší rozdíly v kusovníku 
i technologických postupech můžeme editovat 
tak, abychom se co nejvíce přiblížili struktuře 
a obsahu poptávané zakázky. 

Pokud to není možné nebo je to ne- 
efektivní, můžeme si s využitím nástrojů pro 
tvorbu kusovníků a technologických postupů 
efektivně snadno sestavit technickou přípravu 
výroby samostatného představitele. Nástroji 
technické přípravy výroby tak založíme fiktivní 
(neúplný) výrobek, který ale bude vykazovat 
vysokou podobnost se zakázkou, kterou 
zákazník poptává. Pokud se taková situace 
vyskytuje častěji, je možno si takto vytvořit 
technickou přípravu výroby pro celou řadu 
výrobků, tedy představitelů celého zakázko-
vého portfolia. 

Hlavním nástrojem pro tvorbu kusovníku 
takovéto zakázky a jeho technologických 
postupů výroby jsou kopírovací nástroje v in-
formačním systému, které firmy standardně 
využívají. V tomto případě nebudeme kopírovat 
kompletní kusovníky a technologické postupy, 
ale „vytáhneme“ si do tohoto fiktivního vý-
robku jenom položky nakupované a vyráběné 
sestavy, nebo podsestavy, které jsou „problé-
mové“. Z nakupovaných jsou to především ty 
položky, které mají nejdelší dobu dodání, nebo 
jsou to subdodávky značně nákladné a jejich 

zajištění je komplikované. Pokud jde o po-
ložky vyráběné, jsou to ty, které mají nejvyšší 
pracnosti, zejména ty, které ve výrobě „míří“ 
na úzká kapacitní místa výrobních technologií. 
K vybraným klíčovým položkám pak většinou 
existují i technologické postupy, které můžeme 
do sestaveného výrobku nakopírovat. Poté 
již stačí jen editovat a vytvořit technickou 
dokumentaci představitele, kterého můžeme 
použít pro simulaci termínu dodání a začít 
s jeho simulací. 

Jak modelovat plán
Vlastní nástroj pro simulaci nezasahuje do 
stávajícího výrobního plánu, nijak ho nemění. 
Modelování průběhu výroby se odehrává 
v „samostatné vrstvě“ plánu, která je jakoby 
umístěna nad reálný stávající výrobní plán. 
Systém pak řeší materiálové potřeby a potřeby 
kapacit. Vybírá volná kapacitní místa, kam 
pak umísťuje jednotlivé operace. Jiná varianta 
takového modelování je systém kopírování ce-
lého stávajícího výrobního plánu, kde simulace 
probíhá v tomto kopírovaném prostředí. Kopií 
plánu lze vytvořit více, a je tak možno vytvářet 
různé varianty modelování budoucího termínu 
dodání. 

Součástí tohoto nástroje bývá i možnost 
individuálních konfigurací. Lze tedy dopředu 
definovat podmínky, za kterých bude vlastní 
simulace probíhat, třeba datum, od kterého 
chceme simulaci spustit. Nemusí to nutně být 
identický den, ve kterém simulaci spouštíme, 
i když to bývá častý případ. Dále může-
me definovat podmínky, jak zabezpečíme 
simulovanou zakázku materiálem. Je možno 
zadat např. nový nákup všech položek znovu. 
V tom případě pak systém napočítává dodací 
lhůty položek, jak jsou uloženy v informačním 
systému. 

Jinou variantou je možnost použít disponi-
bilní zásoby, které jsou skladem. V naléhavých 
případech je možno v konfiguraci simulace 
využít i materiály, které jsou již určeny jiným 
zakázkám, jsou tedy na skladě či dokonce již 
i ve výrobě. To je velmi ošidné a musíme dobře 
zvážit, jaké důsledky takový postup bude mít 
na zakázky již rozpracované. V tomto případě 
je třeba tyto nakupované položky nahradit, aby 
nebyly ohroženy termíny plnění zakázek, pro FO

TO
: D

ep
os

it 
p

ho
to

s,
 N

V
S

P

SIMULACE TERMÍNU DODÁNÍ?  
NÁSTROJ NEJEN PRO OBCHODNÍKY.
Od zákazníka velmi často zní dotaz: „No, a kdy nám to vyrobíte?“ Daleko 
častěji však obchodník výrobní firmy slyší „Potřeboval bych zakázku dodat 
do…“ Odpovědi obchodních zástupců výrobních firem bývají v obou 
případech mnohdy nejisté a váhavé. 

I simulace termínu 
dodání a jeho korekce 
v praxi je výsostně  
týmovou prací.
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které byl materiál původně určen. Nezapo-
mínejme, že stále jsme v rovině simulace 
– modelování, tedy nijak nezasahujeme do 
reálné výroby.  

Termín startu
Pokud jsme použili „fiktivního“ představitele, 
pak musíme počítat s rezervou pro vytvoření 
technické přípravy výroby finálního výrobku. 
To může být právě ten případ, kdy musíme 
ještě počítat s časem potřebným pro vytvoření 
finální přípravy výroby. V tom případě nebu-
deme datum simulace spouštět s dnešním 
datem, ale termín simulace budeme spouštět 
se startovacím termínem odloženým až po 
předpokládaném dokončení finální podoby 
technické přípravy výroby.

U sofistikovanějších systémů simulace 
budeme moci simulovat objednání materi-
álů (těch klíčových, které jsme definovali ve 

„fiktivním“ představiteli) 
již dnes a termín startu 
výroby definovat až na 
dobu, kdy bude dokon-
čena technická příprava 
výroby. Tím získáme 
časový náskok pro termí-
ny nutné k zajištění těch 
nejdůležitějších nakupo-
vaných položek. Variant 
je mnoho.

Týmová práce
Pokud jde o položky 
vyráběné, je možno 
volit z podobných 
možností jako u položek 
nakupovaných. Nej-
častějším případem je 
volba kompletně nové 
výroby, tomu tak ale 
nemusí být vždy. Některé 
vyráběné položky mohou 
mít volnou disponibil-
ní kapacitu na skladě 
polotovarů, protože jsou 
vyráběny dávkově, např. 
podle principu minimál-
ních zásob atd. I zde 
platí poněkud extrémní 
verze, kdy v konfiguraci 
můžeme povolit „vybrat“ 
i položky vyráběné, které 
jsou již určeny pro stáva-
jící zakázky ve výrobě.

Po zadání parametrů se spustí simulační 
proces, tedy dopředný způsob zaplánování 
zakázky do výroby, a na konci tohoto běhu 
systém oznámí, ke kterému datu podle 
zadaných vstupních podmínek v konfiguraci 
bychom mohli zakázku vyrobit. Je jasné, že 
definováním vstupních parametrů simulace 
takto můžeme generovat různé varianty a ná-
sledně vybrat tu, která je optimální. 

Avšak ještě důležitější než jen datum 
potencionálního vyrobení zakázky je fakt, že 

v detailu systému vidíme, které nakupované 
anebo vyráběné položky nejvíce ovlivňují 
termín dodání. Pak přichází práce v týmu, 
který řeší schopnosti a možnosti jednotlivých 
pracovníků (nákupu, výroby, techniků) změnit 
konkrétní termíny nebo parametry, které 
zásadně ovlivňují (zpožďují) termín plnění 
a mohou individuálními zásahy měnit v zadání 
simulace parametry konkrétních aktivit, a tím 
(pozitivně) dále měnit výsledek simulace. Ano, 
i simulace termínu dodání a jeho korekce 
v praxi je výsostně týmovou prací.

Víc než jen předpověď termínu
Výše popsaná funkcionalita je ve výrobních 
firmách stále častěji využívána, zejmé-
na obchodníky výrobních firem, kteří tak 
dostávají velmi silný nástroj pro podporu své 
obchodní činnosti. Díky ní mohou s vysokou 
pravděpodobností sdělit zákazníkovi, kdy je 
možno pro něj zakázku vyrobit či posoudit 
reálnost jeho přání, ve kterém termínu by 
ji potřeboval. Obava podepsat smlouvu 
s pevným termínem dodání zakázky se tak 
minimalizuje. 

Významným bonusem je nejen velká 
pravděpodobnost plnění termínu dodávky 
uvedeného ve smlouvě, ale i předvídatelně 
zatěžované procesy nákupu materiálů a vy-
těžování výrobních technologií. V nejednom 
případě totiž dosud firmy „na slepo“ potvrzo-
valy termíny dodávek, které se záhy ukázaly 
jako těžko realizovatelné. Situaci se pak 
snažily řešit mimořádnými opatřeními mířícími 
do oblasti přesčasů, prací o víkendech apod. 
Když pomineme obtíže při personální realizaci 
takových opatření, pak spolehlivým efektem 
takové situace je zvýšení nákladů a snížení 
ziskovosti zakázky. 

Dalším nezanedbatelným efektem možnosti 
simulace je přítomnost technické přípravy 
výroby budoucí zakázky ať již na základě 
podobnosti, nebo prostřednictvím existujícího 
„představitele“. Tím je vytvořen předpoklad 
pro možnost řádné kalkulace úplných vlast-
ních nákladů zakázky, tedy vytvoření velmi 
věrohodné základny pro cenová jednání se 
zákazníkem. 

Je tedy zřejmé, že efektů pro výrobní 
firmu spojných s uvedenou funkcionalitou je 
mnohem více, než „pouze“ předpověď termínu 
dodání.

Jiří Flídr, NVSP, a.s. 
Partner systémů Helios od Asseco Solutions
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Zaplánování simulace případu

Výsledky procesu

Simulace zákaznických 
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Vysoká inflace a skokově rostoucí nákla-
dy téměř všeho nutí firmy k rychlému 
hledání razantních úspor. Náklady na 

software pro řízení údržby se firmě vrátí do 
pár týdnů, pak už jen šetří a nabízí výhody.

 Můžete nejprve shrnout výhody 
a případné nedostatky tabulkového či 
papírového řízení údržby?
Excelové tabulky měly v minulosti pro řadu 
firem nezanedbatelné přínosy. Jednak nebyla 
na trhu adekvátní levná softwarová řešení, 
zároveň v té době poskytovaly funkce dosta-
čující potřebám firmy. Za poslední dekádu se 
však vývoj podnikových systémů razantně 
posunul. IT firmy jsou dnes schopné dodat 
kvalitní softwarová řešení i za cenu jednoho 
měsíčního platu zaměstnance, řekněme třeba 
za 50 tisíc korun. 

Abych však odpověděl na váš dotaz. 
Pokud se podíváme na výhody tabulkového 
či papírového řešení, jde hlavně o znalost 
prostředí, flexibilitu pro jednoho uživatele 
a dostatečnost v případě, že údržbu zajiš-
ťuje velmi malý tým pracovníků. Hlavním 
nedostatkem je pak pouze základní evidence 
bez pokročilých funkcí typu automatického 
periodického plánování, evidence příkazů 
práce, napojení na sklad, strukturovaného 
řízení přístupu k informacím či možnosti vy-

tváření on-line statistik a reportingu. U papí-
rové evidence je navíc rizikem snadná ztráta 
dokumentů.

 Pro řadu průmyslových firem může 
být stále ještě pomyslnou brzdou cena 
systému a obava, že software bude 

pro zaměstnance údržby složitý. Je 
tomu tak?
Tyto argumenty občas slýcháme, nicméně 
není nic jednoduššího než je krátkou ukázkou 
funkcí zcela rozptýlit. V naprosté většině jsou 
techničtí ředitelé, kteří převážně o implemen-
taci softwaru rozhodují, příjemně překvapeni 
jeho přínosy pro manažerské řízení, jednodu-
chostí použití pro zaměstnance, kompatibili-
tou se stávajícími firemními systémy i ne-
náročností nasazení. Představme si funkce 
softwaru například na českém systému řízení 
údržby Patriot Crystal. Jde o samostatný 
modul, který pracuje na bázi server–klient FO
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SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ ÚDRŽBY  
POMÁHÁ FIRMÁM ŠETŘIT
Až dosud si některé výrobní podniky pro řízení údržby vystačily jen se 
základní evidencí. Software pro efektivní a ekonomicky řízenou údržbu  
ale může pomoci snížit náklady a zefektivnit chod výroby, říká Jan Štindl  
z české společnosti dataPartner.

Velkou výhodou  
systému je možnost 
růstu se zákazníkem  
a jeho firmou.
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s neomezeným počtem uživatelů. Umož-
ňuje provádět řízení a organizování údržby 
výrobního i nevýrobního majetku, spravovat 
technologické celky, jednotlivé stroje i výrobní 
zařízení až po jednotlivé díly a měřidla. Posky-
tuje tedy efektivní řízení údržby sledovaných 
zařízení, objektů budov či jejich částí. Zároveň 
je veškerá elektronická dokumentace včetně 
evidence příčiny poruch a provedených 
opatření dostupná on-line všem pověřeným 
osobám. A to vše, jak jsem už uvedl, za mini-
mální finanční investice.

 Zastavme se ještě u přínosů pro vedoucí 
pracovníky, kterým by nový software pro 
plánování údržby měl přinést největší 
užitek. Jaké jsou?
Proti tabulkovému či papírovému řešení jsou 
přínosy nesporné. Zavedením softwaru pro 
řízení údržby mají její vedoucí či manažeři 
firmy na jedno kliknutí k dispozici okamžité 
a přehledné reporty v grafickém zobrazení od 
jednotlivých strojů až po skupiny. Disponují 
on-line přehledem o počtu údržeb za dané 
období, jejich stavu a požadavcích, nákla-
dech a době strávené na údržbách, o poru-
chovosti strojů, použitých lidských zdrojích, 
výčtu poruch atd.  

Pracovníkům IT navíc systém usnadní 
práci s nastavením uživatelských přístupů, 
rozdělení skupin a rolí i se správou souborů 
a předvolbami číselníků. V aplikaci je také 
integrovaná diagnostika serveru s přehledem 
přístupů k němu včetně grafického zobrazení.

 Jaké typy údržby software poskytuje?
Systém Crystal, o kterém hovoříme, rozlišuje 
dva základní typy údržby. Korektivní, kdy 
mohou pracovníci zabezpečit rychlé a efek-
tivní odstranění poruchy, a preventivní – tedy 
prevenci před poruchou formou pravidelných 
údržeb v daném cyklu. Zároveň nabízí řadu 
funkcionalit od požadavků na údržbu a její 
řízení přes správu a tisk dokumentů v podobě 
příloh, volby uživatelských přístupů, přehledu 

lidských zdrojů až po propadlé termíny, repor-
ty, číselníky či metrologii. Požadavky na údrž-
bu se zadávají ručně nebo mohou automatic-
ky vznikat na základě specifických požadavků 
z FRS – tedy systému rychlé reakce.

Prostředí lze snadno přizpůsobit tak, aby 
systém fungoval s nezbytnými funkcionalitami 
a využívanými daty uzpůsobenými pro kon-
krétní profesi – například pro operátory, údrž-
báře, vedoucí údržby nebo třeba technického 
ředitele. Každý tak uvidí pouze data potřebná 
z pohledu své pozice, včetně nástrojů pro 
práci s nimi. Systém tedy unifikuje řízení údrž-
by celé firmy ve všech pozicích. To znamená 
jeden centrální systém řízení a správy údržby 
pro celý podnik.

 Jak dlouho trvá implementace a lze 
software pro řízení a správu údržby napojit 
i do stávajícího informačního systému 
firmy?
Jelikož nejde o zakázkový vývoj, ale o pl-
nohodnotné řešení vyvinuté pro potřeby 
firem v segmentu údržby, je jeho nasazení 
velmi snadné a rychlé. Systém se distribuuje 
formou „virtual appliance“, která se do IT 
prostředí zákazníka jednoduše nasadí a po 
projití jednoduchého instalačního programu 
je systém připraven k použití. Pro funkčnost 
není požadován žádný další hardware ani 
software – tedy kromě standardních licencí 
za OS Windows. Pokud by IT prostředí firmy 
nebylo řešeno pomocí virtualizace, můžeme 
jej dodat i s hardwarem počítačového serve-

ru, který pak pouze stačí připojit do firemního 
intranetu. Navíc implementaci systému Patriot 
Crystal mohou provést pracovníci IT oddělení 
i samostatně během několika hodin. Co se 
týká jeho propojení na stávající ERP systémy, 
to je samozřejmost.

 Řízení a správa údržby podniku v ceně 
několika desítek tisíc korun je velmi 
dostupné řešení. Pro koho je vhodné, 
a poskytne potřebné funkce i pro velké 
podniky? 
Pokud se bavíme o verzi Patriot Crystal, na 
jejímž příkladu jsem uváděl možnosti systémů 
pro řízení a správu údržby, je speciálně urče-
na pro menší podniky nebo zákazníky, kteří 
s řízením údržby teprve začínají. Jim zcela 
pokryje jejich potřeby. Je koncipována jako 
základní plnohodnotný modul, který může 
velmi dobře sloužit jako základní verze nebo 
pilotní projekt větší firmy. 

Velkou výhodou tohoto systému je právě 
možnost růstu se zákazníkem. Umožňuje 
snadný a bezproblémový přechod do rozšíře-
né verze informačního systému řízení údržby 
Patriot 3.0. bez nutnosti migrovat a přepisovat 
data. Vyšší verze je rozšířena o diagnostickou 
a prediktivní údržbu a další volitelné moduly, 
jako jsou sklad náhradních dílů, notifikace 
a eskalace požadavků, checklisty, pracovní 
příkazy, outsourcing, přístup z mobilních 
zařízení, SCADA, prediktivní údržba, více jazy-
kových mutací, práce s několika měnami atd. 

Je tedy patrné, že tento moderní IT nástroj 
pro řízení údržby pomůže firmě uspořit 
náhradní díly, navýšit účinnost odborné práce 
a maximálně využít kvalifikaci pracovníků 
údržby. Sledováním strojů pracovníci lépe 
porozumějí jejich stavu, čímž se sníží nejen 
poruchovost, ale také se zabrání neočeká-
vaným odstávkám. A hlavní benefit? Získáte 
levného, přehledného, intuitivního a věrného 
pomocníka, který kope za vás. 

Denisa Ranochová
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Zavedením softwaru pro řízení údržby mají 
manažeři firmy na jedno kliknutí k dispozici 
okamžité a přehledné reporty.

Grafický výstup – report. Příklad na porovnání 
nejporuchovějších objektů údržby s počtem 
požadavků na opravu a prováděných údržeb.

Karta objektu údržby (např. stroje) se všemi 
potřebnými údaji a nástroji k řízení jeho údržby.

Formulář prováděné údržby, operační nástroj 
řízení konkrétního zásahu na konkrétním stroji.
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Strojírny Olšovec z Hranic na Moravě, 
které se zaměřují na zakázkovou 
výrobu, však díky svým aktivitám 

z předchozího období zvládly i tuto ná-
ročnou zkoušku se ctí. Jejich schopnost 
adaptace a zvládnutí i náročných a kom-
plikovaných úkolů, jak vyjadřuje i motto na 
úvodní webové stránce firmy „Zvládneme 
vyrobit téměř vše“, byla jedním z fakto-
rů, které ji umožnily „ustát“ i současnou 
nelehkou situaci, jíž musí nyní (nejen) český 
průmysl čelit. Dalším je téměř padesátka 
vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří ji 
umožňují toto heslo naplňovat.

Po dvouleté pauze se firma opět vrací na 
MSV v Brně, kde bude tradičně ve stánku 1 
na volné ploše před pavilonem G, nicméně 
i když se naposledy strojírenského veletrhu 
zúčastnila v roce 2019, během uplynulého 
období v Olšovci rozhodně nezaháleli. 

„Ačkoli situace na trhu ve světě i v ČR byla 
ovlivněna pandemií, která nepřála investicím  
a rozvoji firem, nemuseli jsme žádným způso-
bem přerušit výrobu a ponechat zaměstnance 
na home office. Firma zvládla situaci vlastními 
silami a nemusela žádat o státní podporu ani 
dotaci. Díky širokému portfoliu našich zákazní-
ků a velmi různorodé zakázkové výrobě jsme 

tuto situaci zvládli rovněž bez velkého poklesu 
příjmů,“ říká jednatel Ing. Pavel Stupárek. 

Firma se i přes výrazná omezení snažila 
navázat na předchozí období, kdy ve velké 
míře investovala do nových technologií tím, 
že si stanovila řadu cílů, které byly zamě-
řeny na snížení spotřeby výrobního času 
u objednaných zakázek, úspory energií, 
nákladů na kooperační služby a také zlep-
šení pracovních podmínek zaměstnanců. 
To vše při udržení přijatelných cen výrobků 
a služeb pro zákazníky.

Dílčí cíle pro neustálý rozvoj
Pro rok 2019 to byla např. úprava kompre-
sorovny pořízením nového šroubového kom- FO
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KRITICKÝ ČAS PŘESTÁLI I BEZ DOTACÍ 
Covidová pandemie a krize, kterou vyvolala v průmyslové sféře  
po celém světě, zasáhly do chodu bezpočtu výrobců i dodavatelů.  
S jejími dopady se musela vypořádat prakticky každá firma,  
a společnost Strojírny Olšovec nebyla výjimkou. 

56 l 10-2022

TÉMA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

1

2

Kvalitní výroba svařenců pro tryskové mlýny 
pomohla k dalším zakázkám.

Pro obrábění svařenců pro tryskový mlýn se 
využívá vodorovná vyvrtávačka HCB 110 CNC.

Ke zvládnutí náročných zakázek je k dispozici 
portfolio obráběcích strojů a center, jako např. 
horizontální CNC soustruh Samsung PL45LY... 

… nebo CNC vertikální frézovací centrum 
Accuway UM-210 s velmi tuhou konstrukcí.

Mezi úspěšné zakázky patří také výroba 
základových rámů turbíny pro společnost Siemens.
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presoru pro tryskač, a úprava haly pro nátěry 
a opláštění, s cílem snížit náklady na teplo 
a osvětlení. Pro rok 2020 se zase zaměřila 
na technologie tryskání (pořízení tryskače), 
redukci nákladů na kooperace a vylepšení 
systému řízení výroby (vykazování spotřeby 
času, snížení výrobních nákladů a zvýšení 
kvality výroby  hlavně při mezioperačních 
pracích). Pozornost věnovala i zlepšení pra-
covních podmínek na rizikových pracovištích 
s důrazem na technologickou kázeň, zvýšení 
prevence při BOZP a PO zavedením kame-
rového systému. 

K významným úkolům v záměrech roku 
2020 patřilo i zajištění nových postupů 
svařování WPQR pro náročnější typy 
svarů pro nového zákazníka z oblasti vý-

Investice do nových 
strojírenských 
technologií firmě 
zabezpečila kontinuitu 
výroby.

roby vodních turbín. Nahrazení tepelného 
zpracování - žíhání k odstranění zbyt-
kového napětí po svařování u těžkých 
svařenců technologií vibračního odstra-
nění tohoto napětí včetně doložení o jeho 
odstranění počítačově zpracovaným 
diagramem, což znamenalo významné 
úspory nákladů na kooperace, zvýšení 
tržeb i zisku a promítlo se i do zlepšení 
obchodního jména firmy.

Pro loňský rok si jako hlavní cíle vytyčili 
spojení výroby, výzkumu a vývoje. Právě 
na to je zaměřen projekt TREND a troj-
stranná smlouva mezi Strojírnami Olšovec, 
Prefou Brno a Výzkumným ústavem 
stavebních hmot Brno s cílem zajistit 
velmi jemné mletí teplárenské strusky 
pro její využití ve stavebním průmyslu. Na 
techniky Strojíren Olšovec v něm připadl 
důležitý úkol – navrhnout zkušební linku, 
vyrobit modelové strojní zařízení linky 
a provést její odzkoušení vyrobením jemně 
mleté suroviny, která se použije jako 
náhrada cementu do betonových výrobků. 
Výsledkem je rozšíření možnosti výroby 
o nové typy strojů pro jemné mletí různých 
vstupních surovin a získání nového seg-
mentu trhu.

V rámci energetických inovací firma hodlá 
využít dotačních titulů a rozšířit svou stáva-
jící fotovoltaickou elektrárnu o výkonu  
100 kW instalováním nových solárních 
panelů na střechy budov na celkový výkon 
300 kW, což jí umožní zajistit si 50% soběs-
tačnost ve spotřebě elektrické energie.

Péče o kvalitu se vyplácí
„Díky kvalitním a spolehlivým dodávkám 
jsme získali německého zákazníka, který 
se rozhodl zajišťovat v ČR vetší část svých 
strojních komponent v podobě obráběných 
svařenců pro tryskové mlýny s fluidním 
ložem a navýšil tak významně objednávky 
u naší firmy. Spolu s firmou Siemens se stal 
jedním z našich největších zákazníků,“ říká 
Ing. Pavel Stupárek.

Neustálým obnovováním potřebných 
certifikátů na oprávnění kontroly procesu 
svařování a vzdělávání pracovníků firma 
zajišťuje vysokou kvalitu výroby.

Aby mohla zákazníkům přinést jistotu 
kvalitních služeb, má společnost zaveden 
certifikovaný systém řízení podniku dle 
norem ISO 9001:2008 (certifikovaný systém 
managementu podniku na výrobu a opravu 
ocelových konstrukcí, manipulační techniky, 
dopravní systémy, zámečnictví a kovoob-
rábění), EN ISO 3834-3:2005 (požadavky 
na jakost při tavném svařování kovových 
materiálů – vyšší požadavky na jakost)  
a EN 1090-1:2009 / EXC2 (výroba a oprava 
kovových stavebních konstrukcí).  

www.strojirny.com
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Roboty, které do linky integruje 
společnost B:TECH, jsou tradič-
ně z portfolia značky FANUC, 

chytrou identifikaci balených produktů 
zajistí společnost Gaben, manipulaci 
krabic a zároveň uchopovací koncovky 
pro roboty dodá značka Tech Con, 
a o hladký průběh linky se postarají 
nejen výškově stavitelné plošiny od 
společnosti ZDVIH Servis, ale také 
vysokozdvižné vozíky a paletizéry  
Hyundai dodané firmou Mátl Bula. 

Speciální krabice na balení piv po 
dvanácti kusech vyrobí a dodá balicí firma 
Thimm. Poprvé se na lince představí part-
ner společnost Kaletech s technologií pro 
fixaci krabic a o lepení se postará firma 
pap4ever.

Komentované ukázky budou probíhat 
4x denně, součástí bude i projektová 

kavárna, kterou už tradičně zajišťuje 
firma Equifarm. Pro návštěvníky jsou opět 
připraveny oblíbené soutěže s využitím 
chytrých etiket Gaben. Tentokrát se výher-
ci mohou těšit i na za studena chmelené 
ležáky Klostermann, které budou nově 
mezi cenami.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, s.r.o.
Tradice, vynikající produkty, kvalita služeb 
a snaha maximálně uspokojit zákazníka. 
Takto lze ve stručnosti charakterizovat 
hodnoty této společnosti, která vznikla 
před více než 15 lety. Za tuto dobu se stali 
jedním z největších dodavatelů špičkové 
techniky pro označování výrobků ve všech 
výrobních oborech. Zákazníky této firmy 

se staly významné podniky rozličných 
oborů. O oblíbenosti značky Markem-
-Imaje mimo jiné svědčí nárůst prodeje 
i vzrůstající počet aplikací pracujících 
v provozech, jejichž počet přesáhl číslo 
2500. Více než 90 % produkce veškerých 
elektrických kabelů vyrobených v České 
republice je popisováno právě těmito za-
řízeními. Hlavní činností je prodej popiso-
vacích zařízení francouzské firmy Markem-
-Imaje – jednoho z největších výrobců 
ink-jet tiskáren na světě. Zajišťují prodej, 
instalaci, zaškolení, záruční a pozáruč-
ní servis, ale také dodávky veškerého 
spotřebního materiálu. Firma ONDRÁŠEK 
INK-JET SYSTEM dále dodává kontaktní 
značicí zařízení, termotransférové tiskárny 
nebo aplikátory etiket včetně instalace 
a servisu.
www.ondrasek.cz FO
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PACKAGING LIVE  
NA MSV 2022 – BALÍME PIVO! 
Tématem letošního ročníku balicí linky bude logistický proces balení  
piva do dárkových krabic. Ve spolupráci s partnery jej připravuje agentura 
Equicom a generálním partnerem je firma dovážející značicí technologie 
Markem Imaje, společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM,  
která se také postará o značení.
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B:TECH, a.s. 
Firma B:TECH je osvědčený dodavatel 
průmyslové automatizace pro oblast 
výrobních i procesních technologií. 
Inženýrská společnost s hlavním sídlem 
v Havlíčkově Brodě je na trhu od roku 
2000. Kromě automatizace, robotizace 
a služeb strojní a funkční bezpečnosti 
zajištuje pro své zákazníky také servisní 
služby v režimu 24/7 a odborná školení 
údržby. Projekty realizuje nejen v Česku, 
ale i ve světě. Zkušenosti a reference má 
zejména v segmentech potravinářství, 
logistiky a skladování, strojírenské výroby 
nebo například Oil&Gas a energetiky. 
V rámci projektu Packaging Live zajišťuje 
integraci robotů FANUC a kromě robotic-
ké manipulace a paletizace představí také 
robotické lepení.  
www.btech.cz

FANUC Czech s.r.o.
S téměř 60letými zkušenostmi v oblasti 
vývoje CNC zařízení, více než 28,9 miliony 
produktů instalovanými na celém světě 
a více než 8200 zaměstnanci je FANUC 
jedním z předních světových výrobců 
průmyslové automatizace. Ať se jedná 
o průmyslové roboty, CNC systémy, elek-
trojiskrové řezání (EDM), vstřikovací stroje 
nebo vertikální obráběcí centra, nic není 
firmě bližší než automatizace.
www.fanuc.eu

GABEN, s.r.o.
Společnost Gaben je ryze česká firma, 
která vyvíjí a vyrábí ucelená řešení a do-
dává jednotlivé produkty pro automatic-
kou identifikaci. V tomto oboru představu-
je absolutní špičku. Mimo jiné disponuje 
servisním oddělením, zajišťujícím nejen 
záruční, ale také pozáruční servis. Firma 
se specializuje na snímače čárových 
kódů, mobilní terminály, průmyslové doty-
kové terminály, RFID, tiskárny a aplikátory 
etiket.
www.gaben.cz

Kaletech, s.r.o. 
Firma Kaletech s více než 17 lety zkuše-
ností navrhuje systém nanášení tavných 
i studených lepidel přesně podle zákaz-
nických požadavků. V České republi-
ce a na Slovensku nabízí zákazníkům 

komplexní služby v oblasti technologie 
průmyslového lepení. V rámci podpory 
nabízí i služby v podobě servisu, půjčovny 
zařízení či školení zaměstnanců. Vše je 
zaštítěno kvalitní švýcarskou technologií 
společnosti Robatech, která je jejich dlou-
holetým partnerem.
www.kaletech.cz

Mátl & Bula, spol. s r.o.
Společnost Mátl & Bula se zabývá 
službami v oblasti manipulační techniky, 
výrobou a prodejem hydraulických prvků, 
těsnění a techniky pro řezání a obrábění 
stavebních materiálů. Vše od navržení 
vhodného systému až po dodání a vyba-
vení kvalitní technikou, zaškolení obsluhy 
a záručního a pozáručního servisu. 
www.matl-bula.cz

pap4ever digital s.r.o.
Další z partnerů, firma pap4ever digital, 
se specializuje na prodej technologií pro 
digitální tisk, komplexní služby a poraden-
ství v oblasti digitálního tisku a maloná-
kladové výroby.
www.pap4ever.cz

Tech Con Czech Republic, s.r.o. 
Tento český dodavatel komponentů 
a řešení pro průmyslovou automatizaci 
působí na našem a slovenském trhu od 
roku 2006. Na obou trzích zastupuje 
světově známé výrobce jako Rollon, 
THK, EKD, Enidine, FP Services, PIAB, 
Tawi, Air TAC, Univer, Clippard, Fair-
child, Gruetzner, M&M, Kinetrol, Flotro-
nic, ZEC a další. Jejich hlavní předností 
je technické poradenství založené na 
dlouhodobém know how získaném díky 
tomu, že firma je součástí koncernu 
Tech Con Group, který působí v dalších 

Čtyřikrát  
denně ukázky linky  
v provozu  
za doprovodu  
moderátora,  
oblíbené soutěže  
s využitím chytrých 
etiket a výhry pro  
vylosované. 

čtyřech zemích. Dalšími přednostmi jsou 
velké skladové zásoby, tedy rychlost 
dodávek, vlastní výroba pneumatických 
ISO válců a řezání lineárního vedení na 
počkání.
www.tech-con.cz

THIMM THE HIGHPACK GROUP
Firma patří do Skupiny THIMM, vedoucího 
poskytovatele obalových řešení a distri-
buce zboží. Portfolio firmy zahrnuje pře-
pravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, 
prodejní stojany, obalové systémy z růz-
ných materiálových kombinací a tiskové 
produkty pro další průmyslové zpraco-
vání. Spektrum nabídky doplňuje paleta 
služeb týkající se obalového segmentu 
v rámci dodavatelského řetězce. 
www.thimm.cz

ZDVIH servis s.r.o.
Společnost ZDVIH servis vznikla v prosin-
ci roku 2013, její kořeny ale sahají mno-
hem dál. Zakladatel současné společnosti 
Ing. Jan Paták pracoval od svých patnácti 
let v rodinné firmě ZDVIH servis s.r.o., již 
založil jeho otec Zdeněk Paták v červenci 
roku 1993. 

V dnešní době je tato společnost 
profesionálním dodavatelem manipulační 
techniky, jsou odborníci v oboru zdviha-
cích zařízení. 
www.zdvihservis.cz

Equicom, s.r.o.
Je česká soukromá marketingová, komu-
nikační a PR agentura, která svým zákaz-
níkům zajišťuje firemní strategii, mediální 
komunikaci, organizaci společenských 
akcí a další marketingové služby. Specia- 
lizuje se na cross marketingové projekty 
se zapojením více partnerů a velkou efek-
tivitou vynaložených nákladů.
www.equicom.cz

Equifarm, s.r.o.
Své první zákazníky tato rodinná firma 
přivítala v roce 2009 v Rekreačním areálu 
na Znojemsku. Pořádali zde akce a even-
ty. Postupně gastro oboru propadli úplně 
a věnují se nejen Rekreačnímu areálu, ale 
hlavně firemním klientům v oblasti stravo-
vání a cateringu. 
www.equifarm.cz
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V  rámci specializovaného veletrhu 
Welding představí společnost Fro-
nius ČR hned několik produktových 

novinek v pavilonu V na stánku číslo 10. 
Specialisté firmy na svařování a automati-
zaci předvedou všechny novinky v praktic-
kých ukázkách.

iWave a plná flexibilita TIG svařování
Na začátku roku 2022 uvedla společnost 
Fronius na trh inteligentní přístroje iWave, 
které stanovují nové standardy kvality, flexi-
bility i konektivity, a zajišťují nejvyšší kvalitu 
svarových spojů na všech svařitelných 
materiálech. Díky cílenému vnosu tepla 
a vylepšené funkci zapalování nabízí systém 
maximální kontrolu nad obloukem a výrazně 
zmenšuje zpoždění při zapalování. Intuitivní 
manipulace umožňuje plně se soustředit na 

náročné svařování. Kromě toho je svařovací 
zdroj schopný multiprocesního provozu.

MagicCleaner 
Nerezová ocel je chráněna před vnějšími 
vlivy pasivní vrstvou, kterou může svařo-
vání zničit. Vysoce kvalitní plechy násled-
ně vykazují nežádoucí zbarvení v oblasti 
svarového spoje a stávají se tak náchylnými 
ke korozi. Teprve elektrochemické čiš-
tění a pasivace zaručují dokonalý vzhled 
a dlouhodobou odolnost. Odpovědí Fronius 
na tento proces čištění a pasivace jsou 
přístroje MagicCleaner, které nabízejí ino-
vativní technologii pro ošetření svarových 
spojů TIG a povrchů z nerezové oceli. Na 
rozdíl od mechanického nebo chemického 
čištění je přitom povrch materiálu zasažen 
jen minimálně. 

Svařovací buňka CWC-S s kobotem
Přestože automatizované svařovací procesy 
dosahují výrazně konzistentnějších výsledků 
svařování, pro malé a střední podniky je 
využití automatizace často obtížné kvůli 
vysokým pořizovacím nákladům. Zde může 
pomoci nová robotická svařovací buňka 
CWC-S.

Precizní pohyby hořáku s přesností 
opakování ± 0,04 mm v kobotické buň-
ce zajišťují vždy reprodukovatelné svary, 
dokonce i sériově. Svařovací proces je 
řízen inteligentní technologií, která na přání 
zaznamenává všechna svařovací data. Pro 
jejich ukládání a vyhodnocování se používá 
software pro správu dat WeldCube, který je 
dostupný jako rozšířená výbava buňky. 

www.fronius.cz
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SVAŘOVÁNÍ S REVOLUČNÍ INOVACÍ
Fronius přichází na Mezinárodní strojírenský veletrh s revoluční 
inovací TIG svařování, přístrojem pro dokonalou povrchovou úpravu 
a robotickou buňkou pro automatizované svařovací procesy.
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Systém iWave disponuje 
velmi intuitivním 
ovládáním.

Přístroje MagicCleaner 
ošetří svarové spoje  
a povrchy z nerezové 
oceli. 

Robotická buňka 
CWC-S zajišťuje vždy 
reprodukovatelné svary.
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Například na stránkách společnosti 
Festo najdete nástroj FDT-Fes-
to Design Tool, který nabídne 

všechny základní řady pneumatických 
pohonů, ze kterých si lze vybrat poža-
dovanou variantu. K pohonu se snadno 
několika kliknutími přidávají další díly 
– upevnění, nástavce na pístnici, čidla. 
Celou sestavu si tak lze poskládat z dílů, 
které k sobě patří. Současně vzniká 
model pro CAD, který lze ihned exporto-
vat v libovolném formátu. Rozhodnete-li 
se sestavu objednat, máte na vybranou 
buď exportovat kusovník, nebo kliknutím 
automaticky vytvořit objednací kód pro 
dodávku všech dílů pod jediným číslem – 
sami si vyberete, jestli smontovanou 
z výroby podle vašeho výkresu, či jen po-
žadované výrobky ve společném obalu.

Efekty jsou jasné – nejenže kon-
struktér pracuje s díly, které nemusel 
jednotlivě vyhledávat a skládat, ale i při 
objednávce, dodávce i vyskladnění se 
pracuje jen s jedinou položkou. 

Pneumatické pohony
Vzhledem k vývoji nákladů na práci je 
stále důležitější zabývat se pracností. 
V této souvislosti je jistě přínosné použití 
nejnovějších variant výrobků. Pneuma-
tické válce mnoha řad obsahují pneu-
matické tlumení, které jsou všichni zvyklí 
ručně nastavovat na stroji. Vyžadová-
na je nejen zručnost a zkušenost, ale 
navíc při každé změně režimu provozu 
by mělo být nastavení jiné. V praxi to 
znamená, že málokdy je pohyb bez 
časových rezerv. Samočinně nastavitel-
né tlumení (v katalogu Festo kód PPS) 
se v každé situaci nastaví podle potřeby 
zcela bez zásahu seřizovače.

Rozměry pohonů mohou být často 
určující, proto jsou k dispozici rozmě-
rově optimalizované varianty s menšími 
rozměry i hmotností. Optimalizace se 
týká především pneumatických válců 
ADN-S (obr. 1) a DSNU-S (obr. 2).

Čidla na válce
Na válce lze upevnit čidla pro sní-
mání poloh. Dosud se vždy po jejich 
upevnění a připojení musel dostavit 

specialista, který čidlo uvolní, seřídí 
a znovu zafixuje. I tato činnost je ná-
ročná, zejména je-li přístup do daného 
prostoru obtížný.

Nová patentovaná řada čidel  
SDBT-MSX (obr. 4) situaci absolutně 
zjednoduší. Čidlo stačí umístit v rozsahu 
cca 20 mm na místo, kam patří, a o zby-
tek se postará elektronika. Po zapnutí 
napájení a přesunu válce na doraz se ob-
jeví výstupní signál. Čidlo se samočinně 
naučí, kde je správná poloha pro sepnutí. 
V praxi to znamená, že prvotní instalace 
v době, kdy ještě ani nejsou zapojeny 
kabely, je současně instalací konečnou. 
Jako bonus existuje možnost změnit 
funkce spínací/rozpínací, PNP/NPN či 
dokonce prodloužit úsek sepnutí až na 
15 mm! Ve skladu náhradních dílů tak 
může být jediný druh čidla pro všechny 
uvedené možnosti. I tady je úspora času 
enormní.

Škrticí ventily
Přínosný je i vliv škrticích ventilů 
s malými rozměry řady VFOE (obr. 3) – 
při konstrukci stroje nemusíte počítat 
s prostorem pro přístup seřizovače. 
Snadno se nastavují a zajišťují jedno-
duchou aretací. Těleso z kompozitu 
dokonale využívá možností optimalizace 
tvaru i rozměrů.

Zdánlivé drobnosti v souhrnu vedou 
k významným úsporám času i nákladů. 
Stále častěji platí, že je výhodné použí-
vat výrobky, které se danou technologií 
zabývají komplexně. Úspory v mnoha 
činnostech konstruktérů, nákupčích, 
skladníků i montérů mnohdy převyšují 
i celkovou cenu výrobku samotného. 

www.festo.cz

JAK SI ULEHČIT PRÁCI
Odedávna se lidé snaží si věci zjednodušovat, aby toho dokázali víc  
a bez námahy. Například, co ještě můžeme zjednodušit v automatizaci 
se stlačeným vzduchem? Možná namítnete, že pneumatické válce, 
ventily a hadičky už jsou jednoduché dost. Jenže ono to jde i jinak.
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Válce ADN-S jsou malé, ale s excelentním 
výkonem při malých pohybech. 

Robustní DSNU-S jsou ideální do stísněného 
prostoru.

Jednosměrné škrticí ventily VFOE jsou  
velmi lehké a cenově výhodné.

Čidlo SDBT-MSX disponuje samočinným  
učením.
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Podrobnosti o vývoji prezentovali vědci 
z National Renewable Energy Labo-
ratory (NREL) v odborném magazínu 

Joule v příspěvku: Solární články s trojitým 
spojením s 39,5 % pozemní a 34,2 % 
vesmírné účinnosti, kterou umožňují silné 
supermřížky kvantových vrtů. 

Nejde sice o vůbec nejvyšší hodnotu 
energetické účinnosti fotovoltaického 
systému, některé experimentální solární 
články zaznamenaly účinnost až 47 %, ale 
v podmínkách s vysoce koncentrovaným 
světlem, zatímco v tomto případě bylo 
účinnosti 39,5 % dosaženo za světelných 
podmínek ekvivalentních slunečním – 
naměřené při osvětlení „one-Sun“, jak by 
mohl článek fungovat v reálném světě. Tím 
nový solární článek překonal dosavadní 
rekord výzkumného týmu s 39,2% účinností 
dosažené před dvěma roky pomocí šes-
tistupňového solárního článku využívajícího 
materiály III-V. 

Výkonnější na Zemi i ve vesmíru
Je to výrazně více, než hodnota, kterou 
dosahují běžně používané křemíkové solární 
články a nové perovskitové solární články 
s účinností kolem 25 %, přičemž tandemo-
vé solární články, které kombinují oba mate-
riály, se blíží 30 %. Nový FV článek NREL 

FOTOVOLTAICKÝ REKORDMAN  
S TÉMĚŘ 40% ÚČINNOSTÍ  
Vědci z americké NREL překonali světový rekord v účinnosti solárních 
článků. Jimi vytvořené zařízení dosahuje hodnoty téměř 40 %, což je zatím 
nejvyšší účinnost zaznamenaná pro solární článek v reálných podmínkách.
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Rekordní solární článek 
s „kvantovými vrty“ září 
červeně pod modrým 
světlem.

Nově vyvinutá 
architektura IMM 
obsahuje tři „přechody“, 
které produkují elektrický 
proud v reakci na světlo.
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byl také testován na fungování ve vesmíru, 
pokud by byl použit k napájení satelitů 
a dalších kosmických lodí – i za těchto pod-
mínek dosáhl úctyhodné účinnosti 34,2 %.

Novinka využívá nově vyvinutou architek-
turu, označovanou jako invertované meta-
morfní multifunkční (IMM) články a obsahuje 
tři „přechody“, tj. prvky, které produkují 
elektrický proud v reakci na světlo. Každý 
z těchto spojů je vyroben z jiného materiálu – 
v tomto případě je to fosfid gallium indium 
(GaInP) v horní vrstvě, arsenid galia (GaAs) 
uprostřed a arsenid galia a india (GaInAs) 
s neshodou v mřížce na spodku – přičemž 
každý materiál reaguje na odlišnou vlnovou 
délku světla a byl během desetiletí výzkumu 
vysoce optimalizován, aby zachytil a využil 
jiný úsek slunečního spektra. To umožňuje 

článku jako celku vytěžovat více energie 
z celého světelného spektra. 

Tajemství skryté v kvantových jamkách
Dalším faktorem, který přispěl k nové 
rekordní účinnosti, bylo vytvoření střední 
vrstvy s kvantovými studnami, které 
využívají mnoho velmi tenkých vrstev 
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k úpravě vlastností solárních článků. 
Vložením vodivé vrstvy mezi dva další 
materiály s širším pásmem, jsou elektrony 
omezeny na dva rozměry, což rovněž 
umožňuje materiálu zachytit více světla. 
Střední vrstva tohoto solárního článku 
obsahovala na 300 takovýchto kvanto-
vých vrtů, to posunulo celkovou účinnost 
na novou úroveň.

Tato inovace by výhledově mohla 
znamenat důležitý průlom pro technologii 
fotovoltaických článků, ale podle vědců je 
tu jedna zásadní překážka: Výroba tohoto 
typu článku je poměrně nákladná, takže ke 
snížení nákladů a otevření nových aplikací 
bude ještě zapotřebí další práce. 

Josef Vališka

ENERGIE A ENERGETIKA
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Pokud by chtěl svět do poloviny století 
dosáhnout plánovaných nulových 
emisí, bude se podle Mezinárodní 

energetické agentury (IEA) možná muset 
jaderná kapacita zdvojnásobit. 

Řada zemí má nyní tendenci přehod-
notit dosavadní postoj k atomové energii, 
a výjimkou není ani Japonsko, kde právě 
katastrofa v tamní jaderné elektrárně Fuku-
šima v roce 2011 odstartovala současnou 
averzi k atomu. Ta vyvrcholila překotným 
programem odklonu od nukleární energie 
a vyřazování jaderných elektráren. Nyní 
však také v Japonsku sílí hlasy pro přepnutí 
nečinných elektráren zpět do provozu.

Více než deset let po katastrofě ve Fuku-
šimě tak Japonsko plánuje návrat k jaderné 
energii s cílem restartovat řadu odsta-

vených reaktorů a vyvinout 
moderní elektrárny využívající 
technologie nové generace. Pre- 
miér Fumio Kishida řekl, že vláda pro-
zkoumá vývoj a výstavbu nových reaktorů, 
protože cílem země, která se letos potýkala 
s dopady extrémního počasí a globálního 
nedostatku paliva na dodávky elektřiny, je 
vyhnout se dalšímu napětí v energetických 

sítích, jež se letos v létě zhroutily kvůli velké 
poptávce, a také omezit závislost země na 
dovozu energie. 

„Jaderná energie a obnovitelné zdroje 
jsou nezbytné pro pokračování zelené 
transformace, ruská invaze změnila  
globální energetickou situaci,“ řekl premi-
ér Kishida na vládním zasedání o „zelené 
transformaci“. 

Společnost Kansai Electric už v červnu 
loňského roku obnovila provoz více 

než deset let vypnutého reakto-
ru číslo 3 Mihama ve stejno-
jmenném městě v prefektuře 
Fukui. To byl dlouho očekávaný 
signál pro národní energetic-

ké společnosti, které se snaží 
získat místní podporu i souhlas 

místních samospráv a splnit náročné 
regulační požadavky, jimiž je restartování 

reaktorů podmíněno. Zatím bylo restartová-
no 10 z 33 provozuschopných japonských 
reaktorů, ale od příštího léta zvažuje Japon-
sko restartovat dalších sedm, čímž by se 
počet jaderných bloků znovu uvedených do 
provozu po odstávce dostal na 17, tzn., že 
do energetické sítě by byla opět připojena 
prakticky polovina ze současných provo-
zuschopných reaktorů. Premiér Kishida 
také vyzval ke zvážení myšlenky prodloužit 
životnost stávajících reaktorů nad současné 
maximum 60 let. 

Petr Sedlický

SVĚT SE VRACÍ K ATOMU 
Součástí úsilí v hledání nástrojů k řešení změny klimatu je i snaha  
o pokrok ve vývoji menších a levnějších jaderných technologií, včetně malých 
modulárních reaktorů (SMR).

Japonsko plánuje  
vyvinout moderní  
elektrárny využívající 
technologie nové  
generace.

Vysoké účinnosti  
bylo dosaženo  
za světelných  
podmínek  
ekvivalentních 
slunečnímu svitu.

Provoz více než deset 
let vypnutého reaktoru 

číslo 3 Mihama byl opět 
obnoven.
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Koncem září začala AMD dodávat no-
vou řadu procesorů Ryzen 7000 pro 
stolní počítače, které by měly přinést 

téměř třetinové (29%) zvýšení rychlosti 
oproti řadě Ryzen 5000, uvedené na trh 
v roce 2020. 

„Toto 29% zrychlení se projeví při spuš-
tění jednoho prioritního úkolu. Při měření 
výkonu multitaskingových úloh, které mohou 
zahrnovat ve špičkové verzi celkových  
16 procesorových jader, je však zvýšení 
výkonu o 49 %,“ uvedl technologický ředitel 
AMD Mark Papermaster s tím, že výkonově 
se nová řada Ryzen 7000 vyrovná špič-
kovým procesorům Ryzen 5000 poslední 
generace, ale využívá o 62 % méně energie. 
Uplatnění by měla najít pro multimedia, 
editaci videa apod.

Pokrok zvaný čiplety
Také u nového Ryzenu AMD využívá firma 
koncept „čipletového“ přístupu, kdy do 
jediného většího procesoru je „sbaleno“ 
několik menších procesorových prvků. Tato 
inovativní technologie opět posouvá vpřed 
vývoj procesorů, jak ukazuje např. Apple 
M1 Ultra, který spojuje dva čipy M1 Max do 
jednoho většího procesoru, nebo procesor 

Intel 2023 Meteor Lake, který obsahuje čtyři 
samostatné procesorové dlaždice. Nový 
procesor AMD Ryzen 9 7950X se skládá ze 
tří čipletů, sbalených do jednoho procesoru – 
 dva nahoře, z nichž každý má osm proceso-

rových jader Zen 4, a jednoho spodního pro 
grafiku a komunikaci s pamětí počítače. 

K možnostem čipletů však AMD přidává 
ještě sofistikovanější třetí rozměr, protože na 
procesorová jádra naskládal i vysokorych-
lostní mezipaměť. Tento přístup nazývaný 
3D V-Cache byl zahájen se špičkovými 
modely dřívějších procesorů s architekturou 
Zen 3, nyní modely 3D V-Cache chystá firma 
i pro generaci Zen 4. AMD již pracuje na 
výkonnějším modelu Ryzen 7000 využívají- 
cího technologii 3D V-Cache, který by měl 
být představen na veletrhu CES počátkem 
příštího roku.  

Novější 5nm technologie použitá u pro-
cesorů Ryzen 7000 pomáhá posunout 
maximální takt až na 800 MHz a frekvenci 
5,7 GHz. Na parametrech má podíl i ar-
chitektura Zen 4, která chrlí o 13 % více 
programovacích instrukcí na každý takt čipu 
než předchozí generace Zen 3.

Po stolních počítačích i do serverů  
a notebooků
Jak řekl Mark Papermaster, kromě přecho-
du z 8 jader na 16 u stolních počítačů by 
v závěru roku měla firma představit i ser-
verovou vysoce výkonnou variantu, která 
bude mít až 64 jader. Příští rok mají dorazit 
do notebooků mobilní verze procesorů 
založených na architektuře Zen 4 a AMD 
také plánuje kompaktní variantu Zen 4C pro 
cloud computing v datových centrech, která 
v prvním čtvrtletí roku 2023 nabídne až  
128 procesorových jader.

„Čiplety postavené na 5nm technologii 
TSMC použije AMD i pro svou další generaci 
grafiky RDNA3, základ jejích nadcházejících 
grafických procesorů Radeon,“ řekla ge-
nerální ředitelka AMD Lisa Su při oficiálním 
představení řady Ryzen 7000. Uvedla také, 
že RDNA3 nabízí o 50 % lepší energetickou 
účinnost. Procesory Ryzen 7000 mají vesta-
věnou základní grafiku RDNA2, ale očekává 
se, že budou doplněny výkonnějšími samo-
statnými grafickými čipy. 

NEJRYCHLEJŠÍ PROCESOR  
PRO PC – RYZEN 7000 
S novými procesory uváděnými v průběhu posledních let se AMD dařilo 
ukrajovat podíl na trhu z prodejů Intelu a udržovat tlak na počítače Mac  
s výkonnými procesory Apple M1 a M2. Nyní firma nasadila další trumf.
Dvoustranu připravil: Kamil Pittner
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Úspěšná předchozí řada světel k moni-
torům ScreenBar a ScreenBar Plus 
se od svého uvedení na trh v roce 

2018 setkala s velkým ohlasem a názorně 
ukázala, jak může kvalitní osvětlení význam-
ně přispět ke snížení namáhání a únavy očí 
bez jakéhokoliv negativního vlivu na činnost 
prováděnou uživatelem na monitoru. 

Nyní přichází nový systém v inovativním 
designu, který využívá patentovaný upev-
ňovací klip, jímž lze světlo osadit k jaké-
mukoli monitoru včetně zakřivených (podle 
výrobce se ScreenBar Halo hodí pro většinu 
zahnutých monitorů s poloměrem zakřive-

ní 1000–1800R), a to bez nutnosti použití 
šroubů nebo lepení.

ScreenBar Halo nabízí funkci předního 
i zadního osvětlení, které lze nastavovat 
v různých úrovních jasu a teploty světla. 
Přední světlo zajišťuje intenzivní osvícení 

s jasem 500 luxů na 63 x 40 cm velké ploše 
stolu, zabraňuje odrazu od obrazovky, 
snižuje účinky nebezpečného vlivu blikání 
a modrého světelného spektra. Integrova-
ný snímač okolního osvětlení automaticky 
upravuje jas, zatímco bezdrátový ovladač 
umožňuje manuální ovládání jedním doty-
kem včetně změny režimů.

Zadní světlo je osazeno difuzorem rovno-
měrně rozptylujícím světlo na velkou plochu 
za monitorem tak, aby vytvořilo příjemnou 
nerušivou atmosféru a eliminuje kontrast 
mezi monitorem a okolním prostředím. 
V případě zapnutí předního i zadního světla 
sníží přední světlo mírně svůj jas pro vyvá-
žení celkového kontrastu.

Asymetrická optická konstrukce pro správný 
odraz světla díky průhledné čočce nakloněné 
v úhlu +16,5° osvětluje pouze stůl a zabraňuje 
odrazu od obrazovky. Světlo optického difu-
zoru je měkké a příjemné, jas a teplotu barev 
předního i zadního světla lze nastavit v krocích 
pomocí ovladače ve více než stovkách plynu-
lých úrovní pro práci i zábavu. 

„LAMPIČKA“ ZLEPŠÍ PRACOVNÍ KOMFORT
Pod názvem ScreenBar Halo uvedla firma BenQ na trh unikátní přídavné osvětlení 
k monitoru, které zajistí kvalitnější světelné prostředí. Oslovit by mělo zejména 
technologické nadšence a náročné počítačové uživatelé.
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Společnost již postavila a otestovala 
prototyp. Tlakové zkoušky provedené 
na počátku letošního roku potvr-

dily strukturální integritu a proveditelnost 
udržitelných podmořských datových center. 
Představují tak klíčový milník umožňující 
jejich umístění pod mořem, což výrazně sni-
žuje spotřebu energie potřebnou pro jejich 
chlazení a s ní spojené emise uhlíku. 

„Těžíme z bezplatného pasivního chlaze-
ní, které vede ke snížení množství energie 
potřebné k provozu našich datových center. 
Jejich umístěním pod moře eliminujeme 
elektricky poháněné chlazení, které před-
stavuje 40 % spotřeby energie,“ říká Maxie 
Reynoldsová, spoluzakladatelka a CEO 
společnosti Subsea Cloud. 

Firma má ambiciózní cíl nasadit stovky 
modulů podmořských datových center po-
čínaje letošním rokem a chce převést velké 
zákazníky z pozemních na podmořská data-
centra. Už prvních 10 rozmístěných modulů 
podle ní kompenzuje více než 7683 tun 
CO2 ve srovnání s ekvivalentním pozemním 
řešením. Energetické požadavky závisí na 
serverech umístěných uvnitř, každý modul 
pojme 0,5 až 1,5 MW.

Jiné než ostatní
Subsea Cloud není první svého druhu, 
ale představuje odlišný koncept. Stá-
vající projekty podmořských datových 
center, včetně čínského Highlanderu 
a Microsoftu Natick, používají kontejne-
ry plněné plynem v pobřežních vodách 
hloubky kolem 120 metrů. Subsea Cloud 
chce jít mnohem hlouběji a svá podmoř-
ská datacentra UDCP (Underwater Data 
Center Pods) instalovat na mořském dně 
v až tříkilometrové hloubce. Jak uvedla 
Maxie Reynoldsová, konkurenční řešení 
využívají dvojitý kryt a stále vyžadují do 
určité míry elektricky poháněné chlazení. 
Jejich návrhy jsou složitější a založené 
na konvenčním, nikoli na podmořském 
inženýrství. Detaily o svém systému firma 
zatím nesdělila, ale uvedla, že moduly, 
které obsahují přibližně 800 serverů, 
jsou mnohem jednodušší, všestrannější, 
nákladově efektivní a bezpečnější než ře-
šení použitá např. společností Microsoft. 
Eliminují potřebu elektricky poháněného 
chlazení i veškeré spotřeby vody a mohou 
operovat od třímetrové hloubky až po 
tříkilometrové hlubiny. 

DATACENTRA SE STĚHUJÍ NA DNO MOŘE 
Chlazení datových center je velmi energeticky náročné. Americký  
start-up Subsea Cloud vyvinul moduly datových center, které lze ponořit  
do oceánu, aby je přirozeně ochlazovala voda. První by mohlo začít 
fungovat u pacifického pobřeží USA ještě letos.
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Řešení zlepšuje  
výkon i spolehlivost 
serverů, protože  
kapalina je méně  
korozivní než kyslík.
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„Důvodem, proč se Subsea potápí tak 
hluboko, je bezpečnost,“ říká Maxie Rey-
noldsová, námořní inženýrka a počítačová 
vědkyně s diplomem z MIT. Fyzická bez-
pečnost je absolutní – v kontejnerech není 
žádný vzduch, takže nebezpečí požáru je 
nulové, k jejich vyjmutí ze základních rámů 
je zapotřebí speciální nářadí, nelze je otevřít 
na mořském dně, mohou být umístěny 
mimo dosah potápěčů i ponorek. Přitom 
kybernetická bezpečnost je stejná jako 
u tradičních datových center.

Modulární systém přináší podle Reynold-
sové řadu výhod. Moduly šetří místo a mají 
nízké náklady na výrobu i nasazení, lze je 
předem vyrobit a snadno přepravovat, jsou 
šetrné k životnímu prostředí. Kontejnery pro 
uložení a ochranu serverů jsou z udržitelných 
materiálů, které lze recyklovat a jsou vhodné 
pro podmořské prostředí jak z hlediska 
integrity, tak z hlediska mořského života. 
Je použita např. ocel s nižším obsahem 
uhlíku a recyklované materiály. Moduly jsou 
škálovatelné, spolehlivé, levnější na stavbu 
i provoz a lze je nasadit všude tam, kde je 
voda. Sestavení a nasazení modulu trvá  
12 týdnů. Pro velká nasazení (100 MW+) 
může být implementován postupný plán 
nasazení. Nakonfigurované řešení Subsea 
Cloud je plně samostatné a lze jej realizovat 
během několika hodin – podle vyjádření fir-
my lze moduly spustit na mořské dno zhruba 
za 2–6 hodin po příjezdu na místo.

Výkonnější i spolehlivější než na souši? 
Uvnitř každého modulu jsou umístěny 
servery i senzory, které umožňují řídit 
výpočetní zátěž a monitorovat prostředí. 
Počet konstrukčních dílů je podle výrobce 
podstatně nižší než u tradičních datových 

center. Náklady dále snižuje instalace kabe-
láže v podmořském prostředí, která není tak 
složitá jako budování a prodlužování kabelů 
na souši. 

SubSea zdůrazňuje, že její řešení také 
zlepšuje výkon a spolehlivost serverů, pro-
tože kapalina je méně korozivní než kyslík 
a pokroky ve spolehlivosti zahrnují snížení 
elektrochemické migrace i tepelného šoku, 
což vše vede ke snížení poruchovosti 
a kontaminaci životního prostředí, jako je 
prach, úlomky, částice apod. Dále díky 
zvýšené tepelné kapacitě tekutin dochází 
k výraznému nárůstu výpočetního výkonu.

Podmořská datová centra obvykle vyža-
dují méně údržby, která je podle SubSea 
i výrazně levnější. Údržba serveru se pro-
vádí vzdáleně, ale pokud je nutná fyzická 
údržba, poskytne firma klientovi/poskytova-
teli cloudu potřebný časový interval, může 
naplánovat pravidelnou údržbu, včetně 
výměny serveru, přičemž proces údržby by 
měl zabrat 4–16 hodin, než se technici do-
stanou na místo, jsou vytaženy požadované 
moduly a vyměněny servery.

Životnost modulů datových center je 
kolem 20 let. Nicméně v souladu s typickou 
životností serveru by každý modul byl prav-
děpodobně na mořském dně 3-5 let, poté 
by byl vyzdvižen, umístěny do něj nové 
servery a byl by znovu nasazen. 

Josef Vališka

Podmořská datová centra přinášejí novou definici 
vzdálené správy.

Každý modul Subsea Cloud těží z pasivního 
chlazení mořskou vodou a pojme 0,5 až 1,5 MW.

Podvodní robot se používá k přípravě mořského 
dna pro nasazení modulu.

Modul datového centra Subsea Cloud může 
obsahovat až 800 serverů.

Konkurenční podvodní centra Natick od 
Microsoftu, které se umisťují v pobřežních 
vodách, jsou plněny dusíkem a vyžadují elektricky 
poháněné chlazení.

Návrhy center Natick jsou založeny na 
konvenčním, nikoli na podmořském inženýrství.
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V rámci projektu Pneumo.Vest vytvořili 
výzkumníci speciální textilní vestu 
s integrovanými akustickými senzory, 

která představuje vysoce výkonný doplněk 
k tradičnímu stetoskopu. Namísto ručního 
provádění poslechového vyšetření, tzv. 
auskultace, na různých místech stetosko-
pem je použito několik piezokeramických 
akustických senzorů, integrovaných do 
přední i zadní části vesty, aby registrovaly 
jakýkoli hluk vytvářený plícemi v hrudníku. 

Softwarový program zaznamenává sig-
nály a elektronicky je zesiluje, zatímco plíce 
jsou vizuálně zobrazeny na displeji. Protože 
software zná polohu každého jednotlivého 
senzoru, může přiřadit data jeho přesné 
poloze, což vytváří detailní akustický i optic-
ký obraz ventilační situace všech částí plic. 
Jelikož systém trvale shromažďuje data, 

vyšetření mohou probíhat kdykoli i v nepří-
tomnosti nemocničního personálu.

Rozšiřuje možnosti stetoskopu
Technologie byla původně navržena pro 
pacienty s dýchacími cestami, ale osvědčila 
se také pro lidi v pečovatelských zařízeních 
a pro použití ve spánkových laboratořích. 
Může být též použita pro školení mladých 
lékařů.

„Pneumo.Vest se nesnaží učinit steto-
skop zbytečným a nenahrazuje dovednosti 
zkušených pneumologů. Auskultace, nebo 
dokonce CT vyšetření plic však vždy před-
stavují snímek v době vyšetření, zatímco 
naše technologie ukazuje stav plic za určité 
časové období, např. za předchozích  
24 hodin. Umožňuje tak nepřetržitě mo-
nitorovat plíce stejným způsobem, jako 

VESTA MONITORUJE FUNKCI PLIC
Více než dvě století je stetoskop standardním nástrojem lékařů a jedním 
ze symbolů této profese. Nyní jeho funkci může do značné míry převzít 
novinka vyvinutá vědci z Fraunhoferova institutu pro keramické technologie 
a systémy IKTS v Berlíně.
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Vizualizace ukazuje 
různé oblasti plic  
i jejich ventilační  
stav, červeně označené 
části mají špatnou 
ventilaci.

V přední i zadní  
části vesty jsou 
umístěny akustické 
senzory pro poslech 
hrudníku.
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dlouhodobé EKG, i když pacient není při-
pojen k přístrojům u lékaře,“ vysvětluje. Ralf 
Schallert z Fraunhofer IKTS.

Pomoc algoritmů strojového učení
Spolu s akustickými senzory je jádrem 
vesty software pro zobrazování a analýzu 
dat, s jehož pomocí může lékař zobrazit na 
displeji akustické dění v konkrétních jed-
notlivých oblastech plic. Použití algoritmů 
v digitálním zpracování signálů umožňuje 
cílené vyhodnocení akustických signálů, 
např. odfiltrovat srdeční tep nebo zesílit 
charakteristické frekvenční rozsahy, takže 
zvuky plic, jako je šelest nebo sípání, jsou 
mnohem lépe slyšet.

Kromě toho výzkumníci z IKTS vyvíjejí al-
goritmy strojového učení, které v budoucnu 
budou schopny strukturovat a klasifikovat 
složité okolní zvuky v hrudníku, pneumolog 
poté provede jen konečné posouzení a dia-
gnostiku. Pacienti, kteří vestu budou nosit, 
se mohou zotavit, aniž by byli neustálé sle-
dování zdravotnickým personálem. Mohou 

se pohybovat víceméně volně, a přesto jsou 
jejich plíce nepřetržitě monitorovány.

První testy s pracovníky Univerzitní kliniky 
anesteziologie a intenzivní terapie Univerzity 
v Magdeburgu ukázaly, že koncept je v praxi 
úspěšný. „Pneumo.Vest řeší přesně to, co 
potřebujeme. Slouží jako nástroj, který roz-
šiřuje naše diagnostické možnosti a odleh-
čuje nemocničnímu personálu. Kombinace 
akustických senzorů, vizualizace i algoritmy 
strojového učení budou schopny spolehlivě 
rozlišit řadu různých plicních zvuků,“ vysvět-
luje Dr. Alexander Uhrig z nemocnice  
Charité – Universitätsmedizin Berlin. 

Vladimír Kaláb

Software může  
lékaři zobrazit  
akustické dění  
v konkrétních 
oblastech plic.

Mezi inovacemi vévodil obří 97pal-
cový panel OLED TV, který kromě 
špičkového vizuálního zážitku z vel-

koplošné obrazovky využívá také povrch 
displeje jako obrovský ozvučovací systém. 

Tento mimořádně velký panel používá 
technologii OLED EX, kterou značka LG 
oznámila v loňském roce. Je založena na 
výměně vodíkových prvků v OLED deu-
teriem (stabilní izotop vodíku), který byl 
zkombinován s algoritmy pro posílení jasu 
až o 30 %. Kromě realistických barev, 
jemných detailů a dokonalé černé se může 
pochlubit také technologií Film CSO (Cine-
matic Sound OLED) využívající zobrazovací 
panel jako reproduktor. Umožňuje displeji 
vibrovat a generovat zvuk přímo z obrazov-
ky. Bližší podrobnosti k řešení firma zatím 
neprozradila, ale v každém případě nelze 

upřít, že se jí důmyslně podařilo osvobodit 
se od reproduktorů rozmístěných kolem 
domácího kina. 

Další pozoruhodné řešení bylo v podo-
bě unikátních futuristických průhledných 
displejů Transparent OLED. Byly ukázány 
koncepční produkty OLED TV integrované 
do zakřivených polic či přenosný OLED 
televizor na kolečkách. K nejatraktivnějším 

produktům z této kategorie patří impo-
zantní Transparent Photo Wall, která se 
skládá z devíti 55“ průhledných OLED 
panelů uspořádaných v konfiguraci 3 x 3 do 
čtverce, aby generovaly poutavé hologramy 
podobné vizuálům. 

Obdobně Transparent Media Art Wall vy-
užívá hned šestnáct transparentních OLED 
displejů připevněných ke zdi pro zobrazo-
vání např. uměleckých děl nebo komerčních 
videí. Transparentní řešení pro konferenční 
místnost je skleněná stěna s průhlednými 
OLED panely, která funguje jako TV nebo 
monitor. Zvyšuje využití prostoru tím, že jej 
uvolňuje díky své skleněné průhlednosti.  

Kamil Pittner

PRŮHLEDNÝ SVĚT LG
Na srpnové výstavě K-Display v Soulu představila firma LG Display v rámci své 
expozice koncipované jako vizionářské město budoucnosti řadu pozoruhodných 
technologických inovací OLED.

97“ OLED EX disponuje speciální technologií, 
která umožňuje pomocí vibrací displeje generovat 
5.1kanálový zvuk bez reproduktorů. 

Impozantní Transparent OLED se skládá z devíti 
55“ průhledných OLED panelů uspořádaných do 
čtverce, aby generovaly poutavé hologramy.

Transparentní OLED řešení mohou fungovat jako 
TV nebo monitor.
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V  létě oznámil 200mpx snímač ve 
smartphonu Samsung, mezitím mu 
ale stihla vypálit rybník Motorola, 

která ho předběhla a uvedla extrémní foto- 
aparát s označením Edge 30 Ultra na trh 
jako první na světě.

Monstrózní 200MP kamerový modul na 
zadní straně soustřeďuje světlo přes clonu 
F1,9 na velký 1/1,22palcový snímač a využí-
vá optickou stabilizaci obrazu. Firma slibuje 
ostrý a jasný obraz i ve tmě díky techno-
logii, která kombinuje 16 malých pixelů ve 
velkém 2,56µm Ultra Pixelu, aby zachytila 
více světla. Kamera zvládne i záznam 8K 
UHD videa při 30 snímcích za sekundu 
nebo 4K UHD až 60 fps a 960 fps slow-mo 

při FHD. Hlavní fotoaparát doplňuje ještě 
50MP ultra širokoúhlý snímač (s makro 
možnostmi) a 12MP teleobjektiv. Ořezá-
vátko není ani 60MP přední selfie kamera 
v horní části 6,67“ téměř bezrámečkového 
OLED displeje s rozlišením 2400 x 1080 px, 
obnovovací frekvencí 144 Hz a špičkovým 
jasem 1250 nitů. 

Supermobil pohání nejnovější mobilní 
platforma Qualcommu, čipset Snapdragon 
8+ Gen 1, podporovaný až 12 GB RAM 
a 256 GB úložištěm. Běží na Androidu 12 
a zvládá 5G a Wi-Fi 6E. Baterie s kapacitou 
4610 mAh podporuje 125W kabelové rychlé 
nabíjení – energii pro celodenní provoz 
dodá během pouhých sedmi minut. 
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LIBO GENDEROVĚ  
INKLUZIVNÍ MYŠIČKU?
Zapomeňte na obecné fádní  
černé, stříbřité či dříve šedivé  
zabarvení počítačů a IT techniky.  
Firma Logitech začala nabízet  
nový styl počítačového  
příslušenství.  

Prezentuje jej jako genderově 
inkluzivní, a ačkoliv je zjevně 
zaměřeno především na dámskou 
část populace, chce jej nabídnout 
všem, kteří hledají nevšední design. 
Sestava počítačových doplňků, která 
nese označení Aurora Collection 
reprezentuje příslušenství série 
Logitech G týkající se herního 
vybavení. Aktuálně zahrnuje klávesnici, 
sluchátka, myš a doplňky, jako 
podpěrku pod zápěstí či podložku. 

A jak je zřejmé, není to nic pro drsné 
pařiče her a hackery, ale „ajťačky“ 
si konečně budou moci pořídit kus 
něžného, pro ně zjevně s láskou 
stvořeného hardwaru. 
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VĚTŠÍ NEŽ OSTATNÍ:  
200 MPX V MOBILU
Mohlo by se zdát, že šílený závod o nejvíce megapixelů  
v mobilu už konečně dostal rozumné dimenze, 
výrobci ale zkouší přesvědčit svět o opaku. 

NA MARSU SE  
NAŠLY ORGANICKÉ 
MOLEKULY
Po 550 marťanských dnech 
kolem kráteru Jezero 
shromáždilo vozítko NASA 
Perseverance téměř polovinu 
plánované sbírky hornin 
– některé mají obsahovat 
organické molekuly, možné 
znamení, že tam mohl 
existovat život. 

Jde totiž o sloučeniny, které ob-
sahují uhlík a často vodík nebo 
kyslík, klíčové prvky pro tvorbu 

života. Vědec projektu Perse-
verance Ken Farley sdělil na 
tiskové konferenci v NASA Jet 
Propulsion Laboratory v kaliforn-
ské Pasadeně, že byly objeveny 

horniny, které byly uloženy 
v potenciálně obyvatelném pro-
středí. Zároveň však upozornil, 
že organické molekuly mohly 
vzniknout i jinými způsoby. Lze 

je vyrobit i abiotickými přírodními 
procesy, přičemž Percy, jak je 
rover někdy nazýván, nemůže 
sám o sobě jednoznačně určit 
jejich původ. 

Proto NASA a ESA připravují 
návratovou misi s cílem vyzved-
nout nasbírané vzorky a dopravit 
je na Zemi. Perseverance by 
vybrané vzorky hornin dopravil 
na nový lander vybavený malou 
raketou, která je vynese na 
orbiter, jenž pak s nimi odletí na 
Zemi. Odstartovat ze Země by 
měly v roce 2027/2028 a kos-
mická loď se vzorky se vrátit 
v roce 2033. 

KALEIDOSKOP



Robot nahrazuje časově náročný ruční 
proces rozvržení staveniště pomocí 
řady různých inkoustů k umístění 

přesných linií, křivek a věrných reprodukcí 
složitých tvarů na všechny druhy podlah, od 
porézních povrchů, jako je beton a pře-
kližka, až po teraco, vinyl nebo epoxid. 
Nevyžaduje dokonce ani hladkou nebo 
čistou podlahu, dokáže si poradit i s urči-
tým stupněm nerovností povrchu a překáž-
kami do výšky 2 cm a tisknout přesně i při 
naklonění. 

Díky vestavěným senzorům pro plně 
autonomní provoz je schopen obejít 

i neočekávané bariéry, které nejsou 
součástí překážkové vrstvy CAD. K ob-
sluze robota HP SitePrint pro provedení 
konstrukčního rozvržení stačí pouze 
jedna osoba a kromě čar dokáže robot 
na podlahu vytisknout víceméně vše, co 
je potřeba, i více jiných prvků, jako jsou 
oblouky nebo body, včetně textových 
poznámek. 

Jeho rychlost závisí na hustotě čar 
a složitosti úlohy. Při testování srovnání 
s ručním procesem replikoval 7 hodin ruční 
práce s rozložením za 45 minut s extrémní 
přesností. 

ROBOT „KRESLÍ“ PŮDORYS  
PRO STAVENIŠTĚ
Malý autonomní robot společnosti HP má dramaticky 
urychlit stavební práce a radikálně zkrátit čas strávený 
rozvržením staveniště tím, že autonomně tiskne pokyny 
přímo z plánů na podlahu. 
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V září letošního roku odhalili  
v Kanadě první dokončenou 
3D tištěnou dvoupodlažní 
budovu a nyní se dočkaly 
i Spojené státy. 

Dům o rozloze 370 m2 
v texaském Houstonu, který 
vybudovaly dánská skupina 
Cobod s využitím 3D tiskáren 
pracujících s betonovou směsí 
a německá firma PERI 3D 

Construction, je dosud největší 
3D tištěná obytná budova ve 
Spojených státech. 

V obou projektech byla 
použita 3D portálová tis-

kárna BOD2 
firmy Cobod. 
Návrh budovy je 
koncipován jako 
série tištěných 
jader obsahující 
funkční prosto-
ry i schodiště. 
Prostorová jádra 
jsou propojena 
dřevěným rámo-
váním a vytváří 

architektonický mix betono-
vých a rámových interiérů. 
Škálovatelný proces návrhu 
a výstavby je použitelný pro 
vícerodinné bydlení a výstavbu 

se smíšeným využitím. Cílem 
hybridní konstrukční meto-
dy, která kombinuje 3D tisk 
z betonové směsi s dřevěným 
rámováním, je zvýšit využití 3D 
tisku v USA, kde je rámování 
jednou z nejběžnějších staveb-
ních technik. 

PERI 3D Construction má 
za sebou řadu úspěšných pro-
jektů v implementaci 3D tisku 
ve stavebnictví, mj. včetně 
prvního domu vytvořeného 3D 
tiskem v Německu a největšího 
evropského bytového domu 
vybudovaného pomocí této 
technologie.  

PRVNÍ LÉTAJÍCÍ  
MOTORKA NA SVĚTĚ
Pořídili byste si za zhruba  
19 mil. Kč něco, co vás dopraví do 
40km vzdálenosti, i když vzduchem  
a 100km rychlostí? 

Asi to není moc praktické, ale stroj, 
který vytvořila a nabízí japonská firma 
Aerwins za kulantních 777 tis. dolarů 
(cca 19 mil. korun), si své zájemce asi 
stejně najde – lidí toužících si osedlat 
futuristické vznášedlo, které jako kdyby 
vypadlo ze sci-fi ságy typu Hvězdných 
válek, je určitě dost. 

XTurismo, první komerčně dostupná 
létající motorka na světě se představila 
na detroitském automobilovém veletrhu 
a výrobce si od ní slibuje možnou 
revoluci v osobní přepravě na krátké 
vzdálenosti. Což měl ovšem dnes téměř 
zapomenutý Segway přinést také… 

Stroj o hmotnosti 300 kg a rozmě-
rech 3,7 x 2,4 x 1,5 metrů kombinuje 
spalovací motor a bateriový pohon a 
unese jezdce do 100 kg. Autonomní 
řízení zajišťuje elektrický řídicí systém. 
A pokud nespěcháte s jeho pořízením, 
dočkáte se možná i slibovaného před-
pokládaného poklesu ceny na nějakých 
50 tis. dolarů (tj. asi 1,25 mil. Kč).  

V USA  
VYTISKLI PRVNÍ  
VÍCEPODLAŽNÍ DŮM
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

NAFUKOVACÍ ZÁCHRANÁŘ
Tento záchranný člun, který je vyobrazen  
na fotografii, se dokáže nafouknout za ne- 
uvěřitelných 28 vteřin. Je určen až pro  
deset osob. Samonafukovací člun vyrá-
bí v gumárenském závodě v Grudziozi 
v Polské lidové republice. Podobné čluny 
dodává pouze Velká Británie. 

VÍTE CO JE RETINAX?
Na materiály, z nichž se vyrábí brzdy, se 
kladou značné požadavky. Při brzdění totiž 
vznikají vysoké teploty, proto musí být 
materiál pevný, mít stálý koeficient tření 
a nesmí se zapalovat.

Nyní pro tyto účely vyrábí v Sovětském 
svazu novou plastickou hmotu zvanou 
retinax. Má stálý koeficient tření v pásmu 
teplot od 100 do 1000 °C, neopotřebovává 
kovové součástky, s nimiž pracuje, neza-
paluje se a nevydává prach a dým. Používá 
se jí na letounech TU-104, TU-114 a IL-18, 
čímž se životnost jejich brzd 4krát až 5krát 
prodlužuje a značně zkracuje cesta brzdění. 
Taktéž se prodlužuje životnost brzd použi-
tím retinaxu až 12krát u kráčivých rýpadel 
a vrtacích zařízení.

Jelikož retinax odolává agresivnímu 
prostředí a bakteriím, je možno ho použít ve 
všech klimatických podmínkách s teplotami 
od –60 do +100 °Celsia.

POČÍTAČ T 520

Ve Výzkumném ústavu hutnictví železa 
v Praze vybavují speciálními stroji výpočetní 
středisko. Ještě letos jej chtějí spojit pomo-
cí dálnopisu s některým hutním závodem na 
Ostravsku a pokusit se vyzkoušet možnosti 
přímého řízení výrobních pochodů. Technik 
Jiří Zmeškal na obrázku kontroluje funkci 
releové jednotky počítače T 520.

DOPRAVA KVĚTIN

Holandští sadaři dopravují růže na velké 
vzdálenosti ve vakuových komorách za 
nízké teploty. Tak zachovají jejich svěžest 
i vůni.

HLÍDAJÍ ČAS

S otázkou měření času se setkává člověk 
od pradávna. Nebudeme sledovat historii 
hodin, ale ukážeme ihned na přítomnost, 
kdy vrcholem techniky měření času jsou 
i československé tranzistorové křemenné 
hodiny. Jejich sériovou výrobu už převzal 
národní podnik Elektročas.

Hodiny jsou řízeny kmity křemenné 
destičky, jejíž frekvence 100 000 c/s je 
dělena 100krát. Proudem o frekvenci  
1000 c/s je napájen synchronní motorek, 

PŘEDVEDEME 
SE SVĚTU     
Opět se sejdeme na 
mezinárodním veletr-
hu v Brně, abychom 
ukázali světu výsledky 
své technické a hos-
podářské práce. A také 
abychom se poučili ze 
zahraničních zkuše-
ností, navázali nové 
obchodní styky a pro-
klamovali tak dobrou 
vůli a odhodlání v míru 
a v práci soutěžit se 
všemi národy světa.

Letos věnujeme vel-
kou pozornost výrobním 
linkám, mechanizaci 
a automatizaci. Většina 
našich obráběcích strojů 
na výstavišti bude auto-
matizovaná nebo auto-
matická. Z univerzálních 
obráběcích strojů, které 
sériově vyrábíme, sesta-
víme celé linky. Prostě 
předvedeme nejvyšší 
stav techniky současné 
doby.

PESTRÉ VÝROBKY Z ČLR  
Čínská lidová republika překvapila 
návštěvníky mezinárodního veletrhu  
v Brně pestrým přehledem výrobků. Na 
snímku připravuje čínský vystavovatel 
montáž kobaltové bomby.



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 9/2022:
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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:
Ondřej Balga, Ústí nad Labem 

Michaela Podolská, Tanvald

Roman Kryšpín Röschel, Klatovy

VÝKONNÉ 
STROJE  
V BRNĚ        
Podnik Technoexport 
využil přidělené 
plochy na brněnském 
výstavišti k podání 
přehledu výkonných 
strojů a zařízení naší 
československé 
výroby.

který pohání hodinový stroj. Tuto funkci 
umožňuje devět polovodičových tranzis-
torů. Chod hodin je pravidelnější než chod 
nejlepších chronometrů, nezávisí na tlaku 
a vlhkosti vzduchu, ani na teplotě a otře-
sech. Předčí i dokonalé hodiny kyvadlové.

VÝZNAMNÁ ÚLOHA  
TECHNIKY 
Brigády socialistické práce měly sjezd, aby 
se jejich členové navzájem poradili, jak dále 
naplňovat heslo Socialisticky pracovat, 
socialisticky žít. Významnou úlohu tu hraje 
technika, jejíž zvládnutí vytvoří příznivé pod-
mínky pro další rozkvět naší vlasti.

KOFEIN Z RYBÍHO ODPADU
Jak je známo, surovinou pro výrobu kofeinu 
jsou tropické rostliny. V Rumunské lidové 
republice našli novou cennou surovinu, ze 
které lze vyrábět tento preparát. Jsou to 
odpady po chemickém zpracování ryb.

Dalším zajímavým výrobkem jsou aro-
matické tkaniny pro výrobu lehkých letních 
šatů, které se vyrábějí v Šanghaji, Mohou 
být nasycené vůní růží nebo fialek. Vůně 
z nich nevyprchá ani po osmi měsících. 

ULTRAZVUK LÉČÍ SRŮSTY
Podle německého lékařského časopisu lze 
urychlit srůstání kostních zlomenin působe-
ním ultrazvuku. 

HIMALÁJE ROSTOU
Následkem velkého zemětřesení v roce 
1955 „povyrostly“ nejvyšší vrcholky  
Himalájí o 30 metrů, jak zjistili vědci řadou 
měření. 
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Po dlouhé pauze a období nejistot 
v Mnichově opět cinkají „tupláky“ na 
znovuotevřeném Bierfestu oproštěné-

ho od všech proticovidových omezení a jak 
se zdá, opět se rozbíhá klasická podzimní 
veletržní sezóna – strojírenské přehlídky 
AMB, IMTS, EuroBLECH a MSV.

V Berlíně představila IFA nejnovější vývoj 
a trendy spotřební elektroniky, a Innotrans 
v oblasti dopravy, v říjnu se chystá opět uvítat 
vystavovatele i návštěvníky plastikářský 
veletrh K v Düsseldorfu, v listopadu v Mni-
chově electronica a v Norimberku SPS. 
A co je hlavní, výrobci na nich představují 
novinky, což znamená, že technický vývoj 
se nezastavil ani v časech, které rozhod-
ně nelze označit za příznivé. Zkoumají 
a vyvíjejí se nové technologie, které by 
mohly pomoci učinit náš svět vyspělejším 
a ekologičtějším. Je logické, že zvýšený 
zájem se soustřeďuje hlavně na energetic-
kou úspornost a efektivitu, ale ani snaha 
o technická řešení zaměřená na výkon-
nostní parametry nepřijde zkrátka.

Ovšem budeme si muset rychle zvyk-
nout na nové, mnohem těžší podmínky, 
a to bohužel i na některé faktory, proti 
nimž byl covid-19, na který jsme nejvíc 
nadávali až dosud, v podstatě „brnkačka“. 
S ním se dalo totiž s trochou štěstí účinně 
bojovat, což ovšem nelze říci o stavu, kdy 

průmysl, farmáře i další odvětví, na které si 
jen vzpomenete, drtí vysoké ceny energií 
a komodit, jež určuje trh, a ne zoufalé úsilí 
vyřešit kritickou situaci pomocí různých, 
zpravidla nesystémových opatření, které ji 
možná na čas ovlivní, leč neřeší její příčiny, 
tudíž ani dlouhodobě účinnou nápravu. 

Takže ačkoli letošní úroda ovoce bude 
zřejmě dobrá, zájemci o domácí šnaps si 
v pálenicích citelně připlatí, pokud nechtějí 
riskovat návrat metanolové aféry, která má 
právě nyní 10 výročí... 

Josef Vališka  
šéfredaktor

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

SOUTĚŽ

SVĚT SE TOČÍ DÁL,  
JEN TO BUDE DRNCAT…

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 říjnové vydání jsme vylosovali:
Luboš Dousek, Tábor.

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

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   Řezné nástroje a upínací  
systémy

   Tribotechnika: maziva,  
oleje, kapaliny

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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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.

techmagazin.cz l 75



discover.mazakeu.com/vce-600/

Mazak představuje novou generaci vertikálních obráběcích center
VCE-600. Tyto stroje propojují KVALITU a VÝKON, 
který očekáváte, za cenu, kterou byste nečekali.
Stroj poskytuje špičkovou produktivitu, výkon a snadné ovládání v jednom balení.
Jedná se o vysoce univerzální frézovací centrum navržené pro náročné frézování 
a vysokorychlostní obrábění.

Nejnovější Mazak SmoothEz • 15palcová dotyková obrazovka • Snadné programování 
Vřeteno s dvojitým vinutím • Vysoký točivý moment • Rychlá výměna nástrojů
Bezkonkurenční přesnost a opakovatelnost • Kvalita a podpora Mazak

Kontaktujte nás:
Telefon: +420 226 211 131 • e-mail: mazak@mazak-ce.cz

NASKENUJTE A ZJISTĚTE VÍC

Zamiřte se stroji 
Mazak

VÝŠE 


