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ERÚ versus OZE (a jiné povídky…)

„Vojna s Turkem je jistá…“, prohlásil onoho památného dne po atentátu, který stál v Sarajevu 

život arcivévodu Ferdinanda a jeho choť, Haškův (pozdější dobrý voják, ein Scheisskerl, něm., 

pozn. red.) Josef Švejk. A měl pravdu – vypukla válka, do které byl brzy zapojen nejen Balkán, 

ale celá tehdejší Evropa, a která změnila mapu světa. Stará doba c. & k. monarchie, kde věci 

měly svůj často léta neměnný řád je definitivně pryč, a rychlý moderní svět je postaven na 

opačném paradigmatu: že jisté není prakticky nic, snad s výjimkou permanentní nejistoty jak 

se věci mohou vyvíjet dále.

A v naší tuzemské kotlině to platí snad ještě tuplovaně. Určitou trvanlivost vykazuje snad jen 

nestabilní, věčně rozhádaná a skandály prolezlá vláda, poslanci se drží svých viklajících se 

korýtek zuby nehty, ale jinak, řečeno terminologií expertů, „žijeme v době turbulentních změn“, 

kdy jeden nikdy neví, co může přinést zítřek.

Nyní je třeba na řadě energie. Konkrétně ta z „nevyčerpatelných“ obnovitelných zdrojů, ozna-

čovaných zkratkou OZE. Vrchní dozorčí instituce, Energetický regulační úřad (označovaný 

zkratkou ERÚ) s překvapením zjistil, že dotace, kterými je podporován jejich rozvoj a nástup 

do běžné praxe, lákají byznys a tím pádem vycházejí našemu šetřícímu státu a jeho postupně 

chudnoucím občanům draho, a vyhlásil poplach. Podporu chce zarazit dříve, než se dostane 

do astronomických částek, a dotacím na zelené energie tak zřejmě na semaforu naskočí čer-

vená. Tedy přesněji řečeno těm zdrojům, které nestihnou svůj start do příštího roku – od státu 

už nedostanou na rozdíl od svých (možná až nerozumně) dotovaných předchůdců už nic.

Překvapivé může být hlavně to, že rozhodnutí ERÚ vychází z údajů (a snad i zkušeností), 

které jsou už známé, a na základě těchto informací lze s jistou pravděpodobností spočítat, 

že OZE se díky lákavé státní podpoře stanou atraktivním byznysem, který bude státní kasu 

něco stát. A i s prvkem zmíněné nejistoty lze pomocí matematickým modelů nasimulovat 

víceré scénáře, které ukáží různé varianty. Tuto chybu udělali zákonotvůrci už mnohokrát, 

a nejen u nás - naposledy se světu vymstila u fotovoltaiky. A stejně se z předchozích malérů 

nedokázali poučit včas ani tentokrát. Takže zase hezky v duchu našich národních tradic „ode 

zdi ke zdi“… Z fáze až nekritické adorace a oslavování něčeho k překotnému brzdění a téměř 

zatracování téhož o nějakou dobu později. Fotovoltaika, žárovky, přímotopy, mléko, a bůhvíco 

všechno ještě předtím. Kolikrát jsme jen už byli svědky podobných kotrmelců – a kolikrát ještě 

asi budeme!

To opravdu nikdo soudný na příslušných institucích neumí vzít do hrsti staletími osvědčený 

prostý selský rozum? Nebo se spolehnout na osvícenou vrchnost…

Jenže návrh šéfky ERÚ Aleny Vitáskové zamýšlený v intencích nejryzejší tržní ekonomiky, 

aby byly k dispozici všechny možnosti a spotřebitelé si sami rozhodnou, jakou elektřinu 

budou odebírat – zda „čistou“ ale dražší, nebo méně ekologickou, ale levnější z uhelných či 

jaderných elektráren, působí v současném kontextu až legračně. Určitě se najdou lidé a firmy 

s ekologickým cítěním, ale schválně: tipněte si, jakou variantu asi zvolí většina, která je pod 

ekonomickým tlakem nebo vystavena světu neúprosné konkurence, nutící ke stálému snižo-

vání nákladů? Skoro bych se vsadil, že b) je správně… A to samozřejmě znamená de facto 

návrat k (zatím) levnějším, ale do budoucna určitě ne perspektivním fosilním zdrojům, které 

mají právě OZE ve vznešených vizích EU nahradit. Jenže právě tyto dlouhodobé strategické 

projekty by se měly dělat s rozmyslem a na základě pečlivé analýzy VŠECH dostupných 

informací, včetně těch méně příjemných, ne podle aktuální politické objednávky, pokud 

nemají za čas působit kontraproduktivně a způsobit další problémy. Jsou prostě věci, které 

příslovečná ruka trhu nevyřeší tak, jak by bylo žádoucí, nebo aspoň ne tak rychle, a právě 

tady je role státních a nadnárodních institucí nezastupitelná, ať se nám to líbí nebo ne. A ně-

kdy z nich kupodivu vypadnou i užitečné věci. Nevěříte? Jen si vzpomeňte: není to ještě tak 

dávno, kdy jste museli shánět ke každému typu mobilu speciálně pro něj určenou nabíječku. 

Vidíte, když se chce, jde to! 

 Josef Vališka, šéfredaktor

WWW.KOVOSVIT.CZ

Váš dodavatel standardních 
a multifunkčních CNC 
obráběcích strojů.

KOVOSVIT MAS
Svět obráběcích strojů

NAVŠTIVTE NÁS NA TĚCHTO AKCÍCH:

22. - 25. 5.  veletrh MSV Nitra 

2. 6.  dny otevřených dveří 

10. - 14. 9.  veletrh MSV Brno 

 Max. průměr obrábění: Ø 280 mm

 Max. délka obrábění: 565 mm

 Výkon vřetena:  33 kW 

 Max. otáčky:  4 700 min-1
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Českým zbrojařům se otevírá 

možnost získávat ve Spojených 

státech veřejné vojenské zakázky. 

Ministr obrany Alexandr Vondra  

18. dubna v Bruselu při návštěvě k jed-

nání NATO podepsal se svým americ-

kým protějškem Leonem Panettou 

dohodu, která jim umožní ucházet se 

přímo o kontrakty v obranné oblasti. 

Přímý přístup k veřejným armádním 

zakázkám v USA pro české subjekty 

dosud blokovaly tamní zákony, po-

dle nichž mají mít přednost americké 

firmy. České společnosti tak zatím 

mohly získat jedině subdodávky pro 

firmy z USA.

„Jsme s Poláky první z postkomunistic-

kých zemí v té elitní dvacítce, které tuto 

dohodu mají,“ řekl Vondra před čes-

kými novináři. „Umožní to zjednodu-

šeně řečeno bez prostředníků českým 

firmám účastnit se tendrů v americké 

armádě,“ uvedl Vondra k dojednání 

dohody, kterou označil za nejdůležitější 

věc, jíž se za poslední rok ve vztazích 

s USA podařilo ČR dosáhnout. 

ČEŠTÍ ZBROJAŘI SE BUDOU MOCI UCHÁZET 
O VOJENSKÉ ZAKÁZKY V USA

V Mnichovicích u Prahy byla po 

osmi měsících dokončena vý-

stavba nového areálu, ve kterém 

společnost Auto Babiš bude pro-

vozovat zatím největší showroom 

značky Citroën.

Nová budova, která vznikla v areálu 

o rozloze asi 7650 m², bude klien-

tům poskytovat  pohodlné zázemí. 

Showroom Citroën o rozloze 600 m2 

se nachází 30 km jihovýchodně od 

Prahy a bude zde k vidění kompletní 

řada značky Citroën, včetně užitkových 

vozů a modelové řady DS, které bude 

určen speciální DS salon. Pro zákaz-

níky bude k dispozici též paleta ojetých 

vozů Citroën. Pro firemní zákazníky ale 

také Business centrum a samozřej-

mostí bude moderní servisní zázemí. 

Stav opravy vozu budou moci zákaz-

níci sledovat přímo v čekací místnosti 

na plazmové obrazovce. 

NEJVĚTŠÍ SHOWROOM ZNAČKY CITROËN

Společnost Eset zaměřená na 

bezpečnostní řešení a proak-

tivní ochranu před počítačo-

vými hrozbami, rozšiřuje svou 

globální síť výzkumných a vý-

vojových středisek a v polovině 

dubna oficiálně otevřela techno-

logickou pobočku v kanadském 

Montrealu, přímo v kampusu ta-

mější prestižní univerzity École 

Polytechnique. 

V týmu Eset Kanada bude zpočátku 

pracovat 7 výzkumníků a brzy navíc 

budou vytvořeny další high-tech IT 

pozice, které v následujících třech le-

tech rozšíří řady výzkumného týmu. 

Eset také plánuje dát příležitost při 

výzkumných projektech stážistům 

z École Polytechnique. Firma zkoumá 

malware již v devíti centrech v Ev-

ropě, Severní a Jižní Americe, Asii 

a Pacifiku – kromě zmíněné poslední 

pobočky v Montrealu v Bratislavě 

a Košicích, americkém San Diegu, 

argentinském Buenos Aires, Singa-

puru, polském, Krakově, a Moskvě. 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM 
V KANADĚ
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Změny 

v Citroën Česká 

republika 

České zastoupení 

značky Citroën 

oznámilo, že od 

března bude za-

stávat funkci ředi-

telky marketingu 

a komunikace 

Martina Bedrnová 

místo odcházející 

Lenky Martinové, která odešla na 

rodičovskou dovolenou. Původní 

pozici Martiny Bedrnové zastoupí 

Kateřina Juráňová, která doposud 

pracovala jako vedoucí marke-

tingu poprodejních služeb.

Český Ford 

s novým vede-

ním marketingu

Koncem března byl 

jmenován Dušan 

Fornůsek ředite-

lem marketingu společnosti Ford 

Motor Company. Řízení marketin-

gových aktivit pro něj není úplnou 

novinkou, protože stejnou pozici 

již u českého Fordu zastával v le-

tech 2001 – 2006. Fornůsek přišel 

z finanční společnosti ŠkoFIN, kde 

působil na řídicích funkcích 6 let.

Seat ČR má 

nového šéfa

Novým vedoucím 

divize Seat společ-

nosti Import Volks-

wagen Group se 

od začátku dubna 2012 stal Aleš 

Novák. Ve funkci vystřídal Michala 

Čížka, který převzal vedení divize 

Audi. Novák přišel ze společnosti 

Porsche Inter Auto CZ, kde po-

slední tři roky řídil její pobočku 

v Hradci Králové.

Westinghouse 

rozšiřuje tým 

pro Temelín

Společnost Wes-

tinghouse Electric 

Company jmeno-

vala Seppo Korhonena na pozici 

Director Temelín 3 & 4 Project 

Development. Seppo Korhonen 

bude dohlížet na veškeré akti-

vity firmy spojené s dostavbou 

jaderné elektrárny, přímo se 

bude podílet na přípravě nabídky 

Po nedávné integraci Arcon Tech-

nology se v dubnu staly součástí 

Asseco Solutions další dvě reno-

mované softwarové společnosti 

– JPN. consulting a NZ Servis. 

Společnost JPN. consulting založená 

v roce 2002 jako česká firma bez za-

hraniční spoluúčasti byla řadu let vý-

znamným partnerem systémů Helios 

a realizační tým se podílel na řadě 

komplexních projektů implementace 

ERP systémů. Od svého založení byla 

zaměřena na systémovou integraci 

- primárně na oblast obchodu, vý-

roby, dopravy a finančnictví. V kate-

gorii Business Intelligence doplňují 

produktové portfolio vlastní software 

Charlie a mezinárodní produkt IBM 

Cognos. NZ Servis je jedním ze dvou 

největších českých producentů soft-

waru pro oblast cel a pro komunikaci 

s veřejnou správou. Poskytuje i různé 

související služby, včetně poraden-

ství, správy sítí či vývoje software na 

zakázku.

„Integrací obou těchto společností 

s kvalitními produkty, službami 

a především vysoce kvalifikovanými 

pracovníky máme v úmyslu zajistit 

rozšíření možností pro zákazníky 

systémů Helios i systémů obou spo-

lečností, ale především kontinuitu 

pro budoucnost, kterou dnes může 

garantovat jen velká, silná společnost“ 

říká Stanislav Sýkora, generální ředitel 

Asseco Solutions ČR. 

ASSECO SOLUTIONS AKCELERUJE  
 PŘEVZALA DALŠÍ DVĚ SPOLEČNOSTI

Ruský Brjansk se po litevském Vil-

niusu, lotyšské Rize a běloruské 

Lidě stane už čtvrtým zahranič-

ním místem, v němž se budou pod 

dohledem českých šéfmontérů 

a z komponentů české firmy CZ 

Loko vyrábět lokomotivy.

V tomto případě nové 6nápravové 

lokomotivy typu TEM TMX. „Naši dlou-

hodobou snahou je prosadit se 

s našimi novými, moderními 

posunovacími lokomotivami na 

východních trzích. A postupně 

se nám to daří, i když vzhledem 

ke složitosti projektů je s tím řada 

problémů,“ říká Josef Bárta, gene-

rální ředitel CZ LOKO. 

První „ruský“ prototyp lokomo-

tivy TEM TMX 001 byl podle do-

kumentace CZ LOKO vyroben 

v Litvě a nyní prochází v Rusku schva-

lovacím řízením, včetně certifikace 

dodavatelů. Zároveň se připravuje 

výroba dalších typů lokomotiv. První 

dvě vzniknou ještě v Litvě, další pak 

letos už v Brjansku.

„Jde o náročný, ambiciózní projekt, 

na jehož konci budou lokomotivy 

pro ruské železniční dopravce, kte-

rým nabídneme alternativu k zasta-

ralým a neekonomickým lokomo-

tivám, vyrobeným ještě v bývalém 

Sovětském svazu. Připravit finální 

montáž nějaký čas trvá a není při 

tom prostor na chyby. Proto jsme 

s naším partnerem, firmou Trans-

mašholding, zvolili tuto cestu,“ říká 

Josef Bárta. 

Lokomotivy TEM TMX se montují 

z českých komponentů, jejichž výrobu 

CZ LOKO ve svém jihlavském závodě 

už zahájilo. Jde např. o kompletní 

sestavu kabiny strojvedoucího, 

pohonný agregát s chlazením 

a další hlavní bloky.

Rozšiřování aktivit na východních 

trzích má pro akciovou společ-

nost CZ LOKO velký význam, 

vzhledem k tomu, že tradiční 

český trh má své limity. V roce 

2011 firma do zahraničí prodala 

přes 32 % své produkce. 

DALŠÍ VÝROBNÍ PRACOVIŠTĚ CZ LOKO 
VZNIKÁ V RUSKU

Společnost GE a nezisková orga-

nizace Carbon Trust se dohodli 

na celoevropském partnerství, 

které má urychlit rozvoj čistých 

technologií v Evropě. Iniciativa 

rozšiřuje globální program GE 

ecomagination Challenge, do-

tovaný částkou 200 mil. USD, 

který hledá a financuje nejlepší 

nápady v oblasti čistých tech-

nologií. 

Carbon Trust bude ve spolupráci 

s GE hledat a hodnotit nové začí-

nající firmy a těm s největším po-

tenciálem pomůže v rozvoji. Cílem 

iniciativy je vyhledání a financování 

nejlepších myšlenek a nápadů 

v oblasti čistých technologií. Podíl 

investic do čisté energie v Evropě 

od roku 2007 klesl o 40 %, pomoci 

má fond rozvoje nízkouhlíkových 

technologií o objemu 5 mil. USD, 

který bude zřízen v rámci počáteční 

18měsíční fáze na podporu pod-

niků, věnujících se vývoji nových 

nízkouhlíkových technologií pro 

infrastrukturu. 

V rámci nedávného průzkumu 

společnosti GE „Barometr inovace“, 

kde bylo dotazováno 2800 podniků  

z 22 trhů celého světa, uvedla většina 

firem, že inovaci považuje za základní 

předpoklad pro budoucí zdravé fun-

gování jak v ekonomické, tak v so-

ciální rovině, a je přesvědčena, že 

malé a střední podniky a samostatní 

podnikatelé mohou být stejně ino-

vativní jako větší společnosti. 

„Vzhledem k výzkumné kapacitě 

a zkušenostem, kterými Evropa 

v oblasti čistých technologií dis-

ponuje, má tento sektor potenciál 

stát se hlavní hnací silou rozvoje 

na tomto kontinentu. Nicméně se 

stále jasněji ukazuje, že ostatní části 

světa Evropu dohánějí a předhá-

nějí. Ini ciativa urychlí komerciali-

zaci slibných evropských podniků, 

které se čistým technologiím věnují. 

V období hospodářského poklesu 

je podpora těchto podniků dvoj-

násob důležitá: podniky s vysokým 

růstem s sebou přináší i veliký nárůst 

pracovních míst. Zároveň ale mají 

větší potřebu kapitálu, než pod-

niky s nižším růstem, což může být 

problematické v situaci, kdy banky 

omezují poskytování úvěrů. Pomoci 

mohou právě rozvojové fondy, jako 

je tento,“ řekl výkonný ředitel orga-

nizace Carbon Trust Tom Delay. 

GE A CARBON TRUST PODPOŘÍ ROZVOJ 
ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ
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a jednáních se společností ČEZ. 

Jeho působištěm bude Brusel, 

kde sídlí centrála Westinghouse 

pro region Evropa, Blízký Východ 

a Afrika, a ve své roli bude ko-

ordinovat jak činnost americké 

centrály, tak stálého zastoupení 

firmy v Praze.

ABB obsadila 

pozici ředitele 

pro strategický 

rozvoj

Společnost ABB 

jmenovala Vladi-

míra Kyselu na pozici ředitele pro 

strategický rozvoj. Ve společnosti 

působí již 15 let, posledních 7 let 

na pozici ředitele Divize Systémů 

pro energetiku. 

Výměna v AC&C

K poslednímu 

březnu ukon-

čila svou činnost 

v agentuře AC&C 

Eva Masáková, 

kterou  nahradila od dubna Mi-

chaela Zábranská. V agentuře je 

zodpovědná za celou agendu 

automobilky Audi.

Canon jmeno-

val nového pre-

zidenta a CEO 

pro EMEA

Rokus van Ipe-

ren byl 2. dubna 

jmenován ve společnosti Canon 

na místo prezidenta a CEO pro 

Evropu, Střední východ a Afriku 

(EMEA). Stal se tak vůbec prvním 

Evropanem v historii, který povede 

region EMEA. Ve funkci vystřídá 

Ryoichiho Bambu, který po 40 le-

tech práce u společnosti Canon 

odchází do penze.

Posila logistic-

kých projektů 

Dachser

Na pozici DIY Pro-

jekt Manager spo-

lečnosti Dachser 

ČR nastoupila Petra Růžičková. 

Bude zodpovědná za řízení logi-

stických projektů jak pro řetězce 

DIY samotné, tak i pro dodavatele 

do hobby marketů.

HP posílilo manažerský tým

České zastoupení společnosti 

HP posílilo manažerský tým 

divize technologických služeb. 

Tradiční česká značka Jawa, 

kterou vlastní Jihostroj Velešín, 

chce letos zvýšit prodej motocy-

klů o třetinu na zhruba 2000 ks, 

a jak uvedl na veletrhu Motosalon 

v Brně obchodní manažer firmy 

Jiří Kraft, do budoucna se chce 

firma více zaměřit na výrobu 

luxusních motorek, o které mají 

zákazníci zájem a uvažuje i o vy-

sokoobjemových třídách přes 

1000 ccm. 

Firmu k tomu vedou marketingové 

průzkumy a inspirace od producentů. 

Aktuálně má v nabídce motocykly 

v objemových třídách 50, 125, 250, 

350 a 660 ccm, jichž se loni prodalo 

přes 1500, z toho však jen necelou 

stovku tvoří motocykly prodané na 

českém trhu – 90 % produkce směřuje 

na Kubu, do jižní Ameriky nebo do 

Ruska. K nejpopulárnějším strojům 

se značkou Jawa patří 

především „třistapade-

sátky“ s dvoudobým 

dvouválcem.

Firma představila i ně-

kolik novinek, které na-

vazují na model Jawa 

Sportard s objemem 

660 ccm, např. model 

Californian inspirovaný 

historickým strojem ze 

70. let minulého sto-

letí. K jeho výrobě Jawa 

přistoupila na základě 

průzkumu trhů v Belgii, 

Anglii a Francii, a který 

chce vyrábět v limitované sérii. Další 

novinkou v portfoliu firmy je model 

Adenium se speciálním lakem, který 

vystupuje z podkladu – tím výrobce 

reaguje na změnu v chování motor-

kářů, kteří jsou individualisté. 

JAWA SE CHCE LETOS VÍCE SE ZAMĚŘIT  
NA LUXUSNÍ STROJE

Státní podnik Řízení letového 

provozu chystá zásadní investici 

do modernizace systému pro 

navigaci letadel. Měnit se bude 

software i hardware, včetně vyba-

vení řídicího sálu. Na nový systém 

by se mělo přejít v letech 2016 

a 2017, a vydržet by měl mini-

málně do roku 2030. 

Jak uvedl pro deník E15 ředitel ŘLP 

pro investice Petr Fajtl, tendr bude 

vyhlášen zřejmě ještě v prvním polo-

letí, soutěž bude otevřená a hlásit se 

mohou firmy z celého světa. ŘLP za-

tím nadefinovalo své požadavky, které 

poskytne případným dodavatelům.

Dosavadní systém Eurocat 2000 od 

společnosti Thales přestává přes 

řadu vylepšení vyhovovat potřebám 

houstnoucího provozu nad českými 

zeměmi. V roce 2001, kdy byl uve-

den do provozu, využilo vzdušný 

prostor ČR zhruba 310 000 letadel, 

zatímco loni už to bylo přes 710 

000 strojů a výhledy do budoucna 

uvažují s dalším nárůstem. Nákladná 

výměna kompletního systému sou-

visí i s chystanou proměnou letových 

provozních služeb nad Evropou, které 

by měly být v budoucnu poskytovány 

v rámci tzv. funkčních bloků a nikoli 

v mezích státních hranic jako dosud. 

Měly by tak více vyhovovat potřebám 

leteckých firem a odpovídat vzduš-

ným cestám nad Evropou. O vyme-

zení pole působnosti jednotlivých 

dosavadních národních řídicích pra-

covišť se nyní jedná. 

ŘLP nesází ve svých plánech pouze 

na poplatky za dispečerské služby při 

přeletech, přistání a startech, ale velké 

plány má především se svou leteckou 

školou, kde se vzdělávají budoucí ří-

dící letového provozu nebo piloti. Vý-

cvik jednoho adepta na řídícího vyjde 

v průměru na více než dva miliony Kč, 

řada zájemců se hlásí i ze zahraničí. 

LETECKÝ PROVOZ NAD ČR BUDE ŘÍDIT 
NOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Ve výrobní továrně dceřiné spo-

lečnosti Daimler AG, firmy EvoBus 

v Holýšově na Plzeňsku byla na 

konci březně otevřena nová vý-

robní hala, čímž se závod v Holý-

šově rozrostl o plochu 5600 m2. 

Na výstavbě haly, která trvala 12 mě-

síců i na jejím vybavení se podílela 

řada českých dodavatelů - nová za-

řízení i většinová část dodávaných 

dílů pocházejí z České republiky. Od 

svého otevření v roce 2001 se továrna 

několikrát přebudovala. Nové plochy 

jsou nutné pro nové autobusové mo-

dely, které přijdou na trh v příštích 

měsících. Na letošní podzimní veletrh 

užitkových vozidel IAA v Hannoveru je 

např. plánována premiéra zcela nové 

vlajkové lodi značky Setra, kterou se 

podle zástupců společnosti stane 

model S 500. 

V Holýšově vyrábí EvoBus s téměř 400 

zaměstnanci karosářské komponenty 

a součásti pro autobusy divize Daimler 

Buses se značkami Mercedes-Benz, 

Setra a Orion, která je největším svě-

tovým výrobcem v segmentu auto-

busů a autokarů nad 8 t. Vyrobené 

autobusy jsou určeny pro evropský, 

severoamerický a další trhy jako např.

Turecko. Hodnota exportu z Holýšova 

pro mateřskou společnost 

je v porovnání s hodnotou 

prodeje autobusů na území 

ČR přibližně dvojnásobná.

Závod Holýšov je navíc 

přímo zapojen i do výroby 

vozidel s plynovým, hyb-

ridním pohonem a poho-

nem na palivové články. 

EVOBUS OTEVŘEL V HOLÝŠOVĚ DALŠÍ 
VÝROBNÍ HALU
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Na pozici obchodního mana-

žera divize HP TS nastoupil Jiří 

Strýček a na pozici manažera 

konzultačních služeb Pavel Do-

ležal. Oba budou zodpovídat za 

své obchodní výsledky a tvorbu 

tržních strategií se zaměřením 

na transformace ICT, cloud, data 

centra a networking.

Infor s novým 

prezidentem

Prezidentem spo-

lečnosti Infor byl 

jmenován Ste-

phan Scholl, který 

bude mít na starosti oblast glo-

bálního a distribučního prodeje, 

telemarketing a kromě toho 

bude zodpovídat také za oblast 

strategických vztahů s velkými 

zákazníky. Scholl bude pracovat 

v prezidentské pozici společně 

s Duncanem Angovem, jež je 

zodpovědný za vedení vývoje 

a podpory Infor.

Nová Divize 

IVG s novým 

ředitelem

Ředitelem nové Di-

vize prodeje korpo-

rátním zákazníkům 

společnosti Import Volkswagen 

Group se od 2. dubna stal Jan 

Lichner. Na novou pozici přešel 

ze společnosti Porsche Inter Auto 

CZ, kde působil 10 let na manažer-

ských pozicích. 

Jmenování 

v Lenovu

Druhý největší vý-

robce počítačů na 

světě, společnost 

Lenovo,  jmeno-

vala Gianfranca Lanciho senior 

viceprezidentem (SVP) a prezi-

dentem Lenovo EMEA. Lanci 

přišel ze společnosti Acer, kde 

zastával funkce CEO a prezidenta 

společnosti.

Nový šéf PR v Mazdě

Mazda Motor Europe oznámila 

jmenování Jerome de Haana na 

pozici šéfa Public Relations pro 

celou Evropu. Kanaďan s holand-

skými kořeny pracoval poslední  

3 roky pro Evropskou Mazdu na 

pozici Regional Director Mazda 

Cetral and South East Europe, 

předtím jako generální ředitel 

Mazdy ve Švýcarsku. 

Tramvaj Škoda 15T ForCity prošla 

schválením pro testovací provoz 

s cestujícími a může začít vozit 

občany saského města Chemnitz. 

Je to poprvé, kdy se na koleje ně-

meckého města dostává do ostrého 

provozu výrobek z České republiky. 

Díky dohodě s dopravním podnikem 

města Chemnitz bude plně nízkopod-

lažní vozidlo, které slouží cestujícím 

v Praze a v Rize jezdit více než měsíc 

a půl na páteřní lince č. 5. 

„Než mohla tramvaj ForCity vyrazit na 

chemnitzskou trať, museli jí technici 

přizpůsobit tamním podmínkám - 

vyměnit kola, sladit ovládání výhybek 

se systémem Dopravního podniku 

Chemnitz, ale také upravit informační 

systém vozidla, takže tramvaj nyní 

„mluví“ německy. Změnit se muselo 

i označení ovladačů pro německé 

řidiče, protože bylo potřeba přeložit 

i zobrazovaná hlášení na displeji. Na 

vozidlo přibyla radiostanice CVAG 

pro dorozumívání řidiče s dispe-

činkem. Celkově splnilo moderní 

nízkopodlažní vozidlo více než 50 % 

požadavků nutných pro plnou ho-

mologaci, tedy pro schválení tram-

vaje v celém Německu. Na tramvaji 

jsme nemuseli dělat žádné zásadní 

technické změny. Tak jak jezdí v Praze, 

může jezdit i v německých a dalších 

západoevropských městech,“ uvedl 

viceprezident pro obchod společ-

nosti Škoda Transportation Zdeněk 

Majer. „Chceme ukázat, že jsme 

schopni konkurovat výrobcům i na 

tak vysoce náročném trhu, jakým je 

Německo. Prezentace naší tramvaje 

v provozu s cestujícími dává všem 

zájemcům možnost náš výrobek vy-

zkoušet. Je to krok, kterým říkáme, že 

máme vhodný produkt, který může 

úspěšně sloužit v systémech veřejné 

dopravy západoevropských měst,“ 

uvedl generální ředitel Škoda Trans-

portation Josef Bernard. 

ŠKODA TRANSPORTATION TESTUJE TRAMVAJ FORCITY V NĚMECKU

Moderní linku k výrobě ultraleh-

kých ocelových lahví, sloužících 

především pro automobily s po-

honem na CNG a pro technické 

plyny, uvedla do provozu skupina 

Vítkovice Machinery Group v pol-

ském Sosnovci.  

Linka v hodnotě zhruba miliardy ko-

run rozšířila kapacity polské dceřiné 

firmy Vítkovice Milmet, která je spo-

lečně s českou společností Vítkovice 

Cylinders lídrem evropského trhu 

bezešvých vysokotlakých ocelových 

lahví. Nové výrobní zařízení posílí 

pozice skupiny především v oblasti 

automobilového průmyslu, Polákům 

navíc přinese 120 nových pracovních 

míst. Přibližně 240 mil. Kč proto po-

skytla na toto supermoderní zařízení 

také Evropská unie. 

„Investice v Polsku je pro nás zásadní 

z několika důvodů. Kromě objemu, 

který ji řadí mezi naše TOP investiční 

akce za poslední dva roky, posiluje 

pozici našich dceřiných firem Vít-

kovice Cylinders a Vítkovice Milmet 

jako lídrů ve výrobě ocelových lahví 

v Evropě, a to jak kvalitou produktu, 

tak kapacitou 300 000 lahví za rok,“ 

uvedl generální ředitel vítkovického 

holdingu Jan Světlík. 

Projekty spojené s posilováním trž-

ních pozic ve vybraných segmentech, 

což je jak produkce lahví, tak prosa-

zování CNG do dopravy a budování 

sítě plnicích stanic na CNG, jsou dlou-

hodobou prioritou Vítkovic. Skupina 

je mj. lídrem v zavádění virtuálních 

plynovodů jako náhrady za klasický 

způsob přepravy zemního plynu. 

„Země, kam v automobilovém prů-

myslu míříme, jsou v Jižní Americe, 

v Evropě i na Blízkém Východě. S lah-

vemi na technické plyny směřujeme 

do zemí celého světa. Kromě Evropy 

především na trhy Jižní Ameriky, do 

Turecka a Indie,“ uvedl obchodní ře-

ditel společností Vítkovice Cylinders 

a Vítkovice Milmet Marcel Ujfaluši. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP ZPROVOZNILA V POLSKU 
MILIARDOVOU INVESTICI

Společnost Veletrhy Brno ozná-

mila zrušení jarního veletrhu 

Autotec, který se měl konat  

5.–9. června 2012 s tím, že příští 

rok se uskuteční nový veletrh 

dopravní techniky Eurotrans. 

Vývoj na trhu a menší 

zájem vystavovatelů 

byl jedním z důvodů, 

proč byl veletrh užit-

kových vozidel, dílů  

a servisní techniky zrušen. Přispěla 

k tomu také kolize s celoevropskými 

veletrhy IAA v Hannoveru a Autome-

chanika ve Frankfurtu n M. Brněnské 

veletrhy ale připravují na příští rok 

nový dopravní veletrh Eurotrans, kde 

zrušený Autotec bude 

mít také své místo. Na-

víc nebude v letních 

měsících jako Auto-

tec, ale v podzimním 

zářijovém termínu. Od něj si Veletrhy 

Brno slibují větší zájem vystavovatelů, 

protože bude kromě Autotecu zahr-

novat ještě veletrh Transport a logis-

tika a také železniční dopravu, která 

byla zatím součásti jen strojírenského 

veletrhu.

Podle vyjádření generálního ředitele 

společnosti Veletrhy Brno Jiřího Kuliše 

by mohly nastat změny např. v ter-

mínu konání tradičního Autosalonu 

a je možnost spojení Autosalonu 

s Motosalonem. 

JARNÍ AUTOTEC BYL ZRUŠEN
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V roce 2011 opět všechny segmenty neban-

kovního trhu rostly. Jak se trh v průběhu roku 

vyvíjel? 

Vývoj nebankovního trhu v loňském roce ovlivnil 

především postupný pokles výkonu naší ekonomiky 

dokumentovaný poklesem meziročního růstu HDP 

v jednotlivých kvartálech z 2,8 procenta v prvním 

čtvrtletí na 0,5 procenta ve čtvrtém čtvrtletí. Úměrně 

tomu se vyvíjela i poptávka po nebankovním finan-

cování. Počáteční růst nebankovního financování se 

v průběhu roku postupně snižoval, nicméně i přes tyto 

nepříznivé okolnosti nebankovní trh meziročně rostl.

Jaké byly tedy výsledky členů ČLFA za loňský rok?

Nebankovní instituce sdružené v ČLFA poskytly vloni 

na financování investic a provozu podnikatelských 

subjektů celkem 89,3 miliard korun. Leasingem fi-

nancovaly projekty podnikatelů, především pak ma-

lých a středních podniků, za 43,6 miliard korun. Ve 

srovnání s rokem 2010 šlo o zvýšení o 1,8 procenta. 

Srovnání s rokem 2010 je však ovlivněno objemem 

financování fotovoltaiky, což byl v tomto roce velmi 

žádaný produkt. 

Financování strojů a zařízení meziročně vzrostlo 

o 18 procent. Nově uzavřenými úvěry naše spo-

lečnosti poskytly podnikatelům 30,4 miliard korun, 

což je meziročně o11 procent více. Loňské výsledky 

leasingu i úvěrů pro podnikatele pak vynikají ve 

srovnání se stagnací investic. Prostřednictvím fac-

toringu poskytly členské společnosti ČLFA v roce 

2011 podnikatelům celkem 15,3 miliard korun. 

Objemem stále dominuje nebankovní financování 

podnikatelů prostřednictvím leasingu, počtem 

nových smluv již převládá úvěrové financování. 

Jak vidíte vývoj nebankovních úvěrů pro 

podnikatele z pohledu celkového portfolia 

produktů nebankovního trhu? Bude jejich 

podíl i dále růst a co jimi podnikatelé nejvíce 

financují? 

Podíl úvěrů na obchodních výsledcích leasingových 

společností postupně roste. Zatímco v roce 2001 do-

sahoval pouze 2,2 %, vloni již šlo o 40,7 %. Nebankovní 

úvěry jsou také jediným produktem nebankovního 

trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, 

v době ekonomické recese, zaznamenaly jako jediný 

segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 %. 

Celková výše úvěrů vloni dosáhla 30,4 miliard korun. 

Jsou využívány především při financování osobních 

a užitkových aut, kdy úvěry na tuto komoditu vloni 

tvořily 44 %. Další významnou komoditou jsou stroje 

a zařízení. Včetně fotovoltaických zařízení tvořil jejich 

podíl na celkovém objemu financování 20,4 %.

Nabídka podnikatelských úvěrů je výrazem produk-

tové pružnosti leasingových společností v reakci na 

potřeby jejich obchodních partnerů. Lze očekávat, 

že podíl úvěrů v portfoliu nebankovních finančních 

institucí dále poroste. 

Kde má a bude mít své nezastupitelné místo 

finanční leasing pro podnikatele a jaké komo-

dity se jím nejvíce financují?

Leasing je jedním ze základních zdrojů financování 

malých a středních podniků. To jednoznačně pro-

kázala i nedávno publikovaná studie Oxford Eco-

nomics zpracovaná pro Leaseurope. U financování 

nad 3 roky je leasing pro malé a střední firmy, které 

představují více než 99 % ekonomických subjektů 

v EU, dokonce hlavním finančním nástrojem vedle 

vlastních zdrojů financování. Studie dále prokázala, 

že podíl leasingu na financování těchto firem dosáhl 

v roce 2010 16,7 %, pro rok 2011 předvídá růst na 

18,6 %. Jinými slovy, leasing hraje důležitou roli při 

financování těchto ekonomicky významných sub-

jektů i celé ekonomiky a zároveň se stav ekonomiky 

na jeho vývoji také odráží. Finanční leasing využí-

vají podnikatelé především při financování strojů 

a zařízení či těžší dopravní techniky. Leasingové 

společnosti umí nabídnout k financování řadu do-

provodných služeb, znalosti komodity, poradenství 

a postarat se o celý životní cyklus předmětu finan-

cování, což má pro řadu firem své kouzlo.

Jaká komodita se nejvíce vloni financovala 

operativním leasingem a jaká je další pro-

gnóza jeho vývoje?

U nás je operativní leasing dlouhodobě spojen přede-

vším s osobními a lehkými užitkovými vozy, počítači 

a kopírkami. Podíl operativního leasingu na celkových 

objemech našeho leasingu plynule roste, a to z 8 % 

v roce 2004 na loňských 34,7 %. Jde především o pro-

jev stále významnějšího povědomí o přednostech 

outsourcingu obslužných agend nesouvisejících 

s hlavním podnikatelským zaměřením v řadě spo-

lečností. V neposlední řadě firmy oceňují uvolnění 

likvidity, což je dnes významný faktor. Operativní lea-

sing je však zajímavý také pro další skupiny uživatelů. 

Je jen otázkou času, kdy tento produkt začne více 

využívat státní správa a samospráva. Ve spotřebitelské 

oblasti analýzy ukazují zejména u mladé generace ve 

městech, že dává přednost flexibilnímu uspokojení 

potřeb před vlastnictvím auta. Oceňují především 

přesun oprav, údržby, výměny pneumatik atd. na lea-

singovou společnost. Dalším argumentem je rychlá 

obměna užívaného vozu. Ve spotřebitelské sféře je 

proto také potenciál využití této formy financování.

Factoring opět rostl dvouciferným číslem. Co 

ho nejvíce ovlivnilo a jak se vyvíjel exportní 

a importní factoring v loňském roce? 

Také ve factoringu se vloni projevil pokles tempa 

ekonomického růstu. Po meziročním růstu facto-

ringových objemů v 1. čtvrtletí o 32 % se růstové 

tempo v dalších kvartálech snižovalo až na mezi-

roční růst o 16,6 % za celý rok 2011. Zapůsobila 

zde změna v očekávání dalšího ekonomického 

vývoje u zákaznických skupin factoringových spo-

lečností, kdy při oslabení optimismu rostla jejich 

opatrnost při zapojování cizích prostředků do krytí 

provozu. Dlouhodobě dominuje tuzemský facto-

ring. Proti jiným trhům je z historických důvodů 

u nás významný podíl vývozního factoringu, vloni 

šlo o 23,5 %, podíl dovozního factoringu je dlouho-

době malý, vloni tvořil pouze 3,3 procenta.

Jaké můžeme očekávat trendy vývoje finan-

cování pro podnikatele?

Produkty pro podnikatele tvoří přes 70 % všech ne-

bankovních obchodů členů ČLFA. Jde tedy o rozho-

dující skupinu příjemců nebankovního financování.

Zvyšuje se podíl nebankovních úvěrů na financování 

podnikatelských investic respektive podíl úvěrů na 

celkovém objemu investičního financování v nových 

obchodech členských společností ČLFA. Zároveň 

roste objem factoringového financování provozu 

podnikatelských subjektů. Celkově však, přes nepře-

tržitý růst objemů úvěrů pro podnikatele, nedosáhlo 

nebankovní financování úrovně před ekonomickou 

recesí z konce uplynulé dekády. Nebankovní finan-

cování však hraje a vždy bude hrát důležitou roli 

při financování podnikatelů, a to zejména malých 

a středních podniků. Pro vývoj ekonomiky je tedy 

velice důležité poskytnout nebankovnímu finanč-

nímu trhu dobře nastavené podnikatelské prostředí.

Hovoříte o dobře nastaveném podnikatel-

ském prostředí. Jaké legislativní nebo daňové 

úpravy by pomohly dalšímu rozvoji leasingu?

Jak jsem již zmínila, leasing je důležitým zdrojem 

financování investic malých a středních podniků na 

jedné straně a důležitým nástrojem podpory po-

ptávky na straně druhé. V současné ekonomické si-

tuaci je důležité tento význam leasingu využít. V první 

řadě je třeba se zamyslet nad minimální dobou trvání 

leasingu a rovným zdaněním finančních produktů. 

Legislativní změny v daňové oblasti v roce 2008, 

KRIZE ZPŮSOBILA TĚŽKOU HLAVU BANKÉŘŮM, ALE 
NEBANKOVNÍM INSTITUCÍM SE LONI V ČR DAŘILO

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 

124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. Jak lze hodnotit loňský 

rok z pohledu trhu a jaký můžeme očekávat jeho další vývoj, na to jsme se zeptali předsedkyně 

České leasingové a finanční asociace Jiřiny Tapšíkové.
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kdy došlo k prodloužení minimální „daňové“ doby 

finančního leasingu v podstatě na dobu rovnající 

se době odpisové, včetně zvýšení minimální doby 

finančního leasingu majetku z odpisové skupiny 1. 

a 2. ze tří na 5 let, ztížily pozici finančního leasingu 

v porovnání s jinými nebankovními produkty. Tyto 

legislativní změny nebyly ale současně zohledněny 

v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o rezervách. 

Důsledkem je, že leasingové společnosti, které zá-

roveň poskytují i úvěry, si nemohou daňově zohled-

nit odpisy nedobytných pohledávek. Dochází zde 

k nerovnému daňovému zacházení u leasingových 

společností a ostatních nebankovních institucí proti 

jiným poskytovatelům úvěrů. To je oblast, kterou 

by vláda měla v zájmu rovného zdanění finanč-

ních institucí a finančních produktů řešit v rámci 

daňové reformy.

Návrat či přiblížení se k daňové úpravě leasingu 

před rokem 2008 by jednoznačně vedl k růstu 

tohoto produktu s pozitivním dopadem na eko-

nomiku a růst investic. 

V druhé řadě je třeba odstranit finanční lea-

sing ze zákona o spotřebitelských úvěrech 

úplně či v některých pasážích. Konkrétně mám 

na mysli možnost odstoupení od smlouvy 

a vrácení financovaného předmětu kupují-

cím do 14 dnů od podpisu smlouvy bez udání 

důvodů. To vedlo k omezení poskytování fi-

nančního leasingu fyzickým osobám zejména 

při nákupu nového vozu. A to je určitě škoda.

Jednoznačně v oblasti leasingu je v České repub-

lice potenciál k úpravě podnikatelského prostředí 

a podpoře malých a středních podniků a poptávky. 

Podívejme se na financování spotřebitelů. Jaké 

produkty nejvíce v loňském roce poptávali?

Spotřebitelé využívají pro financování svých po-

třeb především úvěry, včetně úvěrů od leasingo-

vých společností. V celkem rovné míře využívají 

úvěrové či splátkové financování v místě prodeje, 

osobní půjčky, i revolvingové úvěry. Dlouhodobě 

se přesouvá využívání spotřebitelského finančního 

leasingu do spotřebitelských úvěrů, i když v řadě 

případů i spotřebitelský leasing je pro financování 

potřeb domácností využitelný a vhodný.

Jaké procento v nabídce leasingových společ-

ností zastupují nebankovní úvěry pro spotře-

bitele a co se jimi nejvíce financovalo?

Struktura podílů jednotlivých produktů se za po-

slední roky u leasingových společností podstatně 

mění. Vhledem ke změnám v legislativě a vní-

mání role leasingu se přesouvá zájem i nabídka 

leasingových společností z finančního leasingu na 

spotřebitelské úvěry. Podíl spotřebitelských úvěrů 

dosáhl vloni v celkovém objemu financování potřeb 

domácností poskytnutého členskými společnostmi 

ČLFA 97,7 %. Byly jimi financovány především 

osobní automobily a spotřebitelské služby.

Využívali spotřebitelé ještě finanční leasing? 

I přes nepříznivý dopad zákona o spotřebitelském 

úvěru na finanční leasing pro spotřebitele, který 

vstoupil v účinnost 1. ledna, bylo vloni uzavřeno 

téměř 3000 nových leasingových smluv pro spotře-

bitele, vesměs k pořízení či užívání osobních vozů 

a počítačů. Ve srovnání s úvěry je pro spotřebitele 

finanční leasing výhodný především spojením 

s řadou doprovodných služeb, často je i cenově 

výhodný a jednodušší při schvalování.

Jaký je v současné době trend financování 

osobních vozů u podnikatelů i spotřebitelů 

a jaký se očekává vývoj?

Vloni financovaly společnosti sdružené v ČLFA 

prostřednictvím leasingu a úvěrů celkem 79 414 

nových osobních vozů. Znamená to, že 46 % nově 

registrovaných osobních aut v ČR bylo financováno 

některou z členských společností ČLFA. Leasingem 

i úvěry financovaly vloni naše společnosti také  

41 927 ojetých osobních vozů. Lze tedy hovořit 

o významné, ne-li přímo klíčové úloze nebankov-

ních institucí při financování této komodity. 

/dr/

Počet pronajímaných vozidel na konci minulého 

roku výrazně překročil hranici 2000 a rok 2011 se 

tak stal obchodně nejúspěšnějším v historii spo-

lečnosti UCFM. V současné době má společnost 

přibližně 2500 aktivních smluv. Její služby zahrnují 

nejen samotné financování (formou operativního 

leasingu) zejména osobních a užitkových vozů, ale 

i řadu doprovodných služeb od objednání a přihlá-

šení automobilů přes pravidelný servis a evidenci 

nákladů souvisejících s provozem vozidla až po 

prodej vozu při jeho výměně, či likvidaci pojistných 

událostí nebo kompletní asistenční služby. 

Nárůst nových obchodů pozitivně ovlivnil hos-

podářský výsledek. UCFM dosáhla v roce 2011 

čistého zisku 31,2 mil. Kč, což je ve srovnání s ro-

kem 2010 (27,3 mil. Kč) nárůst o více než 14 %. 

„Hlavními cíli našeho plánu pro rok 2011 byly 

růst nových obchodů a hospodářského výsledku. 

Letos se UCFM zaměřuje především na rozšiřování 

a zkvalitňování produktů a dosažení meziročního 

růstu nových obchodů,“ uvedl jednatel společnosti 

Václav Levý. 

V loňském roce byl tak ČSOB Leasing nejžádanější 

leasingovou společností mezi českými podnikateli 

na trhu. Společnost uzavřela celkem 15 027 nových 

smluv a dle objektivní metodiky výpočtu dosáhla 

tržního podílu 12,7 %, což znamená meziroční růst 

tržního podílu o 1,8 %.  

„V loňském roce jsme dosáhli ve všech základních 

komoditních segmentech vynikajících výsledků 

a zároveň se nám podařilo dosáhnout vyšších trž-

ních podílů, aniž by se to projevilo na rizikovém pro-

filu takových obchodů. Dosáhli jsme dynamického 

růstu, jak u financování strojů, zařízení a technologií 

(+33 % meziročně), u financování těžké dopravní 

techniky (+80 % meziročně), i u financování osob-

ních a užitkových vozů (+10 % meziročně),“ hodnotí 

obchodní výsledky společnosti Josef Rosenkranz, 

obchodní ředitel ČSOB Leasing.

V oblasti produktů pokračuje zájem o operativní 

leasing, jehož podíl na trhu kontinuálně roste: za 

1-12/2011 na trhu leasingových společností vzrostl 

na 22 %. Zájem o různé produkty na trhu leasingo-

vých společností se lišil podle financovaných typů 

komodit/předmětů. V rámci lehké dopravní tech-

niky dominoval operativní leasing a úvěr, u těžké 

dopravní techniky finanční leasing a podnikatelské 

úvěry, u strojů, zařízení a technologií se uplatnil 

finanční leasing a účelové podnikatelské úvěry.  

Důvodů pro produktovou různorodost je mnoho, 

od zákaznických preferencí až po legislativní rámec. 

Oboru leasingových společností i růstu ekonomiky 

by prospělo, kdyby došlo ke zkrácení minimální 

zákonné doby trvání finančního leasingu.

V letech 2009 a 2010, kdy se v ČR projevil dopad 

finanční krize, mnoho podnikatelů pozastavilo 

své investice do majetku, a to zejména v komo-

ditě stroje a zařízení. Nemodernizovat nebo ne-

obnovit tento majetek však nešlo donekonečna, 

takže loni se již projevil zvýšený zájem o tento 

typ financování. V komoditě stroje a zařízení se 

hodně financovaly zemědělské stroje i např. IT 

technologie. Podle očekávání meziročně došlo 

k poklesu podílu financování fotovoltaických za-

řízení, dominantní komoditou trhu byla dopravní 

technika. U osobních a užitkových vozidel se da-

řilo korejským značkám, a to zejména Hyundai. 

V komoditě těžká dopravní technika byly vidět na 

trhu velké fleetové obchody větších a středních 

dopravců a logistických společností, vůbec největší 

růstovou dynamiku mělo financování nákladních 

vozidel. /jr/ 

UCFM HLÁSÍ RŮST NOVÝCH OBCHODŮ O DVĚ TŘETINY

UniCredit Fleet Management, (UCFM), dceřiná firma největší společnosti nebankovního 

financování v ČR UniCredit Leasing CZ, uzavřela loni nové obchody v objemu 607 mil. Kč, což 

je ve srovnání s rokem 2010 nárůst o více než 67 %. 

VE FINANCOVÁNÍ FIREM VEDE ČSOB LEASING

ČSOB Leasing v roce 2011 poskytl nové financování v celkovém objemu 9,6 mld. Kč a dosáhl 

nárůstu objemů nových obchodů o více než 2,3 mld. Kč, což představuje dynamický meziroční 

nárůst nových obchodů o 31,6 % (více než 9,1 mld. Kč z toho připadá na financování nových 

investic českých podnikatelů).



K
oná sa s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu 

medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou 

platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, 

prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upev-

ňovanie existujúcich obchodných vzťahov. Produk-

tové členenie veľtrhu zahŕňa hlavne všeobecné stro-

járstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje 

a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, 

armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD 

systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a auto-

matizáciu. Niektoré produktové skupiny sa rozšírili 

do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING – 

18. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a tech-

nológií, pre zváranie, CAST-EX – 18. ročník medzi-

národnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, 

CHEMPLAST – 16. ročník medzinárodnej výstavy 

plastov a chémie pre strojárstvo a EMA – 12. ročník 

22.–25. května 2012 / Agrokomplex Výstavníctvo Nitra

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V NITRE

STABILNÉ ZÁZEMIE PRE ÚSPEŠNÚ 
KOMUNIKÁCIU ODBORNÍKOV

Nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude 

konať na výstavisku Agrokomplex od 22. do 25. 5. 2012 

k patrí najvýznamnejším nielen v SR, ale aj v rámci 

krajín strednej a východnej Európy. Jeho súčasťou 

je 5 samostatných výstav. Veľtrh spĺňa kritériá 

medzinárodnosti, stanovené celosvetovou 

Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom 

v Paríži.
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medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, au-

tomatizácie a regulácie. V tomto roku je súčasťou 

veľtrhu aj tematická výstava STAVMECH-LOGITECH, 

ktorá sa koná v trojročnom cykle. Práve v tomto roku 

budú mať možnosť návštevníci oboznámiť sa s no-

vinkami stavebnej a manipulačnej techniky. Účasť na 

tejto výstave prislúbila väčšina výrobcov a importérov 

v tejto oblasti. Každý účastník veľtrhu sa stane aj 

v tomto roku súčasťou cieleného a koncentrovaného 

diania v jednom z najvýznamnejších odvetví nášho 

národného hospodárstva, ktoré sa nitrianske výsta-

visko už takmer 19 rokov usiluje neustále rozvíjať. 

Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komuni-

kačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. 

Predsavzali sme si, ako jeden z dôležitých cieľov, 

pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v do-

mácej i medzinárodnej súťaži. Veľtrh tak má šancu 

dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť 

aj v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia. 

Predpokladaná účasť viac ako 400 vystavovateľov 

a spoluvystavovateľov zo Slovenska, Českej repub-

liky, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Thaiwanu, 

Japonska, Talianska, Fínska a Švédska je pre nás opäť 

vyjadrením veľkej dôvery. Teším sa, že nás podporili 

aj odborní partneri Zväz strojárskeho priemyslu SR, 

Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, Slovenská 

zlievarenská spoločnosť, Poradný zbor pre mecha-

nizáciu v stavebníctve a ďalší. Záštitu nad veľtrhom 

prevzal Minister hospodárstva Slovenskej republiky. 

Inovatívny čin
Chceme prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschop-

nosti, pretože vplyv priemyslu na celkovú prosperitu 

je veľmi veľký. V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie 

osobitný dôraz na integrovaný prístup v oblastiach 

energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky 

za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do 

trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory 

inovácií procesov a postupov, zameraných na rast 

podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov 

a energií. Ide vlastne o zabezpečenie rozvoja pri zni-

žovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, 

súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej 

náročnosti výroby. K trvalo udržateľnému rozvoju 

prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré budú 

zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní 

optimálneho životného cyklu produktov. Som pre-

svedčený o tom, že aj v roku 2012 sa predstavia vy-

stavovatelia s nadpriemernou „inovačnou iskrou“ a ich 

sofistikované produkty budú inšpiráciou pre všetkých. 

Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i ocenenia 

„Inovatívny čin roka 2011“. Túto súťaž vyhlásilo Minis-

terstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnika-

teľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. 

Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej 

bude ocenených 6 exponátov a jedna expozícia. 

V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú 

vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú 

ocenené výrobky. Všetky súťaže budú slávnostne 

vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vysta-

vovateľov 22. mája. Pre odborníkov sa pripravuje 

i odborný program. Agentúra SARIO pripravuje 

Medzinárodný strojársky kooperačný deň. 

Pre posilnenie účasti odborných návštevníkov na 

veľtrhu sme pripravili celý rad benefitov, ako sú na-

príklad bezplatné parkovanie pre odborných návštev-

níkov (firemná pozvánka) priamo pri registračnom 

centre, prostredníctvom direct-mailingovej a tele-

-marketingovej služby oslovenie manažérov a riadia-

cich pracovníkov z oblastí strojárenstva a súvisiacich 

odborov, zvýšenú účinnosť propagácie veľtrhu formou 

bilboardov a televíznych šotov. Pre zdôraznenie odbor-

nosti veľtrhu a zvýšenie komfortu bude k dispozícii pre 

vystavovateľov a návštevníkov kongresové centrum 

a bussines centrum, umiestnené v pavilóne K. 

Ing. Jozef Jenis, projektový manažér

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
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Axiální síly vytvářené při obrábění materiálů 

ISO S pomocí nástrojů se zakončením ze slinu-

tého karbidu kladou vysoké nároky na upínací 

mechanismus. V některých situacích může být 

nástroj přes velkou upínací sílu sklíčidla vytažen 

ven. Komponenty vyráběné z těchto materiálů 

jsou drahé a vyžadují dlouhou dobu obrábění, 

takže následky takovéhoto vytažení nástroje 

mohou být doslova katastrofické. Tento problém 

vyřešili vývojáři firmy Sandvik Coromant novým 

upevňovacím systémem iLock pomocí šroubo-

vitých drážek, které jsou přímo v základu dříku 

nástroje. Ty pak spolu s příslušnými stopkami ve 

sklíčidle zabraňují vytažení nástroje z držáku bě-

hem extrémních podmínek obrábění. Toto řešení 

nejen dvou až trojnásobně snižuje výrobní časy, 

ale i opotřebení nástroje.

Nova sklíčidla tak nabízejí kombinaci vysoké bez-

pečnosti a prevence proti vytažení nástroje s vy-

sokou přesností, což umožňuje optimální účinnost 

obrábění. 

Řada CoroTap
K dalším produktovým novinkám 

z výrobního programu Sandvik Coro-

mant patří závitořezné nástroje. Od 

března nabízí firma např. 

kompletní program 

pro snadný výběr 

a použití nástrojů 

k řezání závitů 

do plechu. Řada 

CoroTap umož-

ňuje optimalizaci 

produktivity v růz-

ných materiálech 

ISO a závitníky 

Spectrum po-

skytují spoleh-

livý výkon napříč 

mnoha materiály. 

Portfolio nástrojů 

této řady nabízí řadu 

výhod včetně vysoké produkti-

vity a vysoce efektivního obrá-

bění. CoroTap 210 a 370 jsou jen 

dva příklady z nově uváděných 

produktů, které jsou optimalizo-

vány pro ocelové materiály jak pro 

jejich provrtání skrz, tak operace 

s vyvrtáváním zaslepených otvorů. 

Tvar hran je důležitým rysem a zachá-

zení nástrojů CoroTap zajišťuje snížení 

axiálních sil, a točivý moment umož-

ňuje nástrojům běžet více hladčeji 

a s nižším rizikem sekání, takže je dosa-

hováno mnohem lepší kvality povrchu.

Závitníky Spectrum
Představují kompletní sortiment pro 

multi-materiálové použití, nabízející 

vynikající produktivitu a vysoké vyu-

žití kapacity díky své univerzálnosti. 

Tato řada zahrnuje závitníky v ši-

rokém výběru standardu DIN, DIN 

/ ANSI, ANSI a ISO pro průchozí ot-

vory a slepé otvory. Zaručují vysoký 

výkon s   dobrým odvodem třísek díky 

optimalizovanému profilu a konstantním 

úhlem sklonu. Tvářecí závitníky s optimalizo-

vaným flétnovým profilem generují nízký točivý 

moment a vytvářejí hladký povrch vyřezaného 

závitu. 

Horizontální stolový vyvrtávací a frézovací stroj 

řady WHN 13 – 15 CNC je vůbec nejúspěšněj-

ším zařízením z produkce TOS Varnsdorf (bylo 

vyrobeno už přes 2000 ks). Jde o univerzální 

stroj pro přesné frézování, souřadnicové vrtání, 

vyvrtávání a řezání závitů skříňových, desko-

vých a tvarově složitých obrobků s hmotností 

až 25 000 kg.

Zákazník má na výběr různé možnosti řídicího 

systému podle vlastních preferencí – stroje jsou 

souvisle řízeny řídicím systémem Sinumerik 840D, 

Heidenhain iTNC 530 nebo Fanuc 31i. 

Standardně nabízené varianty stroje zahrnují čtyři 

základní a jednu speciální verzi:

WHN 13/15 CNC – základní provedení stroje,

WHQ 13/15 CNC – provedení stroje s automatic-

kou výměnou nástroje (AVN),

WHN 13/15 MC – provedení stroje s automatickou 

výměnou palet (AVP), 

WHQ 13/15 MC – provedení stroje charakteru 

obráběcího centra s automatickou výměnou ná-

stroje (AVN) a s automatickou výměnou palet (AVP),

WHN(Q) 15 CNC pak označuje speciální konfigu-

raci, kdy na přání zákazníka nabízí výrobce mož-

nost dodat stroj s průměrem vřetena 150 mm.

Rychlost pracovního posuvu v osách X, Y, Z, W činí po-

dle údajů výrobce 4–5000 mm.min-1, Pracovní posuv 

B pak 0,003–1,5 min-1. Rychloposuv Y, Z, W je udáván 

hodnotou 10 000 mm.min-1, rychloposuv – X = 2000, 

3500 (S12) činí 10 000 mm.min-1, rychloposuv – X = 

2000, 3500 (S25) pak 8000 mm.min-1, což je stejná 

hodnota jako pro rychloposuv – X = 4000, 5000, 

6000. Rychloposuv – B S12 / S25 je 2, resp. 1,5 min-1.

Stůl (polohovací nebo souvisle řízený) zvládne ob-

robky až do 25 t, rozměry upínací plochy činí 1800 

x 1800 (2200, 2500) mm. V nabídce je i opční prove-

dení ve dvou variantách: 16 000 / 2500 x 3000 mm  

a 18 000 / 2000 x 3000 mm. Sklopný stůl nabízí rozsah 

nastavení naklopení v úhlu 0–5° a je určen pro ob-

robky do hmotnosti 16 t. Systém obsahuje dvě palety, 

automatická výměna palet proběhne během 120 s.

Stroj je možné rovněž doplnit řadou přídavných 

zařízení, která značně rozšiřují jeho technologické 

možnosti (např. možnost obrábění forem apod.). 

Do širokého portfolia výrobcem nabízených do-

plňkových zařízení patří např. univerzální frézovací 

hlava včetně provedení s automatickou indexací, 

zrychlovací hlava, pravoúhlá ruční frézovací hlava, 

univerzální nebo kolmý frézovací přístroj, lícní deska 

CNC řízená výsuvem pracovního vřetena, vodicí 

podpěra vřetena (dlouhá nebo krátká), zařízení 

pro chlazení nástrojů s vnějším přívodem chladicí 

kapaliny tryskami, nebo chlazení s přívodem chla-

dicí kapaliny osou vřetena, upínací kostky, upínací 

úhelníky, dopravník třísek (v provedení podle uži-

vatelských potřeb), kompresorový chladič oleje pro 

okruh mazání vřeteníku, nebo různé nástavce pro 

upnutí nástroje apod. 

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM ILOCK PRO 
BEZPROBLÉMOVÉ OBRÁBĚNÍ TITANU

Březnová novinka společnost Sandvik Coromant v podobě upevňovacího systému iLock je 

určená pro obrábění materiálů kategorie ISO S. Systém CoroMill Plura s programem iLock 

je zaměřen zejména do oblasti obrábění titanových součástí a prvků v leteckém průmyslu.

UNIVERZÁLNÍ ŠAMPIÓN TOS VARNSDORF 
V NOVÉM KABÁTĚ

Na mezinárodním veletrhu METAV představila společnost TOS Varnsdorf na stánku svého 

obchodního partnera Strojimport GmbH ve světové premiéře stroj WHN 15 CNC v novém 

designovém provedení.

Otočný upínací stůlNový designový kabát stroje WHN 15 CNC
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Pneumatika

Mechatronika

Hydraulika

Environmentální
technologie

Rapid Prototyping

Již 20 let nabízíme zákazníkům
na českém trhu technickou
podporu, návrhy řešení
a dodávky komponent.

Dle výsledků výzkumu spokojenosti
zákazníků realizovaného společností
GfK v roce 2011 je 87% našich zákaz-
níků spokojeno s kontaktní osobou ve
firmě BIBUS.
Spokojenost v mnohých konkrétních
ukazatelích, jako jsou kompetence,
vystupování a ochota a také vstříc-
nost při řešení požadavků, se pohy-
buje často mezi 89% až 93%.
Pracujeme na tom, abychom si tyto
výsledky, které výrazně převyšují prů-
měr v našem oboru, udrželi i do bu-
doucna.

T
o znamená, že zadavatel zakázky může již dnes 

požadovat dodržení normy EN 1090. Dobrá 

zpráva: Všem vlastníkům svařovacího systému 

TransSteel z produkce společnosti Fronius odpadá 

časově náročný proces spojený s vyžadováním a zís-

káváním specifikace svařovacích postupů (WPS). 

Skupina norem EN 1090 nahrazuje v Evropě do-

sud platné prováděcí normy pro ocelové nosné 

konstrukce. V souladu s touto skutečností mohou 

podniky prodávat pouze výrobky s platnou CE cer-

tifikací. Výrobci kovových konstrukcí mají povinnost 

nechat se certifikovat, aby tak prostřednictvím au-

ditu splnili předpoklady k získání certifikačního čísla 

k certifikační (CE) značce. Tento proces (zajištění 

shody) předpokládá 5 kroků:

1)  Rešerše informací vztahujících se k uvedené 

normě a k příslušným třídám provedení

2)  Požadavkům normy odpovídající vyškolení pra-

covníků

3)  Zavedení systému zajištění kvality

4)  Vytvoření specifikace svařovacích postupů (WPS)

5)  Audit provedený certifikačním místem

Na čas a náklady náročný krok číslo 4, tzn. specifi-

kaci svařovacích postupů (WPS), převzala pro svoji 

typovou řadu svařovacích systémů TransSteel do 

své režie společnost Fronius. Kovovýrobci si tak 

ušetří celý, s tímto bodem spojený, pracovní proces. 

Specifikace svařovacích postupů (WPS) musí po-

skytovat informace o svařovacím postupu, průměru 

svařovacího drátu, přídavném materiálu, druhu svaru 

a o tloušťkách svařovaných materiálů. Tyto specifikace 

(WPS) v případě přístrojů TransSteel platí pro ocelové 

konstrukce třídy provedení (EXC) 1 a 2. Specifický 

MAG (Metal-Aktivgas) postup, který se zde využívá, 

je založený na charakteristice „Steel“ a platí pro běžné 

přídavné a pomocné materiály používané ve výrobě 

ocelových konstrukcí, 

které jsou uvedené ve 

specifikaci svařovacího 

postupu.

Balíček pro zajištění 

shody s EN si může uži-

vatel jednoduše objed-

nat spolu se svařovacím 

systémem TransSteel, 

anebo v případě po-

třeby doobjednat kdy-

koliv později. Splnění 

normy EN 1090-2 pro 

ocelové konstrukce 

třídy provedení (EXC) 

1 a 2 potvrzuje plaketa 

umístěná na viditelném 

místě svařovací sou-

pravy. /jm/  

www.fronius.cz

BALÍČEK PRO ZAJIŠTĚNÍ SHODY S NORMOU EN 1090 
USNADŇUJE SVÁŘEČŮM AUDIT PROVÁDĚNÝ PODLE TÉTO NORMY

Od července 2014 musejí být podniky vyrábějící ocelové nosné konstrukce 

certifikovány. Tomu předchází náročný interní proces se závěrečným 

auditem, který provádí externí certifikační organizace. Až do této doby 

však platí obě normy, tzn. příslušná národní norma nebo 

evropská EN 1090. 

Proces zajištění shody a možná úspora

Svařovací systémy řady TransSteel jsou všestranně přizpůso-

beny nárokům a potřebám svářečů pracujících s ocelí 

Plaketa umístěná na viditelném místě svařovací soupravy
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P
roduktivita a účinnost byly vedoucími  

motivy vývoje stroje MILLTAP 700. Proto  

DMG a MORI SEIKI koncentrovaly své inovační 

síly a vybavili toto svislé frézovací a vyvrtávací cen-

trum mimořádnými technickými komponenty. 

Vysoká rychlost obrábění běžná v oblasti závito-

řezných center je tak podporovaná vysokorych-

lostním měničem nástrojů. Ten umožňuje zkrátit 

dobu mezi ukončením řezání jedním nástrojem 

a začátkem řezání následujícím nástrojem na  

1,5 vteřiny, což umožňuje vysoce účinně realizovat 

proces obrábění. Stroj má další speciální vlastnost: 

kompletní pohon zásobníku, který má kapacitu  

15 nebo volitelně 25 nástrojů, je integrovaný do 

hlavy vřetena. Hlavními charakteristickými vlast-

nostmi stroje v tomto kontextu jsou působivé dy-

namické reakce až 1,6 g lineárních os, jakož i rych-

loposuvy os až 60 m.min-1, což taky významně 

přispívá ke zvýšení produktivity.

Menší neznamená slabší    
Pří vývoji stroje MILLTAP 700 byla zohledněna 

také hlediska, jako jsou provozní spolehlivost 

PRVNÍ PRODUKT SPOLEČNÉHO VÝVOJE SPOLEČNOSTÍ DMG / MORI SEIKI,  
KTERÝ SI ODBYL SVŮJ DEBUT NA PRESTIŽNÍM VELETRHU EMO 2011 
V HANNOVERU, JE DŮKAZEM VYSOKÉ ÚROVNĚ OBOU VÝROBCŮ. SVISLÉ 
FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ CENTRUM MILLTAP 700 DOSAHUJE 
ABSOLUTNĚ NEJVYŠŠÍ HODNOTY VE VŠECH PROCESECH. SPOJENÍM 
SVÝCH IMPOZANTNÍCH PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ A ŘEZNÉHO VÝKONU 
PŘEDSTAVUJE NEPŘEKONATELNOU ÚROVEŇ VÝKONU V SEGMENTU 
ZÁVITOŘEZNÝCH CENTER.

2340 m
m

1650 mm

2
5

0
0

 m
m

OsZ: 380 mm

OsZ: 420 mm

Rychlostí otáčení vřetena až 24 000 ot.min-1 a výkonem 

vřetena 25 kW se MILLTAP řadí mezi nejlepší. Rychlá výměna 

nástrojů během 1,1 vteřiny a doba 1,5 vteřiny mezi 

ukončením řezání jedním nástrojem a začátkem řezání 

následujícím nástrojem jsou další impozantní činitele 

přispívající k úspěchu stroje.

MILLTAP 700  VÝJIMEČNÝ PŘÍKLAD CÍLENĚ 
ORIENTOVANÉ INOVAČNÍ SÍLY
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a náklady na údržbu. Trojúhelníková konstrukce 

lože, jakož i statický kryt osy X optimalizují tok 

třísek a umožňují jejich odsun souběžně s obrá-

běním. Na výběr je umístění chladicího systému 

na čelní nebo zadní straně stroje. Novátorská 

koncepce stroje je celkově menší nejen svojí 

šířkou, která je o 30 % menší díky optimalizované 

konstrukci stolu, ale také půdorysnou plochou 

stroje, která je o 10 % menší ve srovnání s kon-

kurenčními stroji.

I přes tuto kompaktnost, pracovní prostor s ve-

likostí zdvihu osy X 700 mm a 420 mm osy Y 

(a zdvihem osy Z 380 mm) je štědře dimenzovaný, 

a navíc je zde všechno ergonomicky navrženo 

tak, aby byla zajištěna bezchybná přístupnost. 

Tuhý obráběcí stůl a veliký rozestup lineárních 

vedení umožňují obrábět obrobky s hmotností 

do 300 kg. Navíc je nabízeno více možností upí-

nání pro maximální výrobní pružnost.

Co se týče vřetena, MILLTAP 700 zapůsobí 

svým vysoko momentovým 10 000 obrátko-

vým vřetenem, přičemž spektrum materiálů, 

obrobitelných na tomto stroji, je možné rozšířit 

volbou volitelného vysokorychlostního vřetena 

s 24 000 obrátkami za minutu. Tento nový produkt 

společného vývoje DMG a MORI SEIKI s pohonem 

vřetena o výkonu 25 kW je na absolutní špičce 

svého segmentu. Navíc symetrická vřetenová 

hlava zaručuje mimořádnou tuhost a vysokou 

tepelnou stabilitu. K tuhosti stroje přispívá také 

rám tvaru písmena C a použití robustních odlitků. 

Přínosem pro uživatele jsou pak nejvyšší kvalita 

povrchu obrobku a veliká životnost stroje.

Kromě již zmíněných výrobních a procesních 

vlastností vyniká stroj též mimořádnými schop-

nostmi řízení. Použitý řídicí systém Siemens 

840D solutionline s kompaktním měničem Sina-

mics 120 a 10” monitorem umožňuje jednoduché 

a účinné programování. Tento systém zaručuje 

přesný obrys obrobku při vysoce dynamic-

kém obrábění a poskytuje účinné programové 

sekvence. MILLTAP 700 může být volitelně vy-

baven funkcí Progress line, která umožňuje ope-

rátorovi jedním pohledem zjistit kromě jiných 

informací o stavu stroje také zůstávající dobu 

obrábění a počet zůstávajících kusů obrobků 

v právě realizované zakázce.

Energetická účinnost
Otázku energetické účinnosti partneři 

DMG / MORI SEIKI vyřešili aplikací dokonalého 

řízení spotřeby energie. CNC řízení, ve spojení 

s technologií účinných pohonů, zde zajišťuje 

o 30 % nižší spotřebu energie v přímém porov-

nání se stroji konkurentů.

Přesvědčte se o kvalitách stroje 

Milltap 700 a dalších vystavovaných 

produktů společnosti DMG MORI SEIKI 

na MSV NITRA v pavilonu M1 na stánku č. 7.

Přijďte se podívat, jak nově vzniklá značka

DMG / MORI SEIKI napňuje své motto: 

„SPOLUPRÁCE PŘINÁŠÍ INOVACI.“

Těšíme se na Vaší návštěvu

DMG MORI SEIKI Czech s.r.o.
Kaštanová 8, 620 00 Brno
http://cz.dmg.com

Technické údaje

Pracovní prostor (X / Y / Z) mm 700 / 420 / 380

Vzdálenost povrchu stolu od pracovní oblasti osy Z mm 200

Velikost stolu mm 840 × 420

Rychlost posuvu (X / Y / Z) m/min 60 / 60 / 60

Rychlost rychloposuvu (X / Y / Z) m/min 60 / 60 / 60

Zrychlení (X/Y/Z) m/s2 10 / 10 / 16

Rychlost vřetena ob/min 10,000 / 24,000*

Max. kroutící moment Nm 45 / 40*

Max. výkon kW 25 / 20*

Zásobník nástrojů počet míst 15 / 25*

Max. hmotnost obrobků na stole kg 300

Max. rozměru obrobku mm 880 × 550

* volitelně

Význačné znaky stroje MILLTAP 700

●  Veliký pracovní prostor s malou půdorysnou plochou jen 4 m2

●  Výjimečně tuhá konstrukce, jako základ pro dosahování dokonalých povrchů, maximální přesnost 

a vysokou přesnost obrysu obrobku

●  Rychlý rychloposuv a posuvové rychlosti až 60 m.min-1

●  High-tech vřetena s obrátkami 10 000 min-1 a (volitelně) 24 000 ot.min-1

●  Vysoce dynamická reakce a zrychlení do 1,6 g

●  Krátké prostoje: doba od konce řezání jedním nástrojem po začátek řezání následujícím nástrojem  

pouhých 1,5 vteřiny

●  Zásobník nástrojů s místy pro 15 nástrojů (volitelně pro 25 nástrojů)

●  Optimální tok třísek díky 2 osám na straně vřetena a ose X ve stole, volitelný dopravník třísek

●  Siemens 840D solutionline se softwarem pro 3D programování a integrovanou správou nástrojů

●  Optimální přístupnost a ergonomická konstrukce

●  Vysoká energetická účinnost: až o 30 % nižší spotřeba energie

●  Rozšiřovací opce pro více osové obrábění a automatizační řešení
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S
polečnost úspěšně implementovala koncept 

digitálního prototypování od vytvoření úvod-

ních skic, přes koncepční objemový návrh 

a jeho vizualizaci až po tvorbu výrobní a servisní 

dokumentace s pomocí produktů Autodesk Inven-

tor, AutoCAD Mechanical, Autodesk Showcase a Au-

todesk Vault. Vedle sady Autodesk Product Design 

Suite nasadila společnost CAD Studio, autorizovaný 

dodavatel řešení Autodesk, ve VTL Blansko také ře-

šení Autodesk Vault pro správu dat, jehož největším 

přínosem je eliminace chybovosti a zrychlení cyklu 

vývoje výrobku v rámci celého konstrukčního týmu.

Když jde o rychlost
Urychlení vývoje nové produktové řady bylo pro 

firmu důležité zvláště proto, že firma vznikla prak-

ticky na zelené louce. Díky využití konceptu digi-

tálního prototypování se první z nové řady strojů 

se zajímavými výkonovými parametry, konstrukcí 

a vysokou tuhostí stroje, která je pro přesnost ob-

rábění klíčová, podařilo kompletně vytvořit během 

pouhých 15 měsíců. Využití konceptu digitálního 

prototypování umožnilo navíc vyvinout stroj, který 

je vysoce univerzální a jednoduše modifikovatelný. 

„Jestliže se chceme jako firma odlišit, musíme našim 

zákazníkům nabídnout kromě splnění požadovaných 

technických parametrů a přijatelné ceny také líbivý 

design stroje jako celku, který optimálně kombinuje 

jeho užitné vlastnosti s vysokým komfortem a ergo-

nomií jeho obsluhy a vhodně zapadá do stávajícího 

strojního vybavení našich zákazníků. To, že jsme vsadili 

na řešení Autodesk Product Design Suite se ukazuje 

jako zvláště výhodné v okamžiku, kdy naši obchodníci 

dokáží přesvědčit zákazníky díky špičkovým vizuali-

zacím našich strojů ve fotorealistické kvalitě, které 

umožňují např. věrně zobrazit stroje přímo v jejich 

výrobní hale. Tímto způsobem jsme schopni zákazní-

kům zprostředkovat vysoce reálnou představu o stroji 

ještě před započetím jeho výroby, čímž pochopitelně 

získáváme obrovskou konkurenční výhodu,“ říká ře-

ditel VTL Blansko František Hasoň. 

Již nyní registruje firma mezi zájemci o nový stroj 

zákazníky z celého světa, včetně západní Evropy, 

Asie ale i z ČR či Slovenska. Jde zejména o firmy 

z odvětví energetiky, důlní techniky nebo leteckého 

průmyslu, které na těchto strojích obrábějí např. díly 

do parních turbín, razicích štítů do tunelů, větrných 

elektráren apod.

Jako ve skutečnosti
Obráběcí stroj tvoří složitý funkční celek a při jeho stavbě 

se zpravidla používají standardizované díly. Nástroj 

Autodesk Showcase umožňuje obchodním zástup-

cům výrobce ukázat stroj jako celek ve fotorealistické 

kvalitě pro nalezení optimálního designu a barevného 

provedení. Vizualizace zákazníkům umožňuje možnost 

náhledu na stroj tak, jak bude ve skutečnosti po dokon-

čení montáže vypadat, přičemž je možné představit 

např. nejrůznější kombinace umístění ovládacích prvků 

stroje, jeho příslušenství, provedení krytování a celko-

vého barevného řešení atd. Vysoká věrnost vizualizací 

je navíc podpořena stínováním stroje, prosvětlením 

z oken tovární haly, odlesky kovových součástí či díly 

propracovanými až do detailů šroubků. 

„Menší obráběcí stroje lze v určitém smyslu chápat 

jako spotřební předměty, což rozhodně neplatí pro 

obráběcí centra za několik miliónů korun. Nicméně 

v obou případech je důležité, že obal prodává, 

protože vedle výkonových parametrů stroje je to 

jeho celkový design, co přímo ovlivňuje úspěšnost 

nového stroje ve vysoce konkurenčním prostředí. 

A to platí nejen pro výrobce obráběcích strojů, 

ale také v případě výrobců jakéhokoliv strojního 

vybavení, kde rychlost uvedení nového stroje na 

trh a jeho cena přímo ovlivňuje úspěšnost jeho 

prodeje,“ řekl Martin Peňáz, manažer strojírenských 

řešení ve společnosti Autodesk. /jc/

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH PROTOTYPŮ POMOHLO 
VYTVOŘIT NOVOU ŘADU SOUSTRUHŮ

Výrobce VTL Blansko úspěšně využil sady aplikací Autodesk Product Design Suite při vývoji 

zcela nové produktové řady těžkých svislých soustruhů. Řešení na této platformě umožnilo 

při uvádění nových strojů díky fotorealistické vizualizaci digitálních prototypů dosáhnout 

firmě významných finančních i časových úspor.

Na českém trhu je CZ PLAST průkopníkem me-

tody tzv. rotačního tváření – rotomoldingu. 

Jde o metodu, která umožňuje vyrábět nádrže 

a ostatní plastové produkty nejrůznějších veli-

kostí v malých a středních sériích. Firma zajišťuje 

komplexní služby dle požadavků zákazníka od 

návrhu a konstrukci výrobku přes zajištění výroby 

forem a výrobků až po dodání. Flexibilita výroby 

oslovila zákazníky v tuzemsku i v zahraničí. Spo-

lečnost CZ PLAST je od roku 2004 certifikována 

Českým lodním a průmy-

slovým registrem dle ISO 

9001:2001. Spolupracuje 

s výzkumnými ústavy a uni-

verzitami na poli výzkumu 

a vývoje materiálů a na de-

signu výrobků. Výsledkem 

je mimo jiné nový paten-

tovaný materiál pro rotační 

tváření CORPLASTEN, který 

v roce 2007 získal v Nitře 

Cenu veletrhu Chemplast 

a na 49. Mezinárodním ve-

letrhu v Brně ocenění časopisu Technický týdeník.

Firma se pravidelně každým rokem zúčast-

ňuje MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO 

VELETRHU V NITŘE a také letos se zájemci 

mohou setkat se zástupci firmy na volné 

ploše E u stánku číslo 23. 

CZ PLAST SLAVÍ 15 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

V Kostěnicích u Pardubic byla v březnu 1997 

založena nová soukromá společnost CZ PLAST 

s ryze českým kapitálem. Během své 15leté 

existence se dokázala vypracovat mezi přední 

české výrobce palivových a jiných speciál-

ních nádrží, vzduchovodů, blatníků, plováků, 

šachet, jímek a jiných výrobků vyrobených 

z plastu. 
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I
nvestice do multifunkčního stroje, 

která se tedy z počátku může zdát 

velmi nákladnou, je vzhledem 

k uvedeným aspek-

tům navrácena 

rychle zpět.

V oblasti multifunkčních obráběcích 

center může i KOVOSVIT MAS a.s. již 

nějakou dobu nabídnout náročněj-

ším zákazníkům vlastní řešení. V rámci 

řady multifunkčních soustružnicko-

-frézovacích center MULTICUT spo-

lečnost již uvedla na trh k zákazníkům 

více jak tři desítky těchto strojů, z nichž 

již několik bylo v provedení POWER 

s možností výkonného soustružení 

přírubových součástí. Z původního 

drobného zákaznického požadavku 

a následné konstrukční úpravy se po-

sléze stala nová regulérní verze stroje, 

disponující velkým rozsahem výkonu 

pro soustružení o krouticím momentu 

až 3000 Nm. Navíc v letošním roce 

dojde k uvedení další novinky v tomto 

segmentu strojů, řada MULTICUT 

bude rozšířena o větší obráběcí cen-

trum MULTICUT 630 s modulárním 

řešením délkových variant stroje – 

3000, 4500 a 6000 mm.

Za dobu od uvedení prvního stroje 

MULTICUT 500 na trh se realizo-

val prodej strojů v provedení jak 

s protivřetenem, tak s koníkem. 

Společnost získala za tuto dobu 

mnoho zkušeností s provozem 

a servisem těchto strojů 

z velké části u zahraničních 

zákazníků, ale i nasazením 

strojů ve své vlastní výrobě. 

Tyto poznatky byly hlavní 

inicializací procesu inovace 

konstrukčních celků stroje 

a softwarového vybavení, jejímž 

výsledkem je stroj s novým ozna-

čením MULTICUT 500i. 

Z hlediska konstrukčních celků se 

proces inovace dotkl důležitých 

uzlů stroje. Původní soustružnické 

vřeteno s průvlakovým synchronním 

vřetenem o výkonu 59 kW bylo roz-

šířeno o variantu 22 kW s převodov-

kou s vyšším krouticím momentem, 

které je doplněno samostatným 

odpojitelným pohonem pro řízení 

režimu obrábění s osou C, tj. po-

lohování vřetena. Současně tento 

odpojitelný pohon zabezpečuje 

statickou brzdu soustružnického 

vřetena. K tomuto kroku inovace 

bylo přistoupeno hlavně z hlediska 

zvýšení krouticího momentu vře-

tena z režimu obrábění osy. Záro-

veň tím byla zajištěna bezpečnost 

v případě náhlého výpadku napájení 

stroje, kdy v režimu C osy zůstává 

soustružnické vřeteno zabrzděno 

zvláště při obrábění osově nevyvá-

žených obrobků.

Rekonstrukce proběhla i v oblasti 

nástrojového hospodářství stroje, 

zásobník nástrojů byl doplněn 

spodním inovovaným krytováním 

pomocí skluzů a okapů pro třísky 

a chladicí kapalinu ulpívající na 

nástrojích, dále byl rozšířen počet 

lůžek nástrojů z 78 na 81 ks a mož-

nost standardně zvolit upínací ku-

žel nástrojového vřetena Capto C6. 

Rovněž kryt výměny nástrojů doznal 

změn v podobě jednoduché kon-

strukce, vyšší spo-

lehlivosti a zkrá-

cení času výměny 

nástroje. Do zá-

sobníku je nově 

možné upnout 

nástroj průměru 

až 150 mm s vynecháním sousední 

pozice v zásobníku.

Velké změny se dotkly i přívodů 

energií do osy B a vřetena S3, kde 

byl zvoleno jednodušší a spoleh-

livější řešení a zároveň i možnost 

snadnějš í  serv isní  výměny 

opotřebených přívodních prvků.

S ohledem na vyšší tuhost posuv-

ných krytů stroje byla optimalizo-

vána prosklená plocha posuvných 

krytů se zachováním dostatečného 

zorného pole obsluhy do pracovního 

prostoru. Nové řešení automatické 

sondy nástroje je vybaveno výsu-

vem do pracovního prostoru stroje 

a umožňuje tak kontrolu širšího spek-

tra použitelných nástrojů. Z důvodu 

problémového zakrytování vedení 

výsuvu lunety byla zavedena změna 

systému vedení se zabezpečením 

vyšší dlouhodobé spolehlivosti 

řešení a odolnosti proti poškození 

ulpíváním kovových třísek.

Na stroj byl aplikován nový řídicí 

systém Sinumerik 840Dsl (Solution 

Line). Součástí systému byla apli-

kace programovacího prostředí 

SHOP TURN. 

www.kovosvit.cz

MULTICUT 500i POWER  VÝKONNÉ MULTIFUNKČNÍ 
CENTRUM Z PRODUKCE KOVOSVIT MAS

Celosvětově podíl víceosých a multifunkčních strojů stoupá vlivem zejména stoupající produkce a sé-

riovosti dílců a také vlivem zvyšující se ceny lidské práce. Snížení nákladů na manipulaci, snížení počtu 

operátorů strojů, maximální koncentrace operací na jeden stroj, snížení výrobního času to vše představuje 

nezanedbatelnou úsporu nákladů, které v součtu tvoří nemalé peníze v rozpočtech výrobních podniků.

Zveme vás 

na MSV Nitra 

do našeho stánku 

č. 35 v hale M2
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Jde o elektrický vysokozdvižný zakládací a vychystávací 

vozík typu EKX 410 s nosností do 1000 kg a se zdvihem 

do 10 m. Jeho využití je výhradně pro úzké uličky, pro 

naskladňování a vyskladňování celých palet nebo gitter-

boxů, ale i pro vychystávání jednotlivých druhů zboží. 

Komunikace se skladovou navigací
Malý kombi-vozík má možnost využívat skladovou 

navigaci v plném rozsahu. Díky inovaci transpon-

dérové technologie je schopen – stejně jako jeho 

starší bratr EKX 513-515 – komunikovat se zákaznicky 

specifickými systémy pro správu skladu. Informace 

ze systému správy skladu se dostávají přes logistické 

rozhraní do řídicího systému vysokozdvižného vozíku 

pro úzké uličky. Po příkazu od systému správy 

skladu obsluha provede potvrzení. Řidič vjede 

do uličky, kde začíná poloautomatické najetí 

vozíku na požadovanou skladovou pozici. 

Po povolení uživatelem vo-

zík najede na pozici nejkratší 

cestou, optimální rychlostí 

a s nejnižší spotřebou ener-

gie. Podle zkušeností se 

využitím skladové navigace 

může překládací výkon zvý-

šit až o 25 %.

Otevřený pro 
budoucí požadavky
Modulární koncepce plat-

formy Jungheinrich s růz-

nými možnostmi konfigurace se osvědčuje již mnoho 

let. Kombi-vozík se dokáže velmi dobře přizpůsobit 

aktuálním i budoucím požadavkům. Inteligentní 

management vozíku s řízením certifikovaným insti-

tutem TÜV a systémem CAN-Bus nabízí celou řadu 

nových bezpečnostních opatření a vytváří prostor 

pro budoucí požadavky.

Ergonomie a komfort
Vstup do kabiny obsluhy je nízký a velkoryse dimen-

zovaný. Velmi nízké vedení otáčení a posuvu a pano-

ramatické zdvihové zařízení umožňují řidiči výborný 

výhled na vozovku i náklad. Řidič má k dispozici 

odpružené, nastavitelné a sklopné komfortní seda-

dlo, které může být na přání vybaveno 

topením a opěrkou bederní páteře.

Koncepce ovládání zajišťuje vyšší 

komfort a hlavně bezpečnost řidiče. 

Uprostřed pracoviště je umístěn 

elektricky stavitelný ovládací panel 

s barevným displejem a fóliovou 

klávesnici. Přes přístupový kód 

může obsluha vyvolat individu-

álně přizpůsobené jízdní pro-

gramy. Bezkontaktní snímače 

registrují dotyk obsluhy a pře-

dávají tyto informace dál do 

palubního počítače. Řízení po-

jezdu a hydrauliky se provádí 

osvědčeným pohybem palce. 

Díky technice střídavého 

proudu 48 V třetí generace je vozíku umožněn 

velký překládací výkon a dynamický průběh pohybů 

při nízké spotřebě energie. Vysoké točivé momenty 

zajišťují efektivní zrychlení, rychlý zdvih a dynamické 

vedlejší pohyby.

Regenerativní brzdění vozíku a spouštění nákladu 

zajišťuje dokonce dvojitou rekuperaci energie během 

provozu. To umožňuje výrazně delší doby používání 

vozíku na jedno nabití baterie. V běžném provozu 

dosahuje kombi-vozík doby použití dvou až 6 směn. 

Navíc se uplatňuje také aktivní řízení energie a baterií, 

které optimalizuje energetické toky podle aktuálního 

případu použití a zamezuje tak vzniku špiček spotřeby 

energie. Kromě delší životnosti má technika střídavého 

proudu také výhodu nižších nákladů na údržbu. 

ÚZKÉ ULIČKY POTŘEBUJÍ SPECIÁLNÍ MALOU TECHNIKU

Velikostí svých databází patří EBMservice.com 

mezi největší servery daného zaměření v České 

i Slovenské republice. Osmnáctileté fungování 

systému (dříve provozován pod názvem EBMAT 

a B2BWebManager) prokazuje užitečnost po-

skytovaných informací pro uživatele, zaručuje 

jeho stabilitu a široké povědomí o jeho existenci 

a fungování.

Uživatelé zde mohou zveřejňovat své nabídky i po-

ptávky. Mezi hlavní přednosti a výhody portálu patří:

●  jednoduché a přehledné vyhledávání materiálů 

a výrobků dle jakostí a norem

● pravidelná aktualizace nabídek

● rozesílání poptávek každou hodinu

● výběr dle regionů

● velká úspora času a nákladů

● hot-line 8-18 hod.

●  zapisování inzerce i s přílohami (foto, 

výkresy, dokumenty atd.)

Hlavními komoditami na portálu jsou 

především hutní a spojovací materiály, 

ložiska, stroje, nástroje a armatury. Sa-

mozřejmě je zde umožněno obchodovat 

i s jinými komoditami.

Portál je rozdělen do několika logických celků:

1)  Materiály – sekce zaměřena na nákup a prodej 

strojů a produktů hutní a strojírenské výroby. 

2)  Stroje – vyhledávání nových a použitých strojů 

a náhradních dílů.

3)  Výprodej, NZ – velký výběr nových i použitých 

nadnormativních zásob.

4)  Kooperace – vyhledávání partnerů a subdo-

davatelů.

5) Poptávky – zadávání poptávky na zboží a služby.

6) Nabídky – prodejní a nabídkové akce.

7) Firmy – adresář firem s kontaktními údaji. 

Na veletrhu LogiMAT 2012 představila společnost Jungheinrich nový elektrický vysokozdvižný 

zakládací a vychystávací vozík určený pro úzké uličky. V české republice bude jeho prodej 

zahájen počátkem května.

PORTÁL ZAMĚŘENÝ NA STROJÍRENSTVÍ 
A PRŮMYSL

EBMservice.com je název portálu, který je zaměřený na obchodní i výrobní společnosti. Nabízí 

velké množství informací pro všechny zájemce, kteří hledají spolupráci v oblasti strojírenství 

a průmyslu.
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V 
některých případech, třeba při vysoké 

rychlosti výrobního toku nebo při nutnosti 

minimalizace poškození velmi kvalitně ob-

robených povrchů, jsou pak nasazovány i různé 

bezkontaktní systémy. Vše se podřizuje striktnímu 

požadavku, že na montážní linku automobilů nesmí 

přijít zmetková součást.

Dosavadní stav
Ještě donedávna převládala jedno- i vícepara-

metrická měřidla vybavená číselníkovými úchyl-

koměry (obr. 1) a jen do složitějších měřicích 

zařízení byly instalovány indukčnostní délkové 

snímače. Ty jsou totiž pro dané účely optimální, 

a to malými rozměry (většinou ø 8 mm), pracov-

ním rozsahem (± 0,5 až 5 mm), citlivostí (0,1 až 

0,01 μm), dlouhou životností (standard 10 mil. 

cyklů), odolností proti rázům, stabilitou, opravi-

telností a v neposlední řadě i bezproblémovým 

zpracováním signálu. Ve střední Evropě se prosa-

dil diferenciální polomostový typ. Masovějšímu 

uplatnění snímačů dosud bránila hlavně jejich 

cena. Někteří výrobci autodílů proto raději nasa-

zovali více jednoduchých jednoparametrických 

měřidel s číselníkovými úchylkoměry, než aby 

prosazovali měřicí zařízení s vyšší integrací sní-

mačů, kterými by ale zkontrolovali naráz více 

parametrů.

Trendy
Tato situace se ale začíná velmi rychle měnit 

a víceparametrická, vícesnímačová zařízení se 

dnes stávají ve výrobě autodílů samozřejmostí. 

Napomohly tomu i nižší ceny, lepší servis a také 

zavádění nových typů snímačů, vyvinutých speci-

álně pro dané účely. Velmi rychle se ustupuje od 

používání snímačů univerzálních, které byly dříve 

vyvinuty pro přesná laboratorní měření, přičemž 

pro většinu provozních měřidel je použití snímačů 

s opakovatelností měření v řádu 0,01 μm napros-

tou zbytečností a je to hlavně neekonomické. 

Od nových typů snímačů se požaduje vhodnost 

pro náročné a tvrdé provozní podmínky, opa-

kovatelnost 0,1 μm a ovládání doteků vakuem 

nebo tlakovým vzduchem. Na obr. 2 je příklad 

menšího měřidla s 8 převážně plochými snímači 

pro dynamické měření (za protáčení) a na obr. 3 je 

dvoustanice osazená více než 40 snímači ø 8 mm 

ke kontrole zrcadlově shodných plastových dílů. 

U obou měřidel jsou měřicí doteky snímačů při-

stavovány/odstavovány tlakovým vzduchem nebo 

vakuem.

Další vývoj snímačů
Jedním z hlavních propagátorů a hlavně reali-

zátorů této zakázkově řešené techniky je v ČR 

brněnská firma MESING s.r.o. Je jasné, že intenzita 

zavádění vícesnímačových a víceparametrických 

měřidel je odvislá jak od technické, tak i cenové 

úrovně těchto komponentů. Vedení společnosti 

Mesing proto začalo razit heslo, že snímač ne-

smí být jako dříve drahým prvkem, zasluhujícím 

hlavně technický respekt uživatelů, ale musí ná-

ležet do cenově snadno dostupné „metrologické 

bižuterie“. Proto firma vyvíjí nejen celou řadu 

konstrukčních skupin (vřetena, přímovody), ale 

věnuje velkou pozornost i vývoji speciálních sní-

mačů (některé příklady jsou na obr. 4), přičemž 

používá netradiční konstrukční řešení, výrobní 

technologie, ale třeba i materiály včetně málo roz-

tažných uhlíkových kompozitů. Ty se používají jak 

na pláště snímačů, tak i na nosné prvky vlastních 

indukčnostních systémů. Souběžně s vývojem je 

přirozeně zaváděna i sériová výroba, která je pod-

mínkou nízké cenové úrovně a širokého uplatnění 

nových typů snímačů.

Vývoj probíhá za účinné grantové podpory  

MPO – FR TI 1/241 a FR TI 2/705. 

Ing. Jan Kůr, jan.kur@mesing.cz, 

Michal Chamrad, 

michal.chamrad@mesing.cz

www.mesing.cz 

INDUKČNOSTNÍ DÉLKOVÉ SNÍMAČE TVOŘÍ ZÁKLAD 
NOVODOBÉ PROVOZNÍ MĚŘICÍ TECHNIKY  
PRO AUTOMOBILOVOU VÝROBU

Nejnověji je měřicí technika ve výrobě autodílů nasazována přímo do výrobního toku s pře-

važující 100% kontrolou. Přesnostní požadavky odpovídají požadavkům obvyklým dosud 

u laboratorních přístrojů a rychlost kontroly musí být v souladu s taktem linky. V rozměrové 

kontrole převládají systémy na bázi kontaktních indukčnostních snímačů.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3
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Nejmodernější ink-jet tiskárna Markem-Imaje 9232 

získala díky inovacím a nízkým provozním nákla-

dům na veletrhu EMBAX/SALIMA v Brně prestižní 

ocenění Zlatý Embax 2012 a v Praze na veletrhu 

FOR INDUSTRY 2012 cenu odborné poroty.

Značka světové kvality

Markem-Imaje je v současné době 

jeden z největších dodavatelů 

značících technologií na světě. 

Její hlavní strategií je čistý design, 

spolehlivost, jednoduchost a důraz na ekologii. 

Hlavní priority výrobce tiskáren Markem-Imaje 

jsou nízké provozní náklady všech zařízení, které 

dodává, a ochrana životního prostředí. Společnost 

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. se nyní 

soustřeďuje výhradně na zastoupení tiskáren 

Markem-Imaje a nabízí celé portfolio služeb spoje-

ných s prodejem těchto tiskáren a kompletní tech-

nickou podporou včetně školení, dodávky originál-

ních spotřebních materiálů a servisu pro zákazníky. 

S narůstajícím počtem zákazníků a s cílem zajistit 

jejich nejvyšší možný komfort a spokojenost, při-

stoupila společnost ONDRÁŠEK v posledních letech 

také k významnému rozšíření svého obchodního 

i servisního týmu. Efektivní a úsporný provoz tiskáren 

Markem-Imaje oslovuje stále více zákazníků prak-

ticky ze všech průmyslových odvětví, kde je vyžado-

ván precizní a rychlý potisk dat na různé materiály.

Vývoj a ekologie ruku v ruce 

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET 

SYSTEM spol. s r.o. už dnes nabízí 

celé portfolio produktů Markem-

-Imaje, které dokážou komplexně 

pokrýt rozmanité charaktery označování výrobků. 

Všechny řady tiskáren Markem-Imaje prochází 

neustálým vývojem, který se soustředí zejména 

na zefektivnění tisku, snižování nákladů na 

energie i náplně a použití vysokého procenta 

recyklovatelných materiálů při výrobě tiskáren, 

ve snaze co nejméně zatížit životní prostředí. Nej-

modernější tiskárny Markem-Imaje tak používají 

ekologicky šetrné náplně a trvale redukují spo-

třebu ředidla při tisku. Vlastní těla tiskárny a sou-

části nejnovějších produktů Markem-Imaje jsou 

vyrobeny z recyklovatelných materiálů, zejména 

z nerezové oceli. Společnost Markem-Imaje je 

jedním z největších výrobců popisovacích za-

řízení na světě a respekt k životnímu prostředí 

patří spolu s trvale udržitelným rozvojem, špič-

kovými produkty a bezpečným provozem mezi 

její největší priority.

 

Novinky: ink-jet tiskárna 9232 

a termotransferová tiskárna 

SmartDate X60

Pro letošní rok společnost 

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. 

s r.o. představila už několik špičkových produktů 

francouzské společnosti Markem-Imaje. Poslední 

novinkou z osvědčené řady 9000 je ink-jet tis-

kárna MI 9232, která získala již dvě významná 

ocenění: první místo na mezinárodních ve-

letrzích EMBAX/SALIMA v Brně v soutěži 

o Zlatý Embax 2012 a cenu poroty na 

pražském veletrhu FOR INDUSTRY 2012. 

Tiskárna MI 9232 je převratnou novin-

kou v oblasti označování a kódování 

výrobků. Vysoce funkční zařízení umož-

ňuje optimální a transparentní značení, 

lepší výkon tisku, spolehlivý každodenní 

provoz spolu s průběžnou kontrolou tis-

kových nákladů a snížení množství od-

padu. Díky inovacím došlo k výraznému 

snížení spotřeby provozních náplní, kterou 

výrobce garantuje. Tiskárna dosahuje pro-

vozní disponibility až 99,6 % v provozu 

bez přímé asistence, výměna náplní 

je rychlejší a bezpečnější bez 

nutnosti zastavení tiskárny. 

Umístění tiskárny 9232 

v provozu má více variant: 

na lince, na stole nebo i na 

stěně. Obsluha tiskárny je 

pohodlná a přehledná po-

mocí dotykového displeje. Kva-

litní zpracování a nejmodernější 

technologie také prodloužily 

životnost tiskárny. Inovace spolu s důrazem na 

úsporu nákladů a co nejmenší ekologickou zátěž 

provozu, to je právem oceněná MI 9232.   

Další letos představenou novinkou je termotrans-

ferová tiskárna SmartDateX60. MI X60 je naprosto 

revoluční tiskárnou, která umožňuje výkonný potisk 

pružných materiálů na balicích linkách s vysokou 

rychlostí provozu. Díky neustálému vývoji techno-

logií Markem-Imaje má SmartDateX60 jedinečný 

systém, který umožňuje nepřetržitý monitoring 

kvality všech tiskových bodů, jejichž životnost je 

garantovaná. Termotransferová tiskárna X60 je spe-

ciálně vyvinutá pro potisk pružných materiálů, fólií 

a etiket. Neobsahuje žádné náhradní díly, které by 

podléhaly opotřebení a tím jsou výrazně sníženy 

náklady na preventivní údržbu. 

Pro květnový Mezinárodní strojírenský veletrh 

v Nitře si společnost ONDRÁŠEK připravila prezen-

taci produktů Markem-Imaje na větší ploše než 

v roce minulém. V přízemí pavilonu A bude na 

stánku číslo 7 prezentovat všechny horké no-

vinky tohoto roku. Představeny budou zejména 

tiskárny 9020, 9040 s novými inkousty plus už zmí-

něná oceněná 9232, dále termotransferové tiskárny 

SmartDateX40 a novinka SmartDateX60 a také tis-

kárna velkých znaků s rychleschnoucím voskem MI 

5800, která zaručuje 100% čitelnost čárových kódů. 

ŠPIČKOVÉ ZNAČÍCÍ TECHNOLOGIE MARKEMIMAJE

Letošní rok se nese pro společnost ONDRÁŠEK, která je výhradním dodavatelem popisovacích 

zařízení francouzské firmy Markem-Imaje, ve znamení velkých úspěchů. Novinky, které dosud 

představila na veletrzích v Brně a Praze, oceňují zákazníci i odborná veřejnost.

www.ondrasek.cz



www.ondrasek.cz

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje

komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky
Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 639 611

DÁLE NABÍZÍME…
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INK-JET 
TISKÁRNA
9232

…pro označování výrobků

Navštivte nás na 
18. mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Nitře
22. 5. – 25. 5. 2012

pavilon A, stánek č. 7

Diskutovány byly typické aspekty, 

jakými jsou výběr vhodného stroje, 

optimalizace nástrojového vybavení 

včetně nasazení jednoúčelových 

nástrojů, volba a konstrukce upína-

cích přípravků, automatizace a mo-

nitorování výroby, i téma softwarové 

podpory zaměřené právě na sériovou 

výrobu na číslicově řízených strojích.

Bratříčku, nezavírej 
vrátka…
Úvodní část semináře byla věnována 

představení obráběcích strojů Brother, 

kde ředitel společnosti Misan Ondřej 

Svoboda prezentoval historii i možnosti 

těchto výkonných zařízení, vyvíjených 

od počátku se zaměřením na poža-

davky zákazníků ze specifických průmy-

slových sektorů.  Zatímco v první fázi se 

firma Brother zaměřila na faktory, jako 

jsou vysokorychlostní obrábění, vysoká 

přesnost a snadná obsluha, minimální 

zástavbové rozměry a přijatelná cena, 

v další fázi se výrobce soustředil na 

eliminaci vedlejších časů a nyní je to 

zejména zvyšování tuhosti a snižo-

vání spotřeby energií. Výsledkem jsou 

špičkové stroje, které lze považovat za 

malá, resp. zmenšená obráběcí centra. 

Zaslouží si rozhodně pozornost a bližší 

představení novinek této značky a je-

jich zajímavých vlastností přineseme 

proto v následujícím čísle.

V prezentaci zástupců firmy techno-

logy-support byli účastníci seznámeni 

se softwarovou podporou zacílenou na 

sériovou výrobu na číslicově řízených 

strojích. Kromě, jak nalézt odpověď 

na otázku „CAM software mimo CNC 

obráběcí stroj nebo dialogové pro-

gramování na CNC obráběcím stroji?“ 

– a ta nemá jednoznačné, univerzálně 

platné řešení, se mohli účastníci se-

mináře seznámit i s novinkami v pro-

gramu GibbsCAM. Konkrétně 

zde byly detailně představeny 

možnosti nového modulu 

TMS (Tombstone), navrže-

ného pro programování více 

součástí upevněných na otoč-

ných stolech. Nejpoužívanější 

je čtyřstěnný prvek, dílce lze 

upínat nad sebou, vedle sebe, 

vybírat z jedné nebo dvou 

stran do „hnízd“ pro jednot-

livé obrobky, modul umožňuje precizní 

nastavení všech klíčových parametrů 

obráběcí operace.

Hi-tech obrábění v Lysé
Během organizovaných ukázek strojů 

si účastníci mohli v řezu prohlédnout 

vysokorychlostní obráběcí centra Bro-

ther a soustružnické stroje Mazak s růz-

nými stupni doplňkové automatizační 

výbavy pracující dle partprogramů 

připravených v CAM prostředí Gibbs-

CAM a osazené moderními řeznými ná-

stroji, které představila firma TaeguTec. 

S velkým zájmem se setkalo zejména 

představení CNC rovinné brusky s re-

volučním řídicím a programovacím 

systémem vybaveným dotykovým 

displejem Okamoto ACC64 CAiQ, za-

řazené mezi doplňkovými ukázkami.

K technologiím, které u nás patří mezi 

absolutní novinky v obráběcích pro-

cesech, se řadí i unikátní chlazení 

středem nástroje olejovou mlhou, 

aerosolem, které je nyní zaváděno 

u některých výrobců. Mezi první firmy, 

kde se tato pozoruhodná technologie 

začala uplatňovat, patří podniky ze 

segmentu automotive, především 

velké automobilky. V ČR byla díky ak-

tivitě společnosti Misan tato novinka 

k vidění vůbec poprvé. /jv/

TECHNOLOGIE ZÍTŘKA V SÉRIOVÉ VÝROBĚ

V povelikonočním čase uspořádala firma Misan ve svém předváděcím 

středisku v Lysé nad Labem ve spolupráci s firmami technology-support 

a TaeguTec dvoudenní odborný seminář na téma „Technologie zítřka 

v sériové výrobě“. Desítky účastníků se na něm mohly seznámit s nejmo-

dernějšími technologiemi a aplikacemi, zaměřenými zejména na opa-

kovanou výrobu v měřítku sériové, velkosériové a hromadné produkce.



22 5/2012

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh Nitra

K
onstrukce mobilních hydraulik či převodo-

vek je přirozeně odlišná od průmyslových, 

je přizpůsobena jejich mobilitě a také ztíže-

ným pracovním podmínkám. Tato zařízení jsou 

mnohem více namáhána vlivy počasí, velkými 

rozdíly teplot, jsou vystavena působení mnohdy 

drsného venkovního prostředí – déšť, sníh, prach, 

vlhkost, otřesy atp. Tomu odpovídá i větší namá-

hání oleje a také mnohem větší kontaminace 

oleje nečistotami, produkty degradace oleje 

a vodou (obr. 1).

V praxi je péče o oleje většinou omezena na 

pouhou výměnu olejové náplně v nádrži a filtrů 

po určitém počtu odpracovaných motohodin. 

Pečlivější uživatelé preventivně mění oleje a fil-

try dříve, než stanovuje doporučený interval, ti 

spořivější mění později. Málokdo se však zaobírá 

tím, v jakém stavu je olej při jeho konkrétních 

pracovních podmínkách v průběhu či na konci 

intervalu. Z naší mnohaleté praxe vyplývá, že olej 

při výměně po doporučeném intervalu je svými 

parametry srovnatelný s olejem novým, jen s tím 

rozdílem, že obsahuje nečistoty. Proto také vý-

měna oleje ve stroji z pravidla nic neřeší, jelikož 

v systému zůstane část oleje (podle konstrukce 

i třetina) a také převažující část nečistot. 

Efektivnější a levnější je olej elektrostaticky čistit 

- zbavovat jej mechanických nečistot, produktů 

degradace a vody. Optimálním způsobem je 

kontinuální ošetřování oleje přístrojem Kleen-

tek a pravidelné vyhodnocování stavu oleje. 

Na obr. 2 jsou výsledky kontrolní olejové zkoušky, 

na kterých je zcela patrné jakých výsledků dosa-

hujeme aplikací přístroje na elektrostatické čištění 

olejů u mobilních hydraulik. Mikrofiltr na levé straně 

je výsledkem zkoušky ze vzorku oleje ze stroje na 

bezvýkopové protlaky. Stroj byl po výměně olejové 

náplně, hydraulický systém je osazen dvěma filtry 

20 μm na zpětné větvi a jedním filtrem 10 μm 

v bypassu. Mikrofiltr na pravé straně je výsledkem 

elektrostatického čištění oleje v celém hydraulic-

kém systému.

Samozřejmě se setkáváme s názory typu „náplně 

mobilních hydraulik jsou zpravidla menší než u prů-

myslových zařízení a kvalitní péče o olejovou náplň 

v řádu stovek litrů se nevyplatí“ nebo „máme tak 

veliké úniky, takže nám stačí olej pouze doplňovat“. 

Opak je pravdou a špičkový servis olejů velmi šetří 

náklady provozovatele mobilního zařízení (obr. 3). 

Nejčastější problémy mobilních 
hydraulik způsobených nečistotami 
v olejích
● Vydírání těsniv, úniky olejů – nečistoty v oleji 

působí abrazivně na třecí plochy a postupné obru-

šování těsniv a stíracích kroužků způsobuje úniky 

olejů a zároveň i průnik dalších nečistot do systému, 

které dále negativně působí na chod stroje.

● Postupné zpomalování chodu hydraulických 

prvků, výkonnost stroje pracujícího s nečistotami 

v hydraulickém systému se postupně může snížit 

i o 30 %. Jen pro představu - pracovní cyklus bagru 

se tak z 10 sekund prodlouží na sekund 13. 

● Cukání (slip-stick efekt) – problémy s přesností 

ovládání hydrauliky. Tento problém je obzvlášť 

nebezpečný např. u jeřábů s dlouhými výložníky, 

kdy cukání hydrauliky může způsobit neočeká-

vaný pohyb břemene a způsobit tak velké škody. 

U bagrů je tento jev obzvlášť nežádoucí při okopu 

inženýrských sítí.

● Nedostatečné pracovní tlaky – nečistoty pů-

sobící v čerpadle způsobují jeho postupné opotře-

bení a postupné snižování schopnosti generovat 

potřebný tlak oleje.

PÉČE O MOBILNÍ HYDRAULIKY 
PŘÍSTROJI KLEENTEK
ZATÍMCO PŘÍNOSY KVALITNÍ PÉČE O OLEJE V PRŮMYSLU JSOU 
VEŘEJNOSTI POMĚRNĚ ZNÁMÉ, ZAJIŠTĚNÍ ŠPIČKOVÉ PÉČE O OLEJE 
V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH BĚŽNÉ NENÍ. PŘITOM POŘIZOVACÍ 
NÁKLADY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ, 
DOLY, TĚŽBU DŘEVA ATP.) SE POHYBUJÍ V PODOBNÝCH CENOVÝCH 
RELACÍCH JAKO VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSL. TAKÉ ZTRÁTY 
ZPŮSOBENÉ PROSTOJEM V NEJMÉNĚ VHODNÝ OKAMŽIK SE BEZ 
PROBLÉMŮ MOHOU VYŠPLHAT DO VÝŠE STATISÍCŮ KORUN.

Obr. 1: Aplikace elektrostatického čištění olejů na mobilní hydrauliku při odstávce stroje Obr. 2: Výsledek kontrolní olejové zkoušky na mikrofiltru 0,8 μm – stav oleje před a po 

elektrostatickém čištění přístrojem KLEENTEK

Obr. 3: Množství nečistot v hydraulickém systému přímo 

ovlivňuje výkonnost stroje (foto: youtube.com)

Obr. 4: Vzorek oleje ze stroje - extrémní znečištění způsobilo 

zalepování a poškození čerpadla, ventilů a hydromotorů, 

způsobená škoda činila přes 1 milion korun
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● Zalepování ventilů, sítek a citlivých mazacích 

kanálků – nejčastěji způsobeno působením me-

chanických nečistot a produktů stárnutí oleje 

v kombinaci s vodou.

● Přehřívání – zvýšené koeficienty tření na kluz-

ných plochách a tvorba úsad v chladicím systému 

snižující jeho účinnost jsou typickým projevem 

znečištěného oleje.

● Opotřebení kluzných ploch, pitting, vnitřní 

koroze – způsobeno porušením mazacího filmu 

a kontaminací oleje vodou.

U mobilních systémů jsou poruchy a prostoje 

obzvláště nepříjemnou záležitostí –  provozova-

tel není schopen dodržet nasmlouvané termíny 

a může přijít o zakázku. Mnohdy se porucha přihodí 

na nepřístupném místě, a pokud jde o havarijní 

stav harvestoru uprostřed lesa, dozeru či bagru na 

stavbě, rypadla či nakladače v obtížně přístupné 

části lomu – znamená porucha i obtížně řešitelný 

a velmi drahý logistický oříšek (obr. 4).

Přínosy elektrostatického čištění olejů 
mobilních systémů
● Eliminace prostojů 

● Snížení nákladů na servis a náhradní díly

● Prodloužení životnosti zařízení

● Obnovení výkonnosti strojů

● Snížení spotřeby olejů a filtrů

● Snížení spotřeby paliva

Způsoby aplikace péče KLEENTEK
● Stacionární jednotka přímo umístěná na 

mobilním zařízení v provedení na 230 V resp. 

24 V může být trvale umístěna na stroji a olejové 

náplni je věnována maximální možná péče za 

provozu stroje.

● Péče o olej při plánované odstávce stroje jed-

notkou s vysokou čistící kapacitou, v průběhu čištění 

se střídají mezní polohy hydraulických prvků tak aby 

došlo k vyčištění celého hydraulického systému.

● Dvě pracovní náplně a jejich pravidelná ob-

měna – jedna pracovní náplň pracuje ve stroji 

a druhé náplni je věnována péče elektrostatického 

čištění Kleentek. Podle technickým možností se ná-

plně střídají v pravidelných intervalech (obr. 5). 

Ing. Jan Novák, KLEENTEK, spol. s r. o.

Obr. 5: Stacionární jednotka elektrostatického čištění olejů Kleentek ELC-R3PSP na harvestoru (Foto: KLEENTEK Corp., Japonsko)

Zastoupení ČR:

KLEENTEK, spol. s r. o.

+420 266 021 559

Sazečská 8

108 00  Praha 10

 

Zastoupení SR:

KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.

+421 456 857 026

Bernolákova 27

968 01  Nová Baňa
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P
roduktovou řadu Polyamidimidů (PAI) doplnila 

firma Ensinger další novinkou: k osvědčenému 

vysokoteplotnímu materiálu Tectator 5013 

dodává i jeho modifikaci se zlepšenými tribolo-

gickými vlastnostmi: Tectator 5031 PVX, což je 

verze obsahující vedle grafitu i PTFE. Tyto přísady 

zapříčiňují výbornou otěruvzdornost a dobré 

kluzné vlastnosti. Malý stupeň opotřebení zůstává 

i při chodu za sucha a při velkých rychlostech.  

Tectator je použitelný jak v kryogenních, tak 

při vysokých teplotách. Trvalá teplota použití je 

250 °C, krátkodobě může být nasazen i při tep-

lotách 270 °C. Teplotní stabilita pod zatížením je 

vyšší, než u materiálu PEEK, stejně tak i tuhost. 

Velmi pevný materiál Tectator se vyznačuje vý-

bornou mechanickou pevností a rozměrovou 

stabilitou. Další přednosti jsou dlouhodobá stabi-

lita, odolnost proti tečení a odolnost vůči únavě.  

Díky velmi dobré chemické odolnosti odolává 

Tectator běžným rozpouštědlům, mazivům 

a palivům, a může přijít do styku i s různými 

kyselinami. K dalším přednostem patří vysoká 

odolnost vůči záření s vysokou energií. Tento 

polyamidimid je samozhášivý podle UL 94 V-0. 

Tectator 5013 je buď jako žlutohnědý přírodní typ, 

nebo jeho černá modifikovaná verze s lepší kluz-

ností Tectator 5031 PVX nabízen ve formě desek 

nebo tyčí. Oba typy se dobře obrábějí a jsou proto 

využívány při výrobě velmi přesných dílů v auto-

mobilovém průmyslu, v leteckých a kosmických 

aplikacích, či v elektronice. Další aplikace pro jejich 

použití nabízejí strojírenství, kryogenní technika, 

jemná mechanika, lékařská a vakuová technika. 

Z těchto materiálů se např. vyrábí: spínače a ko-

nektory, izolační díly, kluzná pouzdra, pístní kroužky, 

sedla ventilů a ložiska. 

PLAST SE ZLEPŠENÝMI KLUZNÝMI VLASTNOSTMI 
PRO VYSOKÉ TEPLOTY

Společnost Ensinger rozšířila od letošního roku portfolio své produktové nabídky o nové 

plastové materiály určené pro využití v aplikacích s nejnáročnějšími podmínkami. Nové 

plasty s označením Tectator nabízejí především zlepšené kluzné vlastnosti a otěruvzdornost.

Tato speciální průmyslová technika využívá ke spo-

jování dvou kusů materiálu pevně přitlačených 

k sobě fyzikální zákony, přesněji řečeno, vysoce-frek-

venční akustická chvění. Akustická energie vysílaná 

sonotrodou vytváří ultrazvukové vibrace, a energie 

se třením mění na tepelnou. Působením tepla, které 

vzniká třením na styčných plochách nebo absorpcí 

ultrazvukové energie v materiálech na místě svaru, 

dochází v daném místě nejdříve ke změknutí a po-

tom tavení (a tím vzájemnému promíchání styčných 

materiálů), takže v příslušném kontaktním místě 

vznikne (po ztuhnutí vrstvy promíšených materiálů) 

pevná vazba. Proto se přítlačná síla nechává působit 

ještě po ukončení ultrazvukových kmitů, aby spoj 

přešel z plastického do tuhého stavu. Obě dvě tyto 

fáze zaberou obvykle pouhých několik sekund, 

takže ke spojení částí dochází prakticky okamžitě.

K hlavním výhodám této technologie patří mj. i to, 

že ačkoli využívá rovněž působení tepla, zařízení 

nedeformuje materiál.

Od dob svého nástupu na trh k využití v komerč-

ních aplikacích v 90. letech minulého století se 

technologie ultrazvukového svařování neustále 

vyvíjí. Spolu s tím se i neustále rozšiřuje spekt-

rum materiálů, které mohou být tímto způso-

bem spojovány. V počátečních fázích bylo možné 

ultrazvukem svařovat jen nepružné, protože je-

jich materiálové vlastnosti umožňovaly účinný 

přenos akustické energie, která je základem, od 

části k části. V dnešní době se však již běžně tato 

technologie používá ke svařování téměř veškerých 

plastů i kovů.

Její použití je velmi všestranné, ale neocenitelnou 

úlohu má především tam, kde by se těžko apli-

kovaly jiné technolo-

gie a postupy – slouží 

např. k opravě prasklin 

a porušených nebo ji-

ným způsobem opo-

třebovaných forem.  

Uplatňuje se i při 

svařování plastických 

materiálů a kompo-

zitů, které by s použi-

tím běžných metod byly jen špatně, či vůbec 

nespojitelné – ultrazvukem lze s vynikajícími 

výsledky svařovat i polystyren, ABS (standardní 

i rázuvzdornou verzi tohoto plastu), plexisklo 

(rovněž včetně jeho zodolněné verze), polykar-

bonát, PVC, apod. Asi nejčastěji se využívá pro 

spojování polotovarů a výlisků z termoplastic-

kých hmot. Aplikuje se svislá vibrace sonotrody 

o frekvenci 20 až 50 kHz. Pro každý termoplastický 

materiál je vhodná určitá optimální amplituda 

vibrací ultrazvuku. 

ULTRAZVUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ NEJEN PLASTŮ

Moderní svařovací technologie ultrazvukového svařování je unikátní v tom, že ke spojení dvou 

součástí tímto způsobem nejsou zapotřebí žádné šrouby, spojky, hřebíky, pájecí materiály, 

nebo jiná adheziva.

Ultrazvukové svařování pomocí  

rotující sonotrody použila firma Pfaff 

i u svařovacího stroje na spojování 

termoplastických fólií, laminátu,  

umělých textilií apod. Pohled na práci sonotrody objektivem termokamery
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Společnost opětovně vstoupila na trhy Itálie, Ma-

ďarska, Švýcarska, aj. a nově začala dodávat své 

výrobky do Velké Británie, Číny či Mexika. V roce 

2011 tržby společnosti rostly meziročně o cca 

40 % a podíl exportu se dostal přes hranici 30 %. 

Ambice společnosti tím nekončí, a proto vedení 

firmy vynakládá nemalé úsilí a prostředky k navýšení 

výrobních kapacit, k modernizaci technologií a také 

k akvizici zákazníků nejen na nových trzích, nýbrž 

také v segmentech mimo obor kovoobráběcích 

strojů (plastikářský a gumárenský průmysl, 

energetika, aj.)

Na začátku roku 2011 firma KULIČKOVÉ ŠROUBY 

KUŘIM, a.s. uvedla na trh novou technologii výroby 

extrémně dlouhých trapézových šroubů s celkovou 

délkou až do 12 m vyráběných z jednoho kusu hří-

dele a ve druhé polovině roku představila veřejnosti 

další inovaci, a to kuličkový šroub s poháněnou 

maticí s integrovanými ložisky. Na rok 2012 připra-

vuje další novinky zaměřené na zlepšení technic-

kých parametrů kuličkových šroubů (KŠ) jako jsou 

například plynulost chodu, snížení hlučnosti, aj.

V roce 2011 jsme též představili našim zákaz-

níkům nový katalog výrobků orientovaný 

na aplikace jednotlivých typů výrobků 

nabízených v základním sortimentu spo-

lečnosti. Aplikační rozdělení je nyní 

patrné i z označení vý-

robku, kam byla 

přidána zkratka vyjadřující použití konkrétního typu 

výrobku. Tímto počinem vystoupily z celku výrobky 

předurčené pro konkrétní použití a konstruktér tak 

nyní má snadnější výběr.

Základem zůstávají standardní KŠ označení 

zkratkou ST. Tento typ kuličkových šroubů nachází 

největší uplatnění v praxi pro svou univerzálnost, 

výborné technické parametry a širokou škálu pro-

vedení. Ve většině případů jsou šrouby zhotoveny 

technologií broušení, okružování anebo kombinací 

obou technologií.

Druhá nejrozsáhlejší je kategorie vysoceú-

nosných KŠ s označením HL. Vysoceúnosné KŠ 

jsou oproti standardním KŠ charakteristické více 

jak dvojnásobnou únosností a tuhostí dosažených 

změnou rádiusu profilu závitu. U dlouhých hřídelí 

KŠ může být tento profil vybroušen pouze v matici, 

u krátkých (do trojnásobku délky matice) pak vždy 

i na šroubu. Vysoceúnosné KŠ mají nižší účinnost 

a jsou určeny pouze pro pomaluběžné aplikace.

KŠ pro vysoké rychlosti, označení HS. Vzhledem 

k vysokým nákladům lineárních elektropohonů 

a mnohdy nepříznivému působení silného mag-

netického pole jsou často aplikovány ekonomicky 

výhodnější a technicky dostačující rychloběžné 

kuličkové šrouby, u kterých je obvykle stoupání 

závitu P rovno jejich jmenovitému průměru Do 

a jsou schopny provozu i při vysokých otáčkách n 

(součin Do a n až 125 000). Použití rychloběžných 

kuličkových šroubů je kromě principiální ochrany 

regulace pohonu proti zpětnému působení vněj-

ších sil také ekonomicky výhodné.

KŠ pro malé rychlosti a přesné polohování, 

označení PP. Závit hřídele je vyráběn technologií 

broušení. Tento typ kuličkových šroubů je 

k dispozici pouze v provedení s předepnutými 

maticemi AP+A, nebo A+A. Kuličkové šrouby 

jsou nabízeny ve třídě přesnosti IT1 při dodržení 

podmínky maximální délky závitu Lz = 20×Do. 

Únosnosti těchto KŠ jsou sníženy na 70 % původní 

únosnosti standardních KŠ, a to z důvodu snížení 

počtu nosných kuliček v maticích.

KŠ s vysokou účinností, označení HE. Kuličkové 

šrouby jsou určeny pro aplikace, kde je kladen důraz 

na vysokou účinnost převodu. Jsou určeny zejména 

pro obráběcí stroje a zařízení splňující požadavky na 

nízkou energetickou náročnost a také tam, kde je 

vyšší účinnost požadována v souvislosti s eliminací 

zdrojů tepla, nebo v souvislosti s pohonem KŠ.

Vysoké účinnosti je dosaženo kvalitou výbrusu 

profilů závitů, jejich geometrií a variantně použitím 

keramických kuliček v převodu.

KŠ s poháněnou maticí s vloženými ložisky 

RMV nebo s integrovanými ložisky RMI. Jde 

o konstrukční celek určený pro přímou montáž 

do suportu zařízení a k napojení na pohon přes 

ozubené kolo nebo kolo pro ozubené řemeny. Na 

tělese matice jsou vybroušeny ložiskové dráhy pro 

radiálně-axiální ložiska, nebo nasazena kompletní 

ložiska a matice je přímo uzpůsobena pro montáž 

ozubeného kola pro výše uvedené varianty pohonu.

Transportní KŠ, označení TS. Transportní ku-

ličkové šrouby jsou určeny pro aplikace, kde není 

kladen důraz na vysokou přesnost polohování, 

jako jsou transportní a zdvihací zařízení, 

dřevoobráběcí stroje apod. Závit 

hřídele je zhotoven vál-

cováním nebo 

okružováním 

a následně je hřídel 

opatřena zakončením podle 

požadavku zákazníka. Standardní 

matice je typu APE (jednoduchá ne-

předepnutá matice s přírubou). Tento 

typ kuličkových šroubů se vyrábí v třídě 

přesnosti T5 a T7.

Detailní popis k jednotlivým kategoriím 

najdete v novém produktovém katalogu 

společnosti. 

www.ks-kurim.cz

KSK ZLEPŠUJE PARAMETRY KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ

Současný stav světové ekonomiky a oživení průmyslové výroby představují velkou příleži-

tost pro společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. k růstu a akvizicím nových zákazníků. 

V předchozích letech firma provedla řadu úsporných a proaktivních opatření, investic a inovací 

s cílem maximálně vyjít vstříc požadavkům zákazníků a potřebám na trhu. 
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N
ový produkt je výsledkem dlouhodobého part-

nerství společností SolidWorks a společnosti 

Simpoe SAS, která patří mezi přední poskytova-

tele softwaru v oblasti simulace forem pro vstřikování 

plastů a na jejíž technlogii jsou produkty Solid Works  

Plastics založeny. Nabízí zcela integrovanou a plně pro-

vázanou funkčnost v rámci „jediného okna“ SolidWorks. 

„Rozšíření spolupráce s Dassault Systèmes prostřed-

nictvím značky 3DS SolidWorks nám umožňuje vy-

užít profesionálního prodejního kanálu a nabídnout 

naše řešení konstruktérům dílů a forem. Pomůže jim 

omezit chyby, snížit náklady a zrychlit dodávky na 

trh. Bezproblémová integrace jednotlivých řešení 

znamená, že konstruktér nemusí při optimalizaci 

návrhu dílu nebo formy opouštět známé prostředí 

SolidWorksu,“ dodává Alain DuBois, prezident a ge-

nerální ředitel společnosti Simpoe. 

Simulace umožní odstranit chyby  
již na počátku
Nový software je plně integrován do SolidWorksu 

a nabízí konstruktérům i výrobcům forem známé 

a intuitivní pracovní prostředí, ve kterém mohou 

snadno a rychle optimalizovat návrhy dílů nebo 

forem pro výrobu. Snadno ovladatelná aplikace 

umožňuje uživatelům předvídat a eliminovat 

možné chyby při výrobě již v počátečních stadiích 

navrhování plastových dílů a vstřikovacích forem. 

Možnost provádět změny návrhu již v raném sta-

diu pomáhá zajistit, aby forma správně fungovala 

hned napoprvé a nebylo nutné ji přepracovávat 

či zvyšovat kvalitu dílů. SolidWorks Plastics navíc 

poskytuje uživatelům řadu důležitých informací, 

které napomáhají při rozhodování o případných 

změnách geometrie dílu, tvaru formy, výběru ma-

teriálu nebo podmínek při zpracování a pomohou 

zjednodušit výrobu daného výrobku.

Pro navrhování dílů i forem
„V mnoha oborech, například u balení spotřebního 

zboží, jsou plastové formy výhodnější z hlediska 

kvality i úspory času a nákladů. Významná část našich 

zákazníků se zabývá návrhem plastových dílů nebo 

vstřikovacích forem a budou tak moci těžit z robust-

ních funkcí softwaru SolidWorks Plastics. Klademe 

důraz na tradičně snadnou obsluhu a funkce, které 

našim zákazníkům usnadňují práci. Nově nabízený 

software poskytuje konstruktérům rychlé, přesné 

a snadno ovladatelné nástroje, které umožňují 

vytvářet návrhy forem pro vstřikování plastů na 

základě simulací,“ říká Monica Menghini, výkonná 

viceprezidentka divize Marketing, Industry & Corp 

Communication Dassault Systèmes.

Software SolidWorks Plastics bude na trh dodáván 

ve dvou balíčcích – SolidWorks Plastics Professional 

pro návrháře dílů a SolidWorks Plastics Premium 

pro návrháře a výrobce forem. Novinka již byla 

uvedena na severoamerický trh, v dalších zemích 

se objeví následně v průběhu letošního roku.  

Podrobnější informace o softwaru lze získat na 

www.solidworks.com/plastics. 

Jeden z takovýchto materiálů se uplatnil např. 

v sortimentu firmy Tescoma pro žáruvzdornou 

plastovou misku, která je vhodná pro zapékání 

a pečení pokrmů ve všech typech trub i pro jejich 

skladování v ledničce a mrazničce. Vnitřní povrch 

misky je přirozeně nepřilnavý, takže pečené pokrmy 

se nepřipálí a reagují stejně, jako při použití nádob 

s antiadhezním povlakem. 

Tajemství misky je ukryto v technologii. Je vyrobena ze 

speciálního žáruvzdorného plastu, odolného teplotám 

do 200 °C, víčko odolá 100stupňové teplotě. Speciální 

plast je výsledkem dlouhého vývoje a v současné 

době nemá na trhu konkurenci. Dosud totiž bylo 

možné zapékat pouze v mísách, které byly vyrobeny 

z keramiky, nerezu či porcelánu. Pro většinu plastů 

byl prostor rozpálené pečicí trouby nepřekonatel-

nou překážkou. Materiály schopné odolávat vysokým 

teplotám už sice v sortimentu výrobců plastů figurují, 

většinou však jde o materiály používané jako alterna-

tiva kovu v automobilovém či leteckém průmyslu. 

V tomto případě však musí materiál, vzhledem k tomu, 

že přichází do styku s potravinami, kromě vysoké 

odolnosti širokému rozmezí teplot navíc splňovat 

i přísné hygienické a zdravotní normy a předpisy. 

NOVINKA PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Společnost Dassault Systèmes představila software SolidWorks Plastics, který rozšiřuje řadu 

tradičně snadno použitelných produktů SolidWorks a usnadňuje návrhářům práci s plastovými 

díly a vstřikovacími formami.

PEČENÍ V UMĚLOHMOTNÉM NÁDOBÍ?  
DNES UŽ REALITA

Plasty začínají nahrazovat tradiční materiály, zejména kovy v řadě oblastí a kuchyně našich 

domovů nejsou výjimkou. V některých případech jde o unikátní řešení.
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Program: 

Smart řešení v ČR, plnění povinností dle směrnic EU 
(plyn, elektřina) 
Jan Zaplatílek, MPO, ČR

Hlavní postupy používané v plynárenství pro 
inteligentní měření 
Kim Vracken, Eandis – Synergrid, Belgie

Role OTE v rámci uplatnění inteligentních systémů 
v plynárenství ČR 
Jiří Šťastný, OTE, ČR

Měření plynu a podklady pro fakturaci z hlediska jeho 
prodeje 
Jaroslav Horych, VEMEX, s.r.o., ČR

Neoprávněné odběry plynu a jejich prevence 
David Fojtík, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČR

Smart metering v plynárenstve z pohľadu 
prevádzkovateľa distribučnej siete 
Jaroslav Bacigál, SPP – distribúcia, a. s., Slovensko

Jak chutná AMM v Čechách 
Ondřej Mamula, ČEZ, a.s., ČR
František Müller, ČEZ Měření, s.r.o., ČR

Smart metering – pilotní projekty. Přesnost plynoměrů 
po letech provozu
Stanislav Krňák, Měření dodávek plynu, a.s., ČR
Štěpán Chudoba, Měření dodávek plynu, a.s., ČR

Využití telekomunikačních sítí, cesta k efektivním 
výběrovým odečtům 
Jaromír Charvát, SOFTLINK, s.r.o., ČR

Smart metering – obchodní procesy, požadavky 
a provozní testy 
Peter Jakwerth, WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH, Rakousko

11. mezinárodní konference 

Měření plynu – nové trendy
se bude konat 19. a 20. června 2012 v hotelu Diplomat v Praze

Kompletní program vč. přihlášek je k dispozici na internetových stránkách ČPS www.cgoa.cz

Bližší informace:
Český plynárenský svaz, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, novak@cgoa.cz; www.cgoa.cz

Pridaná hodnota diaľkového odpočtu meradiel energií 
Boleslava Gáboríková, Macro Components s.r.o., Slovensko
Marian Doležálek, Macro Components s.r.o., Slovensko

Měření rosných bodů uhlovodíků v provozních 
podmínkách 
Jiří Mizera, Gas Lab Servis, ČR

Hraniční předávací stanice Brandov – technologie 
měření 
Ondřej Prokeš, NET4GAS, s.r.o., ČR
Daniel Tenkrát, NET4GAS, s.r.o., ČR

Vliv instalačních podmínek na přenos měření průtoků 
ultrazvukovými plynoměry
Martin Kurth, KROHNE Messtechnik GmbH, Německo
Petr Komp, KROHNE CZ, spol. s r.o., ČR

Nové trendy v oblasti smart meteringu a jejich 
uplatnění v budoucnosti
Pavel Diblík, T-Systems Czech Republic a.s., ČR
Petr Lukáš, T-Systems Czech Republic a.s., ČR

RWE GasNet, s.r.o. – nové trendy v měření DSO 
Stanislav Kazda, RWE GasNet, s.r.o., ČR

Mikrokogenerace vs. smart metering z pohledu E.ON
Milan Váša, E.ON Trend s.r.o., ČR
Jiří Kropš, E.ON Trend s.r.o., ČR

Micro Grid kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
z plynu a jejich měření 
Miroslav Hladík, Landis+Gyr s.r.o., ČR

Průkazný záznam kontroly těsnosti a inspekce 
plynárenských zařízení 
Jakub Pahorecký, Disa v.o.s., ČR
Lutz Hörnschemeyer, Hermann Sewerin GmbH, Německo
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N
a počátku veletrhu je tradičně udělováno 

ocenění Hermes Award. Letos byla tato pres-

tižní cena Hannover Messe udělena již po 59. 

Za letošní ročník 2012 si ji odváží z veletrhu spo-

lečnost Phoenix Contact za bleskový monitorovací 

systém pro větrné elektrárny. Blesky jsou zodpo-

vědné za většinu havárií, způsobujících poškození 

lopatek větrných turbín rotoru a tento průkopnický 

systém založený na elektricko-optickém Faradayově 

efektu umožňuje průběžné sledování, měří průběh 

bleskových vln na hromosvodech, dopad na každý 

z jednotlivých listů rotoru a sleduje provozní stav 

prostřednictvím internetu s využitím dálkového 

ovládání z dispečinku. Zajišťuje, že může být rychle 

zahájena údržba a údržbářské práce prováděny 

účinněji a s větší efektivitou, a pomáhá zajistit, aby 

zařízení nadále fungovalo.

Osm veletrhů zastřešovaných Hannover Messe 

2012 představilo nejnovější poznatky z výzkumu, 

výrobních technologií a služeb, automatizace prů-

myslových procesů, produktových a materiálových 

novinek, ekologických a environmentálních techno-

logií a také možností zapojení pro subdodavatele.

Industrial Automation a Energy
Hlavní události: Průmyslová automatizace patří 

k nejsilnějším sekcím veletrhů a bylo tak tomu i le-

tos – 1040 vystavovatelů obsadilo v halách 7–9, 11, 

a 14–17 výstavní plochu přes 55 tisíc m2. Ústřední 

sekcí byla Efficiency Arena, zaměřená na přizpůso-

bení továren a systémů energeticky optimalizova-

ným výrobním procesům, kde se prezentovala mj. 

moderní robotizovaná pracoviště, automatizované 

systémy využívající pokročilá vizualizační řešení 

apod. Atraktivní část tvořily i sekce zaměřené na 

mikrotechnologie a inteligentní systémy automa-

tizace. V rámci expozic věnovaných průmyslové 

automatizaci se představila i nová řešení zabývající 

se ochranou know-how a produktů před průmy-

slovým pirátstvím. 

Další z ústředních oblastí Hannover Messe zabral 

výstavní plochu více než 40 tisíc m2 v halách 11–3 

a 27 a na volném prostranství, kde umístilo své 

expozice na 1100 vystavovatelů z tohoto oboru. 

Největší světový veletrh tohoto zaměření pokrýval 

celý řetězec od výroby energie, jejího přenosu, 

skladování a distribuce až po žhavé téma dneška: 

možnosti úspor a obnovitelné zdroje, inteligentní 

sítě (smart grids).  Především na poslední zmíněné 

oblasti byla zaměřena i hlavní diskusní témata roz-

sáhlého doprovodného programu zahrnujícího 

specializované semináře a fóra, s významným 

zastoupením německá vlády, která energetické 

politice věnuje nyní mimořádnou pozornost. Spo-

lečnosti zabývající se bio-energií, výrobou energie 

ve větrných a fotovoltaických elektrárnách a také 

geotermálních zdrojích. Snahou je, aby v energe-

tickém mixu budoucnosti tvořily právě obnovitelné 

zdroje co nejvýznamnější podíl.  

Digital Factory
V hale 7 bylo možné vidět novinky zhruba 200 

vystavovatelů v oboru digitalizace průmyslové 

výroby, využití PLM systémů řízení životního cyklu 

výrobku, řízení průmyslové výroby (manufacturing 

execution systems – MES) a zdrojů (enterprise re-

source planning – ERP), 3D vizualizace, apod. Sou-

částí doprovodného programu byla i konference 

zaměřená na nejlepší příklady výrobní praxe (tzv. 

best-practice) jak optimalizovat výrobu a navazující 

procesy pro maximální efektivitu. 

Industrial Supply
Zhruba 33 000 m2 výstavní plochy v halách 3 – 6 ob-

sadilo na 1600 vystavovatelů s nabídkou subdoda-

vatelů. Představovaly se zde kromě služeb různého 

zaměření hlavně materiálové novinky a technologie 

zaměřené na efektivní využití materiálů a zdrojů. 

Prim zde hrála především partnerská země – Čína, 

která se v Hannoveru prezentovala jako vyspělá prů-

myslová velmoc, dodavatel komplexních systémů 

a významný výrobce v automobilovém průmyslu, 

slévárenství, strojírenství a energetice. Zájem ná-

vštěvníků poutaly i technologie adhezivního lepení, 

uchycovací systémy a průmyslová keramika.

IndustrialGreenTec
Nový veletrh zařazený do portfolia Hannover Messe 

byl podle organizátorů nejúspěšnější novinkou za 

poslední dekádu historie veletrhů. Potvrzuje to mj. 

účast více než 120 vystavovatelů v hale 26, prezen-

tujících environmentální technologie prolínající se 

celým hodnotovým řetězcem průmyslu. Ústředními 

tématy byla čistá výroba, ochrana vody a ovzduší při 

průmyslové výrobě, recyklace, „zelené” technologie 

a jejich uplatnění v průmyslové sféře. A také specia-

lizovaná sekce  Metropolitan Solutions, zaměřená 

na řešení reflektující potřeby měst budoucnosti.

MobiliTec a CoilTechnica
V hale 25, kde našel veletrh CoilTechnica nové umís-

tění, představila stovka vystavovatelů produktové 

novinky a služby v oblasti, kabelů a cívek, elektro-

motorů, generátorů a transformátorů. Expozice byla 

přímo napojena na vedlejší veletrh MobiliTec, další 

novinku Hannover Messe, kde vystavovalo na 140 vy-

stavovatelů novinky zaměřené především do oblasti 

elektromobility – na venkovní ploše byla soustředěna 

jak vozidla na elektrický pohon, tak využití těchto 

technologií v průmyslovém sektoru, např. v podobě 

ekologických a efektivních vysokozdvižných vozíků. 

Research & Technology
Jeden z nejzajímavějších pavilonů – hala 2. Přes 

400 vystavovatelů na ploše 9000 m2, zaměřených 

primárně na transfer technologií v duchu ústřed-

ního sloganu „tech transfer – Gateway2Innovation“ 

představovalo možnosti i reálné výsledky spolupráce 

mezi výzkumnými ústavy a institucemi a průmyslem. 

Hlavními tématy byly např. bionika, elektromobilita, 

nanotechnologie, adaptronika, kosmické aplikace 

a také řešení z oblasti moderního textilního průmyslu. 

K nejvyhledávanějším patřily expozice různých 

částí renomovaného Fraunhfoerova institutu, 

zaměřené na významné inovace strojů, zařízení 

a technologií. Nemenší zájem vzbudily však i práce 

dalších výzkumných center, jako např. DLR (Deut-

sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – využití 

navigačních systémů v zabezpečení dopravy), ETH 

Zurich (3D nanotiskárna), ESI (Embedded Systems 

Institute) Eindhoven (hi-tech embedded systémy), 

ICM (Institut Chemnitzer Maschinen – lehčené 

HANNOVER MESSE 2012

Organizátoři mohou být spokojeni: Během pěti dnů trvání veletrhů se na hannoverském 

výstavišti vystřídalo přes 190 tisíc návštěvníků ze sedmi desítek zemí, převážně z řad profe-

sionálů a firem, aby se seznámili s průmyslovými novinkami, které zde letos prezentovalo na 

5500 vystavovatelů.

V Hannoveru se představila řada světových novinek
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konstrukce, uchopovač pro destruktivní testy DIN 

vzorků), renomovaných univerzit a technických škol. 

Zastoupení zde měl i český Energoklastr.

Mechanika inspirovaná přírodou
K nejatraktivnějším expozicím patří tradičně stánky 

velkých firem. Například společnost Festo připravila 

pro letošní veletrh, jehož partnerskou zemí byla 

Čína, která prožívá rok 2012 podle svého tradičního 

kalendáře jako rok draka, model této legendární 

bytosti. Několikametrový pohyblivý kolos ovšem 

nechrlil kouř a plameny, ale demonstroval hlavně 

možnosti různých pneumatických, hydraulických 

a elektrických prvků, využívaných firmou v auto-

matizovaných systémech. Kromě novinek v oblasti 

automatizace patřily k hlavním magnetům v ex-

pozici Festo hlavně ukázky z oblasti tzv. bioniky, 

oboru využívající pro mechanická řešení principy 

a poznatky z fungování živých organismů. Vývo-

jáři firmy Festo tak již stvořili např. umělou rybu, 

rejnoka, racka, medúzu apod., kteří se pohybují 

pomocí soustavy pohonových prvků používaných 

v automatizovaných systémech, přesně jako jejich 

přírodní vzory, jež pomocí moderní hydrauliky, 

pneumatiky a elektroniky napodobují.

Novinkou letošního ročníku byla robotická ruka 

ExoHand – systém kopírující schopnosti lidské ruky 

pomocí vyspělé elektroniky. Nemenší pozornost 

budil i systém ovládání pomocí myšlenek, resp. 

elektrických procesů v mozku snímaných pomocí 

specializovaných senzorů.

Česká stopa na výstavišti
Veletrhů Hannover Messe se tradičně účastní i řada 

českých vystavovatelů, a ani letošní ročník nebyl 

výjimkou. Řada z nich využila možnosti společné 

expozice ČR. Největší koncentrace českých firem tak 

byla k vidění v hale 3, kde se prezentovali subdoda-

vatelé – na „mediaboardech“ stáncích s odborným 

tiskem zde byl přítomen i TechMagazín.  

České barvy v Hannoveru hájilo letos 56 firem 

a organizací, zejména strojírenské firmy, výrobci 

elektrotechniky a měřicí techniky, ale i Svaz slé-

váren, Asociace Inovačního podnikání, agentury 

Czech Trade a CzechInvest, HK ČR. Z výrobců např. 

Kovosvit MAS, ŽDAS Žďár n. Sázavou, ČKD Kutná 

Hora, CAG Český Brod, Strojírny Kukleny, Strojírny 

Třinec, Kdynium Kdyně, Slévárny Jindra a Metaz 

Týnec, slévárny Kuřim a Dolní Benešov, Promet 

Ostrava, KMB Systém Liberec, Prakab Praha, Sanborn 

a Silent z Valašského Meziříčí, Unitherm Jablonec n. 

Nisou, UXA Brno, Alucast Tupesy, Conel Ústí n. Orlicí, 

Elektropřístroj Modřany, Elis Plzeň, EGE České Budě-

jovice. Nováčky byly letos B+R automatizace, BMR 

Rychnov n. Kněžnou, Dinel Zlín, uherskohradišťské 

FIMES a Mesit, VUHZ Dobrá, Labara Velká Bíteš, Orbit 

Merret, ZEZ Silko Žamberk aj. A v neposlední řadě 

i výrobce stavebnic Merkur z Police nad Metují – 

a ne, že by o ně nebyl zájem… 

Výběr nejzajímavějších novinek z letošního 

ročníku Hannover Messe vám nabídneme 

v příštích vydáních časopisu.

Ovládání moderních průmyslových systémů lze provádět 

prostřednictvím biomechanické ruky, ale třeba i silou 

myšlenky pomocí speciálního snímače mozkové aktivity

Drak firmy Festo předvádí možnosti moderních pohonů
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V 
sedmdesátých letech minulého století 

docházelo k masivnějšímu průmyslo-

vému nasazení laserového řezání pomocí 

CO
2
 laserů. Tyto systémy pak byly v dalších 

letech zdokonalovány nejen s ohledem 

na vývoj samotných laserových zdrojů. Ale 

významné zdokonalovaní se týkalo též pohonů, 

řídicích systémů, postprocesorů apod. Nicméně 

i laserové zdroje doznali výrazného pokroku. Jed-

nou z přelomových událostí ve vývoji CO
2
 laserů 

pak bylo uvedení tzv. neprůtočného difusně chla-

zeného (DC ) laseru (viz. obr. 1 a 2). Tento typ la-

seru nepotřebuje externí zdroje laserových plynů 

a v systému nejsou žádné pohybující části. Z tohoto 

důvodu mají tyto lasery oproti neprůtočným vý-

razně nižší provozní náklady a také vyšší kvalitu 

výstupního paprsku. V současné době se vyrábí 

až do výkonu 8 kW.

Ke konci minulého století dosahovali výkony CO
2
 la-

serů takových hodnot, že se začaly v konstrukci 

laserových strojů více 

prosazovat lineár -

ní motory, hlavně 

s možností podstatně 

vyšších řezných rych-

lostí. Docházelo též 

k použití pevnolátko-

vých laserů, a to hlavně 

v případě řezání ten-

kých plechů. 

Na obr. 3 jsou grafy 

absorpce použí-

vaných materiálů. 

Z těchto grafů je pak 

vidět, že absorpce 

v oblasti vlnových dé-

lek pevnolátkových 

laserů (kolem 1μm) je 

výrazně vyšší než ab-

sorpce v oblasti vlno-

vých délek CO
2
 laserů 

(10,6 mm). Posledních 

10 let je pak ve znamení 

výraznějšího použití vláknových laserů. I re-

nomované laserové firmy dnes do svého 

programu zařazují vláknové lasery ve stále větší 

míře. O výhodách vláknových laserů a obecném 

přehledu průmyslových laserů bylo podrobněji 

pojednáno v předcházejícím díle tohoto seriálu. 

3-D řezání
Právě díky použití vláknových laserů se prostorové 

řezání stává daleko jednodušším. Laserová řezací 

hlava je umístěna na přírubě poslední osy robota. 

Laserový paprsek je přiveden optickým vláknem. 

V případě vyřezávání přesných otvorů ve 3-D je 

možné umístit řezací hlavu do autonomního sou-

řadnicového X-Y polohovadla, které pak při zasta-

vení robota v příslušné poloze zajišťuje vyřezání 

přesných otvorů (viz. obr. 4).

Remote cutting
V poslední době se díky zvyšujícím výkonům laserů 

a zdokonalování optických systémů (dynamický 

Seriál: LASER  PRINCIPY  APLIKACE  TECHNOLOGIE  TRENDY

LASEROVÉ ŘEZÁNÍ (3. ČÁST)
Řezání je nerozšířenější laserovou technologií. Průmyslové využití laserů se datuje do roku 1965, kdy firma Western Electric Company postavila 

funkční laserový  systém pro vrtání diamantových raznic. V roce 1967 byl pak ve Velké Británii uveden do provozu laserový systém na řezání 

ocelových plechů s použitím kyslíku jako asistenčního plynu. Záhy poté následovali systémy pro řezání nekovových materiálů. 

Obr. 1: Princip neprůtočného CO
2
 laseru

Obr. 3: Graf absorbcí jednotlivých materiálů - vhodné typy laserů

Obr. 2: Příklad CO
2
 DC laseru
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expandér) začíná v průmyslu stále více uplatňovat 

i tzv. „remote cutting“. A to převážně u nekovových 

materiálů jako jsou textilie, papír, plasty. U této 

technologie je umístěna dvouosá skenovací hlava 

vysoko (1–2 m) nad obrobkem. Před touto ske-

novací hlavou je umístěn dynamický expandér, 

který zajišťuje optimální nastavení velikosti řezného 

bodu. K rozmítání paprsku po řezné ploše dochází 

vychylováním paprsku dvěma galvoskenery ve 

skenovací hlavě, která samotná při procesu řezání 

zůstává na jednom místě. U laserového svařování je 

tato metoda podstatně více využívána. Více detailů 

o samotném principu pak přiblížíme v následují-

cím díle seriálu, který se bude zabývat laserovým 

svařováním. 

Při vlastním procesu řezání v podstatě dochází ke 

třem různým procesům: sublimační řezání, tavné 

řezání a řezání plamenem. Ve většině případů při 

laserovém řezání (viz. obr. 5) dochází ke kombinaci 

některých z těchto třech procesů. 

Sublimační řezání: materiál je z místa řezu 

odpařován. K tomu je potřeba vysoké intenzity 

laserového záření, které je dosaženo vhodným 

nastavením parametrů laseru a fokusační optiky 

tak, aby docházelo k okamžitému odpaření ma-

teriálu. Vytvořené kovové páry jsou odfukovány 

z řezu asistenčním plynem. Převážně se jako 

asistenční plyn používá dusík nebo argon, aby 

nedocházelo k oxidaci materiálu. Jelikož téměř 

nedochází k tavení materiálu, je řez kvalitní, 

hladký a bez otřepů. 

Tavné řezání: vyžaduje nižší výkony než už sub-

limačního řezání, jelikož dochází pouze k tavení 

materiálu a ten je z řezné spáry vyfukován proudem 

inertního plynu.

Řezání plamenem: používá se u řezání běžných 

a konstrukčních ocelí z důvodu vysoké řezné 

rychlosti. Místo inertního plynu se používá jako 

asistenční plyn kyslík. Materiál je zahřát na teplotu 

vyšší než zápalnou, čímž dojde k exotermické re-

akci, která dodává energii procesu řezání. Oproti 

sublimačnímu a tavnému řezání jsou řezné rychlosti 

zhruba dvakrát vyšší. Kvalita řezu sice není tak dobrá, 

ale pro velkou většinu aplikací bohatě postačující.

Jak bylo zmíněno výše, tak v posledních pár letech 

dochází v mnoha případech k náhradě CO
2
 laserů 

vláknovými lasery. Pro srovnání je na obr. 6 uve-

deno srovnání řezných rychlostí při řezání nerezo-

vého materiálu. Jak je patrno z obrázku, tak u ten-

čích materiálů je řezná rychlost vláknových laserů 

výrazně vyšší, a to i s polovičním výkonem laseru. 

Oblast a problematika laserového řezání je po-

měrně obsáhlá a bylo o ní napsáno nespočetné 

množství textů. Věříme, že sdělené informace na 

takto omezeném prostoru, alespoň částečně při-

nesou zajímavé informace. 

Ing. Pavel Kořán

LAO – Průmyslové systémy, s.r.o.

Obr. 4: Laserové robotizované 3-D řezání

Obr. 5: Princip laserového řezání

1. Technologický plyn; 2. Tryska; 3. Vzdálenost trysky;  

4. Řezná rychlost; 5. Roztavený materiál;  

6. Struska; 7. Drsnost; 8. Tepelně ovlivněná zóna (HAZ);  

9. Šířka řezu.

Obr. 6: Porovnání řezných rychlostí
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P
řípravy na největší mezinárodní průmyslový 

odborný veletrh VIENNA-TEC 2012, jehož brány 

se otevřou 9. října 2012, jsou v plném proudu. 

Veletrh, který se koná jednou za 2 roky, nabízí mož-

nost zhlédnout na jednom místě pod jednou stře-

chou 6 mezinárodních odborných průmyslových 

veletrhů AUTOMATION AUSTRIA (automatizace),  

ENERGY-TEC (energie), IE (průmyslová elektro-

nika), INTERTOOL (nástroje a nářadí), MESSTECH-

NIK (měřicí a regulační technika) a SCHWEISSEN/ 

/JOIN-EX (svařování) a speciální expozice MENSCH.AR-

BEIT.SICHERHEIT, HYDRAULIK, SENSORICS, LOGISTICS, 

MANUFACTURING a OBERFLÄCHENTECHNIK. Poprvé 

se v rámci veletrhu uskuteční speciální expozice 

IT@INDUSTRY.

Pořadatel veletrhu Reed Exhibitions Messe Wien evi-

duje historicky největší zájem ze strany podnikatelů 

z České republiky. Už k dnešnímu datu se závazně 

přihlásilo více než 10 vystavovatelů z ČR, což je 

pro historii tohoto největšího rakouského veletrhu 

rekordní. Velký zájem o VIENNA-TEC také projevují 

podnikatelé z různých zemí střední a východní 

Evropy a EURASIE. Poprvé se na veletrhu očekává 

účast delegací podnikatelů z více než sedmi regio-

 nů Ruské federace, včetně Moskvy, Petrohradu, Již-

ního Uralu, Kaliningradu, Omsku, Čuvašie a Kalugy. 

Většinu vystavovatelů VIENNA-TECu tradičně tvoří 

rakouské a německé firmy. Ze strany České repub-

liky plánuje na veletrhu společnou expozici státní 

agentura CzechTrade, na které se bude prezentovat 

např. firma Koplast s.r.o. Na samostatných stáncích 

se na veletrhu představí např. firma Surfin z Brna, 

zabývající se povrchovými úpravami a prodejem 

práškových barev a technologií pro lakování, dále 

firma JSP s.r.o., která je předním českým dodavate-

lem a výrobcem měřicí a regulační techniky včetně 

projektovaní MaR a dodává přístroje pro měření 

a regulaci tlaku, teploty, průtoku, tepla, hladiny, 

vodivosti, pH, O2 a vlhkosti. Dalšími vystavovateli 

jsou firma Kovo Staněk, VUT Brno, Bomar, dataPart-

ner nebo společnost Kalina Industries. Další firmy 

možnosti a formy své účasti zvažují.

Na veletrhu jsou očekávány také delegace z různých 

regionů České republiky, např. delegace z regionu 

Vysočina nebo z regionu Jižních Čech, delegace 

Asociace strojních inženýrů ČR nebo delegace 

České metrologické společnosti.

Schwarz & Partner – oficiální výhradní zastoupení 

VIENNA-TECu v České republice nabízí středním 

a menším českým firmám kromě standartní účasti na 

samostatných nebo společných stáncích navíc spe-

ciální prezentační balíčky, včetně katalogových 

prezentací. Více informací získáte na telefonním 

čísle 603 278 654 u paní Lenky Kotllárové.

EUROKONTAKT
České firmy se dále mohou po předchozí domluvě 

se společností Schwarz & Partner zúčastnit řady me-

zinárodních setkání EUROKONTAKT, např. s delegací 

z dalekého sibiřského regionu Omsk z Ruské federace.

Z regionu Omsk se budou účastnit na VIENNA-

-TECu následující firmy, které hledají obchodní za-

stoupení v České republice nebo nabízejí společnou 

výrobu - firma INNOVA (specializující se na vývoj 

a zavádění nových technologií mikrovlnného sušení 

v různých oblastech zemědělství), GEOSYSTEMS (vý-

zkum a vývoj v oblasti vesmírné geodézie), KV-SVJAZ 

(vědecko-technická společnost specializující se na 

návrhy a výrobu telekomunikačních zařízení v dosahu 

středních vln pro dálkové mobilní radiostanice), UL-

TRASYST (specializující se v oblasti vývoje technologií, 

konstrukcí a výroby zařízení pro ultrazvukové čištění 

materiálů), DIAL (výrobce přístrojově-softwarových 

systémů screeningové diagnostiky), METROMED 

(vývoj a výroba lékařských přístrojů), OMIKS (výroba 

technologických a diagnostických vybavení pro 

trakční kolejová vozidla), TEST-LAB (služby pro ana-

lýzu životního prostředí a diagnostiku onemocnění), 

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE (sériová průmyslová 

výroba, jejíž součástí je kovoobrábění) a PŘESNÁ 

ELEKTRONIKA (služby v oblasti vědecko-technického 

vývoje a vývoje rádiových přístrojů lékařské techniky).

Společnosti se zájmem o spolupráci se slovin-

skými firmami mohou obdržet profily těchto 

firem již před zahájením veletrhu. Zvažují se také 

možnosti setkání podnikatelů řady regionů České 

republiky s rakouskými firmami.

VIP pozvánky (čestné vstupenky) pro Vás a Vaše 

obchodní partnery Vám mohou poskytnout me-

diální partneři projektu v České republice, ale také 

řada regionálních hospodářských komor, asociací 

a svazů.

Více aktuálních informací o VIENNA-TECu 2012 

najdete v němčině na www.vienna-tec.at nebo 

v češtině na www.sp.cz.

 Aktivní zájem o účast na veletrhu VIENNA-TEC je 

také ze strany podnikatelů a organizací ze sou-

sedního Slovenska. Bratislavská regionální komora 

SOPK připravuje společný stánek slovenských firem 

regionu Bratislava, v rámci kterého se budou pre-

zentovat firmy IMC Slovakia, s.r.o., IRONAL spol. s r.o., 

SNAHA s.r.o., TESLA Liptovský Hrádok, a.s. a firma 

Prematlak, s.r.o. Navštívit lze také samostatnou 

expozici slovenské společnosti QUAD Industries, 

která představí podsvícenou kapacitní klávesnici 

vlastního vývoje, se senzory umístěnými přímo pod 

krycím panelem nezávisle na řídící DPS. 

Den Slovenska
Dne 9. 10. 2012 se v rámci veletrhu uskuteční 

Den odborných návštěvníků ze Slovenské re-

publiky. Již nyní plánuje svoji účast na veletrhu 

Slovenská svářečská společnost, Slovenská asociace 

strojních inženýrů, delegace regionu Žilina, odbor-

níci ze slovenských univerzit, odborná a regionální 

média a další firmy a organizace.

Pro velký zájem slovenských firem o návštěvu ve-

letrhu VIENNA-TEC plánuje společnost Schwarz 

& Partner s.r.o. Praha, vypravit 10 autobusových 

zájezdů z různých regionů Slovenska, např. z Bra-

tislavy, Trnavy nebo Trenčína.

Věříme, že účast na VIENNA-TECu 2012 přinese fir-

mám spoustu nových pozitivních zážitků a pomůže 

získat nové zajímavé obchodní kontakty se západní 

a východní Evropou.

Pro včasnou registraci na veletrh a další informace 

prosím kontaktujte výhradní oficiální zastoupení 

veletrhu VIENNA-TEC pro Českou republiku a další 

země střední a východní Evropy a EURASIE:

Schwarz & Partner spol. s r.o.

Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1

tel.: +420 603 278 654

viennatec@centrum.cz, www.sp.cz 

VIENNATEC 2012  OHŇOSTROJ INOVACÍ 
A PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Sousední Vídeň bude na veletrhu VIENNA-TEC ve dnech 9.-12. října 2012 hostit historicky 

největší účast firem z České republiky a také prestižní mezinárodní setkání EUROKONTAKT.

 Ilustrační foto Schwarz & Partner

 Ilustrační foto Schwarz & Partner

 Ilustrační foto Schwarz & Partner
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T
ermínové spojení MSV se specializovanými 

technologickými veletrhy není úplnou no-

vinkou. Pořádající společnost Veletrhy Brno 

již v roce 2010 reagovala na vývoj ekonomiky i pre-

zentovaných branží a ke strojírenskému veletrhu 

přiřadila další specializované veletrhy. Nové spojení 

se osvědčilo. Firmy, které se dříve účastnily jak Me-

zinárodního strojírenského veletrhu, tak specializo-

vaných projektů, přivítaly možnost vystavovat jen 

jednou v roce před širokou odbornou veřejností. 

Spokojeni byli také návštěvníci, kteří na jednom 

místě mohli získat všechny potřebné informace od 

novinek ve výrobních technologiích přes výhodné 

nabídky od dodavatelů až po problematiku finan-

cování nebo výzkumu. 

Osvědčená spojení 
Letošní ročník MSV bude koncipovaný obdobně 

a návštěvníkům nabídne společnou prezentaci se 

šesti příbuznými průmyslovými obory. Vedle Mezi-

národního strojírenského veletrhu s osmi speciali-

zovanými oborovými celky nebude chybět bienální 

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

IMT. Zaměření bude na slévárenské technologie, 

které v Brně již od roku 1972 prezentuje Mezinárodní 

slévárenský veletrh FOND-EX. Delší tradici má další 

prestižní veletrh, a to Mezinárodní veletrh svařovací 

techniky WELDING, který měl premiéru již v roce 1969 

a dlouhodobě zaujímá pozici oborové jedničky ve 

střední Evropě. Na výstaviště se vrací Mezinárodní 

veletrh technologií pro povrchové úpravy PRO-

FINTECH a na rozdíl od roku 2010 nebude chybět 

ani Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů  

PLASTEX, který se v Brně naposledy konal před čtyřmi 

lety. Průmyslové veletrhy doplní Mezinárodní vele-

trh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce 

a pracovního prostředí INTERPROTEC. 

„India Show“
Rok 2012 bude pro MSV výjimečný rozsáhlou 

účastí firem z Indie, která patří k zemím s nejvyš-

ším hospodářským potenciálem. V rámci veletrhu 

proběhne tzv. „India Show“, což je nejvyšší forma 

oficiální obchodní a ekonomické prezentace Indie 

v zahraničí, která se kromě ČR letos uskuteční pouze 

v Japonsku. Na 150 indických firem představí na 

MSV své výrobky a technologie. 

„Indie je obchodně velmi zajímavé teritorium a její ros-

toucí ekonomika se ocitla v centru pozornosti českých 

podnikatelů. Proto jsme velmi potěšeni, že Indie přijala 

pozvání stát se partnerskou zemí letošního Mezinárod-

ního strojírenského veletrhu. Jde o první takto výraznou 

výstavní prezentaci indických firem v historii MSV a my 

uděláme vše pro to, aby byla úspěšná a přispěla k roz-

voji obchodních kontaktů mezi českými a indickými 

podnikateli,“ řekl ředitel MSV Jiří Rousek.

Vzájemný obchod mezi ČR a Indií se za posledních 

10 let zvýšil bezmála 10krát a asijská země s per-

spektivou ekonomického růstu patří mezi prioritní 

země českého zahraničního obchodu. Na MSV se 

připravuje také česko-indické podnikatelské fórum 

a několik odborných seminářů, které se zaměří 

zejména na oblast obráběcích strojů, dobývací 

techniky a energetického strojírenství. 

Projekt Partnerská země MSV se letos uskuteční 

již popáté. Jako první bylo v roce 2008 Německo, 

následovalo Slovensko, Rakousko a Polsko. V této 

čestné pozici se tak postupně vystřídaly všechny 

sousední země, které jsou zároveň klíčovými ob-

chodními partnery České republiky.

IMT 2012 již poosmé
Nosným oborem MSV budou kovoobráběcí a tvá-

řecí stroje, kterým je vyhrazen nejen největší pavi-

lon P, ale i další výstavní plochy. Obráběcí a tvářecí 

technika je nejen páteřním strojírenským oborem, 

bez kterého se neobejde prakticky žádná průmy-

slová výroba, ale zároveň i tradičním a exportně 

velmi úspěšným odvětvím českých výrobců. Česká 

republika v tomto oboru dlouhodobě patří mezi 

15 producentsky nejsilnějších zemí světa. 

Na brněnském výstavišti se obráběcí a tvářecí stroje 

prezentují každý rok, ale v sudých letech, kdy se 

nekoná světová výstava EMO, je jim věnována 

zvýšená pozornost. Největší oborová prezentace 

v regionu střední a východní Evropy se letos usku-

teční poosmé a již nyní je jasné, že bude mít velmi 

kvalitní zastoupení.

Již v předstihu potvrdili svou účast tradiční velcí 

vystavovatelé jako např. Tajmac-ZPS, TOS Varnsdorf, 

skupina ALTA, Kovosvit MAS nebo Šmeral Brno. 

Z tradičních zahraničních vystavovatelů nebudou 

chybět společnosti jako Agie Charmilles, Alfleth 

Engineering, DMG, Heidenhain, Swisstool a další.

Velký zájem o účast pořadatelé zaznamenávají 

také v dalších oborech. Např. v oborovém celku 

Materiály a komponenty se již v předstihu přihlásily 

firmy jako Vítkovice, Ferona, SEW-Eurodrive, Bibus 

a další. Účast na veletrhu PLASTEX již potvrdily 

společnosti Arburg, Engel, Kuboušek, Plastochem 

aj. Další významní vystavovatelé potvrdili účast 

například v oborech měření a automatizace nebo 

pohony, pneumatika a hydraulika.

Zvýrazněná témata MSV
Z oborového pohledu bude hlavním tématem 

ročníku bienální průřezový projekt Automatizace 

– měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. 

Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou 

elektrotechnickou asociací akcentuje využití průmy-

slové automatizace v jednotlivých oborech. Letošní 

pátý ročník se zaměří na propojení nových infor-

mačních technologií a řízení výrobních procesů, na 

zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschop-

nosti a na snižování celkových nákladů. 

Průřezový charakter má také projekt Transfer tech-

nologií a inovací, který se při MSV koná již počtvrté. 

Jde o kontaktní centrum a současně největší tu-

zemskou soustředěnou nabídku vědecko-výzkum-

ných kapacit pro průmyslové využití. K tradičním 

účastníkům patří vysoké školy, výzkumná centra 

a ústavy, Akademie věd ČR a další subjekty, které 

zde prezentují úspěšné výzkumné projekty i kon-

krétní aktivity. Investoři a podnikatelé tak mohou 

na jediném místě získat přehled o výzkumné sféře 

a možnostech vzájemné spolupráce.

S posunem MSV do tradičního zářijového termínu 

souvisí také posun uzávěrky přihlášek. Pořadatelé na-

bízí opět možnost elektronické přihlášky k účasti, která 

je k dispozici na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv. 

PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ 
VELETRH BRNO OPĚT V ZÁŘÍ

V zářijovém termínu, tj. od 10. do 14. září se uskuteční v Brně již 54. ročník tradičního 

mezinárodního strojírenského veletrhu a společně s ním dalších 6 specializovaných 

technologických veletrhů.
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A
reál výstaviště v době konání průmyslových 

veletrhů navštívilo 16 842 návštěvníků, kte-

rým se na jednom místě představila celá řada 

nových produktů a technologií z různých oborů 

průmyslu a díky tomu získali informace o aktuálních 

tématech i vývoji v jednotlivých oblastech.

Grand Prix
V soutěži, která už neodmyslitelně patří k průmyslo-

vým veletrhům, se hodnotí nejlepší exponát nebo 

technologie. Vystavující firmy mohly do soutěže 

přihlásit výrobek, který je inovativní, přináší pokrok 

v daném oboru a svými parametry je srovnatelný 

se světovou úrovní. 

Odborné hodnotitelské porotě soutěže Grand Prix 

– For Industry a For Logistic předsedal doc. Ing. Stani-

slav Maňas, CSc. Z celkem 19 přihlášených exponátů 

nebo technologií komise rozhodla udělit tři ceny 

za nejlepší exponát/technologii bez určení pořadí. 

Grand Prix For Industry 2012 získala firma PROFIKA 

s.r.o. za CNC Dlouhotočný automat „SWISS“ 

XD32H, včetně kompletní technologie „šachová 

figura“, za jeho řidicí systém Fanuc a jeho komplexní 

řešení pro výrobu složitých výrobků z tyčového ma-

teriálu. Další cenu obdržela společnost 4ISP s.r.o. za 

Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC 

strojů-C12 a tiskárnu Fabbster z tohoto systému. 

Firmě J.A.Clean, s.r.o. byla předána cena Grand Prix 

For Logistic 2012 za Bezpečnostní zábrany „FLEX 

IMPACT“, které představují inovativní řešení bez-

pečnostních zábran a ochranných prvků umožňující 

zajištění ochrany pracovníků, skladovacích systémů, 

přepravních prostředků a stavebních prvků v logi-

stických i výrobních provozech. Čestného uznání 

poroty se dočkala firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, 

spol. s r.o. za Tiskárnu Markem-Imaje 9232 1.1G. 

Česká společnost Strojírenské technologie již čtvrtým 

rokem vyhlásila Cenu za technologii, kterou uděluje 

nejvýznamnějšímu technologickému řešení, progre-

sivní technologii, případně netradičnímu postupu 

ve strojírenské výrobě, které byly prezentovány na 

veletrhu For Industry. Předseda hodnotitelské komise 

prof. Dr. Ing. František Holešovský předal Cenu za 

technologii společnosti Profika s.r.o. za Dlouho-

točný automat XD32H. „Tato technologie zahrnuje 

moderní řešení multifunkčního stroje s obráběním 

v překrytém čase. Jde o technologicky vysoce pří-

nosné řešení pro výrobu z pohledu produktivity 

obrábění sérií součástí malých průměrů. Stroj je vy-

baven podavačem tyčového materiálu a odváděním 

třísek,“ oceňuje tuto technologii prof. Holešovský.

V soutěži Top Expo o nejzdařilejší expozici, která 

je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro 

komunikaci se zákazníkem včetně označení a cel-

kového designu, bylo ocenění veletrhu For Industry 

předáno společnosti BIBUS s.r.o. Na veletrhu For 

Logistic byla jako nejpůsobivější oceněna expozice 

společnosti BITO skladovací technika CZ s.r.o.

Ohlasy po veletrhu  
z řad odborných garantů:
„S naší účasti na veletrhu For Industry 2012 jsme 

vcelku spokojeni s ohledem na některá nová 

a úspěšná designová řešení, která jsme tam pre-

zentovali. Bylo to především krytování velkých 

obráběcích center a designová řešení systémů 

pro závodní vozidla, což bylo doloženo rovněž 

spoluúčastí výrobních podniků v našem stánku. Ná-

vštěvníci tak mohli názorně uvidět, že design nezna-

mená jenom nezávazné módní stylové hrátky, jak 

je mediálně často předváděno, ale že se především 

jedná o přínosnou tvůrčí činnost, dnes již v kvalitní 

strojírenské výrobě zcela nezbytnou. Design dokáže 

předvést dokonalost výrobků a tím také vytvořit 

věhlas značky strojírenské firmy. Předvedené práce 

Asociace designérů ukázaly, že naši členové jsou 

schopni takové požadavky plnit.“ sdělil Miloslav 

Šindler, předseda Asociace designérů.

„Dle názoru Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 

má veletrh stoupající kvalitativní úroveň, a můžeme 

si jen přát, aby tento trend pokračoval. Jedině tímto 

se dostane naše republika opět na výsluní ve vývoji 

v průmyslu, tak jak kdysi bývala,“ zhodnotil účast 

Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů 

a živnostníků ČR. /hm/

OCENĚNÉ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

V pražském veletržním areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech se od 13. do 16. března usku-

tečnila premiéra průmyslových veletrhů For Industry, For Logistic, For Electron, For Energy 

a For Automation, které byly zaměřené na strojírenství, logistiku, elektrotechniku, energetiku 

a automatizaci. Veletrhů se zúčastnilo 326 vystavovatelů z 10 států.

Dvojnásobně oceněný CNC Dlouhotočný  

automat „SWISS“ XD32H získal  

GRAND PRIX i Cenu za technologii  

veletrhu FOR INDUSTRY
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Budova technologického centra v těsné blízkosti 

dálnice D1 má přes 1000 m2 zastavěné plochy, z níž 

podstatná část připadá na show room o rozloze 

585 m2. Ve zbývajících částech objektu se nacházejí 

administrativní, školicí a zasedací místnosti – nové 

pracoviště bude zaměstnávat 23 lidí. Na předváděcí 

ploše v hlavní hale jsou vystaveny novinky ze sou-

časného portfolia značky Mazak.

Význam, který společnost novému centru přikládá 

dokumentuje i to, že na slavnostní otevření přijel 

nejvyšší management firmy - výkonný ředitel spo-

lečnosti Yamazaki Mazak pan Takashi Yamazaki, 

ředitel evropské divize společnosti Marcus Burton, 

i zakladatel pražské pobočky Kiyotaka Saito, zúčast-

nil se jej i generální ředitel Agentury pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest Miroslav Křížek.

„Pracujeme na intenzivní inovaci produktů a chceme 

rozvíjet širokou škálu modelů. Věříme, že tyto stroje 

budou nabízet zákazníkům produktivitu daleko za 

předchozí výrobní technologií“, uvedl při oteření 

technologického centra výkonný ředitel firmy Takashi 

Yamazaki. „Vždy jsme si uvědomovali, že je nezbytné, 

abychom pro naše zákazníky byli partnetrem, a ne 

jen dodavatelem. Z tohoto důvodu jsme začali 

vytvářet síť technologických center pro podporu 

našich zákazníků na globální úrovni. Je v nich srdce 

a duše tohoto konceptu, který má pomáhat zákaz-

níkům osvojit si nové technologie obráběcích strojů. 

Chceme, aby se naši obchodní partneři, dodavatelé 

nástrojů a softwarová podpora spojili způsobem, 

který umožní plně využít zvýšení produktivity.“ 

Zdůraznil, že zůstat a růst v oblasti obchodu v sou-

časné době znamená především zvýšit produktivitu 

a koncept technologického centra je proto navržen 

tak, aby pomohl efektivně implementovat někeré 

z nových modelů strojů Mazak, vyvíjených s cílem 

zvýšit konkurenceschopnost výrobců na trhu. 

„Česká republika patřila vždy k nejvyspělejším prů-

myslovým zemím i před 2. světovou válkou. Zatímco 

jiné části světa trpěly nedostatkem kvalifikovaných 

pracovních sil, promovalo každý rok na českých 

technických školách více než 5000 strojních inže-

nýrů. Je pro nás velmi významné otevřít toto techno-

logické centrum právě zde. Jsme pevně odhodláni 

podporovat výrobní komunitu v České republice 

a upřímně si přeji, aby se toto zařízení a organizace 

využívaly jako prostředek k dalšímu zlepšení výrobní 

produktivity“, uvedl Takashi Yamazaki. 

MAZAK ZŘÍDIL U PRAHY  
NOVÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

V úterý 17. dubna otevřela společnost Mazak poblíž Prahy v Jažlovicích u Říčan svou novou 

pobočku a středoevropské technologické centrum, které bude sloužit zákazníkům z ČR, Polska, 

Maďarska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a států bývalé Jugoslávie. 

Nová budova technologického centra Yamazaki Mazak je mj. 

nominována i do letošního ročníku prestižní soutěže Grand 

Prix obce architeků

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili Kiyotaka Saito 

(první zleva), Miroslav Křížek (třetí zleva), Takashi Yamazaki 

(čtvrtý zleva) a Marcus Burton (poslední v řadě)
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HP konvergovaný cloud byl navržen speciálně pro 

podnikový sektor, v němž rozšiřuje možnosti využití 

cloudových technologií napříč IT infrastrukturou, 

aplikacemi a informacemi. Efektivně propojuje dílčí 

řešení HP: konvergovanou infrastrukturu, konvergo-

vanou správu a bezpečnostní technologie, konvergo-

vané informace a vylepšenou technologii OpenStack. 

Uživatelům nabízí možnost volby prostřednictvím 

otevřeného systému založeného na průmyslových 

standardech, který podporuje různé hypervisory 

(specializovaný software, sloužící k rozdělení hardwa-

rových prvků na logické jednotky, umožňující vytvá-

řet virtualizační vrstvy, zajišťuje spouštění virtuálních 

systémů a řídí přidělování jejich systémových pro-

středků), operační systémy a prostředí. Zajišťuje také 

vysokou spolehlivost (pomocí nástrojů pro správu 

a zabezpečení, které propojují jednotlivé informace, 

aplikace a dílčí části IT infrastruktury) a soulad díky 

jediné společné architektuře.

Nové podmínky si žádají  
inovovaný přístup
„Konvergence cloudových technologií a stále se 

rozšiřující možnosti mobilního připojení zásadně 

mění požadavky na budování technologické infra-

struktury, návrh aplikací a poskytování informací. 

Konvergovaný cloud umožní organizacím sjednotit 

veřejné, privátní a řízené cloudové služby s jejich 

dosavadní IT infrastrukturou a vytvořit transparentní 

hybridní prostředí, které se dokáže rychle přizpů-

sobit proměnlivým požadavkům trhu či novým 

obchodním strategiím,“ řekl Bill Veghte, ředitel pro 

strategii a výkonný vicepresident divize HP Software.

Průzkum The Future of Cloud provedený na zakázku 

pro HP v únoru letošního roku odhalil, že organizace 

v současnosti provádějí výrazné změny ve způsobu 

poskytování služeb, ale i to, že narůstá množství clou-

dových řešení, pořízených bez vědomí či domluvy 

s IT oddělením. Vyplývá z něj, že v téměř polovině 

organizací se dá najít alespoň jedno oddělení, které 

pracuje s neschválenými cloudovými IT řešeními, 

a dalších 18 % respondentů naznačilo, že si nejsou 

jistí, zda v jejich IT infrastruktuře neschválené systémy 

nepracují. Vzhledem k odhadovanému dvojnásob-

nému zvýšení využívání privátních a veřejných clou-

dových modelů do roku 2020 bude provozní úspěch 

organizací záviset na jejich schopnosti centralizovat 

implementaci takových řešení, maximálně je zjed-

nodušit a minimalizovat možná rizika.

Veřejný cloud HP pro webové aplikace 
nové generace
V portfoliu služeb HP Cloud Services je prvním řešením 

„HP Public Infrastructure as a Service“ (veřejná 

infrastruktura jako služba), jako veřejná beta verze od 

10. května letošního roku. Zahrnuje možnost využívání 

výpočetního výkonu virtuálních počítačů „na vyžádání“ 

podle potřeby (on-demand), vysoce škálovatelnou 

kapacitu online úložišť a akcelerovanou dostupnost 

přednačteného obsahu jednotlivým koncovým uživa-

telům. Díky těmto možnostem budou moci vývojové 

týmy zprovoznit nové služby během pouhých něko-

lika minut a platit jen za skutečně využívané zdroje.

Prostřednictvím tohoto servisu jsou formou privát-

ních beta verzí zpřístupněna rovněž dvě další řešení 

typu infrastruktury jako služby: relační databázový 

nástroj pro MySQL a bloková úložná služba zajišťu-

jící snadný přesun dat z jedné výpočetní instance 

do jiné – a to kdykoli podle potřeby.

Správa hybridních prostředí 
Nový nástroj HP Cloud Maps rozšiřuje nabídku inte-

grovaných otevřených řešení HP díky předpřiprave-

ným šablonám aplikací, které tvoří variabilní katalog 

aplikačních služeb připravených pro snadné nasa-

zení jediným stisknutím tlačítka. Společně s řešením 

HP CloudSystem dokáže HP Cloud Maps zkrátit 

čas potřebný pro vytvoření nových služeb v rámci 

firemních aplikací z měsíců na pouhé minuty.

HP také představilo software HP Service Virtua-

lization 2.0, který pomůže organizacím s testo-

váním aplikací. Jeho prostřednictvím mohou díky 

zpřístupnění omezených služeb v simulovaném 

virtualizovaném prostředí otestovat kvalitu a vý-

kon cloudových nebo mobilních aplikací, a to bez 

přerušení běžného provozu.

Aby organizace lépe zvládly problematické na-

sazení nových cloudových služeb v složitějších 

starších sítích, mohou využít řešení HP Virtual 

Application Networks. Tato novinka urychluje 

nasazení aplikací, automatizuje jejich správu a za-

jišťuje spolehlivost jednotlivých vrstev během po-

skytování cloudových a virtualizovaných aplikací 

v rámci architektury HP FlexNetwork.

Pro zákazníky, kteří chtějí „dostat“ z jejich sítí skutečné 

maximum, představilo HP dvě nové síťové služby.  

HP Virtual Network Protection Service na-

bízí osvědčené postupy pro nastavení základních 

parametrů zabezpečení v servisní vrstvě síťové virtu-

alizaci a pomáhá tak snižovat riziko dopadu běžných 

síťových hrozeb. HP Network Cloud Optimization 

Service pomáhá podle HP vylepšit poskytování clou-

dových služeb až o 93 % oproti tradičním technikám.

Pro organizace, které nechtějí spravovat svůj vlastní 

cloud, je určena novinka HP Enterprise Cloud Servi-

ces, která nabízí technologie privátních cloudů, nepře-

tržitých služeb a unifikované komunikace. Díky out-

sourcingu správy cloudu mohou využívat jednotlivé 

služby „na vyžádání“ a platit pouze za ně; uspořené ná-

klady pak přesunou do nových strategických projektů.

Poslední novinky HP představují služby HP Enginee-

ring Cloud Transformation Services, které po-

máhají vývojovým týmům zvýšit jejich produktivitu 

a rychleji uvést nové produkty na trh. Na tyto služby 

pak navazují ještě školení, která seznamují zákazníky 

s možnostmi, jak se vyhnout bezpečnostním rizikům 

z oblasti cloudových technologií. /hp/

Poskytování infrastruktury jako služby – IaaS – zba-

vuje firemní zákazníky nutnosti investic do nákupu 

nezbytného IT vybavení, jako jsou servery, úložiště 

a síťové prvky. Každý uživatel si díky on-line mana-

gementu může jednoduše vytvořit vlastní datové 

centrum, které oproti klasickému přináší celou 

řadu výhod. Zákazník vždy platí pouze za služby, 

které potřebuje a které skutečně využije, ať už jde 

o potřebný výkon, kapacitu, či odbornou pomoc. 

Kromě úspory investičních a provozních nákladů na 

IT má každá společnost k dispozici nejmodernější 

technologie s profesionální technickou podporou. 

Zároveň získá pro svá data bezpečné a vždy do-

stupné úložiště, dedikovaný výkon podle aktuální 

potřeby, vytváření vlastních virtuálních sítí či geo-

redundance pro případ neočekávaného výpadku. 

Garantovaná dostupnost činí až 99,999 % a je od-

stupňována podle potřeb konkrétního uživatele.

Datové centrum, které využívá T-Mobi le, má pa-

rametry kategorie Tier III+. Redundantní připojení 

k internetu je zajištěno optickými spoji, přičemž 

další potřebnou konektivitu lze posílit také bez-

drátovými spoji. 

Společnost HP představila řešení nazvané konvergovaný cloud (HP Converged Cloud), které 

nabízí vůbec poprvé možnost využívání hybridního poskytování služeb a řešení, založených 

na běžné architektuře propojující tradiční IT, privátní a veřejné cloudové technologie.

VIRTUÁLNÍ DATOVÁ CENTRA TMOBILE

V nabídce ICT služeb společnosti T-Mobile se objevila virtuální datová centra. Jde o cloudovou 

novinku, která firemním zákazníkům přináší výhody spojené s vizualizací, jako je vysoká 

flexibilita či snižování nákladů na IT. Společnosti tak v rámci jednoho řešení mají možnost 

zajistit telekomunikační a IT služby od jediného dodavatele. 

UNIKÁTNÍ KONVERGOVANÝ CLOUD
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O
dolné počítače nejsou přes své honosné 

označení samozřejmě určeny k tomu, aby 

s nimi uživatelé mlátili o zem nebo se s nimi 

potápěli do hlubin, ale příležitostný pád z metrové 

výšky, polití kapalinou nebo dopravu po rozdrncané 

cestě přežijí, na rozdíl od svých běžných protějšků 

bez úhony, a mohou dále fungovat a plnit úkoly, pro 

něž jsou určeny. Konektory jsou chráněny gumo-

vými vodo- a prachotěsnými krytkami, stejně jako 

části vystavené případnému nárazu jsou potaženy 

bezpečnostní vrstvou z odolného materiálu. Prostě 

všude tam, kde má běžný počítač nějakou slabinu 

hrozící vniknutím nečistot nebo vlhkosti, ulomením 

či zkratem, je použit nějaký způsob ochrany před 

rizikem poškození. Stupeň odolnosti je definován 

mezinárodními standardy, odlišujícími navíc způso-

bilost k provozu v průmyslové či vojenské sféře, kde 

jsou vystaveny opravdu extrémním podmínkám.

Panasonic má v řadě odolných počítačů Toughbook 

tři skupiny: první je označována jako plně odolné 

(fully ruggedised), určené pro vojáky, expedice 

apod. do nejtvrdších podmínek, vysoce odolné 

(semi ruggedised) pro pracovníky v terénu a tzv. 

business ruggedised, neboli zodolněné, přístroje 

určené hlavně lidem na cestách, kde jsou vysta-

veny občas poměrně nešetrnému zacházení, ale 

nepotřebují mít zaručen nejvyšší stupeň odolnosti, 

který si musí uživatel samozřejmě patřičně zaplatit.

… až na konec světa
O provozních kvalitách těchto odolných počítačů 

koneckonců vypovídá prověření jejich technologie na 

jednom z nejextrémnějších míst na Zemi. V Evropě je 

většinou používají specialisté v terénu, ale Toughbook 

už si může připsat i úspěšně složenou zkoušku svých 

schopností ve skutečně drsném prostředí. Model 

CF-19 využívali účastníci expedice Antarctic ICE, aby 

mohli shromažďovat a analyzovat data i v těch nejex-

trémnějších povětrnostních podmínkách a získaná 

data odesílat na ústředí expedice. Odolný počítač 

Toughbook pro ně znamenal spojení se světem. 

Dosud museli účastníci polárních výprav nosit 

pevné disky počítačů co nejblíže k tělu, aby neza-

mrzly, což u Toughbooků není potřeba, vzhledem 

k tomu, že výrobce zaručuje jejich provozuschop-

nost i v podmínkách, které by pro běžné počítače 

znamenaly „konečnou“. Konkrétně CF-19 funguje 

i při teplotách pod –50 °C. Dalším rozhodujícím 

faktorem byla spotřeba energie, protože během 

cesty mohla výprava používat pouze dva solární pa-

nely. Toughbook CF-19 má díky režimu „eco-mode“ 

velmi nízkou spotřebu energie a jeho baterie vydrží 

v závislosti na aktivitě 8-10 h. I když počítače musely 

odolávat silným otřesům při přejíždění ledového 

terénu, fungovaly vždy bez problémů.

Dotykový displeji do každého počasí umožňuje 

ovládání i v tlustých rukavicích, takže výzkumníci 

mohli pracovat i venku.

Větším, resp. spíše vyspělejším, bratříčkem CF-19 je 

model CF 31. V konfiguraci Standard poskytuje te-

rénním pracovníkům optimální podmínky k efektivní 

práci za každých okolností – v nepříznivém počasí, ve 

vlhku, pod zemí či ve stísněných prostorách. Je vyba-

ven procesorem Intel Core i5 2520M vPro a grafikou 

Intel HD 3000, 13,1“ displejem s vysokou svítivostí 

1200 cd a kruhovou polarizací pro venkovní použití 

a vydrží toho opravdu dost: je odolný vůči vibracím 

a nárazům, vodě a prachu podle (IP 65 a MIL-STD 

810G). K plusům patří i zpětná kompatibilita s do-

kovacími stanicemi a montážními sadami do auta 

pro modelové řady CF-30. Zařízení je vysoce flexibilní 

se širokými možnostmi připojení s využitím nových 

volitelných konfigurací, jako např. druhý konektor 

LAN, fotoaparát, 3G (HSPA+, 21MBit/s DL) nebo GPS. 

Vlajkovou lodí výrobce je však hlavně model CF-31 

ve variantě Vysoká konfigurace. Kromě výkonnějšího 

procesoru (Intel Core i5 2540M vPro) je vybaven sa-

mostatnou výkonnou, přepínatelnou grafickou kar-

tou ATI Mobility Radeon 6750M. Displej a odolnostní 

parametry jsou shodné jako u standardní verze.

I tablety už leccos vydrží
Odolné jsou však už nejen klasické notebooky, ale 

i jejich mladší nástupci: tablety. U nich je situace sice 

komplikovanější, protože jednu jejich stranu tvoří cit-

livý dotekový displej, nechráněný víkem jako u note-

booků, i s tím se však výrobce dokázal vypořádat.

Příkladem je 10,1“ tablet Toughpad FZ-A1s OS sys-

témem Android, určený pro ty, kdo často pracují 

v terénu v náročných podmínkách. Je navržen tak, aby 

splňoval standardy v oblasti odolnosti, jako je odol-

nost vůči pádu z výšky 120 cm, i stupně ochrany proti 

prachu a vodě (splňuje IP65). Tablet je osazen dvoujá-

drovým procesorem Marvell vybaveným speciálním 

bezpečnostním jádrem (splňuje FIPS 140-2 úroveň 2), 

poskytujícím vysokou úroveň ochrany proti zneužití, 

a tak umožňuje, aby multifunkční jádro mohlo plnit 

další úkoly. Matný displej s antireflexní vrstvou a di-

gitizérem poskytuje výbornou čitelnost i na přímém 

slunečním světle společně s 10hodinovou výdrží 

baterie, integrovanou GPS a vyměnitelnou baterií.  

Dalším z nabídky odolných zařízení Panasonic této 

katergorie je tablet Toughbook CF-H2 Field vybavený 

OS Windows 7 Professional a výkonným proceso-

rem Intel Core i5 2557M vPro  (1,7GHz, 3 MB Intel 

Smart Cache) zvládá i náročné úlohy. Extrémně jasný 

10,1“ LCD displej s technologií Transflective Plus, Dual 

Touch a kruhovým polarizačním filtrem nabízí (v závis-

losti na světelných podmínkách) svítivost až 6000 cd, 

k čemuž přispívá i zobrazovací technologie Circulu-

min. Tablet je odolný vůči vibracím a nárazům, vodě 

a prachu (splňuje normy IP65, MIL-STD 810G). Dvě za 

provozu měnitelné baterie umožňují provoz až 6,5 h. 

V jeho standardní výbavě je USB, LAN, sériové rozhraní 

(v závislosti na modelu), a praktickou „vychytávkou“ 

je i gumový řemínek na zadní straně, umožňující 

spolehlivé upevnění přístroje na ruku, takže druhou 

lze psát na jeho displej přiloženým dotekovým perem 

(opět bezpečně připojeným pružnou spirálkou). Jako 

volitelné vybavení jsou nabízeny integrovaná čtečka 

čárového kódu, případně RFID, čtečka karet Smart-

card, kamera/fotoaparát a GPS. Výhodou odolného 

zařízení je i nízká hmotnost – pouze 1,58 kg.

Tablet nabízí výrobce i ve speciální verzi Health, 

určené, jak už napovídá název, pro sektor zdravot-

nictví. Tato varianta umožňuje i snadnou dezinfekci 

zařízení, používaném v prostředí s biologickými či 

radiologickými riziky. /pv/

ODOLNÉ POČÍTAČE FUNGUJÍ I V ANTARKTIDĚ

Počítače nabízejí stále dokonalejší parametry, ale existuje skupina, která žene jejich schopnosti 

až na hranici představitelných možností. Odolné, neboli „rugged“ počítače. Specializuje se na 

ně jen několik výrobců, k nejznámějším patří značka Panasonic, která své portfolio rozšířila 

o několik zajímavých novinek. Některé z nich jsme měli možnost otestovat.



IT a komunikace

38 5/2012

Historie auditu zaměřeného na síťový provoz je 

relativně krátká, provádí se přibližně tři roky. Za-

čala spolu s rozvojem nástrojů pro monitoring 

provozu v sítích, které umožňují sbírat informace 

o tom, jaký druh provozu a v jakém objemu se 

v síti objevuje. Pravý rozmach ale přichází až s ná-

stupem nástrojů pro automatickou analýzu těchto 

informací, především pro behaviorální analýzu sítě 

(Network Behavior Analysis, NBA). A právě využití 

této technologie je největší přidanou hodnotou 

auditu provozu v síti oproti běžným IT auditům. 

Z výzkumu pro US Army inovační 
technologie pro firmy
Behaviorální analýzu sítě dosud používaly přede-

vším velké společnosti v USA zejména z důvodu 

pracnosti jejího nasazení (průměrně tři měsíce). 

Ve světě tuto technologii poskytuje zatím 6 spo-

lečností, z toho 5 amerických. V Česku byla NBA 

prvně nasazena v roce 2009 ve formě „odlehče-

ného“ řešení dostupného i pro menší organizace. 

Řešení vyvinul vývojový tým z Brna na základě 

předchozího výzkumu pro americkou armádu. Loni 

brněnští vývojáři z firmy AdvaICT otevřeli v USA 

i pobočku, která se chce na tamním trhu zaměřit 

zejména na firmy s okolo 100 až 2000 počítači. 

Inovací české technologie je rychlost a nenáročnost 

nasazení do sítě, které podle reálných zkušeností 

zákazníků trvá zhruba jednu až dvě hodiny. První 

výstupy má firma k dispozici ihned. Právě rychlost 

nasazení umožňuje využívat NBA pro jednorázové 

služby auditu provozu v síti.

Audit provozu datové sítě
Audit je postaven na analýze provozu, který se v síti 

skutečně vyskytuje. Z tohoto pohledu hodnotí stav 

sítě a způsob práce s ní bez ohledu na používané 

nástroje, směrnice či bezpečnostní politiky. Popi-

suje tak nejen stav sítě a jejích bezpečnostních 

prvků, ale nepřímo i pracovní morálku zaměstnanců 

nebo dodržování SLA (service level agreement 

- dohoda o úrovni poskytovaných služeb) 

ze strany poskytovatele připojení k internetu. 

U nalezených incidentů či problémů poskytuje 

přesné podklady pro jejich řešení. „Jde například 

o výpadky služeb, přetížení nebo skenování sítě, 

externí přístupy, využívání P2P sítí, šíření mal-

waru nebo odesílání spamu. Takto detekované 

incidenty lze vyřešit dříve, než ovlivní chod celé 

organizace a eskalují jako problémy v IT na úro-

veň nejvyššího managementu,“ říká Pavel Mina-

řík, ředitel vývoje společnosti AdvaICT. Dalším 

krokem na základě odhalených útoků je nasta-

vení prostředí tak, aby se již nemohly opakovat. 

Výstupy auditu provozu sítě mohou sloužit jako 

podklad při plánované restrukturalizaci sítě, či jako 

nezávislá kontrola existující správy sítě. Audit je také 

vhodný jako první krok na cestě k trvalému moni-

toringu a analýze sítě. Své zkušenosti s kontrolou 

sítě má i Tomáš Bula, network manager společnosti 

Gumotex. „Služba analýzy síťového provozu pro-

kázala vysokou kvalitu naší síťové infrastruktury 

včetně příslušných procesů správy sítě. Díky auditu 

jsme získali argument při vyvracení domněnky, že 

některé problémy při implementaci nového IS mo-

hou být způsobeny chybami v počítačové síti, což 

bylo několikrát avizováno dodavatelskou firmou.“

Jednoduchá aplikace
Audit provozu v síti je nastaven tak, aby ne-

narušoval současnou ICT infrastrukturu. Při 

auditu nedochází k úniku citlivých informací 

z vnitřní sítě ani ke zpomalení provozu v síti. 

Podle Minaříka lze audit zrealizovat i bez vzdá-

leného přístupu k používanému zařízení. 

Všechna data získaná v průběhu monito-

ringu sítě jsou při ukončení auditu nenávratně 

smazána nebo předána příslušné firmě. 

Audit provozu sítě je také obvykle navržen 

tak, aby byl nenáročný na součinnost. Firma 

nemusí provádět žádné expertní úkony. Po-

skytuje pouze základní informace o topologii 

sítě a asistenci při zapojování zařízení do sítě 

a následném odpojení po ukončení auditu. 

Součinnost technických pracovníků, nutná pro 

realizaci auditu, je typicky do čtyř hodin. Vladislav 

Kovář, asistent pro informatiku generálního ředitele 

společnosti Teplárny Brno, která auditem provozu 

datové sítě prošla, to komentuje: „Systém najde 

využití i u zákazníků, kteří se neřadí mezi síťové 

specialisty, protože odstiňuje uživatele od vlastních 

analyzovaných dat a poskytuje přehledné konso-

lidované informace s požadovanou podrobností. 

Podle něho je implementace systému pro audit 

provozu datové sítě jednoduchá, rychlá a žádným 

způsobem neovlivňuje provoz ve firemní síti. 

Přínosy auditu 
V situaci neustálého zvyšování objemu přenáše-

ných dat, na kterou organizace nejčastěji reagují 

nákupem výkonnějších síťových prvků a pořízením 

rychlejšího připojení k internetu, však nejhmatatel-

nější úsporu generuje popsání struktury provozu 

a upozornění na část, kterou je možné omezit 

(například sdílení hudby a prohlížení videí na in-

ternetu), a tím zbytečné výdaje eliminovat. Ruku 

v ruce s touto úsporou jde také zvýšení produktivity 

na straně zaměstnanců. Ti při vědomí, že může být 

kdykoliv provedena kontrola jejich činnosti, obvykle 

nežádoucí aktivity omezují a více se věnují své práci.  

„Trvalé nasazení NBA řešení v datových sítích po-

važuji za maximálně přínosné z důvodů převzetí 

absolutní kontroly nad děním v datové síti a mož-

nosti proaktivního řešení případných incidentů 

a potenciálních rizik,“ komentuje Kovář.

Mýty o bezpečnosti firemní sítě 
Další otázkou je vnitřní bezpečnost. Firmy, které 

mají infrastrukturu navrženou podle doporu-

čených pravidel a postupů, včetně ochrany 

perimetru a důsledné antivirové kontroly, 

si jsou až příliš často jisty svou bezpečností. 

Typickým výstupem auditu v tomto případě bývá 

identifikace infikovaných zařízení, která se snaží 

rozesílat spam, nebo porušování bezpečnostní 

politiky používáním služeb jako ICQ nebo Rapid-

share. Dalším příkladem odhaleného incidentu 

může být masivní používání služeb pro sdílení 

multimediálních dat (BitTorrent) a internetových 

úschoven ve firmě, která je existenciálně závislá 

na uchování průběžně vytvářeného duševního 

vlastnictví. 

POKROČILÉ MONITOROVÁNÍ SÍŤOVÉHO PROVOZU

Při zabezpečení a ochraně dat firmy využívají řadu bezpečnostních prvků a kontrolních 

mechanizmů včetně auditů v oblasti správy ICT, jako jsou penetrační testy, optimalizace 

softwarových licencí nebo revize bezpečnostních politik. Novinkou poslední doby je pak 

kontrola způsobu využití IT infrastruktury zákazníka založená na měření a vyhodnocení 

reálného provozu počítačové sítě.

Kdy je vhodné audit provést?
Častým problémem firem je zahlcení sítě nebo 

zpoždění aplikací, způsobených např.  zahlco-

váním spojení mezi pobočkami. V modelovém 

případě se firmě problém svépomocí nepodařilo 

vyřešit, nepomohla ani výměna podezřelých ak-

tivních prvků či zavedení restriktivních opatření. 

Po nasazení specializovaného monitorovacího 

zařízení se ihned ukázalo, že vinu na problémech 

nese aplikace vzdáleného dohledu stanic na 

pobočkách, která po třech letech bezproblé-

mového provozu vypověděla službu a začala 

mezi pobočkami přenášet zcela neočekávané 

objemy dat. Audit provozu datové sítě tak doká-

zal lokalizovat problém, který firma standardními 

prostředky nebyla schopna odhalit. 

Denisa Ranochová
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● Upravte si jas monitoru. Čím je monitor jas-

nější, tím více spotřebuje elektrické energie. Po-

kud pracujete v tmavé místnosti, můžete omezit 

jas monitoru, protože vaše oči budou citlivější na 

světlo. Ztlumený displej také pomůže předcházet 

únavě očí.

● Vypněte spořič obrazovky. Spořiče obrazovky 

– screensavery - nejsou spořiče elektrické ener-

gie. Některé graficky náročné „spořiče“ obrazovky 

mohou naopak způsobit, že počítač spotřebuje 

dvojnásobné množství elektrické energie. Mimoto 

zabraňují počítači v přepnutí do režimu spánku. 

Podle Environmental Protection Agency (EPA) lze 

vypnutím spořiče obrazovky ušetřit 25 - 75 USD (ca 

450 - 1400 Kč) ročně z nákladů na elektrickou energii.

● Použijte LCD monitor. Monitory s displejem 

z tekutých krystalů (LCD) mají v provozním re-

žimu průměrně o 50 - 70 % nižší spotřebu energie 

než klasické monitory s katodovou trubicí (CRT), 

takže při osmi pracovních hodinách denně může 

množství elektrické energie ušetřené použitím LCD 

monitoru stejné velikosti namísto monitoru CRT 

dosahovat více jak 100 kW za rok.

● Využívejte úsporný režim. Nastavte monitor 

na přepnutí do úsporného režimu po 20 minutách 

nečinnosti a pevný disk na vypnutí po 30 minutách 

nečinnosti. Změnou těchto nastavení (pomocí ikony 

Možnosti napájení v Ovládacích panelech Windows) 

snížíte příkon počítače v době, kdy jej nepoužíváte.

● Vypínejte počítač. Pokud se chystáte odejít od 

svého počítače na více než dvě hodiny, vypněte 

jej. Průměrně může počítač odebírat až 100 W 

i přesto, že jej aktivně nepoužíváte. Pokud počítač 

nevypínáte úplně, je dobré věnovat pozornost 

režimům spánku a hibernace. Režim spánku uloží 

rozpracovaná data do operační paměti, takže je 

neustále potřeba dodávat napětí pro jejich udr-

žení. Režim hibernace uloží vše na disk a počítač 

tak téměř žádný proud nespotřebovává, ale start 

systému je potom o něco delší. I u moderních 

systémů Windows je ale užitečné občas počítač 

vypnout úplně a umožnit tak pročištění systému 

a provedení aktualizací.

● Odpojujte spotřebiče. V průměru je 40 % elek-

trické energie používané k napájení domácí elektro-

niky spotřebováno v době, kdy jsou tyto spotřebiče 

vypnuté. To odpovídá 10 % celkové spotřeby elektřiny 

domácnosti. Odpojením spotřebičů můžete snížit 

náklady na elektrickou energii a pomoci tak životnímu 

prostředí. Jednoduchou možností je připojit více za-

řízení k jedné prodlužovačce s více zásuvkami a spo-

lečným vypínačem a ten pak jednoduše vypnout. 

Počítač v tomto případě vypínejte buďto úplně nebo 

přepněte do režimu hibernace, ne do režimu spánku.

● Hlídejte nabíječky. Odpojte notebook, tablet 

nebo mobil z nabíječky, jakmile je nabíjení dokon-

čeno. Pokud to neuděláte, bude i nadále odvádět 

téměř tolik energie jako při nabíjení a generovat 

35 - 70 kg zbytečného CO
2
 ročně.

● Vyčistěte operační systém vašeho počítače. 

Sníží se tak zatížení při nečinnosti, protože pro-

gramy běžící na pozadí spotřebovávají více ener-

gie. Zkontrolovat zatížení při nečinnosti umožňuje 

aplikace Správce úloh (aktivujete stiskem Ctrl-Shift-

-Esc). K údržbě počítače (systému) je k dispozici 

řada specializovaných programů, některé z nich 

(Advanced System Care, JetClean, Glary Utilities aj.) 

jsou (v základní verzi) dokonce zdarma.

● Recyklujte staré počítače a periferie. Recy-

klací jsou extrahovány nebezpečné kovy, plastové 

díly jsou pak odstraněny a znovu použity k výrobě 

nových produktů.

● Dejte přednost „zeleným“ zařízením. Při ná-

kupu PC či jejich příslušenství berte v úvahu hod-

nocení Energy Star pro identifikaci energeticky účin-

ných zařízení. Počítače, které nesou toto označení, 

se přepínají do režimu spánku, který spotřebovává 

15 W nebo méně, což je asi o 70 % méně elektřiny 

než počítače bez funkce správy napájení. /le/

Takto uspořádané fotovoltaické moduly se nazývají 

koncentrátorové články. Dopadající světlo je na 

nich totiž množstvím čoček koncentrováno jen 

do určitých bodů. Díky tomu není třeba osazovat 

polovodiči celou plochu panelu, ale právě jen body, 

kam dopadá koncentrované světlo.

Levný na výrobu, ale náročný v provozu
Panel se tak skládá převážně z levného nosného 

substrátu a obsahuje jen malé množství drahých 

polovodičů, které umí přeměnit světlo na elektřinu 

(zpravidla jde o sloučeniny galia, telluru či křemíku). 

Jelikož na tyto polovodičové čipy dopadá světlo 

s mnohonásobně vyšší intenzitou, mají koncentrá-

torové články podstatně vyšší účinnost, než běžné 

fotovoltaické panely. V laboratorních podmínkách 

byly zaznamenány hodnoty přes 40 %. 

Koncentrátorové články se však od běžných panelů 

liší i vyššími nároky na výrobu a samotný provoz. 

V první řadě je třeba zaručit přesné rozmístění jednot-

livých polovodičových jednotek na povrch nosného 

substrátu. Nanášet je jednu po druhé je sice možné, 

ale velmi nepraktické. Vědci tedy museli vyvinout 

nový proces, který dokáže na nosný materiál „natisk-

nout“ až 1000 polovodičových jednotek najednou.

Tak jako slunečnice každým dnem, 
otáčí se za sluncem…
Kromě toho musí sluneční paprsky dopadat na 

články vždy kolmo. Aby tedy mohly fungovat za 

běžných podmínek, musí být vybaveny zařízením, 

které sleduje pohyb Slunce po obloze a články 

nastavuje do optimální polohy. Tento sledovací 

systém vyvíjejí inženýři společnosti Siemens, která 

je partnerem firmy Semprius. Základem systému 

je speciální software, který neustále monitoruje 

polohu Slunce na obloze. Do výpočtů zahrnuje 

nejen denní dobu, ale i zeměpisnou polohu a roční 

dobu. Dokáže navíc i ohlídat, aby si panely - je-li 

jich větší množství - nestínily navzájem.

Spojením těchto technologií vzniknul článek, který 

v reálném provozu dosahuje rekordní účinnosti 

33,9 %. Je to poprvé, co dokázal fotovoltaický článek 

přeměnit na elektřinu více než jednu třetinu energie 

z dopadajícího slunečního záření. Výroba článků je na-

plánována již na druhou polovinu letošního roku. 

SNÍŽIT GLOBÁLNÍ SPOTŘEBU ELEKTŘINY  
MŮŽE POMOCI I VÁŠ POČÍTAČ

I když by se mohlo zdát, že počítače a jejich doplňky patří mezi méně náročné spotřebiče, 

vzhledem k množství počítačů a elektroniky lze i zdánlivými maličkostmi dosáhnout výrazného 

snížení celkové spotřeby energie. Odborníci ze společnosti Lenovo nabízí 10 tipů, jak na to.

KONCENTROVANÁ SÍLA SLUNCE

Možností, jak využít Slunce, je celá řada. Klacík zapíchnutý do země a kamínky narovnané 

okolo něj vytvoří sluneční hodiny. Zakřivené zrcadlo zase soustředí sluneční svit na nádobu 

a umožní uvařit jídlo. Vědci ze společnosti Semprius vzali vrstvu skla s integrovanými čočkami, 

pod níž umístili substrát s nanesenými polovodičovými články a vyrobili fotovoltaický modul 

s rekordní účinností.

Prototyp článku se čtyřmi desítkami koncentrátorových 

modulů. Každý z nich dokáže přeměnit na elektřinu více než 

třetinu energie slunečního záření. Aby články správně 

fungovaly, musí se neustále natáčet ke Slunci - stejně, jako se 

za ním otáčejí květiny.
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Sortiment úctyhodného rozsahu zahrnuje přes 

7000 druhů výrobků a firma každoročně na jaře 

představuje nové produkty. Na letošní rok připravili 

kolínští vývojáři celou řadu novinek a specialit:

Odolná elektroinstalační krabice KSK 80 

v uzavřeném provedení, s úplnou ochranou před 

prachem a intenzivně tryskající vodou (IP 66) je 

určená pro montáž do vnitřních i vnějších prostor 

s vysokou vlhkostí. Krabice o rozměrech 81 x 81 

x 50 mm disponuje 8 vstupy o průměru 20 mm. 

Vstupy jsou tvořené membránou, která se buď pro-

razí protahováním vodiče, nebo ji lze zcela odstranit 

a vložit trubku či průchodky s maticí. Integrované 

těsnění v upevňovacích otvorech zamezuje naru-

šení IP krytí při instalaci. 

Další novinkou ve skupině elektroinstalačních kra-

bic je model KP 64 LD do dutých stěn. Vstupní 

otvory pro vodiče jsou zhotoveny z pružného ma-

teriálu, který se zavedením kabelu nebo trubky 

prorazí. Vzduchotěsnost vstupu zůstává zachována 

a díky této vlastnosti je krabice vhodná všude tam, 

kde je kladen velký důraz právě na vzduchotěsnost 

elektroinstalace (např. pasivní domy). Krabice se vy-

rábí i v bezhalogenovém provedení s označením  

KP 64 LD HF, a stejně tak se nyní nabízí i v provedení KU 

68 LD HF. Dvojvstřikové krabice KP 64 LD a KU 68 LD 

získaly na letošním veletrhu Electron cenu Grand Prix.

Trojnásobná elektroinstalační krabice do 

zateplení KEZ - 3 umožňuje instalovat až tři 

přístroje ve společném rámečku (zásuvky, vypí-

nače) na zateplené fasády budov s osovou roztečí 

71 mm. Je vhodná pro zateplovací vrstvy v rozmezí 

100–250 mm a nabízí řešení, jak realizovat elektro-

instalaci v zateplení bez vzniku tepelných mostů. 

Soustavu krabic pod omítku doplňují dvě spojo-

vací přístrojové krabice různých hloubek: KP 68/2 

s hloubkou 30 mm pro montáž elektroinstalace 

v tenkých příčkách, a 42 mm hluboká krabice KP 68. 

Obě přístrojové krabice lze spojit v souvislou vodo-

rovnou řadu s osovou roztečí 71 mm (doporučují 

se max. 3 krabice vedle sebe) a lze je kombinovat 

i vzájemně mezi sebou a s krabicemi KU 68-1901 

(hloubka 42 mm) a KPR 68 (hloubka 66 mm).

Pro jednotlivě instalované krabice řady KU a KP, 

které mají okraj při montáži zapuštěn pod úroveň 

omítky, jsou určeny nástavné rámečky NR 68/6 

a NR 68/10. Nově je lze použít i na krabice pro 

sdružené přístroje KP 64/2,3,4,5.

Rodinu bezhalogenových výrobků rozšiřuje první 

bezhalogenový parapetní kanál PK 110x70 

HF, určený do prostředí s větší koncentrací lidí a se 

zvýšeným zájmem na ochranu osob a zařízení. Jed-

nokomorový parapetní kanál s možností přímého 

vložení přístrojové krabice a následné montáže 

běžných typů přístrojů je určen k uložení silových 

a sdělovacích obvodů a dalších rozvodů. 

Stěnový úchyt KLSU umožňuje montáž kabe-

lových lávek přímo na stěnu. Způsobem použití 

nahrazuje dříve používané příchytky KLSU a díky 

méně robustnímu provedení je k ukotvení třeba 

menších kotevních prvků, což přináší finanční 

úsporu při montáži. /kp/

Společnosti Westinghouse Electric Com-

pany a Ameren Missouri budou společně 

žádat o finanční prostředky z programu 

amerického ministerstva energetiky na 

vývoj a licencování malého modulárního 

reaktoru Westinghouse SMR (Small Mo-

dular Reactor) připravovaného ve městě 

Callaway. 

Westinghouse SMR je integrální tlakovodní 

reaktor o výkonu 225 MWe, který má všechny 

primární komponenty umístěny v nádobě re-

aktoru. Využívá systémy pasivní bezpečnosti, 

prověřené komponenty a postupy modulární 

výstavby, které už byly licencovány jako součást 

reaktoru AP1000. Dosahuje tím nejvyšší 

úrovně bezpečnosti při současném sní-

žení celkového množství komponentů. 

Westinghouse věří, že tyto prověřené 

postupy vytváří takovou jistotu ohledně 

licencování, výstavby a provozu, jaké 

žádný jiný dodavatel SMR nemůže 

konkurovat.

1. Kompenzátor objemu: integrace 

do hlavy reaktorové nádoby eliminuje 

potřebu separátního prvku

2. Stoupačky horkého úseku: primární 

chladivo je vedeno přímo ke generáto-

rům páry

3. Parogenerátory: dosaženo kom-

paktní fyzické obálky s inovativním 

přístupem k separaci páry

4. Čerpadla chladící kapaliny 

reaktoru: osvědčené horizon-

tálně montované axiální motorové 

pumpy směrované do chladicího 

systému eliminují potřebu těsnění 

vstřikování

5. Nádoba reaktoru: vychází z de-

signu AP1000, byla modifikována pro 

menší jádro a umožňuje podporu 

vnitřní řídicí jednotky a mechanismů

6. Palivo. Aktivní zóna: částečně 

odvozeny od designu palivových 

článků 17 x 17 používaných v reaktoru 

AP1000 

1

2

3

4

5

6

NENÍ SLOUPEK JAKO 
SLOUPEK
Energetický sloupek společnosti Sitel řady 

ESJP 01 je určen pro pohotové připojení 

energií v místech, kde by se jinak musely 

dopravovat energie kabely po povrchu, 

např. na sportovištích nebo náměstích.

Energie potřebné ke konání kulturních či poli-

tických akcí na náměstích se doposud přiváděla 

povrchovými vodiči z nejbližších míst, které 

byly vybaveny elektrickými přípojkami. Pomocí 

energetického sloupku se eliminuje použití 

povrchových vodičů. Pokud je sloupek v klidové 

poloze, zcela splývá s okolním prostředím. V pří-

padě potřeby se pomocí ručního šroubového 

mechanizmu vyzvedne do pracovní polohy 

470 mm, a po skončení akce opět mechaniz-

mem spustí do nitra komory. Je tak chráněn 

před zneužitím, případně poškozením. Sloupek 

je vybaven buď plastovým víkem nebo při vět-

ších nárocích na zatížení se používá ocelové 

víko včetně příruby s možností úpravy např. 

pro zámkovou dlažbu. Proti zaplavení vodou 

je komora připojena ke kanalizaci. Vybavení 

sloupku energetickými přípojkami se řídí dle 

konkrétních požadavků uživatelů.  

Technické údaje: Stupeň krytí – IP 44 pro roz-

vodnice, napětí – 230 V/400 V, 50 Hz, elektrický 

příkon – 22 kW na jednu rozvodnici, připojení - 

elektroinstalační krabice řady Acidur 6455, zatíži-

telnost víka – plastové A15 (15 kN), ocelové B125 

(125 kN), rozměry plastové komory – 800 x 800  

x 920 mm, hmotnost – 80 kg včetně komory. 

NOVINKY PRO ELEKTROINSTALACI Z KOLÍNA

Animovaní medvídci režiséra Břetislava Pojara vyráželi do Kolína „za holkama…“, profesio-

nálové v oboru elektrotechniky sem míří za výrobky firmy Kopos, zaměřené na plastový 

elektroinstalační úložný materiál a kovové kabelové nosné systémy.

WESTINGHOUSE CHCE ZÍSKAT PROSTŘEDKY  
NA VÝVOJ MALÉHO REAKTORU
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V obou zemích jsou vláda i veřejnost zajedno v tom, 

že jaderná energetika představuje spolehlivý a eko-

logický zdroj relativně levné elektřiny, a proto je 

potřeba ji rozvíjet. Česko je ale v poněkud složitější 

situaci – zejména proto, že dva jeho sousedé, Ra-

kousko a Německo, se jaderné energetiky vzdali 

a svou protijadernou politiku se snaží exportovat. 

A v tomto případě je finský příklad pro ČR mj. zají-

mavým spojencem - ekologické aspekty, kterými 

zdůvodňují svou protijadernou politiku zejména 

Rakušané, dostávají totiž v případě severského 

projektu vážné trhliny - právě Finsko patří mezi 

země, kde ekologie stojí na vysokém stupni priorit, 

a přesto se rozhodlo pro jadernou energetiku.

Dalším silným důvodem, proč Česko i Finsko připravují 

stavbu dalších bloků, je snaha o omezení energetické 

závislosti a z toho plynoucí posílení suverenity i bezpeč-

nosti. Na konci desetiletí má ve Finsku běžet celkem  

7 jaderných bloků ve třech elektrárnách Loviisa, Olki-

luoto a Hainikivi. Instalovaný výkon se oproti dnešku 

téměř ztrojnásobí na zhruba 8000 MW. Atomové bloky 

budou vyrábět přes polovinu finské elektřiny. Na stejný 

podíl atomové elektřiny se chce dostat i ČR v roce 2025 

po dokončení nových temelínských bloků.

Společným rysem obou investičních záměrů je 

i zájem dodavatelů. Potvrzuje, že na spočítání zemí 

schopných za rozumnou cenu a s maximálními 

garancemi spolehlivosti a bezpečnosti vyrobit ato-

movou elektrárnu, stačí prsty jedné ruky. Poté, co 

v důsledku transformačních a privatizačních chyb 

90. let z této elitní společnosti vypadl českosloven-

ský strojírenský průmysl, opouští skupinu výrobců 

jaderné technologie i Siemens a další německé 

firmy. Zůstávají v ní a svou světovou pozici naopak 

posilují společnosti z USA, Ruska, Francie, Japonska 

a Jižní Koreje. 

O temelínskou zakázku se usilují francouzská Areva 

s reaktorem EPR, americký Westinghouse s reak-

torem AP-1000 a česko-ruské konsorcium Škoda 

JS, Atomstrojexport a Gidropres s reaktorem MIR 

(VVER-1200).

Potenciálními uchazeči o finskou zakázku jsou po-

dle nukleární agentury NucNet francouzská Areva 

(EPR), jihokorejská Hydro & Nuclear Power s APR-

1400 a japonský Mitsubishi s pokročilým reaktorem 

APWR, což jsou všechno tlakovodní reaktory, a dva 

dodavatelé varných reaktorů: americko-japonský 

GE Hitachi s hospodárnějším ESBWR a japonská 

Toshiba s pokročilým reaktorem ABWR.

Finsko v současnosti dováží (především z Ruska) 

plných 11 % z celkových 87,7 TWh domácí spotřeby 

elektřiny. Po rozšíření jaderných zdrojů bude přede-

vším z klimatických a ekonomických důvodů po-

stupně odstavovat uhelné bloky (ty tvoří 20 % jeho 

současné výroby). Současným masivním rozvojem 

atomové energetiky se země s velkým předstihem 

připravuje na ukončení provozu čtyř nejstarších 

reaktorů v Olkiluotu a Loviise postavených kon-

cem 70. let minulého století, které dnes dodávají 

veškerou finskou jadernou elektřinu. 

Dceřinými společnostmi Rosatomu jsou Atomstroj-

export a Gidropress, které se pod vedením české 

společnosti Škoda JS ucházejí v rámci konsorcia 

MIR.1200 o tendr na dostavbu JE Temelín. 

Novovoroněžská JE 2 a Leningradská JE 2 jsou 

budovány podle stejného technologického řešení, 

které nabízí konsorcium pro dostavbu Temelína 

(VVER generace 3+). Rosatom v současnosti 

implementuje projekty výstavby 9 reaktorů na území 

Ruské federace a dalších 19 reaktorů ve světě, což 

je nejvíce ze všech uchazečů o dostavbu Temelína. 

Novovoroněžská JE 2
V pokročilé fázi je stavba Novovoroněžské JE 2, kde 

bylo v prvním čtvrtletí na staveništi jaderné elek-

trárny smontováno zařízení o celkové hmotnosti 

1400 t. Byla dodána část rozměrných zařízení, jako 

jsou parogenerátory, silové transformátory, či jeřáby 

strojovny o nosnosti 15 a 50 t.

V dubnu bylo zahájeno betonování třetího podlaží 

vnitřní ochranné obálky jaderného reaktoru č. 2 

a probíhá kompletace armovacích bloků pro čtvrté 

a páté podlaží, jejichž montáž bude zahájena v létě. 

V reaktorové části prvního bloku probíhá montáž 

systému havarijního chlazení aktivní zóny. Na jaře byl 

rovněž dodán systém „suché ochrany“ pro reaktor 

č. 2. „Suchá ochrana“ je určena pro snížení radiač-

ního a tepelného působení na šachtu reaktoru. 

Ve druhém čtvrtletí bude zahájena montáž vrchní 

reaktorové části bloku č. 1 a tlakové nádoby reaktoru.

Leningradská JE 2
Leningradská JE 2 bude zahrnuta do programu 

prací finského Úřadu pro radiační a jadernou bez-

pečnost (STUK). V průběhu návštěvy delegace kon-

cernu Fortum Power and Heat Oy byly posouzeny 

možné varianty spolupráce při společném vývoji 

a implementaci informačního systému pro inženýr-

skou podporu výroby a monitoringu stavu zařízení. 

Nabídka finské strany je založena na spolupráci mezi 

společností Fortum Power a Leningradskou JE 2. 

Rostovská JE 
V dubnu se na staveništi 3. a 4. bloku Rostovské 

jaderné elektrárny betonovaly první vrstvy stropní 

konstrukce reaktorového oddělení bloku č. 3 

a probíhala montáž potrubí požárního vodovodu 

strojovny. Hlavní událostí druhého čtvrtletí bude 

dodávka tlakové nádoby na staveniště bloku č. 3, 

plánovaná na červen. 

OLKILUOTO SOUTĚŽÍ S TEMELÍNEM

Startují prakticky současně. Kdo vyhraje? Začnou vyrábět elektřinu dřív nové bloky v české 

jaderné elektrárně Temelín, anebo má lepší šance čtvrtý reaktor ve finském Olkiluotu? 

Fo
to
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O

VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN V RUSKU 
PROBÍHÁ PODLE PLÁNŮ

Výstavba nových bloků jaderných elektráren Rostovská, Novovoroněžská a Leningradská 

na území Ruské federace, jejichž konstrukci zajišťuje státní podnik Rosatom, pokračuje dle 

navržených plánů.

Vizualizace jaderné lokality na jihofinském ostrově Olkiluoto: Vpravo první a druhý blok (po 510 MW), vlevo dokončovaný 

třetí blok EPR (1720 MW), za nimi čtvrtý blok. Mezi silnicí z elektrárny a jezerem se buduje trvalé úložiště jaderného 

odpadu Onkalo. První kontejnery s odpadem z Loviisy se tam uloží kolem roku 2020.

Roztovská JE se brzy rozroste 

o další dva bloky.
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J
de o novou generaci archivačního DVD, které 

vyhovuje nárokům pro dlouhodobé uchová-

vání dokumentů např. ve státních archivech, 

knihovnách, úřadech, muzeích apod. Slouží nejen 

pro archivaci dat ve státní sféře či pro firemní účely, 

ale lze jej samozřejmě využít i pro běžné domácí 

ukládání dat, např. archivace digitálni fotografie.

Výrobcem toho unikátního produktu je česká spo-

lečnost Northern Star, jejíž odborníci strávili několik 

let vývojem a přípravou technologie DTD, která po 

důkladných kontrolách a mezinárodních testech 

vstoupila v roce 2010 na náš trh. Moderní záznamové 

médium, které nepodléhá vlivům prostředí a bez 

zvláštního zacházení slibuje životnost až 160 let, 

plně vyhovuje pro archiv důležitých dat, u nichž je 

hodnota při jejíchž ztrátě nevyčislitelná. 

Optické nosiče s. r. o.
Standardně používané materiály pro záznamovou 

vrstvu CD-R jsou zejména organické látky ze skupin 

„cyanine” a „phtalocyanine”. Nevýhodou organických 

látek ze skupiny cyanine je jejich krystalická struk-

tura pohlcující vlhkost a změna vlastností v čase 

způsobená denním světlem, což má za nasledek 

jen omezenou několikaletou životnost záznamo-

vých médií založených na použití těchto materiálů. 

Laserem vytvořený záznam na CD-R i na DVD-

-R/+R je ve formě „pitů” což jsou vypálené značky 

o různých délkách (např. u CD-R se jedná o délky 

od 3T až po 11T takže vypálené značky mají cel-

kem 9 různých délek a mezery mají také 9 růz-

ných délek, u DVD-R/+R je navíc ještě délka 14T).

Po vypálení záznamu do organické záznamové vrstvy 

ze skupiny cyanine dochází časem vlivem vlhkosti 

ke změně velikosti krystalů záznamové vrstvy, a tím 

ke změně velikosti vypále-

ných pitů v takové míře, že 

čtecí mechanika přestává 

být časem schopna velikosti 

jednotlivých pitů rozlišovat 

a tím se disk stává nečitelným. 

Výrobci se navíc snaží při-

způsobit záznamové vrstvy 

na bázi cyanine požadav-

kům na vysoké zápisové 

rychlosti, což vede ke 

zvýšení citlivosti na světlo 

a tím k nestabilitě dat v čase.

 K tomu všemu je potřeba ještě zmínit problematiku 

koroze vrstvy „reflektoru“.  K „zněčitelnění disku může 

snadno dojít i při zdánlivě nepatrném poškození 

laku chránícího odrazivou vrstvu kdy se ke kovové 

vrstvě dostane vzduch, ta zoxiduje a znemožní tak 

čtení uložených dat. Na trhu je dostupných několik 

výrobků jak CD-R tak DVD-R/+R označovaných jako 

vhodné „pro archivaci dat“, kde je nejčastěji standardně 

použitý materiál reflektoru - čisté stříbro - nahrazen 

zlatem. Tyto optické disky „pro archivaci dat“ mají však 

obvykle odstraněn pouze problém koroze reflektoru 

a jejich výrobci již dále nezmiňují, že pro záznamovou 

vrstvu jsou použity standardní organické materiály, 

což znamená, že záznamové vrstvy standardních 

DVD-R/+R mají výše zmíněné nedostatky a tím i pro-

blémy s čitelností v časovém horizontu 2 až 10 roků. 

Cesta k trvanlivějším datům
Snaha eliminovat slabiny dosavadních záznamových 

médií vedla české výzkumníky k vývoji DVD+R „recor-

dable” optického disku se záznamovou vrstvou na 

základě kovů a polokovů. Zatímco záznamové vrstvy 

klasických disků jsou tvořeny organickými materiály, 

které časem poměrně rychle degradují, u technologie 

DTD není základem záznamové vrstvy nestabilní orga-

nické barvivo, ale keramicko-kovové materiály, které 

lépe chrání uložená data před vlivy prostředí. Proto je 

disk odolný vůči světlu, vlhkosti, vyšším teplotám, UV 

záření, magnetismu i radiaci. Nedochází tak k přiroze-

nému stárnutí záznamové vrstvy, jako u předešlých 

organických disků, DTD diskům nevadí přímé slunce 

ani extrémní výkyvy teplot. Unikátní vrstva má tak díky 

stabilním složkám v podstatě podobné vlastnosti jako 

starověké desky s klínovým písmem.

Vlastnosti použitých anorganických materiálů, spolu 

s technologií vícepozičního plasmového naprašování, 

zajišťují neměnnou velikost pitů vypáleného záznamu 

v čase za současného odstranění problému koroze 

reflektoru. Vypálené „pity“ digitálního záznamu tvoří 

permanentní záznam, který není možné vymazat a ani 

přepsat, jako je tomu např. u technologií optických 

disků RW (rewritable). DTD nepotřebuje provádění 

periodické kontroly stavu záznamu vypálených dat 

a tím jsou počáteční zvýšené náklady na pořízení 

disku, způsobené náročnou technologií vícepozič-

ního plasmového naprašování, rychle zpět. Tím, že 

není nutno archivovaný záznam přepalovat na další 

a další kusy standardních recordable disků odpadá 

také likvidace odpadu ve formě špatně čitelných 

disků, které bylo nutno nahradit. 

Výrobní proces DTD, 
aneb jak to funguje:
Na výrobní lince jsou na dvou vstřikovacích li-

sech současně vyrobeny dvě plastové poloviny 

disku o průměru 120 mm a síle 0,6 mm z opticky 

čistého polykarbonátu, kde první (Layer0) obsa-

huje vylisovanou „U” drážku (groove) ve spirále od 

středu k vnějšímu okraji pomocí lisovacího nástroje 

– matrice (stamper). Druhá (Layer1 - dummy) má 

funkci krycí a ochrannou proti mechanickému 

... A PŘETRVAJÍ VĚKY

Zapisovatelná fyzická média a fyzické nosiče s každou novou generací sice pojmou více infor-

mací, ale zároveň většinou i mnohem rychleji degradují. Řešením pro případy, kdy je data nutno 

dlouhodobě archivovat může být pozoruhodná technologie DTD ( Data Tresor Disc), která díky 

vlastnostem záznamové vrstvy předčí jakékoliv DVD či jiná paměťová média pro zálohování.

Výrobní linka, na níž vznikají odolné DTD disky

Data Tresor Disc: složená keramicko-kovová vrstva má 

podobné vlastnosti jako keramické desky s klínovým 

písmem z doby Mezopotámie, které i dnes po několika 

tisících letech jsou zachovány
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poškození záznamové vrstvy finálního výrobku.  

Tvar a velikost „U” drážky je dlouhodobým vývojem 

přesně stanovena a v průběhu výroby je měřena 

s přesností na 0,1nm přístrojem AFM (Atomic Force 

Microscope). Do této drážky je oproti standardnímu 

rotačně odstředivému nanášení organické světlocitlivé 

vrstvy, známé z výroby DVD+R, nanášena ve speciál-

ním zařízení skupina vrstev z přesně vybraných prvků 

splňující nejpřísnější kritéria odolnosti a imunitě vůči 

světlu, UV záření, radiaci, vlhku, magnetismu a dal-

ších vlivů okolního prostředí. Tyto vrstvy (ochranné, 

zápisové a reflexní) jsou nanášeny celkem v devíti 

vakuových komorách technologií plazmového napra-

šování v plynné ochranné atmosféře, čímž je zaručena 

absolutní homogenita (vyrovnanost) vrstev. Proces 

nanášení je pravidelně kontrolován přesným optickým 

měřením na zařízení Elipsometer s přesností na 0,01nm.  

Po metalizačním procesu jsou obě poloviny disku 

slepeny speciálně vyvinutým lepidlem s maximální 

odolností vůči výše uvedeným vlivům a finální výro-

bek prochází konečnou optickou kontrolou, jejímž 

úkolem je vyřadit výrobky nesplňující kvalitu podle 

norem ECMA (European Computer Manufacturers 

Association). To jsou např. stanovené limity chyb ve 

vrstvách a kvalitativní podmínky ostatních opticko-

-mechanických vlastností. /dtd/

Kromě objemu motoru, rychlosti a dalších stan-

dardních parametrů ve specifikacích vozu najdete 

i velké množství zkratek (např. ABS, ASR, ESP, EBA) či 

anglických termínů (např. active parking aid, lane 

departure warning system, proximity-controlled 

cruise control). Většina řidičů možná ani neví, co tyto 

termíny přesně znamenají, ale skutečností je, že díky 

všem těmto funkcím jsou dnes vozy pohodlnější 

a bezpečnější, než kdykoliv dříve. 

Má to pochopitelně i své nevýhody. Zatímco dříve si 

mohl, s trochou šikovnosti a základní sadou nářadí, 

opravit auto prakticky každý technicky zdatný řidič, 

dnešní vozy jsou natolik složité a naplněné elektroni-

kou, že podobné řešení nepřipadá v úvahu. Složitost 

automobilů je ovšem oříškem i pro samotné výrobce. 

Zavést jakékoliv nové funkce do praxe je řemeslně 

náročné a velmi nákladné a jejich dodatečná insta-

lace do stávajících vozů, jejichž konstrukce nebyla na 

tyto funkce připravena už při výrobě, je pak ještě těžší. 

Řešení tohoto problému by mohl přinést projekt RACE, 

jenž vznikl ve spolupráci společnosti Siemens a dalších 

partnerů. Jeho vizí je vůz vybavený jednotným systé-

mem, který tvoří několik centrálních počítačů se sběr-

nicí. Přes ni by pak bylo možné do automobilu jedno-

duše instalovat další dodatečné funkce, podobně jako 

do počítače. Místo jednotlivých kontrolních jednotek 

by tak vlastnosti vozu určovalo spíše jeho softwarové 

vybavení. Kromě výrazného zjednodušení konceptu 

celého systému by odpadla i spousta nadbytečné 

elektroniky a elektroinstalace ve voze. Celý systém je 

koncipován pro elektromobily, kterým by měl umožnit 

i komunikaci s rozvodnou sítí a dopravními informač-

ními systémy. V současné době pracují vývojáři na 

dvou prototypech automobilů s tímto konceptem. 

První vůz se jmenuje Evolution a stávající systémy jsou 

v něm postupně vyměňovány za novou technologii. 

Druhý má název Revolution a je od základu stavěn 

na bázi konceptu s centrálním systémem. Jelikož je 

projekt naplánován na tři roky, budeme si muset na 

tyto prototypy ještě chvíli počkat. /joe/

AUTOMOBILOVÁ EVOLUCE NEBO REVOLUCE?

Dnešní auta nejsou už jen dopravními prostředky, ale i přehlídkou nejmodernějších tech-

nologií. Siemens pracuje s partnerskými firmami na projektu, jehož výsledkem by mohl být 

systém, umožňující vůz, resp. jeho různé funkce a vlastnosti „upgradovat“ podobně jako to 

známe např. u počítačů.

Anti-lockBrakingSystem (ABS): zabraňuje 

zablokování kol při brzdění.

Anti-Slip Regulation (ASR): zabraňuje pro-

táčení kol při akceleraci.

Electronic Stability Program (ESP): brání 

vzniku smyku regulací výkonu a přibrzďováním 

jednotlivých kol. 

Emergency Brake Assistant (EBA): v případě 

nouze přibrzdí vůz maximální silou bez ohledu 

na to, jakou silou řidič sešlápnul brzdový pedál.

Active parking aid: elektronika vozu převezme 

při podélném parkování řízení a řidič ovládá 

pouze pedály.

Lane departure warning system: (systém 

varování při vyjetí z jízdního pruhu) sleduje sil-

nici před vozem a kontroluje, zda automobil 

neopouští svůj jízdní pruh. Pokud  k tomu do-

jde, akusticky či opticky varuje řidiče, případně 

převezme řízení elektronika, jež automaticky 

stočí vůz do správného směru.

Proximity-controlled cruise control: na 

základě rychlosti určí nejmenší doporučenou 

vzdálenost mezi vozidlem s tímto systémem 

a vozidlem před ním.

Díky centrálnímu systému se nové funkce do vozu nainstalují obdobně jako do klasického PC. 

Mizí tedy problém s přidáním nové technologie i do starších vozů. 

Technologie je určena pro vozy na elektrický pohon. Díky ní by měly být schopné i 

komunikace s rozvodnou sítí a dopravními informačními systémy.

Společnost Sharp představila 10palcový 

IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) displej 

s rozlišením 2560x1600 obrazových bodů, 

čímž novinka aspiruje na displej s nejjem-

nějším rozlišením na světě.

Jeho hustota 300 ppi (pixel per inch – obrazových 

bodů na palec) je ještě vyšší než u dosavadního 

rekordmana, použitého u nového tabletu Apple 

iPad s rozlišením 2048x1536 pixelů a hustotou 

displeje 264 ppi, nad níž se rozplýval nadšením 

marketingový šéf Applu Philip Schiller: „iPad má 

více obrazových bodů než váš HD televizor“. 

Superjemný displej firmy Sharp má najít uplatnění 

hlavně u tabletů a kompaktních notebooků. Datum 

uvedení na trh výrobce neoznámil, analytici však 

předpokládají, že by to mělo být ještě letos. 

SHARP VYROBIL NEJJEMNĚJŠÍ DISPLEJ
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T
radiční forma výzkumu emocí spotřebitelů 

spoléhá na schopnost respondentů zapama-

tovat si a popsat jemné emocionální reakce. 

To je ovšem při současné nasycenosti médií čím 

dál obtížnější. Díky řešení společností nViso a IBM 

budou nyní firmy moci rychle posoudit, jaký účinek 

mají jejich značky a reklamní kampaně na zákazníky.

Nová technologie, jako vůbec první cloudová 

služba svého druhu, je založena na patentované 

snímací technologii 3D Facial Imaging. Ta analyzuje 

mikrovýrazy ve tváři a pohyby očí s nevídanou 

přesností a v unikátním rozsahu. Záznamy jsou 

pak porovnávány s databází vzorců reakcí lidské 

mimiky a prostřednictvím vědecké analýzy umož-

ňují měřit reakce spotřebitelů na tzv. branding 

a komunikaci.

Tvář jako sociologický dotazník
V rámci internetového průzkumu nViso sledují 

jeho účastníci reklamy před zapnutou webkame-

rou. Speciální software v sekundových interva-

lech zaznamenává jejich okamžité reakce, ty jsou 

následně anonymně seřazeny a vyhodnoceny 

ve vztahu k jedné ze sedmi základních lidských 

emocí. Výsledky analýzy je pak možné porovnat 

s reakcemi na konkurenční kampaně nebo roztří-

dit podle demografických ukazatelů jako je věk 

nebo pohlaví apod.

3D Facial Imaging umožňuje zachytit a zpracovat, 

interpretovat emoce okamžitě jak se projeví, a za-

jistit tak díky vysoké škálovatelnosti přímé měření 

emocionální odezvy prostřednictvím třeba miliard 

zařízení. Výhodou je podle výrobce i to, že není 

potřeba instalovat žádný náročný software, vše se 

odehrává v cloudovém prostředí, takže prakticky 

jediné co je zapotřebí, je internetový prohlížeč 

a webová kamerka, které představují dnes už 

standardní výbavu většiny počítačů. Technologie 

je distribuována (online nebo offline) na počí-

tače testovaných zákazníků a dokáže se uplatnit 

i v mobilním prostředí – nViso nabízí rozhraní 

pro mobilní zařízení, takže díky speciální aplikaci 

lze pro zjišťování 

a sběr těchto dat 

využít i smart-

phony či tablety. 

Systém funguje 

tak, že nViso pošle 

video (např. TV re-

klamní spot nebo 

promoční oznámení) 

na uživatelův počítač 

s webkamerou a inteligentní software zachytí 

prostřednictvím webové kamerky s vysokou 

přesností i nejpřechodnější mikrovýraz tváře 

sledující příslušné video. Odezva je sekundu po 

sekundě odesílána na ústřední server k analýze 

a zpracování. 

Systém automaticky analyzuje lidské emoce 

z výrazu tváře mnohem příjemnější cestou než 

jakákoli podobná metoda, nevyžaduje  tzv. black 

boxy, elektrody a snímače, čímž je oproti ob-

vykle používaným metodám levnější. Je natolik 

robustní, že si dokáže poradit i s faktory jakými 

jsou např. špatné světelné podmínky, obraz mimo 

zaostřený úsek, okluze či pohybové rozostření 

v mobilním prostředí. Sofistikovaný algoritmus 

zachycuje v reálném čase pomocí stovek měřicích 

bodů pohyby 43 svalů v naší tváři automaticky. 

Nepotřebuje žádnou kalibraci nebo prostředí 

speciální laboratoře či odborného personálu, 

dokáže operovat v globálním záběru i v kompli-

kovaném domácím prostředí a získat okamžitou 

objektivní odezvu pro relevantní nezkreslené 

výsledky.

Na vědeckých základech
Výrazy tváře jsou vrozené všem lidským bytos-

tem a staly se jedním z nejsilnějších způsobů, jak 

vyjadřujeme své pocity a emoce. Každá tvář má 

přitom unikátní geometrický tvar. Zmíněné počí-

tačové řešení je založeno na systému rozlišování 

výrazu tváře (Facial Action Coding System – FACS), 

pracující s  využitím lidské mimiky, který vytvořili 

uznávaní vědci jako např. sociální psycholog Dr. 

Paul Ekman, W. Friesen a další. Jejich dělení za-

chycuje základní sadu 7 tzv. primárních emocí, 

univerzálně vyjadřovanou výrazem tváře. Patří 

do ní: štěstí – neštěstí, neočekávané překvapení – 

splněné očekávání, strach a bázeň – pocit jistoty, 

radost – smutek, klid – rozčilení, spokojenost 

- nespokojenost až znechucení, zájem – nezá-

jem. S využitím technologie 3D Facial Imaging 

technology, nViso automaticky, v reálném čase 

a s vysokou přesností analyzuje prostřednictvím 

základních lidských emocí reakce v obvyklém 

přirozeném prostředí, bez lidského zásahu. Z nich 

špičkové algoritmy umělé inteligence přesně 

dekódují pohyby svalů ve tváři a převádí je na 

škálu emocí, které vyjadřují. 

Výstupy systému nViso lze snadno interpretovat, 

výhodou je zejména schopnost přiřazovat odezvu 

specifickým emocím. Takže sledování odezvy po-

mocí systému 3D Facial Imaging pomáhá účinně 

měřit specifické nálady zákazníků tak, jak jsou vy-

volávané působením různorodé škály médií a mar-

ketingových kanálů. Toto přesné měření umožňuje 

marketérům porovnávat odezvy na začátku, během 

a na závěr sledovaného videa stejně jako vliv spe-

cifických obrazů, scén nebo okamžiků spojených 

s určitým produktem či značkou, jak reagují na různé 

marketingové stimuly. Precizní výkonná analýza 

a analytické nástroje pomáhají zadavatelům reklamy 

činit chytřejší rozhodnutí, integrovat zjištěná data 

do svých vlastních systémů a objevit tak např. skryté 

trendy, a samozřejmě také dávají možnost upravo-

vat na základě zjištěných výsledků různé aktivity, 

reklamní kampaně apod. Například firma, jež dodává 

balené spotřební zboží, by za použití softwaru nViso 

spolu s řešením IBM SmartCloud mohla lépe určit 

dopady potenciální reklamní kampaně a předvídat 

emoce, které by tato kampaň ve vztahu k dané 

značce vyvolala. /ibm/ 

POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ 
MĚŘIT EMOCE ZÁKAZNÍKŮ
IBM VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU nViso, SPECIALIZOVANOU NA 
SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ EMOCÍ, PRACUJÍ NA 
TECHNOLOGII, KTERÁ UMOŽŇUJE MĚŘENÍ EMOCIONÁLNÍCH 
REAKCÍ SPOTŘEBITELŮ NA INTERNETOVOU REKLAMU A MÉDIA.
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Společnost IReSoft, výrobce docházkových systémů 

Alveno, které využívají biometrickou technologii, za-

znamenala v prvním čtvrtletí letošního roku v tomto 

segmentu meziroční nárůst poptávky o 27 %, při-

čemž 83 % tvořila poptávka po docházkových čteč-

kách na otisky prstů, zatímco čtečky na bezkontaktní 

čipy si pořídilo jen 17 % podniků, tj. o 15 % méně 

než loni. Biometrické docházkové systémy jsou 

u tuzemských společností stále nejvyužívanější díky 

vysoké spolehlivosti a menší (resp. prakticky nulové) 

možnosti podvádět. Čipovou kartu si totiž mohou 

zaměstnanci navzájem půjčovat, otisky prstů jsou 

naopak unikátní a nezaměnitelné. A zatímco čip 

nebo magnetickou kartu si mohou zapomenout, 

prst mají pořád při sobě… Bezkontaktním čipům 

dávají tak dosud přednost pouze některé výrobní 

firmy, jejichž zaměstnanci si obvykle z provozních 

důvodů nemohou udržovat ruce a prsty v takovém 

stavu, aby mohli pracovat s čtečkou otisků.

Biometrii využívají hlavně strojaři 
a stavební firmy
„Poptávka po biometrii výrazně narůstá, letos ze-

jména u středních firem do 100 zaměstnanců. Tyto 

firmy si uvědomují důležitost efektivního řešení 

docházky, která je významná pro správný chod celé 

jejich společnosti. Docházkové systémy jim kromě 

sledování skutečné docházky usnadní i přípravu 

pracovních výkazů a mezd. Největší 

nárůst zájmu o biometrické systémy 

registrujeme u strojírenských a stavebních firem. 

Právě pro výrobní podniky plánujeme v docházko-

vých systémech zavést inovace,“ uvedl Jiří Halousek, 

ředitel společnosti IReSoft s tím, že poptávka po 

docházkových systémech na otisky prstů roste 

také u městských úřadů, orgánů státní správy, škol 

či zdravotnických zařízení.

Docházkový systém Alveno umožňuje pohodlné sle-

dování a zpracování docházky zaměstnanců, slouží 

k její snadné kontrole a následnému vyhodnocení. 

Tvoří jej docházková čtečka a program, který data ze 

čtečky zpracovává. Zaměstnanci se při příchodu či 

odchodu z pracoviště identifikují u čtečky, čímž se vy-

tvoří záznam v systému docházky. Systém je nabízen 

v komplexním samoinstalačním „all-in-one“ balíčku, 

který obsahuje vše potřebné k jednoduchému zpro-

voznění a umožňuje okamžitou a snadnou instalaci 

samotným zákazníkem. 

Na míru uživatelům
Jednotlivé verze, optimalizované pro různé typy 

a velikosti firem, se liší typem použité čtečky. Balí-

ček Alveno Biometrix obsahuje vše potřebné pro 

evidenci docházky v menší společnosti do 50 za-

městnanců, varianta Proximity přináší komplexní, 

jednoduché a přehledné řešení evidence docházky. 

Vlajková loď, verze Professional vybavená nejvýkon-

nější čtečkou otisků prstů DSi 501/502, 

v niž je integrovaná i čtečka čipů a doži-

votní licencí docházkového programu, 

pak představuje kompletní řešení pro 

náročné klienty a větší společnosti. In-

stalace celého docházkového systému 

je i v této nejkomfortnější verzi snadná 

a nevyžaduje nadstandardní znalosti, 

takže ji zvládne sám uživatel. 

Nejnovější verze nabízí řadu funkcí jako možnost ex-

portu docházky do mzdového programu Helios Red 

či exportu dlouhodobého i měsíčního plánu do mzdo-

vého programu Helios Orange od firmy Asseco Solu-

tions nebo programu Byznys firmy JKR, lze definovat 

časová pásma, která opravňují ke vstupu zaměstnance 

jen v určitých časových intervalech, pro kombinaci více 

přístupů během dne (např. od 6.00 do 10.00 a od 18.00 

do 22.00 hod.) lze zaměstnanci přiřadit najednou až 3 

časová pásma, systém nabízí také jednoduchý přehled 

přítomných zaměstnanců apod. 

DOCHÁZKU ŘEŠÍ POMOCÍ BIOMETRIE

Mezi středně velkými společnostmi roste zájem o využívání docházkových systémů na otisky 

prstů. Biometrická technologie postupně vytlačuje starší čipové systémy. Podniky stále víc 

opouštějí tradiční magnetické karty nebo čipy a dávají přednost moderním biometrickým 

čtečkám, které nelze oklamat.

Ačkoli technologie rozeznávání a přepisu řeči už 

nejsou úplnou novinkou, pro běžné uživatele byly 

dosud k dispozici obvykle jen jednoúčelové aplikace 

s nízkou přesností (vyhledávání na internetu) nebo 

sice kvalitní, ale drahá řešení určená pro firemní 

sektor. Navíc většinou omezené jen na hlavní svě-

tové jazyky, kde je logicky možnost jejich nasazení 

největší. Nyní už však budou mít tuto možnost i čeští 

uživatelé. Kvalitní technologie pro rozpoznávání 

a přepis češtiny do textové podoby je nyní k dis-

pozici dokonce zdarma. 

Hezky česky…
Do Česka přichází společnost Nuance Communica-

tions se svými aplikacemi Dragon Dictation a Dra-

gon Search k rozeznávání a přepisu textu v češtině 

prostřednictvím mobilního tele-

fonu. Umožňují rychleji a snad-

něji odesílat textové zprávy 

a e-maily, vyhledávat obsah na 

webu a mnohé další – to vše 

prostřednictvím hlasového 

ovládání, běžně mluvenou češ-

tinou. „Jejich prostřednictvím 

lze snadno diktovat textové 

zprávy, e-maily, aktualizovat 

statusy na sociálních sítích či 

vyhledávat hlasem na internetu. Ovládání telefonu 

hlasem je 5krát rychlejší než psaní. Uvolní lidem 

ruce při používání telefonu a umožní vyhnout se 

nepohodlnému psaní textů na klávesnici,“ říká Mar-

tin Veselka, regionální manažer společnosti Nuance.

Aplikace Dragon Dictation je kompatibilní s iOS-5. 

Obsahuje nástrojovou lištu s ikonkami aplikací, které 

umožňují uživatelům snadno odesílat diktovaný text 

jako e-mail nebo SMS, na Facebook, Twitter nebo 

do schránky. Program má i funkci automatického 

uložení, která dokáže zálohovat diktovaný text v pří-

padě, že je uživatel vyrušen příchozím hovorem. 

I když jsou aplikace zdarma, určité omezení tu přece 

jen je: podporována jsou mobilní zařízení iPhone, 

iPod touch a iPad, takže zajímavou technologickou 

novinku mohou ocenit jen příslušníci applovské 

komunity.

Věci, které nám opravdu rozumějí
Díky výpočetnímu výkonu mobilních zařízení a po-

čítačů, který umožňuje zpracovávat mluvenou řeč 

v reálném čase a řadě technologických inovací do-

káže dnes s touto technologií spolehlivě převést 

mluvené slovo na text běžný chytrý mobil nebo 

domácí počítač. Vývoj nových algoritmů pro zpra-

cování řeči umožňuje dosahovat vysoké přesnosti, 

která se navíc stále zdokonaluje díky cloudové tech-

nologii - aplikace se totiž „učí“ od všech uživatelů. 

MÍSTO PSANÍ LZE TEXT NADIKTOVAT  
 PŘES MOBIL…

Blíží se doba, kdy lidé budou techniku ovládat hlavně hlasem a klávesnici využijí minimálně. 

Zařízení jim budou rozumět a mluvené slovo do textové podoby spolehlivě převede obyčejný 

mobil nebo domácí počítač. 

Programy na zpracování mluvené řeči Nuance Dragon Dictation a Dragon Search nyní 

rozumějí česky. Oprava textu se provádí výběrem z možností nebo klávesnicí.

Klasickým píchačkám již odzvonilo, nahrazují 

je nejmodernější technologie
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Infrastruktura dobíjecích stanic pro elektromobily se 

rozrůstá nejen v české metropoli, ale i v dalších měs-

tech. Po Praze a Plzni následovala Ostrava, kde ČEZ 

otevřel veřejnou dobíjecí stanici v kancelářském 

komplexu Orchard. Z celkového počtu dvanácti 

stanic v České republice jde o první stanici v bar-

vách ČEZ, která byla zprovozněna na území Moravy. 

„Výstavba dobíjecích stanic se s příchodem jara opět 

naplno rozjíždí. V nejbližší době se objeví stanice pro 

normální dobíjení také ve Vrchlabí a Hradci Králové, 

mimo to plánujeme zprovoznit stanice na dalších 

místech v Praze. Přípravy například vrcholí u řetězce 

McDonald´s, u kterého zanedlouho otevřeme hned 

několik stanic najednou,“ říká Tomáš Chmelík, ma-

nažer útvaru čisté technologie společnosti ČEZ.

Provoz první dobíjecí stanice, zřízené v rámci pro-

jektu Elektromobilita společnosti ČEZ, byl zahájen 

30. listopadu 2011 v Duhové ulici před sídlem ČEZ. 

Do roku 2013 ČEZ plánuje instalaci celkem 150 až 

200 veřejných dobíjecích stanic. Do projektu se 

kromě firem zapojují také města a obce. Jejich účast 

v projektu Elektomobility přispívá k rozšiřování sítě 

dobíjecích stanic a vyplývá z jejich zájmu podpo-

rovat bezemisní dopravu ve svých aglomeracích.

„Od samého vzniku areálu byl kladen důraz na 

nejvyšší technický standard, maximální energe-

tickou úspornost provozu a flexibilitu nájemních 

ploch. Vzhledem k tomu, že podporujeme zdravý 

a čistý život ve městě, byla výstavba dobíjecí stanice 

dalším logickým krokem pro maximální ochranu 

životního prostředí,“ řekl Richard Ness, generální 

ředitel The Orchard, která je partnerskou firmou 

projektu Elektromobilita společnosti ČEZ. 

V Ostravě je v současnosti podle aktuálních údajů Ob-

čanského sdružení Elektromobily téměř 10 elektromo-

bilů a několik elektrických skútrů. Jeden elektromobil 

značky Peugeot iOn v cargo verzi mají také zaměstnanci 

ČEZ Měření, kteří auto používají ke svým každodenním 

pracím, jako jsou revize nebo výměny elektroměrů.

Způsob platby při používání  
dobíjecí stanice
Zákazníci, kteří chtějí využívat služeb dobíjecích stanic 

Skupiny ČEZ, musí uzavřít s ČEZ zákaznickou smlouvu. 

Ta jim v následujících dvou letech umožní neomezené 

dobíjení u všech stanic společnosti ČEZ za paušální 

symbolický poplatek. V roce 2012 poplatek činí 100 ko-

run měsíčně, v roce 2013 půjde o poplatek ve výši 150 

korun. Každému zákazníkovi bude přidělen unikátní 

speciální čip. Dobíjecí stanice s uživatelem komunikuje 

pomocí displeje a tlačítek, kterými uživatel ovládá 

navigační menu. Zákazník tak bude moci sledovat, 

kde a jak dlouho dobíjel a kolik kWh načerpal. 

Společnost ČEZ také zprovoznila nový webový 

portál www.elektromobilita.cz, na kterém je aktuální 

mapa s podrobnými informacemi o jejích stanicích 

a také návod, jak se stát zákazníkem Elektromobility 

společnosti ČEZ.  

Projekt Elektromobilita společnosti ČEZ
Skupina ČEZ podporuje koncept elektromobility 

v souladu se strategií FUTUR/E/MOTION. Kroky, které 

ČEZ v tomto směru podniká, se týkají podpory uží-

vání elektromobilů a poskytování komplexních slu-

žeb s vazbou na distribuční síť ČEZ. Cílem je přispět 

k rozvoji zcela „bezemisní“ dopravy v České republice 

a testovat dopady elektromobility na distribuční síť.

Společnost ČEZ se v projektu Elektromobilita zaměřuje 

na výstavbu dobíjecích stanic pro normální dobíjení. 

Jde o dobíjecí stanice, které pracují ve své základní verzi 

s napětím jako běžná domácí zásuvka (tj. 16A/230 V). 

Na rozdíl od ní má však několik výhod. Dokáže napří-

klad optimalizovat dobíjení elektromobilu, prodlužuje 

tím životnost baterie a brání jejímu poškození.  

Síť dobíjecích stanic ČEZ postupně doplní i o sta-

nice rychlého dobíjení, které pracují s vyšším napě-

tím a umožňují dobíjet 100 % kapacity akumulátoru 

do 50 minut. Tyto stanice však vyžadují speciální 

připojení na elektrickou síť. Společnost ČEZ jejich 

instalaci zahájí letos a první dobíjecí stanice tohoto 

typu bude umístěna v Duhové ulici, kde je sídlo 

společnosti. www.cez.cz

SÍŤ DOBÍJECÍCH STANIC ČEZ SE ROZRŮSTÁ
V dubnu byla zprovozněna další stanice k dobíjení elektromobilů v barvách ČEZ – ten-

tokráte v Ostravě. Jde už o 12 veřejnou dobíjecí stanici, kterou společnost ČEZ otevřela 

v České republice. Celkově jich ČEZ má téměř 20, patří sem i stanice neveřejné, které 

byly zprovozněny pouze pro vlastní testovací provoz některých partnerských subjektů. 

První veřejná dobíjecí stanice v barvách ČEZ na území 

Moravy, v kancelářském komplexu Orchard v Ostravě

Při uzavření zákaznické smlouvy obdrží 

zákazník unikátní čip, který mu umožní 

za symbolických 100 Kč měsíčně „tankovat“ 

neomezené množství energie
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Nový stírací kroužek s inovovanou technologií LKZ ve 

srovnání se standardními kroužky napomáhá výrazně 

snížit spotřebu oleje a zároveň vyžaduje menší radiální 

přítlak. Tím se snižuje tření mezi kroužkem a stěnou 

válce, následkem čehož klesá spotřeba paliva, zvyšuje 

se výkon motoru a prodlužuje se jeho životnost. 

Klíčem k významnému snížení spotřeby oleje při 

instalaci kroužku LKZ je jeho chytře vymyšlený 

“stupňovitý” povrch a kuželový tvar kontaktní hrany. 

Zatímco klasické pístní kroužky působí na vnitřní 

stěnu válce při pohybu pístu nahoru i dolů stejným 

tlakem, kroužky LKZ působí při pohybu dolů přesně 

definovaným tlakem, ale při pohybu nahoru tlakem 

výrazně nižším. Tím se snižují ztráty třením a sou-

časně se do olejové vany vrací větší množství oleje, 

které by se jinak dostávalo do spalovací komory.   

„Pístní kroužky Goetze LKZ umožňují autoopra-

várenským firmám obnovit výkon u benzínových 

motorů s přímým vstřikováním na stejnou hodnotu 

jako u zcela nového motoru,” uvedl Paul Vure, ředitel 

technického oddělení společnosti Federal-Mogul 

pro Evropu, Střední východ a Afriku, divize Global 

Aftermarket. Z hlediska životnosti a výkonnosti se 

pístní kroužky Goetze LKZ dlouhodobě osvědčují 

v dieselových motorech a nyní jsou zaváděny jako 

standardní součást i u benzínových motorů mnoha 

výrobců. LKZ kroužek nejenže pomáhá zvýšit výkon 

motoru, ale také  prodlužuje životnost motorů, 

protože zpomaluje usazování uhlíku na stěnách 

válce. Usazovaný uhlík může vést k poškození vložky 

válce a tím ke zvýšení spotřeby oleje. /pk/

EFEKTIVNÍ PÍSTNÍ KROUŽKY LKZ NOVÉ GENERACE

Patentovaný stírací kroužek, který snižuje spotřebu oleje až o 50 % a tření o 15 % uvedla na 

evropský trh náhradních dílů společnost Federal-Mogul. Jde o pístní kroužky Goetze, které 

jsou tím pádem také efektivní ke spotřebě paliva a emisí.

Protiskluzový systém ESP je ve vozidle hned po bez-

pečnostním pásu nejdůležitějším bezpečnostním sys-

témem. Dokázal zachránit a zachraňuje mnoho životů. 

OSN považuje ESP za účinný způsob, jak čelit očeká-

vanému zvýšení smrtelných dopravních nehod v ná-

sledujících letech. Podle studií lze tímto systémem 

aktivní bezpečnosti zabránit až 80 % všech nehod 

následkem smyku. Proto stále více zemí vyžaduje, 

aby nová vozidla měla tento systém jako součást 

základního vybavení. V Evropě to již platí pro všechna 

vozidla, jimž bylo schválení výroby uděleno po říjnu 

2011. Od listopadu 2014 již nebude třeba vyhledávat 

ESP na seznamu nadstandardního vybavení, protože 

od tohoto data bude systém součástí základního 

vybavení v celé EU. Již dnes 72 % nově registrovaných 

aut a malých užitkových vozidel v Evropě je vyba-

veno tímto systémem. Ve Spojných Státech je ESP 

již povinný ve všech vozidlech nad 4,5 t. Podobná 

nařízení vejdou v platnost během následujících let 

v Austrálii, Japonsku, Koreji a Rusku. Nyní je po ce-

lém světě tímto systémem vybaveno 48 % nových 

osobních aut a malých užitkových vozidel.

Bosch postupně od počátku sériové výroby v roce 1995 

systém zlepšoval směrem k aktivní bezpečnosti a při-

dával další funkce. Zatímco první generace systému 

vážila 4,3 kg, tak základní verze nejnovější 9. generace je 

se svými pouhými 1,6 kg výrazně lehčí a kompaktnější. 

Asistenční systémy jsou založeny na ESP
Nové asistenční systémy umožní ještě bezpečnější 

a pohodlnější jízdu. Společnost Bosch vyvíjí např. 

funkce automatického udržování bezpečné vzdále-

nost od vozidla jedoucího před vámi, navádění vozidla 

do těsných parkovacích míst nebo varující řidiče v kri-

tických situacích. Mnohé z těchto funkcí mají jedno 

společné: ESP brzdí nezávisle na řidiči. Vozidla, která již 

tento systém mají, mohou být snadněji dovybavena 

dalšími funkcemi pro bezpečnější a komfortnější jízdu. 

Bosch nabízí široké portfolio systémů pro podporu ří-

zení založených na ultrazvukových, video a radarových 

senzorech jako je například adaptivní tempomat nebo 

prediktivní systém nouzového brzdění. 

TECHNOLOGIE, KTERÁ ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

Od zahájení sériové výroby v roce 1995 vyrobila společnost Bosch již 75 milionů systémů 

ESP a díky tomu významně přispěla k vyšší bezpečnosti silničního provozu. Elektronický 

program stability udržuje vozidlo bezpečně na vozovce, když je kluzká či když vozidlo vjede 

příliš rychle do zatáčky. 
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V
zhled karoserie nové generace zůstal pro-

porcionálně oproti předcházející generaci 

zachován. Tým designérů se zaměřil hlavně 

na detaily, díky kterým působí dnešní Civic propra-

covanějším dojmem, a na vysoký standard bez-

pečnosti, mezi který nepochybně patří konstrukce 

kabiny rozptylující energii nárazu.  

Předchozí generace Hondy Civic byla uvedena na 

trh v roce 2006 a zaujala, mj. unikátní podvozkovou 

platformou s palivovou nádrží umístěnou uprostřed, 

hlavně změnou prostorového uspořádání. Japonský 

vůz segmentu C byl navržen pro evropský trh svou 

variabilitou a praktičností si získal řadu příznivců. 

Vývojový tým proto při navrhování nové generace 

vycházel z těchto silných stránek. Nový vůz dostal 

do vínku více elegance a dynamiky. Jeho výška se 

snížila o 20 mm a malinko se rozšířil (o 10 mm). 

Linie karoserie podtrhují nízký a stabilní vzhled. Příď 

v výraznými světlomety se již přibližuje stávajícím 

vozům Honda. Zadní světla jsou z bezpečnostního 

hlediska posunuta výše, jsou lépe viditelná. Hori-

zontální prvek na zádi v podobě aerodynamického 

spojleru, který slouží zároveň jako horizontální brz-

dové světlo, zdůrazňuje šířku vozidla.   

Novinka si zachovala futuristický rozměrný interiér 

s variabilním uspořádáním. Kokpit je rozdělen na 

dvě zóny, které kombinují analogové a digitální 

ukazatele. Použity jsou kvalitnější materiály a ne-

chybí elektrická zásuvka, vstupní port USB a AUX. 

Ovládací prvky včetně řadicí páky jsou umístěny 

intuitivně s ohledem na ergonomii. Zajímavé je 

sedadlo řidiče, které díky kompresoru vhánějícímu 

vzduch do vzduchových polštářů, umožňuje řidiči 

najít si tu nejlepší pozici. Sportovní charakter vozu 

umocňují také tři kruhové přístroje před řidičem. 

Podle výrobce disponuje Civic nejprostornějším 

interiérem v segmentu C. Také zavazadlový prostor 

nabízí nadprůměrných 401 l, který se dá zvětšit 

schránkou pod podlahou o dalších 76 l.   

V nabídce má nový Civic tři motory: dva benzínové 

1,4 i-VTEC a 1,8 i-VTEC (73/104 kW) a dieselový ag-

regát 2,2 i-DTEC o výkonu 110 kW. Všechny motory 

jsou spojeny se 6stupňovou manuální převodovkou 

a vybaveny systémem ECO Assist, funkcí vypnutí 

motoru při zastavení vozu a asistentem pro rozjezd 

do kopce. Motor s objemem 1,8 l může být spojen 

se speciálně navrženou 5stupňovou automatickou 

převodovkou. 

B
rouk je jedním z nejvíce  prodávaných auto-

mobilů na světě. Z mateřské továrny ve Wolfs-

burgu se koncem 70. let produkce přesunula 

z Německa definitivně do Mexika. Úplně poslední 

původní Brouk sjel z linky 30. července 2003, 64 let 

po začátku výroby. Této původní verze, která vznikla 

v roce 1938, se prodalo neuvěřitelných 21,5 miliónu 

kusů. V roce 1998 Volkswagen uvedl pod jménem 

New Beetle první novodobou verzi Brouka. Ta však 

vzhledem k vysoké pořizovací ceně a nepřesvědči-

vým tvarům nesklidila velký zájem.

Nová verze, která přišla do Česka nyní, je na tom 

podstatně lépe. Tvary spíše odpovídají originálu 

a cena za model s motorem 1,2 TSI začíná na částce 

379 900 Kč. Nevýhodou je delší čekací doba. Pokud 

si český zákazník nevybere skladový vůz, podle vy-

jádření automobilky, tak jej dle specifikace přivezou 

z Mexika až za 5 měsíců. 

Brouk budí pozornost hlavně líbivým designem, 

klasickými kulatými světlomety a vytáhlými blat-

níky. Jeho délka je 4278 mm, šířka 1808 mm, výška 

1486 mm a rozvor 2537 mm. Objem zavazadlového 

prostoru nabízí dostatečných 310 l.

Uvnitř Brouka je spousta nových  ovládacích prvků 

připomínajících koncern, ale na první pohled upoutá 

schránka před spolujezdcem v duchu tradice. Horní par-

tie výplní dveří jsou lakované stejně jako palubní deska 

v barvě karoserie, což umocňuje estetický retro pohled.

Pod kapotou bude na výběr z pětice motorů od 

benzínových 1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (118 kW) a 2.0 

TSI (147 kW) až po naftové  agregáty 1,6 TDI (77 kW) 

a 2,0 TDI (103 kW). K dispozici jsou kromě manuál-

ních převodovek také dvouspojkové DSG se šesti 

nebo sedmi rychlostními stupni.

Nový Beetle je postaven na podvozku Golfu šesté 

generace. Kvůli snižování nákladů ale základní verze 

(kromě nejsilnějších motorizací) dostala jednodušší 

zadní vlečenou nápravu. 

NOVÝ BROUK: KLASIKA SE VRACÍ

Volkswagen uvedl na český trh novou generaci legendárního Brouka. Oproti předešlému 

modelu odpovídá novinka více původnímu originálů, navíc za velmi rozumně nastavené ceny.

EVROPSKÝ JAPONEC  HONDA CIVIC
Nová generace, v pořadí již devátá, byla představena veřejnosti na loňském podzimním 

autosalonu ve Frankfurtu a na český trh se dostala v letošním březnu. A o kom je řeč? Jde 

o Hondu Civic, model roku 2012.
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P
řed rokem představila automobilka Opel novou 

generaci 7místného modelu Zafira Tourer, která 

si z předchozí generace vzala to nejlepší. Třetí 

generace nabízí odvážnější a dynamičtější design 

a také větší výbavu. Na první pohled jsou patrné boční 

linie, s kterými přišel před časem model Insignia a po 

něm nová Astra. Pěkně tvarované prahy zabraňují, aby 

se nečistoty od vozovky dostávaly výš. Dominantou, 

která zaujme okamžitě na usmívající se přídi, jsou 

sdružené svítilny ve tvaru bumerangu. Propůjčují vozu 

s postupně se svažující zádí dravost a dynamiku. Zadní 

koncové svítilny jsou opatřeny originální grafikou. 

Interiér mi chvíli připomněl Astru, ale s podstatnými 

změnami. Ocenil jsem povedenou středovou kapličku 

s multimediálním displejem zobrazujícím také navi-

gaci. Její hloubka je pěkně odstíněna od slunečního 

světla. Velmi pozitivní na celém kokpitu je množství 

odkládacích schránek a přihrádek včetně kapes ve 

dveřích na velké 1,5 l lahve, což jsem využil při delší 

cestě do Rakouska. Pěkně tvarovaná sedadla jsou 

příjemná na posed a vysoké boční vedení dobře 

drží tělo, takže ani po delší cestě zhruba 600 km 

jsem necítil únavu. Přední sedačky jsou stavitelné 

v obou směrech, takže každý řidič si najde hravě 

tu nejlepší pozici pro sebe. Díky absenci páky ruční 

brzdy výrobce instaloval mezi přední sedadla dobře 

využitelnou objemnou přihrádku s posuvným kry-

tem a držákem na nápoje. Ruční brzda je vyvedená 

v elektromechanickém provedení ovládaná tlačítkem. 

Výhled na všechny strany má řidič velmi dobrý i díky 

zvětšeným bočním oknům. 

Flexibilita
Největší trhák nové Zafiry je její flexibilní interiér. 

Druhá řada není tvořena trojmístní lavicí jak v před-

chozí generaci, ale ze třech samostatných sedadel, 

samostatně nastavitelných, sklopných i s podélným 

posuvem. Tak jako u jiných vozů je prostřední seda-

dlo spíše na kratší cesty, Zafira nabízí skoro plno-

hodnotné sezení. V případě, že v druhé řadě sedí 

pouze dva pasažéři, je k využití zajímavý systém, 

který změní prostřední sedačku v pohodlné loketní 

opěrky. Třetí řada dvou sedaček je zasunuta v podlaze 

zavazadlového prostoru. Přístup k nim je komfortní. 

Sedáky i opěradla třetí řady jsou dostatečně velké, jen 

výška nad zemí je jen 23 cm, což urostlým jedincům 

na delší trasy bude jistě vadit. Navíc využitím 7místné 

konfigurace se musí počítat, že prostor pro zava-

zadla bude minimální, nabízí délku pouze 34 cm. Pro 

převoz větších nákladů se dá všech 5 sedadel druhé 

a třetí řady sklopit tak, že vznikne zcela rovná  dvou 

metrová plocha s objemem 1860 l, což je o 40 l více 

než v předchozí Zafiře. Tak jako Astra disponuje i Za-

fira držákem kol zabudovaným v zadním nárazníku.

Motory
Zafira má v nabídce přehršel pohonných jednotek, 

všechny se systémem Start/Stop. V dieselové pa-

letě jsou tři výkonové verze (81, 96 a 121 kW) 2,0 l 

motoru CDTI. Benzínové jednotky představují dvě 

výkonové verze (88 a 103 kW) čtyřválce 1,4 ECOtec 

a dvě výkonové verze (85 a 103 kW) čtyřválce 1,8 l. 

K dispozici je také 1,6 Turbo CNG, nabízející výkon 

112 kW. K redakčnímu testu jsme měli k dispozici 

nejsilnější 2,0 l dieselovou verzi. 

Motor, propojený se 6stupňovou manuální pře-

vodovkou, reaguje pěkně na pedál plynu již od 

nízkých otáček, vyniká příjemným hladkým cho-

dem a nemá problém s dravostí a ochotou vytáčet. 

Líbilo se mi výborné odhlučnění. Řazení je přesné 

a překvapující byla také spotřeba. V kombinovaném 

provozu jsem dosáhl spotřeby 6,7 l na 100 km. 

Hlavně v městském provozu pomáhá šetřit Start/

Stop systém. Perfektní je odezva od volantu.

Tuhost podvozku se dá nastavit ze tří poloh. Po nastar-

tování se nastaví automaticky střední poloha, ale jako 

nejlepší volba mi vyhovoval komfortní režim. Podvozek 

pěkně zvládá příčné nerovnosti a v zatáčkách se moc 

nenaklání. Sportovní režim nastaví tvrdší podvozek, vůz 

tak lépe projíždí zatáčky a pěkně drží stopu.

Bezpečnost 
Jelikož jde o rodinné auto, vývojáři si na bezpečnosti 

opravdu dali záležet. Příjemná je couvací kamera, 

která poskytuje výborný obraz. Na volantu je umístěn 

adaptivní tempomat, který udržuje odstup od vozidel 

před Zafirou. Skvělým pomocníkem jsou adaptivní 

Bi-xenonové světlomety s natáčením do zatáček  

a automatickou aktivací dálkových světel. /pk/

FLEXIBILNÍ OPEL ZAFIRA  
TOURER 2,0 CDTI

Je móda MPV už za námi, anebo jsou pořád ještě v oblibě? Na takovou otázku je jednoduchá 

odpověď. Velkoprostorové vozy se chovají jako rodinné kombíky, ale vejde se do nich víc 

pasažérů a uvezou větší množství zavazadel. Takže z praktického hlediska se automobilky 

nemusí obávat, že o třídu MPV nebude zájem.

Pěkně ergonomicky řešený interiér s kompaktním volantem 

a hluboce zapuštěným displejem v kapličce

Rovná plocha zavazadlového prostoru se zapuštěnými 

sedadly třetí řady Všechny dveře disponují velkou kapsou na 1,5 l lahve

Prostřední sedadlo druhé řady se dá upravit na pohodlné 

loketní opěrky

Sdružené přístroje jsou umístěny v tubusech, které umožňují 

dobrou čitelnost i na přímém slunci
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Průzkum byl proveden koncem roku 2011 mezi výrob-

ními podniky v USA, Velké Británii, Francii, Německu, 

Itálii, Brazílii, Číně, Indii, Japonsku, Kataru, Saudské Ará-

bii, Sjednocených arabských emirátech a Rusku. Studie 

s podtitulem „Snaha o dosažení provozní dokonalosti: 

akcelerace obchodních změn prostřednictvím nové 

generace ERP systémů“ zdůrazňuje, že k dosažení 

růstu výrobci potřebují analyzovat všechny dostupné 

informace, aby maximalizovali transparentnost a hod-

notu informací a vyhodnotili dopady na podnikání. 

Avšak neadekvátní podpora ze strany informačních 

systémů, nízká kvalita dat a nedostatečná integrace 

s partnerskými systémy jsou hlavními překážkami ke 

zlepšení rozhodovacích procesů.

O efektivním řízení rozhoduje přístup 
k informacím
Studie dále zdůrazňuje, že podle 60 % respondentů 

současné podnikové procesy a IT systémy limitují 

zlepšení rozhodování, které je nezbytné k dosažení 

provozní dokonalosti. Navíc postrádají spolupráci ve 

stylu sociálních sítí v rámci existujících ERP systémů, 

což eliminuje snahy vedoucí k vytvoření funkční 

podpory rozhodování.  Nejvýše na seznamu přání 

výrobních podniků stojí rychlejší podnikové pro-

cesy, informace v reálném čase a spolupráce – 

jakožto klíčové faktory k dosažení efektivnějších 

pracovních procesů a kvalitnějšího rozhodování. 

Jako klíčové faktory lepší podpory rozhodování jsou 

napříč všemi odvětvími a regiony nejčastěji citovány 

rychlejší podnikové procesy (85 %), přístup k informa-

cím v reálném čase (60 %) a lepší spolupráce (60 %).Ba-

riéry lepšího rozhodování se však liší podle jednotlivých 

odvětví; zatímco letecké a strojírenské podniky trápí 

roztříštěnost dat umístěných v různých systémech 

(67 % letecké a 68 % strojírenské), automobilové spo-

lečnosti poukazují zase na nedostatečnou integraci 

partnerských systémů (77 %), a sektor high-tech a elek-

trotechniky doplácí na chybějící či nepřesná data. 

Stále častějším předmětem diskuse v rámci výrobních 

společností jsou spolupráce a komunikace na úrovni 

sociálních sítí. I když tento požadavek není zatím do-

minantní (pouze 4 % firem jej jmenovalo na prvním 

místě), celkově byl mezi všemi požadavky jmenován 

jako druhé největší omezení existujících ERP systémů, 

což předznamenává důležitost sociálních ERP prostředí 

pro zvýšení podnikové produktivity. 35 % respondentů 

také prohlásilo, že mobilita a sociální sítě do budouc-

nosti kompletně transformují způsob práce.

Faktory pro budoucnost: rychlost 
adaptace a sociální sítě
V příštích třech letech bude pro výrobní organi-

zace kritická rychlost. Rychlejší reakce na změny je 

vyžadována zejména v leteckém průmyslu (71 %) 

a high-tech a elektrotechnickém průmyslu (78 %), 

stejně jako zefektivnění procesů vedoucích k pro-

vozní dokonalosti (72 % všech výrobců). Ke krátko 

a dlouhodobým ERP potřebám dále patří detailnější 

přehled (58 %) a lepší úroveň spolupráce (42 %).

 „Současné ekonomické prostředí se vyznačuje 

nižším růstem a zdá se, že výrobní společnosti na 

tyto výzvy odpovídají zvýšením rychlosti a flexibility 

všech svých aktivit. Ale i když jsou si organizace 

plně vědomy potřeby rychlé inovace k získání vyšší 

konkurenceschopnosti, jen těžko dokáží tyto vize 

realizovat kvůli neadekvátní IT podpoře a následné 

neschopnosti okamžitě reagovat na požadavky. 

Ambiciózní společnosti proto musejí změnit své 

systémy směrem k vyšší rychlosti a společnému roz-

hodování, aby mohly podporovat inovativní růstové 

strategie,“ řekl Pierfrancesco Manenti, vedoucí pro-

jektu IDC Manufacturing Insights v regionu EMEA.

„Výrobní společnosti vůbec poprvé zmiňují tech-

nologie sociálních sítí jako integrální komponentu 

nástrojů pro rozhodování, přičemž více než třetina 

z nich tvrdí, že rozvoj sociálních sítí jim umožňuje 

myslet odlišně a efektivně měnit způsob práce 

zaměstnanců,“ řekl Andrew Kinder, ředitel produk-

tového marketingu společnosti Infor. /pv/

Ze statistických dat dokumentujících hospodářský 

vývoj vyplývá, že obě ekonomiky se v prvních letech 

po revoluci propadaly, přičemž slovenská rychleji 

než česká. Ještě v roce 1991 se propadl HDP Česka 

meziročně o 10 % a Slovenska o 17,5 %. Pokles HDP 

celého Československa v roce 1991 činil 12,5 %. 

V případě českého hospodářství nastal kýžený obrat 

v roce 1996, kdy ekonomika ve srovnání s rokem 

1990 rostla o 2 %, na Slovensku začal růst s něko-

likaletým zpožděním, zhruba od roku 1998. Velmi 

dynamický vývoj české ekonomiky začal ovšem 

podle statistiků až od roku 1999. „Od tohoto roku do 

roku 2010 stoupl HDP o více než 45 %, což je zhruba 

3,5 % ročně. Vrchol byl přitom v roce 2008,“ uvedl 

ředitel čtvrtletních národních účtů ČSÚ Jan Heller.

Ohlédnutí za dvěma dekádami vývoje po přechodu 

od plánovaného socialistického hospodářství k obno-

venému tržnímu systému ukazuje, že Slovensko může 

za toto období vykázat celkově vyšší růstové hodnoty 

procentního ukazatele HDP, a Slovensko po velkém 

propadu na začátku 90. let rostlo rychleji než ČR.

Kromě „suché statistiky“ ukazuje však reprezenta-

tivní studie podrobnější pohled na data i některé za-

jímavé trendy ve vývoji struktury české ekonomiky: 

V uplynulých 20 letech došlo např. k významné 

změně v hospodaření domácností. Zatímco v roce 

1990 přes 27 % (tedy více než čtvrtina) výdajů pu-

tovalo na potraviny a nealkoholické nápoje, v roce 

2010 to bylo zhruba 15 %. V uvedeném období 

se naopak zvýšil podíl výdajů na bydlení, včetně 

nájemného a energií, který nabral přesně opačný 

kurz, a to ze zhruba 15 % v roce 1990 na více než 

čtvrtinu v roce 2010. 

NEDOSTATEČNÁ PODPORA ROZHODOVÁNÍ VEDE 
AŽ KE ZTRÁTĚ KONKURENCESCHOPNOSTI

Nedostatečná podpora rozhodovacích procesů je nejčastěji citována mezi výrobními spo-

lečnostmi jako kritická bariéra růstu, tvrdí průzkum IDC Manufacturing Insights, provedený 

mezi 378 výrobními podniky z automobilového průmyslu, strojírenství, high-tech elektroniky 

a leteckého průmyslu. Ukazuje, že klíčem k inovacím a růstu jsou rychlejší podnikové procesy, 

informace v reálném čase a spolupráce.

ČSÚ MAPUJE DVĚ DEKÁDY POREVOLUČNÍHO 
VÝVOJE NAŠÍ EKONOMIKY

HDP Česka stoupl za 20 let o polovinu, Slovenska o 65 %. Vyplývá to z informací Českého sta-

tistického úřadu, která obsahuje nyní vydaná Historická ročenka národních účtů 1990-2010. 

Dokument obsahuje konkrétní podrobná data včetně srovnání ČR a Slovenska.

Srovnání růstu HDP Česka , Slovenska  a Německa Vývoj HDP České republiky 1990-2010
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Podniky by se přitom měly zabývat tím, jak hospo-

daří s energií. V Austrálii byly pro uhlíkové emise 

zavedeny nové daňové předpisy, nové regulace 

brzy vstoupí v platnost i v Kalifornii a k podobným 

změnám legislativy bude docházet i jinde, takže 

Epicor firmám doporučuje, aby se se začaly uhlí-

kovým účetnictvím seriózně zabývat.

Průzkum byl navržen tak, aby zjistil, jak jsou pod-

niky schopné a ochotné monitorovat své emise 

skleníkových plynů. Byl proveden mezi téměř 1000 

společnostmi po celém světě (48 % z nich podni-

kalo v oblasti výroby). Nejvíce zastoupeny byly firmy 

se 100 až 1000 zaměstnanci s ročním obratem do 

50 milionů dolarů. 

Dalším cílem bylo zmapovat technologie a metody, 

které společnosti pro omezování emisí používají. 

Identifikovány byly také nejen legislativní předpisy, 

jimž firmy musí vyhovět v oblasti ekologické udrži-

telnosti svého podnikání, ale i požadavky jejich part-

nerů a zákazníků na společenskou odpovědnost.

Výsledky průzkumu byly tristní: průzkum ukázal, že 

80 % firem nijak nemonitoruje svou uhlíkovou stopu 

a 58 % termín „uhlíkové účetnictví“ vůbec nezná. 

I z těch, kdo odpověděli na tuto otázku kladně, jen 

méně než čtvrtina respondentů dokázala přesněji 

vysvětlit, v čem uhlíkové účetnictví spočívá. Třetina 

firem netušila, zda se na ně vztahuje povinnost 

evidovat své emise. V polovině z nich nebyl určen 

nikdo z vedení, kdo by měl problém na starosti 

(jinak nejčastěji spadal do kompetence výkonného 

ředitele – CEO). Nicméně více než polovina respon-

dentů byla v závěru průzkumu přesvědčena, že uh-

líkové účetnictví pozitivně ovlivní jejich podnikání.

„Je docela znepokojující zjistit, že třetina respon-

dentů vůbec netuší, zda se na jejich firmu v ob-

lasti uhlíkových emisí vztahují nebo brzy budou 

vztahovat nějaké legislativní požadavky, např. 

povinnosti evidovat a oznamovat emise. Firmy 

se musejí připravit na uhlíkové účetnictví,“ uvádí 

Chris Purcell, ředitel produktového marketingu 

společnosti Epicor. Konstatuje, že povinnost sle-

dovat uhlíkové emise nesouvisí s tím, jaké má kdo 

názory na globální oteplování. Podniky, které se 

na tyto regulační požadavky včas připraví, získají 

konkurenční výhodu. Pokud firmy porozumí uh-

líkovému účetnictví, mohou snížit své náklady na 

energii nebo vydělávat na obchodování s emisními 

povolenkami. /vj/

Jen letos stojí podpora OZE přes 38 mld. Kč, což 

hradí spotřebitelé prostřednictvím plateb za elek-

třinu. Stát přispívá 12 mld. Kč, čímž zdražení elek-

třiny částečně kompenzuje. Podle šéfky ERÚ možná 

stát stejnou částkou přispěje i v příštím roce, ale 

v dalších letech to již není jisté. 

Nové obnovitelné zdroje už bez dotací
Zastavení podpory se týká nových zdrojů od roku 

2014, nikoli již vybudovaných, nebo těch, které 

budou uvedeny do provozu do konce roku 2013. 

Podpora stávajících obnovitelných zdrojů je podle 

zákona garantována 20 let. Podle ERÚ budou náklady 

na obnovitelné zdroje v letech 2005 až 2034 při 

zastavení podpory v roce 2014 činit 874,3 mld. Kč, 

zatímco při zastavení podpory až v roce 2020 by do 

roku 2040 dosáhly 1072 mld. Kč a podle šéfky ERÚ 

existuje i varianta, že by náklady na OZE (mj. kvůli 

biometanu, biokapalinám a biomase) do roku 2040 

vzrostly na téměř 1492 mld. Kč. Obává se hlavně pod-

pory produkce biometanu, která by podle ní mohla 

mít ještě horší důsledky než dřívější fotovoltaický 

boom. Při zastavení podpory v roce 2014 by však do 

roku 2040 spotřebitelé podle ERÚ ušetřili 618 mld. Kč.

To by však vyžadovalo změny v legislativě, a v pří-

padě, že sněmovna neschválí prezidentem nedávno 

vetovaný zákon o podporovaných zdrojích energie, 

chce úřad přispět k vytvoření nové legislativy, která 

omezení OZE umožní. 

 „Česká republika má celosvětově jednu z nejvyšších 

podpor obnovitelných zdrojů v přepočtu na obyva-

tele a výše podpory ohrožuje konkurenceschopnost 

českých firem,“ uvedla Alena Vitásková. Tento názor 

podporuje i Sdružení velkých spotřebitelů energie, 

jehož předseda Karel Šimeček poukazuje na to, že 

elektřina pro průmysl je v ČR v současné době vedle 

Kypru, Malty a Slovenska nejdražší v Evropě a zrušení 

dotací na obnovitelné zdroje, které ji prodražuje, 

by prospělo konkurenceschopnosti českých firem. 

Brzda, nebo stimul sektoru?
Snahy o ukončení podpory OZE naopak dlouho-

době kritizují jejich provozovazelé a ekologické or-

ganizace. Ukončení podpory je podle nich v rozporu 

se zákonem a zbrzdí rozvoj celého sektoru. Zastánci 

obnovitelných zdrojů poukazují na to, že místo 

omezování jejich podpory by se měl ERÚ zabývat 

vysokými náklady na distribuci elektřiny, které patří 

v ČR k nejvyšším v Evropě a tvoří přes 30 % ceny 

elektřiny, jak uvedla fotovoltaická asociace CZEPHO. 

Podle Asociace obnovitelných zdrojů energie Vi-

tásková svým plánem překračuje kompetence 

nezávislého regulátora a pro zastavení podpory 

neexistují věcné důvody, neboť kalkulace ERÚ 

nebere v úvahu přínosy obnovitelných zdrojů pro 

hospodářský růst 

I přes zastavení podpory očekává ERÚ, že stát dostojí 

svým závazkům: poskytnout podporu investorům, 

kteří na ni do konce příštího roku získají nárok a také 

slibu vůči EU dosáhnout 13,5% podílu OZE v Česku. 

Toho by podle Aleny Vitáskové mělo být dosaženo 

už příští rok (loni pokrývaly 10,55 %). Výkonný ředi-

tel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin 

Sedlák ale upozorňuje, že tento závazek se netýká 

jen elektřiny, ale především i tepla, protože jde 

o podíl energie ze všech obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie. 

Podle šéfky ERÚ by spotřebitelé v budoucnu měli 

mít možnost zvolit si mezi dražší energií z OZE 

a levnější energií např. z uhelných elektráren a vy-

branou elektřinu by si odpovídajícím způsobem 

zaplatili. To je ovšem značně kontroverzní řešení, 

protože je zřejmé, že většina spotřebitelů by zvolila 

levnější „špinavou“ energii a tím by se de facto opět 

podpořil rozvoj tradičních zdrojů, které měly právě 

OZE začít nahrazovat. 

ČR ŠLAPE NA BRZDU S PODPOROU 
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil přípravy na zastavení finanční podpory pro nové 

obnovitelné zdroje energie (OZE) od roku 2014. V příštích zhruba 20 až 30 letech, po které 

bude trvat dosavadní podpora, by tak bylo možné na nákladech za energie ušetřit stovky 

miliard korun. Oznámila to předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, podle níž je současná podpora 

obnovitelných zdrojů za hranicí ekonomických možností ČR. 

Zastavení podpory obnovitelných zdrojů by ušetřilo státu – 

a tedy i občanům - stovky miliard, tvrdí ERÚ

ENERGETICKÁ POLITIKA  
VĚTŠINY SPOLEČNOSTÍ JE NAIVNÍ

Společnost Epicor Software Czech představila výsledky svého prvního celosvětového prů-

zkumu, který mapuje situaci v oblasti tzv. uhlíkového účetnictví (carbon accounting). Loni 

provedený průzkum ukázal, že ačkoliv připravované legislativní předpisy budou účtování 

uhlíku požadovat, většina společností má v jeho chápání stále vážné nedostatky.
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Cílem předložení zcela nového zákona o ovzduší 

(aktuálně upravuje ochranu ovzduší před znečiš-

ťujícími látkami zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) je zcela 

nově upravit pravidla ochrany ovzduší tak, aby 

došlo k dalšímu snížení emisí znečišťujících látek 

a zlepšení kvality ovzduší. Východiskem se přitom 

vládě, která je předkladatelem předlohy, stal z věcné 

stránky stagnující vývoj emisí a kvality ovzduší, 

a z legislativní stránky nejasnost a nepřehlednost 

platného zákona, dotčeného mnoha novelami, 

a také nutnost transpozice práva EU v oblasti kvality 

ovzduší a zdrojů znečišťování do českého právního 

řádu. Kromě toho by měla nová právní úprava více 

sledovat provázanost s ostatními právními předpisy 

v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak 

v oblasti integrované prevence, nakládání s od-

pady, změny klimatu a hospodaření s energií. Je tak 

zjevné, že zákon zasáhne nejen občany státu jako 

jednotlivce, ale zvláště firmy a stát, ať už v podobě 

státní správy a samosprávy, tak i regulačních orgánů.

Co nám říká zákon
Nový zákon o ovzduší v úvodu stanoví základní defi-

nice a věcný rozsah úpravy. Konkrétně pod ochranou 

ovzduší rozumí „předcházení znečišťování ovzduší 

a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla ome-

zena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním 

ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami 

vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy 

a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek ži-

votního prostředí postižených v důsledku znečištění 

ovzduší“. V rámci toho pak zákona upravuje:

● přípustné úrovně znečištění a znečišťování 

ovzduší,

● způsob posuzování přípustné úrovně znečištění 

a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,

● nástroje ke snižování znečištění a znečišťování 

ovzduší,

● práva a povinnosti osob a působnost orgánů 

veřejné správy při ochraně ovzduší,

● práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot 

a působnost orgánů veřejné správy při sledování 

a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných 

hmot v dopravě.

Zákon se ale nevztahuje na vnášení radionuklidů 

do ovzduší, na zdolávání požárů a na práce při 

odstraňování následků nebezpečných epidemií, 

živelních pohrom i jiných mimořádných událostí, 

tato problematika jě řešena podle jiných právních 

předpisů.

Jaké znečištění je dost?
V návaznosti na definice zákon stanoví přípustnou 

úroveň znečištění, a sice formou tabulkových příloh 

k zákonu, které uvádějí imisní limity a přípustné 

četnosti jejich překročení. Imisní limity jsou přitom 

závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu 

jejich působnosti. Takto uvedená přípustná úroveň 

znečištění stanovená se ale nevztahuje na ovzduší 

ve venkovních pracovištích, do nichž nemá veřej-

nost volný přístup. Ministerstvo životního prostředí 

současně na základě zmocnění vyhláškou stanoví 

obecné a specifické emisní limity, technické pod-

mínky provozu stacionárních zdrojů a činností nebo 

technologií souvisejících s provozem stacionárního 

zdroje, způsob stanovení emisních stropů a emis-

ních limitů, podmínky, za kterých jsou považovány 

za plněné, a přípustnou tmavost kouře, způsob 

jejího zjišťování a podmínky, za kterých je pova-

žována za plněnou.

Za špínu v ovzduší kompenzace
Významným prvkem zákona je zavádění tzv. kom-

penzačních opatření, kterými se myslí, aby umístění 

nového zdroje znečištění bylo zároveň vždy kom-

penzováno odstraněním zdroje stávajícího, anebo 

snížením emisí těch stávajících tak, aby nedošlo 

k celkovému nárůstu imisní hladiny. Cílem je zajis-

tit nenavyšování koncentrací znečišťujících látek 

v ovzduší, ke kterým dochází v těch místech, kde 

dochází k překračování imisních limitů.

Kompenzační opatření podle zákona navrhne 

žadatel o vydání závazného stanoviska. Jako kom-

penzační opatření mohou být ze zákona stanovena 

opatření ke snížení emisí u stávajících stacionárních 

zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně 

znečištění. Pokud se kompenzační opatření realizuje 

formou opatření ke snížení emisí u stávajícího stacio -

nárního zdroje (dle přílohy č. 2 k zákonu), krajský 

úřad na základě žádosti provozovatele změní po-

volení provozu tohoto stávajícího zdroje. K uvedení 

nového stacionárního zdroje do provozu může dojít 

nejdříve ke dni nabytí účinnosti změny povolení 

provozu stávajícího stacionárního zdroje. 

Opatření z pohledu úřadů
K aplikaci zákona v rámci opatření státní správy 

a samosprávy zákon stanoví, že orgány veřejné 

správy budou vydávat stanoviska, závazná stano-

viska a rozhodnutí, a sice:

Ministerstvo bude vydávat:

● stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám 

územního rozvoje v průběhu jejich pořizování,

● závazné stanovisko k umístění stavby pozemní 

komunikace v zastavěném území obce o před-

pokládané intenzitě dopravního proudu 15 000 

a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období 

nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 

parkovacích stání,

● rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje, 

využívajícího technologii, která doposud nebyla 

na území ČR provozována, přičemž se jím stanoví 

pouze: i) zda má být pro daný typ stacionárního 

zdroje vyžadována rozptylová studie, případně pro 

jaké znečišťující látky, ii) zda mají být u daného typu 

stacionárního zdroje vyžadována kompenzační 

opatření, iii) zda má být pro daný typ stacionár-

ního zdroje vyžadován provozní řád jako součást 

povolení provozu, a iv) emisní limity, podmínky 

provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování 

pro daný typ zdroje.

Krajský úřad bude vydávat:

● stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu 

plánu obce v průběhu jeho pořizování,

● závazné stanovisko k umístění stacionárního 

zdroje (dle přílohy č. 2 k zákonu),

● závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby 

stacionárního zdroje (dle přílohy č. 2 k zákonu),

● povolení provozu stacionárního zdroje uvede-

ného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

bude vydávat:

● závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu 

řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 

z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů 

(neuvedených v příloze č. 2 k zákonu).

Žadatel o vydání závazného stanoviska k umístění 

stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zá-

konu, jde-li o spalovací stacionární zdroj o jmeno-

vitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je dle 

zákona povinen spolu se žádostí o vydání závaz-

ného stanoviska přiložit odůvodněné posouzení 

splnění následujících podmínek:

- jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého,

- je technicky a ekonomicky proveditelná stavba - 

přepravního zařízení,

- je technicky a ekonomicky proveditelné doda-

tečné vybavení zařízením pro zachytávání oxidu 

uhličitého.

Auta se musí připravit 
na nízkoemisní zóny
Kromě úpravy emisních limitů u stacionárních 

zdrojů je nutné zmínit i zavedení nízkoemisních 

zón, které je možné zavést ve zvláště chráně-

ných územích, lázeňských místech, nebo pokud 

došlo k překročení některého z imisních limitů. 

Nízkoemisní zóny může na svém území, nebo 

jeho části, stanovit vyhláškou obec, a to jako zónu 

s omezením provozu motorových silničních vozi-

del. Obec ve vyhlášce vymezí území nízkoemisní 

zóny a emisní kategorie vozidel, které mají dovolen 

vjezd do této zóny. Pro případy vzniku smogové 

situace může obec stanovit zvláštní podmínky 

provozu nízkoemisní zóny, zejména zpřísnit emisní 

kategorie vozidel, která mohou vjíždět do nízko-

emisní zóny po dobu trvání smogové situace. 

Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice může 

obec nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, 

že na jejím území mimo nízkoemisní zónu anebo 

mimo zastavěné území téže nebo sousední obce 

existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší 

třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní 

spojení.  Obecní úřad obce, která stanovila svou 

vyhláškou nízkoemisní zónu, může přitom v sa-

mostatné působnosti na základě žádosti provo-

zovatele vozidla povolit dočasnou nebo trvalou 

individuální výjimku pro vybraná vozidla. Vláda 

současně nařízením stanoví způsob zařazení mo-

torových silničních vozidel do emisních kategorií, 

pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní 

plaketou, jejich vzory a cenu, která nesmí být vyšší 

než 200 Kč.

OCHRANU OVZDUŠÍ ČEKAJÍ NOVÁ PRAVIDLA

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své 38. schůzi 24. dubna, rozhodovala o kontroverz-

ním návrhu zákona o ochraně ovzduší, který prošel obsáhlou rozpravou v obou komorách 

zákonodárného sboru, a který s největší pravděpodobností čekají diskuse i nadále.
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Samostatně zákon stanoví povinnosti osob a kri-

téria pro využití biopaliv a konečně správní delikty 

a sankce za porušení zákona.

V závěrečném ustanovení předloha ruší zákon  

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně ně-

kterých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

a dalších 52 právních předpisů, a stanoví účinnosti 

nového zákona dnem 1. září 2012. 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. počet překročení

Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg.m-3 24

Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg.m-3 3

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m-3 18

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0

Oxid uhelnatý
maximální denní  

osmihodinový průměr1)
10 mg.m-3 0

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg.m-3 0

Částice PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35

ČásticePM10 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg.m-3 0

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg.m-3 0

Tabulka (Příloha k zákonu č. 1):

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení

Poznámka k tabulce: Maximální denní osmihodinová 

průměrná koncentrace se stanoví posouzením 

osmihodinových klouzavých průměrů počítaných 

z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý 

osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to 

jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací 

během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. 

Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu 

od 16:00 do 24:00 hodin.

A protože jak známo neznalost zákona neo-

mlouvá, je nutné, aby se s nimi firmy důkladně 

seznámily. Důsledky zmíněné neznalosti by jim 

mohly přinést nepříjemné problémy i citelnou 

finanční újmu kvůli sankcím, jak nám sdělila 

Monika Podskalská ze společnosti EkoMona. 

1) První zásadní změnou je zesílení kontroly ze strany 

Inspektorátu práce. Nově jsou kontrolory vyžado-

vány kopie pracovních smluv a ostatních přijíma-

cích dokumentů již v den nástupu do zaměstnání. 

Smlouva musí být podepsána nejpozději v den 

nástupu, a kopie smlouvy pak musí „putovat“ tam, 

kde zaměstnanec zrovna vykonává činnost. Kontroly 

jsou neohlášené a požadují předložení dokladů 

prakticky „kýmkoliv“. Smlouvy je proto dobré zkopí-

rovat ihned po podepsání a založit pro případ, že by 

kontrola navštívila vaše „zaskočené“ zaměstnance.

2) Další kontrolovanou oblastí je vedení docházky, 

která musí být vedena pravidelně. Kontroly požadují 

předešlé období měsíce a den kontroly.

3) Zákon vyžaduje při vstupu do zaměstnání vstupní 

zdravotní prohlídku každého zaměstnance (již ne 

pouze zdravotní průkaz). Prohlídka by se neměla řešit 

potvrzením od praktického lékaře, ale nové předpisy 

nutí do smluvního ujednání závodního lékaře, který 

bude znát provoz zaměstnavatele. Každý zaměstnava-

tel může však mít několik závodních lékařů, obzvlášť 

podle rozmístění provozoven pro různých městech. 

4) Kontrole podléhá bezpečnost práce a pravidelná 

školení odbornými pracovníky, písemné záznamy 

o provedených školeních, o předaných ochranných 

pomůckách apod.

5) Nevyčerpaná dovolená z předchozího roku se 

musí určit k vyčerpání do 30.6. následujícího roku. 

Zaměstnavatel musí nařídit (písemně nejméně 2 

týdny předem) její čerpání a doručit toto oznámení 

zaměstnanci. Pokud tak neučiní, je totéž oprávněn 

učinit zaměstnanec. Zaměstnaní jednatelé také musí 

vykazovat čerpání dovolené v zákonném nároku.

6) Každá firma by měla mít vypracován vnitřní 

předpis ohledně toho, jakým způsobem funguje 

výše uvedené.

7) Změnilo se vyplácení odstupného: pracuje-li 

zaměstnanec u firmy méně jak rok, činí odstupné 

pouze 1 měsíc, pokud 1-2 roky, tak dvouměsíční 

odstupné, a více jak 2 roky, tříměsíční odstupné.

8) Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce 

a pracovní činnosti musí mít všechny písemnou 

formu, jinak jsou neplatné. Rozvázání pracovních 

smluv musí být opět písemně a dnem rozvázání 

pracovního poměru je den prokazatelného doručení 

druhé straně, není-li uveden pozdější datum. Platí to 

i pro rozvázání pracovního poměru ve zkušební době.

9) Dohoda o provedení práce nově podléhá SP a ZP, 

pokud částka přesáhne 10 000 Kč. Nově se vystavuje 

zápočtový list i na DPP a DPČ. I zde platí výpovědní 

doba, která činí 15 dní, popřípadě se může sjednat 

při sepsání dohody jiná výpovědní doba. Pokud 

dohoda končí dříve, než je ujednána její platnost, 

musí být výpověď opět písemná. /mp/

DEVATERO JARNÍCH NOVINEK, NA NĚŽ SI 
ZAMĚSTNAVATELÉ MUSÍ DÁT POZOR

Díky mediální show na naší politické scéně tak trochu uniklo pozornosti, že duben přinesl 

řadu podstatných změn v zákonech, které se dotýkají povinností vedoucích zaměstnanců, 

popř. majitelů a jednatelů společností. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců 

při práci (ve zkratce BOZP) je jednou ze základních 

povinností každého zaměstnavatele. Ve své pod-

statě se za ní skrývá souhrn opatření, která jsou sta-

novena legislativou, nebo zaměstnavatelem a mají 

sloužit k tomu, aby bylo předcházeno ohrožení či 

poškození lidského zdraví při pracovním procesu. 

Nová právní úprava má vyjasnit  
různé výklady
Po mnohaletém úsilí sjednotit rozličné výklady 

o poskytování závodní preventivní péče je pracovně 

lékařská péče nově součástí zákona č. 373/2011 Sb. 

o specifických zdravotních službách, a měla by 

vnést do této problematiky větší pořádek.

Zákon mimo jiné od 1. dubna na rozdíl od dřívějška 

každému zaměstnavateli jasně stanovuje povinnost 

uzavřít písemnou smlouvu na poskytování pracovně 

lékařských služeb s příslušným poskytovatelem, 

například s lékařem preventivní péče. Nová úprava 

pracovně lékařské péče také stanovuje, že pracovně 

lékařskou péči mohou na základě písemné smlouvy 

vykonávat pouze lékaři kategorie - poskytovatel 

v oboru všeobecné praktické lékařství nebo posky-

tovatel v oboru pracovní lékařství.

Nový zákon o specifických zdravotních službách 

zavádí od dubna povinnost vstupní lékařské pro-

hlídky u všech pracovně právních vztahů. Vstupní 

lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se 

o zaměstnání. Platí zásada, že zaměstnavatel hradí 

vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchaze-

čem o zaměstnání pracovně právní nebo obdobný 

vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Jestliže zaměstnavatel sjedná některou z dohod 

konaných mimo pracovní poměr po 1. dubnu 2012 

bez povinné vstupní prohlídky, poruší povinnosti 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a dopustí se správního deliktu.

Problematika podnikové dokumentace je velmi široká 

a udržovat si aktuální znalosti není snadné. Zaměstna-

vatelé i zaměstnanci, by se tedy nyní ve vlastním zájmu 

měli seznámit s povinnostmi a aktuálními změnami 

legislativy v této oblasti, připomíná Bureau Veritas, která 

poskytuje též podporu při šetření pracovních úrazů, 

mimořádných události, legislativní podporu a zastupuje 

zaměstnavatele před kontrolními orgány. /bv/

POZOR NA ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Od 1. dubna letošního roku nabyla účinnosti nová právní úprava pracovně lékařské péče. 

Stanovuje nejen nová pravidla, ale i sankce za jejich nerespektování, a pro mnohé může být 

nepříjemným zjištěním, že pokuty mohou dosáhnout až 2 miliony korun.
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Asus představil netbooky Eee PC 

1225B s novým designem Flare, 

který vychází z  předchozího 

úspěšného konceptu Seashell. 

Novinky pohání procesory AMD 

E450/C60 postavené na plat-

formě APU.

Technologie APU kombinuje pro-

cesor a grafický čip, díky čemuž 

mohou netbooky nabídnout velmi 

dobrý grafický výkon při dlouhé vý-

drži baterie (na jedno nabití vydrží 

až 8 hodin a v pohotovostním re-

žimu dokonce až tři týdny). Netbook 

využívá technologii ASUS Super 

Hybrid Engine II s funkcí okamži-

tého zapnutí, která obnoví chod 

systému z režimu spánku během 

dvou sekund. Integrovaná funkce 

zabezpečení dat automaticky uloží 

všechna data na pevný disk, pokud 

kapacita baterie klesne pod 5 %. 

Technologie USB Charge umožňuje 

přes USB port dobíjet elektronická 

zařízení, jako jsou smartphony nebo 

tablety, i v době, kdy je netbook 

vypnutý. Porty USB 3.0 nabízejí 10x 

rychlejší přenos dat, než tomu bylo 

u USB 2.0.

Netbook Eee PC 1225 Flare Series je 

vybaven pevným diskem o kapacitě 

až 500 GB a až 4 GB operační pa-

měti DDR3. Bezdrátové technologie 

Wi-Fi 802.11b/g/n a Bluetooth 3.0 

zprostředkují připojení k internetu 

prakticky kdekoli. Rozhraní Wi-Fi Di-

rect zase zajišťuje přímý bezdrátový 

přenos souborů mezi netbookem 

a dalšími zařízeními, aniž by přitom 

bylo nutné využívat připojení k síti. 

Model 1225B umožňuje přehrávání 

videa v rozlišení Full HD 1080p na 

připojeném HD televizoru.

Dalším pozoruhodným kouskem 

z dílny tajwanské firmy je dvou-

pásmový ethernetový gigabitový 

adaptér EA-N66 s výrazným de-

signem, který zastane funkci tří 

zařízení – kromě ethernetového 

adaptéru ještě opakovače a přístu-

pového bodu. Unikátní koncept s 3 

x 3 anténami využívá patentované 

antény vlastní konstrukce, jejichž 

architektura je méně náchylná na 

rušení a zaručuje silný signál, velmi 

dobré pokrytí a nejrychlejší možné 

připojení, kterého lze v současnosti 

v gigabitové síti dosáhnout. Síťový 

provoz funguje ve dvou pásmech: 

běžné internetové činnosti, jako 

prohlížení webu, e-mailů, nebo sta-

hování souborů, probíhají v pásmu 

2,4 GHz, zatímco rychlejší 5 GHz 

pásmo je určeno pro náročnější 

úlohy, jako je např. streamování 

HD obsahu, Blu-ray filmů či online 

hraní. Dvě volitelné frekvence slouží 

k optimalizaci výkonu s ohledem na 

vysokou rychlost a stabilitu interne-

tového připojení. 

NEJRYCHLEJŠÍ NETBOOK NA SVĚTĚ A DESIGNOVÝ ROUTER

Elektronická zařízení nemusejí mít jen podobu tradiční krabice – i takhle může vypadat síťový adaptér

U dlouhých zbraní nám dvě 

hlavně zvláštní nepřijdou, ale 

od dob pirátů a bukanýrů se 

dvouhlavňové pistole ze zbroj-

ního průmyslu jaksi vytratily. 

Nyní se, jak se zdá, opět vrací 

– v moderní hi-tech podobě je 

model AF2011-A1 „Second Cen-

tury“ podle výrobce, rusko-ital-

ské firmy Arsenal Firearms, první 

zbraní svého druhu na světě. 

Jde o první poloautomatickou sa-

monabíjecí pistoli se zdvojenou 

hlavní v jednom rámu vytvořenou 

s průmyslovými specifikacemi pro 

sériovou výrobu. Vývoj pistole vy-

robené na počest stoletého výročí 

proslulého modelu Colt M191 Johna 

Browninga (odtud i název pozoru-

hodné novinky) si vyžádal půl roku 

intenzivní práce, včetně 3D mo-

delování a ve vnitřních detailech 

se v něm uplatnily i některé prvky 

z původního Coltu (úderníky, několik 

druhů pružin, prvky pažby, některé 

prvky zásobníku apod.) ale i zcela 

originální řešení. To se týká např. zá-

sobníku, který je tvořen v podstatě 

dvěma spřaženými paralelními zá-

sobníky na 8 nábojů uzpůsobenými 

k zasunutí do pažby jako jeden celek. 

Na jeden výstřel vypálí „Second 

Century“ dvě kulky o společné 

hmotnosti 30 g (pro srovnání: 

standardní náboje 9x18 mm PM 

„Makarov“ mají hmotnost 6,1 g), 

které (v závislosti na vzdálenosti) 

zasáhnou cíl 2–5 cm vedle sebe, 

a dvojvýstřel z AF2011-A1 je podle 

výrobců schopen skolit býka. Mon-

strózní zbraň dokáže vypálit 16 střel 

během 3–5 s, což je výkon, který 

by s běžnou pislolí stěží dokázali 

i zkušení střelci. 

Terminátor by s ní rozhodně nepohrdnul. 

Hasta la vista, baby...

Produktovou řadu Fidelio firmy 

Philips pro skalní audiofily dopl-

nila nově hi-endová sluchátka L1, 

která podle výrobce přináší výji-

mečnou kvalitu zvuku.  Nabízejí 

nejautentičtější zážitek z posle-

chu, jako by posluchač byl sou-

částí kapely při živém vystoupení. 

Vývoji sluchátek předcházely vý-

zkumy prováděné v laboratořích 

akustickými inženýry, kteří zkoumali 

šíření zvukových vln v rozdílných fy-

zikálních prostředích, dekódování 

zvuku lidským uchem a přenos in-

formací o zvuku ze sluchovodu do 

mozku. Součástí vývoje bylo i inten-

zivní testování špičkovými hudeb-

ními odborníky, kteří identifikovali 

takový zvuk, který jim připadal nej-

více vyrovnaný a věrný. Výsledkem 

je špičkový zvuk sluchátek, který 

je téměř shodný s originálem. Ke 

komplexnímu hudebnímu zážitku 

přispívá i celková konstrukce po-

lootevřených sluchátek. Náušníky 

jsou vytvořeny z hliníku, který pohl-

cuje nechtěné vibrace a rezonance. 

Měkká paměťová pěna potažená 

kvalitní kůží zajišťuje komfortní usa-

zení na hlavě, ale zároveň uchovává 

ty nejhlubší basy a chrání poslech 

před nechtěnými zvuky z okolí. 

Vzdušné neodymiové měniče přiná-

šejí hluboké nezkreslené basy a přiro-

zené středy, aby byl zvuk co nejvíce 

vyrovnaný a přesný. Reproduktory 

a náušníky jsou vytvořeny tak, aby 

se zvuk do ucha dostával z co nej-

přirozenějšího úhlu, takže ucho je 

schopné vnímat zvuk komplexněji, 

a posluchač si může vychutnat každý 

hudební nástroj i při poslechu např. 

symfonického orchestru. 

FIDELIO L1: DOKONALÁ SLUCHÁTKA 
PODLE PHILIPSU

HLAVNÍ NENÍ NIKDY DOST...
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Nejvýkonnější LED žárovky za-

tím dosahují parametry ekviva-

lentní zhruba 60 W klasickým 

žárovkám. Kalifornská společ-

nost  Switch Lighting však ne-

dávno představila LED žárovku 

s výkonem odpovídajícím 75 W 

protějšku a nyní dokonce jako 

první na světě plnohodnotnou 

LED náhradu 100 W žárovky.

Problémem LED světelných zdrojů 

je, že hlavní světelný tok je na rozdíl 

od klasických baňkových žárovek 

zaměřen jen jedním směrem. Ře-

šením pro jasnější výkonné LED 

žárovky je speciální technologie 

„City of Light“, kterou výrobce vy-

tvořil samochladicí prostředí uvnitř 

žárovky. Aby odvedl teplo z LED 

zdroje, je baňka naplněna netoxic-

kou kapalinou, která proudí kolem 

vnitřního povrchu baňky jakmile 

se sklo zahřeje a rozvádí teplo rov-

noměrně po jejím povrchu. Poté je 

směrována zpět, aby se celý proces 

mohl opakovat. 

LED žárovka A19 ekvivalentní 100 W 

žárovce produkuje 1700 lumenů 

v neutrální bílé barvě (stejné jakou 

nabízejí halogenové světelné zdroje), 

a bude nabízena také v teplé bílé 

verzi. Je stmívatelná od 20 do 100 % 

a může být připojena v libovolném 

směru, má spotřebu 16 W s účin-

ností 100 lumenů na watt, výrobce 

uvádí průměrnou životnost 20 000 h. 

Všechny části žárovky mohou být 

znovu použity, recyklovány nebo re-

generovány. A to hlavní: její cena má 

být nižší, než dosavadní LED žárovky, 

takže by se měla zaplatit přibližně 

během jednoho roku. 

NYNÍ UŽ LED SVĚTLA ZASTOUPÍ I VÝKONNÉ 100 W ŽÁROVKY

V nabídce společnosti OSRAM 

jsou dvě produktové řady ka-

pesních outdoor svítilen, které 

dokáží uspokojit i velmi náročné 

požadavky zákazníků. Jde o řady 

Crosser a Sirius, osazené kvalitní 

a silnou LED, pod označením Dra-

gon PlusLED. 

V robustním provedení řady Cro-

sser je na výběr od miniaturních 

modelů až po velké svítilny. Pro 

stanování  a kempink je vhodný 

model Tube se zasouvacím dí-

lem pro převoz v zavazadlech. 

Multifunkční svítilna se zas hodí 

perfektně do auta, disponuje 

přídavnými funkcemi varovného 

blikajícího světla a magnetem pro 

přichycení. V případě potřeby sil-

ného světla je k dispozici velká 

svítilna Spotlight.

Ruční svítilny řady Sirius vynikají 

velmi elegantním a kvalitním pro-

vedením kovového povrchu svítilny. 

Na výběr je ze tří velikostí a všechny 

jsou osazeny silnou LED. 

KAPESNÍ SVÍTILNY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Japonská společnost SIM-Drive 

Corporation, která si klade za cíl 

využít vysoce technologických 

možností a nového open-source 

obchodního modelu k rozšíření 

elektrických vozidel, představila 

prototyp nedávno dokončeného 

vozu SIM-WIL.

Prototyp je výsledkem programu 

Advanced Development Project for Mo-

del No. 2, který byl zahájen v lednu 2011 

a trval přibližně rok. Úkolem bylo vytvo-

řit moderní model rozvoje pro elek-

trická vozidla ve zkušebním provozu 

s cílem zahájit kolem roku 2014 jejich 

masovou výrobu. Na projektu se podí-

lelo 34 firem a organizací, které přispěly 

využitím desítek různých technologií.

SIM-WIL byl vyvinut nejen pro dosažení 

více než 300 km na jedno nabití, které již 

bylo dosaženo u modelu č. 1 (SIM-LEI), 

ale aby i demonstroval potenciál roz-

voje různých modelů pro široký okruh 

uživatelů. Firma kromě osobního vozu 

postavila na této platformě i 8kolový 

autobus.

SIM-WIL, který využívá dvě základní 

technologie SIM-Drive (Shimizu In-

-wheel Motor-Drive podle vedou-

cího projektu prof. Hiroshi Shimizu) 

- přímý pohon všech kol v motoru 

a komponenty integrované v rámu - se 

vyznačuje řadou pozoruhodných pa-

rametrů. Na jedno nabití nabízí dojezd 

až 350 km (vůz dosáhl 351 km), přes 

dlouhý rozvor má minimální poloměr 

otáčení (5,4 m), maximální rychlost 

180 km.h-1, zrychlení 0-100 km.h-1 za 

5,4 s (téměř na úrovni sportovního 

vozu), a prostor kabiny srovnatelný 

s velkými vozy v segmentu E, i když je 

vůz klasifikován jako malé auto seg-

mentu B. Ten byl dosažen díky kon-

ceptu součásti vestavěných v rámu 

umožňujícího lepší uspořádání baterií 

a dalších prvků, které mohou být insta-

lovány tak, že nemají vliv na tělesnou 

velikost (hlavní část je kombinací oce-

lové konstrukce a prostorového rámu).

Přístrojová deska má tři displeje, 

které slouží jako rozhraní člověk-stroj. 

Konkrétně je zde displej zobrazující 

informace o řízení a vozidle samot-

ném, umístěný v přední části sedadla 

řidiče, displej pro navigaci a jiné účely 

ve středu přístrojové desky a displej 

pro poskytování informací a displej 

pro zábavu, instalovaný na straně spo-

lujezdce. Očekává se nejen připojení 

k internetu, ale i různých typů multi-

medií v kabině, které budou spolu-

pracovat s komplexním informačním 

a zábavním systémem, podobně jako 

je tomu např u inteligentních domů, 

a široké použití komunikace, telema-

tiky a dalších technologií. 

SIMWIL: ELEKTROMOBIL BUDOUCNOSTI PŘIJÍŽDÍ Z JAPONSKA
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CO SE PSALO PŘED 51 LETY 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Stometrové skoky
Muž, jehož výstroj připomíná potápěče, se vznáší 

ve vzduchu díky proudu vodní páry a kyslíku, 

který uniká z trysek přístroje po jeho boku smě-

rem k zemi. Jde o miniaturní tryskový motor, 

připevněný na zádech, v němž vzniká řiditelné 

štěpení superoxydu vodíku. Letec-skokan je 

ovládá otáčením řídítek a může tak zvyšovat 

i zmírňovat rychlost svého letu. A jaký je dolet? 

Rychlostí asi 30 km/h urazí na 1 skok až 100 m, 

přičemž může vystoupit do výšky až 10 m. 

Bez huštění
V Anglii se vyrábí malá ruční tlaková nádoba na-

plněná kysličníkem uhličitým, s jejímž obsahem 

lze naplnit 16 běžných nebo 7 bezdušových au-

tomobilových pneumatik. Jednoduché plnění 

pneumatiky na předepsaný tlak je ukončeno za 

několik vteřin. 

Sikorsky S 58
Jde o vrtulník používaný v civilní dopravě. Do-

sahuje maximální rychlosti 213 km/h. (cestovní 

rychlost 172 km/h). Motor o výkonu 1525 k pohání 

hlavní nosnou vrtuli o průměru 17,7 m a menší 

stabilizační vrtuli umístěnou na kolmé ocasní 

ploše. Vrtulník o celkové délce 20 m a výšce 4,8 m 

pojme kromě zavazadel v zavazadlovém prostoru 

do klimatizované a zvukově utěsněné kabiny 12 

cestujících. Předností všech vrtulníků je snadný 

a kolmý start, bez nákladné rozjezdové plochy.

Belgická letecká společnost Sabena vybudovala 

uprostřed Bruselu vrtulníkové letiště, tzv. „heli -

port“, ze kterého dopravuje cestující těmito vrtul-

níky nejen na hlavní letiště, ale i do dalších měst 

v Belgii a sousedních států (Paříž, Boon, Rotterdam 

atd.). Cestovní časy jsou podstatně zkráceny o au-

tobusovou dopravu na hlavní letiště. 

Univerzální traktor
V Moskevském strojírenském závodě zavedli výrobu 

univerzálních traktorů D-456. Jde o malé a rychlé 

stroje s vysokou manévrovací schopností. Lze na ně 

namontovat řadu výkonných zařízení. Traktor vyba-

vený hydraulickým pohonem se tak může proměnit 

na buldozer, exkavátor, pojízdný jeřáb, zametací stroj, 

sněhovou frézu a jiné. Uplatní se při úpravě terénu, 

na nakládání a vykládaní zboží v těžko přístupných 

místech, na čištění ulic, na přepravu nákladů, na 

stavební a zemědělské práce a pod. 

Elektroparní dezinfikátor
Je určen k dezinfikování knih a dokumentů a byl 

vyvinut v sovětském Ústředním vědeckém výzkum-

ném ústavu pro dezinfekci. Zároveň byl vypracován 

speciální  postup, který zajiťuje neporušení papíru, 

tisku ani barevných vyobrazení. Dezinfekční komora 

obsahu 1,8 m3 pojme najednou 600 až 800 knih. 

Teplota v ní se udržuje samočinně. 

Léky pomalého účinku
Ve Švédsku se zavádí nová metoda užívání léků. 

Je-li třeba, aby byl určitý lék koncentrován určitou 

dobu v organismu nemocného, užívá se vnitřně 

v kapsule ze speciální pórovité platické hmoty. Lék 

se v zažívacím traktu rozpouští a z kapsule proniká 

postupně do organismu nemocného. 

Teplota 3000 °C
Zajímavé zařízení, které může nalézt široké uplat-

nění v mnohých oblastech vědy a techniky, bylo 

vyvinuto ve Spojených státech amerických. Při re-

kombinaci molekul plynu, disociovaného silným vy-

sokofrekvenčním polem, je dosaženo teploty vyšší 

než 3000 °C. Důležité je, že této vysoké teploty je 

dosaženo bez hoření, tj. bez přítomnosti kyslíku. 

Skleníky pod vodou
Na mnoha desítkách metrů zacementované šachty 

irkutské hydroelektrárny budou vysázeny „plantáže“ 

rajských jablek ozařované jasným světlem 300 watto-

vých elektrických žárovek. Místo hlíny bude ve skle-

nících rozestřena vrstva pórovité keramické hmoty, 

nasycená živným roztokem. Aby rostliny nebyly spá-

leny prudkým světlem žárovek, budou pod nimi 

seřízeny zvláštní kovové konstrukce se skleněným 

dnem, neustále chlazené vodou. Každých 10 dnů se 

sklidí z jednoho čtverečního metru plochy skleníku 

až 15 kg rajčat. Roční sklizeň ze dvou set čtverečních 

metrů steláží bude 18 tun rajských jablek. 

Miniaturní vysílač
Polský inženýr Stanislav Oženowski, pracovník vrati-

slavského elektrotechnického závodu, zkonstruoval 

polovodičový tranzistorový rádiový vysílač velikosti 

15 x 12 x 3 mm, který váží pouhých 25 gramů a je 

schopný výkonu 50 MW. Vysílač je určen k prověřo-

vání teploty turbogenerátorů při práci a s pomocí 

elektrických snímačů umožňuje získávat neoby-

čejně přesné informace o procesech probíhajících 

v agregátech. 

Atomová elektrárna 700 MW
Ve státě Washington (USA) v blízkosti města Han-

fordu má být postavena jaderná elektrárna o vý-

konu 700 MW. Byla by to největší elektrárna tohoto 

druhu na světě. 
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Pravidla sudoku jsou prostá: 

stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 

byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.  

Vyluštění sudoku z minulého čísla  TM4/2012:

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného Národního technického muzea 
v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít 
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

V atomovém věku
Tento oblek atomového věku zkoušejí v Anglii 

v hermeticky uzavřené radioaktivní komoře. 

Pracovník atomového ústavu se dostává do 

obleku průleznou trubicí. 

Z čínských vodních děl
Čínská lidová republika zahájila rozsáhlou 

výstavbu vodních děl na velkých tocích. Na 

řece Huai byly po velkém a obětavém úsilí 

budovatelů tyto práce již skončeny. Vznikla 

kaskáda přehrad, které umožňují vzrůst prů-

myslu a zemědělství v jejím povodí využitím 

vodní energie, bohatou reservou vody a za-

bráněním zátop. Na snímku je jedna z přehrad 

na řece Huai. 

Záchranná raketa pro tonoucí
Dva zahraniční studenti zkonstruovali raketu 

určenou pro záchranu tonoucích. Raketa se 

vsune do odpalovací pistole, z níž se vystřelí 

účinkem stlačeného kysličníku uhličitého. Při 

dopadu na vodní hladinu se samočinně roz-

loží a uvolní další náboj kysličníku uhličitého, 

který naplní dělenou matraci z plastické fó-

lie. Matrace bezpečně udrží na hladině dvě 

osoby. Raketu lze odpalovat na mnohem 

větší dálku a s větší přesností než dosud 

užívané záchranné kruhy vrhané ručně. 

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jiří Černý, Praha
Alena Jeníčková, Praha
Tomáš Podlipný, České Budějovice
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Zdokonalený gramofon
Jedna japonská firma vyvinula gramofon na pře-

hrávání předem zvolených úseků gramodesky bez 

jejich pracného vyhledávání. Zcela tranzistorovaný 

přístroj je vybaven tlačítkovým ovládáním. 
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Měsíčník pro technické obory, vědu, 

výzkum, strojírenství, plastikářský a au-

tomobilový průmysl, IT a technické 

školství
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převodovky, spojky

Informační a komuni-

kační technologie

Objednávka zvýhodněného ročního předplatného

Firma:  .............................................................................................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení:  .................................................................................................................................................................................................................

Adresa:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ...................................................................................................................... Tel.:  ................................................................................................................

Počet výtisků:  .......................................  od:  ......................................  e-mail:  .................................................................................................................

Podpis:  ............................................. Datum:  ....................................  Razítko: 

Zvýhodněné roční předplatné činí 300 Kč.

Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,
 e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.cz

ZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?
Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhodněných 

podmínek? Od letošního roku mají tuto možnost i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslat 

na adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz. 

Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail. 

Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatitele
ze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %
slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma. 

15.–18. 5. St. Petrersburg, Rusko:

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 

RUSSIA – světový veletrh svařování, 

spojování a dělení materiálů, povr-

chových úprav. Pořádá: Messe Essen 

GmbH, tel.: +49 (0) 201 724 40, fax: +49 

(0)201 724 4248, e-mail: info@messe-

-essen.de, www.messe-essen.de

22.–24. 5. Norimberk, Německo: 

SENSOR + TEST – mezinárodní ve-

letrh a konference zaměřené na sen-

zory, převodníky a systémy. Pořádá: 

AMA Service GmbH, e-mail: info@

sensorfairs.de, www. sensorfairs.de

22.–25. 5. Mnichov, Německo: 

AUTOMATICA – 5. Mezinárodní ve-

letrh pro automatizaci a mechatro-

niku, robotiku a vizualizační systémy, 

CERAMITEC – mezinárodní veletrh 

pro stroje, vybavení, procesy a mate-

riály pro keramický průmysl a práško-

vou metalurgii. Pořádá: Messe Mün-

chen, info: EXPO-Consult + Service, 

tel.: +420 545 176 158, 545 176 160, e-

-mail: info@expocs.cz, www.expocs.cz

22.–25. 5. Frankfurt, Německo: 

OPTATEC – mezinárodní veletrh op-

tiky a optoelektroniky, aplikací a tech-

nologie. Pořádá: P.E. Schall GmbH, tel.: 

+49 (0)702 592 060, fax: +49 (0)702 

592 0620, e-mail: info@schall-messen.

de, www.schall-messen.de

22.–25. 5. Nitra, Slovensko:

19. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY 

VEĽTRH, Chemplast – 16. medzi-

národná výstava plastov a chémie 

pre strojárstvo, CAST – EX – 18. me-

dzinárodná výstava zlievania a hut-

níctva, EuroWelding – 18. medzi-

národná výstava zvárania a zváracej 

techniky, EMA – 12. medzinárodná 

výstava elektrotechniky, merania, au-

tomatizácie a regulácie, Stavmech-

-Logitech – 9. medzinárodná výstava 

stavebnej a manipulačnej techniky. 

Pořádá/info: AGROKOMPLEX – Výstav-

níctvo Nitra, tel.: +421 37 6572 111, 

e-mail: agrokomplex@agrokomplex.

sk, www.agrokomplex.sk

29. 5.–1. 6. Kielce, Polsko:

PLASTPOL – mezinárodní veletrh 

výroby a zpracování plastických 

hmot, strojů a vybavení pro plas-

tikářský a gumárenský průmysl, 

recyklace. Pořádá: Targi Kielce, e-

-mail: biuro@targikielce.pl, www.

targikielce.pl

Nyní i na Slovensku

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
Vlastně se o soutěž ani nejedná, od počátku roku losujeme z nově příchozích objednávek 

předplatného (včetně obnovených) a každý měsíc tři předplatitele odměníme věcnými cenami. 

PRO KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Markéta Nedvědová, Teplice; Václav Presl, České Budějovice; Jan Cholenský, Strančice

Ceny do soutěže - outdoorové LED svítilny - poskytla společnost OSRAM, která již více než 

100 let vyrábí světelné zdroje pro lidi na celém světě. Výrobní závod OSRAM ČR leží v Chráněné 

krajinné oblasti Jeseníků, také proto je hlavní prioritou firmy péče o životní prostředí při veškeré 

činnosti. Environmentální politika OSRAM ČR je v souladu s environmentální politikou celého 

koncernu, jež má hlavní sídlo v Mnichově. V širokém portfoliu výrobků společnosti najdeme 

jen kvalitní a prověřené výrobky, které jsou známy svým vynikajícím designem. O tom také 

svědčí prestižní ocenění Red Dot Award 2012. Jde o jedno z největších a nejvýznamnějších 

ocenění v oblasti designu na světě.
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Otevřeno:
úterý 19. 6. 9:30 - 18:00
středa 20. 6. 9:00 - 18:00
čtvrtek 21. 6. 9:00 - 16:00

Program:
Kolejová vozidla pro železniční a městskou
dopravu a jejich příslušenství
prostředky pro stavbu, provoz a údžbu
kolejové dopravní cesty
prostředky a zařízení pro provoz a údržbu
kolejových vozidel
kombinovaná doprava
informační technologie
služby pro drážní dopravu

Pořádá M-PRESSE plus ve spolupráci s:
ČD Cargo, a. s.
Českými drahami, a. s.
Správou železniční dopravní cesty

Spolupráce:
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
ŠKODA, skupina Transportation
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Institut dopravy při VŠB - TU Ostrava

Veletrh je podporován
statutárním městem Ostrava

13. ročník mezinárodního veletrhu
drážní techniky, výrobků a služeb 

v areálu nákladového nádraží v Ostravě - Přívoze
(křižovatka Mariánskohorská - Cihelní)

BliÏ‰í informace:
Tel.: +420 605 983 763
www.railvolution.net/czechraildays


