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Česká společnost pro nedestruktivní testování
Czech Society for Non-destructive Testing 

zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2012
z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice
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Konference bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů 
a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Tato akce bude významnou příležitostí k setkání všech, 
kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům 
a  dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních 
i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti. Více informací: www.cndt.cz/defektoskopie2012/
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Léto budiž pochváleno

Tak už to začalo. Nejen kalendář, ale i tropická vedra, a studenti, kteří se vyrojili ze škol na 

prázdniny, reklamní expanze nafukovacích bazénů Tampa a pravidelné běsnění cestovních 

kanceláří předhánějících se v super-cenách a nabídkách last-minute připomínají, že nastává 

jedno z nejočekávanějších ročních období. Čas dovolených, kdy se prostě žádaného člověka 

na druhém konci bezdrátového spojení prostě nedovoláte, ať operátor dělá co dělá, a nejlepší, 

co v takovéto situaci můžete udělat vy, by asi bylo také vyrazit někam na výlet či k vodě – 

pokud tedy nemáte zrovna rezervovanou kajutu na okružní plavbě s Costa Concordia, nebo 

autobusem do Chorvatska…

V novinářské branži bývá léto označováno jako tzv. okurková sezóna, neboli období, kdy se 

v podstatě nic neděje, a tudíž není o čem psát, takže zpravodajství často plní klasické z prstu 

vycucané senzace o učitelkách napadených žralokem na Jadranu a další perly podobného 

typu.

V technické branži to ale naštěstí neplatí tak úplně. A psát je stále o čem, v zimě i v létě. Svět 

kolem nás je plný pozoruhodných novinek a technických podivuhodností, či někdy možná 

spíše podivností (jako sice mrtvá, leč funkční létající kočka… apod.), ale i v mediálně chudé 

letní sezóně se v oblasti techniky odehrávají rovněž navýsost seriózní věci, které budou mít 

dříve či později bezprostřední vliv na náš běžný život. Ať už je to nástup nových počítačů, 

hledání nových zdrojů energie a pohonů pro vozidla, která nás přepravují, nebo jejich nové 

úžasné možnosti, jako třeba možnost automatického řízení, takže řidič se může bez starostí 

věnovat jiným věcem, o nichž se samozřejmě dočtete i v tomto čísle.

A přiznejme si, že některé z těchto novodobých vynálezů se nám během poměrně krátké doby 

několika desetiletí či pouhých let už pěkně zadřely pod kůži: na dovolenou asi jen málo auto-

mobilistů vyráží bez GPS navigace, nejrůznější přístroje pro pořizování digitálních fotografií či 

videa jsou v podstatě povinnou prázdninovou výbavou, abychom se mohli o zážitky podělit 

s „přáteli“ na Facebooku a dalších sociálních sítích. A první, po čem se po příjezdu do cílové 

destinace sháníme, je připojení k internetu… 

Jednu zásadní novinku vám přinášíme na léto i my: TechMagazín je od tohoto vydání 
dostupný v plnohodnotné elektronické podobě, takže si jej můžete pohodlně přečíst 
i na dovolené třeba na druhém konci světa. K dosavadním způsobům distribuce, kdy 
časopis postupně kromě domácí ČR expandoval nejen na vybrané zahraniční vele-
trhy a do regulérní distribuce i na sousední Slovensko, nadchází další fáze: v moderní 
elektronické podobě míří vzhůru do světa.
V kostce řečeno, jde o jakousi „internetovou trafiku“, kde si můžete časopis objednat 
v elektronické podobě a číst si jej na počítači či na tabletu. A tím není myšleno jen 
prohlížet na webu, ale stáhnout si jej do počítače či elektronické čtečky a mít tak 
k jeho obsahu libovolně přístup kdykoli podle svého uvážení, bez ohledu, zda jste 
připojeni k internetu nebo ne. Magické zaklínadlo, onen kouzelný šém, který vám 
tuto možnost zpřístupní je www.publero.com. Ti, kdo mají TechMagazín předplaceni 
v tištěné verzi můžou získat plnohodnotný přístup i k jeho elektronické verzi automa-
ticky, po vyžádání přístupového kódu z redakce, v rámci svého předplatného.
Příznivci digitálního čtení si jej mohou na portálu Publero objednat za zvýhodněnou cenu, 

přičemž k dispozici jsou samozřejmě i předchozí vydání, distribuovaná touto cestou levněji, 

starší archivní výtisky jsou k dispozici zdarma. A to je přece dobrá zpráva ne?

Hezké letní čtení a pohodovou dovolenou vám přeje 

 Josef Vališka, šéfredaktor

Chcete 
si váš 

přečíst 
online? 

* Průměrný čtenář za rok vyslintá až 2,3 l.

Teď můžete! S pomocí 
systému Publero máte 
možnost číst noviny a časopisy 
v elektronické podobě. 
Nemusíte už stát ve frontě 
u tra� ky, vaše oblíbené čtení 
na dosah kliknutí.

Přečtěte si časopis na 
www.publero.com

Dědo, proč si
sliníš prsty? *
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Společnost ABB, otevřela v květnu 
v Ostravě své první Centrální 
evropské servisní středisko pro 
servis motorů a generátorů a re-
pase robotů. 
Středisko vzniklo splynutím dvou ser-
visních jednotek, Servis motorů a ge-
nerátorů a Repase robotů, a umož-
ňuje tak zefektivnění administrativy, 
možnost sdílení personálu i har-
monizaci procesů nejen ve výrobě. 
Servisní hala přinese do budoucna 
další nové pracovní pozice. Do roku 
2016 by v ostravské servisní hale 
mělo vzniknout přes 60 nových pra-
covních míst. Nové servisní středisko 
znamená pro ABB v ČR významný 
ekonomický přínos: v oblasti repase 
robotů se očekává v následujících 
5 letech zdvojnásobení objemu vý-
roby a u servisu motorů a generátorů 
navýšení objemu přijatých zakázek na 
13 mil. dolarů.
Investice více než 100 mil. Kč zahrno-
vala stavbu nové haly, modernizaci 
a nákup nových technologií pro 
zlepšení a zefektivnění výrobního 
i administrativního prostoru. Další 
významnou investici plánuje spo-

lečnost ke konci roku, a to do vývoje 
systému řízení skladových zásob a in-
teligentního monitorování produkce. 
Celková rozloha střediska je 8000 m², 
z toho 6000 m² tvoří čistě výrobní 
plochy. 
„Jsem hrdý na to, že středisko oteví-
ráme právě v České republice. Jedná 
se o strategické rozhodnutí, které 
nám umožní ještě více posílit naše 
postavení na trhu coby společnosti 
se skutečně silným servisním zázemím. 
Ostravské servisní středisko je jediné 
tohoto typu v Evropě a svým význa-
mem zasahuje i do ostatních konti-
nentů. Vytváří se zde standardy i ná-
stroje, které jsou následně používány 
v dalších certifikovaných závodech 
ABB po celém světě,“ uvedl Hannu Kasi, 
generální ředitel společnosti. ABB má 
v současnosti v ČR celkem tři centrální 
střediska, a to Operační centrum pro 
řešení mezinárodních projektů v ob-
lasti procesní automatizace v Ostravě, 
dále Centralizované středisko pro vý-
robu rozvaděčů pro Evropu v Trutnově 
a nově Centrální evropské středisko 
pro servis motorů a generátorů a re-
pase robotů v Ostravě. ■

abb má v Čr své první Centrální 
evropské servisní středisko

Spor mezi leteckými opravnami 
LOM Praha a ukrajinskou Motor 
Sich, které téměř dvě dekády 
soupeřily o to, kdo smí opravo-
vat motory AI25-TL vyráběné 
ukrajinskou firmou montované 
do proudových letounů L-39 Al-
batros, je u konce. 
Nově uzavřená smlouva uděluje 
českému státnímu podniku povo-
lení servisovat motory Albatrosů 

používaných českou armádou. 
Motor Sich prodá české straně 
kompletní a schválenou dokumen-
taci na generální opravy motorů 
a bude přímým dodavatelem origi-
nálních náhradních dílů. Jak uvedl 
zástupce ukrajinské firmy v Česku 
Jiří Tomeš v rozhovoru pro deník 
E15, kromě motorů se smlouva 
týká i startérů AI-9V k vrtulníkům 
Mi-17 a Mi24. ■

armádní albatrosy opraví lom
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Personálie 
ve firmách

Hlavní ma-
nažerka pro 
VIP zákazníky 
v Effectixu
Poskytovatel efek-
tivních řešení na 

internetu, firma Effectix, jmeno-
vala od 1. května 2012 Danu Mal-
kusovou hlavní manažerkou pro 
VIP klienty. Bude řídit zcela nové 
oddělení pro významné obchodní 
transakce a starat se o rozvoj spo-
lupráce v oblasti marketingové 
a obchodní strategie s již stávají-
cími velkými klienty.

HP s novým 
regionálním 
ředitelem
Na pozici regio-
nálního ředitele 
divize HP Software 

pro ČR, Maďarsko a Slovensko na-
stoupil od června Radovan Dršata, 
který před svým příchodem do HP 
pracoval ve společnosti IBM.

Ředitelka nové 
divize
Ředitelkou nové di-
vize PPS (Personal 
and Printing Sys-

tems – výpočetní a tisková řešení) 
v HP pro ČR a Slovensko se stala 
od června Erika Lindauerová. Tato 
organizace vznikla sloučením divizí 
PSG (osobní počítače a notebooky) 
a IPG (tiskárny a zobrazovací za-
řízení). HP v současné době pro-
chází řadou strategických změn 
iniciovaných výkonnou ředitelkou 
společnosti Meg Whitmanovou. 
Jejich cílem je zefektivnění vnitř-
ních procesů a následná investice 
uspořených prostředků do vývoje 
inovativních produktů.

Nová pozice 
prezidenta 
pro podnikové 
služby
HP jmenovalo 
Jana Zadáka pre-

zidentem pro podnikové služby 
v regionu EMEA. V nově vytvo-
řené pozici bude řídit rozsáhlý 
mezinárodní tým, a bude rovněž 
zodpovědný za účast HP při strate-
gických obchodních příležitostech 
a výběrových řízeních velkých 
zákazníků. Ve své předešlé pozici ▲

Vysoké učení technické v Brně 
zřídilo v kampusu Fakulty infor-
mačních technologií Muzeum vý-
početní techniky, kde lze od 22. 
června nahlédnout do historie 
počítačů u nás. 
V muzeu je zhruba 50 počítačů 
a dalších šest desítek drobnějších 
exponátů. Nejstarším výrobkem je 
mechanický kalkulátor Triumpha-
tor CRN1 z 50. let minulého století, 
„nejnovějším“ počítač z roku 1991. 

Vzhledem k zaměření hlavně na 
československé výrobky mezi nimi 
samozřejmě nechybí ani počítač 
vyrobený ve slušovickém země-
dělském družstvu. „S ohledem na 
prostorové možnosti jsou expozice 
zaměřeny zejména na osobní po-
čítače, technologie a média použí-
vaná jako počítačová paměť. Sbírku 
osobních počítačů, vyrobených na 
našem území do roku 1990, lze po-
važovat za téměř kompletní,“ uvedla 

mluvčí brněnské techniky Jitka Va-
nýsková. ■

v Brně otevřeli muzeum československých Počítačů

V Zemědělském obchodním 
družstvu Mrákov spustili novou 
bioplynovou stanici osazenou 
řídicími systémy společnosti ZAT 
do stabilní výroby. Jde o rozší-
ření portfolia firmy ZAT v dodáv-
kách systémů pro průmyslové 
procesy.
Při návrhu řídicího systému byl po-
žadavek investora na dodávku kva-
litních komponent řídicího systému 

s dlouhou dobou životnosti za opti-
mální cenu dostupnou na trhu. Do 
řídicího systému byly zapracovány 
všechny bezpečnostní a kontrolní 
funkce, aby obsluha mohla získat in-
formace o provozu bioplynové sta-
nice jak pomocí vzdáleného přístupu, 
tak e-mailových a SMS zpráv. Systém 
ZAT umožňuje efektivní a ekono-
mické řízení provozu bioplynové 
stanice tak, aby bylo dosaženo ma-

ximálního využití vstupních surovin 
(siláž, senáž, kejda) a zaručen plynulý 
výkon 1MW. Bioplynová stanice je 
řízena systémem Siemens s novými 
prvky SEW, Endress+ Hausser a Eaton.
Řídicí systém je distribuovaný s ří-
dicím PLC SIEMENS řady S7-300 se 
vzdálenými vstupně výstupními 
moduly ET-200M propojených sítí 
Profibus DP. Rozsah systému je 288 
digitálních vstupů, 176 digitálních 
výstupů, 80 analogových vstupů, 
4 analogové výstupy. Jako moni-
torovací systém byl použit SCADA 
systém Reliance. ■

BioPlynová stanice se staBilním 
výkonem 1mW

Generální ředitel Národního tech-
nického muzea Bc. Karel Ksandr 
podepsal s generálním ředitelem 

Linde Gas, Ing. Petrem Choulíkem 
smlouvu o vzájemné spolupráci na 
nově vznikající expozici chemie.

Nová expozice chemie bude umís-
těna v přízemí hlavní budovy Národ-
ního technického muzea na ploše 
200 m2. Členěna bude do jednotli-
vých částí (alchymie, materiály, ener-
gie apod.). Součástí expozice budou 
i multimediální prezentace a infor-
mační kiosky. V jednotlivých sekcích 
budou umístěny obrazové panely, 
modely a sbírkové předměty. Vernisáž 
se uskuteční v listopadu 2012.
Část prostoru expozice bude věnována 
prezentaci technických plynů. Budou 
představeni průkopníci oboru Carl von 
Linde a Gustaf Dalén. Součástí prezen-
tace budou ukázky využití technických 
plynů v běžném životě – například ve 
zdravotnictví, potravinářství, metalur-
gii, ve vědě a ve výzkumu atd. ■

linde Gas součástí sBírky v národním 
technickém muzeu
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výkonného vicepresidenta pro 
globální obchodní aktivity HP vedl 
týmy specialistů nabízejících zá-
kazníkům a partnerům komplexní 
portfolio HP řešení a ucelených 
integrovaných systémů.

LeasePlan s no-
vou posilou
Finančním ředite-
lem společnosti 
LeasePlan Česká 
republika byl od 1. 

července jmenován Martin Brix, 
ve funkci nahradí Pavla Hakena, 
který byl finančním ředitelem 
firmy 12 let. Do Prahy se vrací po 
5 letech, které strávil v pozici fi-
nančního ředitele rumunského 
zastoupení skupiny LeasePlan.

Linde s novým 
šéfem marke-
tingu 
Novým vedoucím 
oddělení marke-
tingu společnosti 

Linde Material Handling ČR se 
stal Ing. Martin Petřík, který bude 
zodpovídat za podporu prodeje 
nových vysokozdvižných vozíků 
značky a také za podporu dalších 
produktů a služeb, které společ-
nost nabízí. Petřík vystudoval 
ČVUT – Fakultu elektrotechnickou.

Jmenování ve 
Philips ČR
Philips jmenoval 
Jiřího Tourka ge-
nerálním ředite-
lem Philips Česká 

republika a ředitelem sektoru Phi-
lips Lighting. Vystřídá generálního 
ředitele Arna Krause, který vedl 
českou pobočku Philips v posled-
ních devíti letech. ■

Na zkušebním železničním 
okruhu u Velimi odborníci Vý-
zkumného Ústavu Železničního 
s  pracovníky švýcarské firmy 
Stadler a společnosti LEO Ex-
press testují vlastnosti nové 
soupravy Flirt. 

Při statických i dynamických testech 
prověřují brzdy, měří míru hlučnosti 
a vibrace, zkouší elektromagnetic-

kou kompatibilitu (EMC) a prověřují 
funkčnost zabezpečovacího zařízení 
MIREL.
Úspěšné absolvování zkoušek je 
nezbytné ke schválení vozidla pro 
provoz na českých kolejích Drážním 
úřadem. Až po úspěšném absolvo-
vání všech testů budou moci sou-
pravy zkušebně vyrazit na trasu mezi 
Prahou a Ostravou. Testy simulují 
nejnáročnější možné scénáře, kdy se 
zjišťuje, jak se vlak chová při různých 
zatíženích a v různých jízdních reži-
mech. Na jeho palubu bylo např. na-
loženo 40 t kolejnic, které simulovaly 
hmotnost cestujících. Souprava také 
střídavě táhla a brzdila váhu více než 
120 t v podobě dvou dalších vagónů 
a lokomotivy.
Souprava je vybavena výkonným 
a spolehlivým elektrodynamickým 
a pneumatickým brzdovým systé-
mem, a ve srovnání se standardním 
vlakem taženým lokomotivou má 
výrazně kratší brzdnou dráhu: z plné 
cestovní rychlosti 160 km.h-1 do-
káže zcela zastavit na dráze 542 m. 
Z nuly na maximálně povolených 
160 km.h-1 akceleruje 150tunová 
souprava za 80 s, přičemž rychlosti 

100 km.h-1 dosáhne již za 32 s. Díky 
odlehčené hliníkové konstrukci 
a inovativnímu řešení podvozků 
je výrazně lehčí než konkurenční 
vlaky. Vnitřní systémy jednotky pře-
dávají strojvedoucímu informace 
o činnosti všech zařízení, takže má 
kontrolu nad všemi funkcemi sou-
pravy. S některými problémy si vlak 
navíc dokonce dokáže poradit sám: 
porouchá-li se důležité zařízení, pře-
vezmou jeho roli ostatní, fungující 
zařízení. ■

Nový expres skládá poviNNé zkoušky

Škoda Auto představila novou 
koncepci firemního muzea ve 
svém sídle v Mladé Boleslavi. 
Muzeum umístěné v jedné z prvních 
továrních budov firmy představí na 
výstavní ploše o rozloze 1800 m2 mj. 

45 automobilů, jízdních kol a moto-
cyklů, i množství dalších exponátů 
z historie podniku a poskytne rozma-
nité pohledy do historie třetí nejstarší 
automobilové značky, která dnes pů-
sobí po celém světě.

Muzeum je prostorově rozčleněno 
do tří tematických oblastí: V sekci 
nazvané Tradice budou k vidění au-
tomobilové „klenoty“ z různých dob, 
další informace poskytnou exponáty 
ve vitrínách, informace na stěnách 
a videoprezentace v nekonečné 
smyčce. Sekce Evoluce přiblíží ná-

vštěvníkům zakla-
datele podniku 
Václava Klementa 
a Václava Laurina 
a chronologicky 
uspořádané vozy 
Škoda provázené 

sbírkami Technika a Produkty, které 
ukáží nejdůležitější milníky ve vývoji 
vozů, „Laboratoř Škoda“ umožní po-
hlédnout do budoucnosti. Třetím klí-
čovým oddělením je atraktivní Výroba 
a restaurování, kde budou v „dílně“ 
pomocí nejmodernějších prostředků 
restaurovány automobily z minulých 
dob. Čtyři zvedací plošiny nabídnou 
návštěvníkům auta v různých stádiích 
restaurování – od „nálezu ze stodoly“ 
až po výslednou podobu zrestauro-
vaného vozu. V panoramatickém kině 
bude možné prožít si zblízka dnešní 
výrobu. ■

MuzeuM škoda auto v Nové podobě

Novou odletovou halu brati-
slavského letiště, které nese 
jméno Milana Rastislava Šte-
fánika, od června zdobí replika 
letounu, v němž první českoslo-
venský ministr války absolvo-
val v roce 1919 svůj poslední 
tragický let. 
Dvouplošník, který odstartoval z le-
tiště Campo Formido u italského 

města Udine, a měl přivézt Štefá-
nika zpět do vlasti, za špatného 
počasí nedaleko Bratislavy havaro-
val, a generál i tříčlenná posádka 
zahynuli. Přesnou repliku letadla 
Caproni Ca-33 postavila parta nad-
šenců z Leteckých opraven v Tren-
číně a byla dosud vystavena ve 
Vojenském historickém muzeu 
v Piešťanech. ■

štefáNikovo letiště v bratislavě 
bude zdobit jeho letouN
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V Česku přibývají moderní aerodynamické 
větrné tunely pro akademický i firemní 
výzkum. Na Univerzitě obrany v Brně byl 
5. června uveden do provozu aerodyna-
mický tunel, který bude provozován Ka-
tedrou letecké a raketové techniky Fakulty 
vojenských technologií.
Projekt spolufinancovaný z prostředků evrop-
ských strukturálních fondů bude sloužit vědec-
kému výzkumu univerzity a členům sdružení 
Energoklastr, ale i potřebám průmyslu nejen 
jihomoravského regionu. 
Tunel je určen zejména k testování modelů 
letadel a jejich částí ve všech fázích návrhu, 
vývoje, ale i provozu letadel, včetně slibně se 
rozvíjející oblasti bezpilotních prostředků, ale 
budou jej moci využívat i další odvětví, jako 
jsou zbrojní výroba, strojírenství, energetika, 
stavební průmysl apod. Cílem je vybudovat 
moderní laboratoř nízkorychlostní experimen-
tální aerodynamiky, která umožní ověřovat pa-
rametry zařízení spadajících do nejrůznějších 

průmyslových oblastí. Nízkorychlostní cirku-
lační aerodynamický tunel představuje unikátní 
zařízení, které zaujímá půdorysnou plochu více 
než 320 m². Jednostupňový axiální ventilátor 
s průměrem oběžného kola 2,8 m a příkonem 
261 kW umožňuje urychlení proudu vzduchu 
v měřicí sekci až do 180 km.h-1. Zajímavostí je 
i výstupní dýza (otvor) s možností proměnné 
geometrie.
Slavnostní zahájení zkušebního provozu aero-
dynamického tunelu představuje symbolické 
uzavření první etapy výstavby tohoto ojedi-
nělého zařízení, po jejímž dokončení bude 
Univerzita obrany moci používat celkem  
6 aerodynamických tunelů různé úrovně vy-
bavení a velikosti, což po kompletním osazení 
technikou umožní přiblížit se tomu, co se dnes 
nazývá středisko excelence.
Další, větší aerodynamický tunel vznikne jako 
součást nového vědeckotechnického parku (VTP) 
Milovice v rámci projektu revitalizace bývalého 
vojenského prostoru ve středních Čechách. ■

Nové aerodyNamické tuNely využijí vědci i 
průmyslové podNiky

Stát učinil průlomové rozhodnutí v oblasti 
financování dálnic: ministři schválili vůbec 
prvním projekt partnerství soukromého a ve-
řejného sektoru (PPP). Soukromý investor by 
měl zaplatit stavbu a provoz dálnice D3 na jih 
od Veselí nad Lužnicí mezi Bošilcem a Borkem 
u Českých Budějovic.
Ministerstvo dopravy musí nyní připravit zadávací pod-
mínky pro výběrové řízení, které musí následně schválit 
vláda, a smlouvu státu s vítězem tendru budou muset 
odsouhlasit rovněž poslanci. K vypsání tendru na kon-

cesionáře má dojít ještě letos, stavět by se mohlo začít 
v roce 2014, a projekt by měl být dokončen o dva roky 
později. Soukromá firma, která zvítězí ve výběrovém 
řízení, 18km úsek nejen postaví, ale bude se o něj po 
následujících 30 let i starat, přičemž stát bude dálnici 
splácet formou tzv. poplatků za dostupnost – jejich 
roční výše bude rozhodujícím kritériem tendru.
D3 bude svým způsobem pilotním projektem PPP na 
dálnicích. Když se tento způsob financování osvědčí, 
bude jej ministerstvo dopravy prosazovat i jinde. ■

část d3 zaplatí soukromý sektor

 Ve městě pod Ještědem otevřela společnost 
Autotrend dosud největší autosalon značky 
Volkswagen v České republice, který je po-
staven v souladu s nejnovějšími standardy 
tzv. modulárního konceptu.
Autosalon společnosti Autotrend v Li-
berci je druhým showroomem značky 
Volkswagen v ČR, který byl realizován 
podle nového modulárního konceptu. 
Na prezentační ploše o čisté výměře 
545 m2 bude vystaveno 17 osobních 
a jedno užitkové vozidlo.
„Během krátké doby otevíráme již 
druhý modulární showroom značky 
Volkswagen v České republice. Mo-
dulární koncept Volkswagen přináší 
novou kvalitu prodejních a poprodej-

ních služeb pro naše zákazníky, kteří se mohou 
těšit na atraktivní moderní prostředí s přehledným 
uspořádáním a veškerým komfortem. S tímto 
inovativním přístupem vstupuje Volkswagen na 
českém trhu do nové éry, jejímž symbolem je 

i právě otevřený autosalon našeho nového part-
nera Autotrend v Liberci,“ říká Petr Janeba, vedoucí 
divize Volkswagen - osobní vozy společnosti Im-
port VOLKSWAGEN Group.
Nový modulární koncept pro autosalony značky 
se ve všech hlediscích odlišuje od původního 
řešení autosalonů z roku 1999. Minimalistické 

architektonické pojetí vychází z jed-
noduchosti kvádru, zatímco základní 
bílá barva stavbu vizuálně sjednocuje 
a odlehčuje. Využitím moderních sta-
vebních materiálů a konstrukcí se 
podařilo výrazně snížit náklady na 
realizaci stavby i její provoz. Dalším 
rysem modulárního konceptu je flexi-
bilita, která umožňuje vytvořit objekt 
autosalonu „na míru“ požadavkům 
investorů včetně dispozičního řešení 
interiéru. ■

Největší autosaloN volkswageN v čr

www.bibus.cz

Hledáme nového 
kolegu na pozici

MANAŽER 
PRODUKTU
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Jaké jsou největší výhody využití stlačeného 
zemního plynu (CNG)?
Auta na CNG jsou určitě bezpečnější, ekologičtější, 
mají větší dojezd, nádrže nezabírají zavazadlový 
prostor a mají mnoho dalších předností. Palivo CNG 
má vysoké oktanové číslo 130, které umožňuje, 
aby motor automobilu dosáhl vysokého výkonu. 
Pokud máte rodinný domek a zakoupíte si domácí 
plničku, můžete nádrž plnit přímo u svého domu 
nebo garáže, podmínkou je pouze instalace po-
družného plynoměru. CNG vozidla dnes stojí stejně 
jako naftová, akorát že s CNG ujedete km jen za 
pouhou 1 Kč. CNG vozidla také splňují ekologické 
normy EURO V i EURO VI.

Jaká je současná situace s rozvojem využití 
alternativního paliva CNG?
Zemní plyn v dopravě čeká nejen v České repub-
lice úspěšné období. Čekali jsme to, a zcela jistě 
se potvrdí i odhady mnoha asociací 
a expertních skupin, že do roku 2020 
bude jezdit na světě nejméně 65 milio - 
nů těchto vozidel. Dnes jich jezdí po 
světě už 14,5 milionu a mají k dispozici 
více než 20 500 plnicích stanic. Jen za 
letošní první dva měsíce se například 
v Praze prodalo o 45 % CNG více než 
za stejné období minulého roku. I do-
pravci začali více šetřit, a tak čekáme 
i nárůst CNG pro městskou dopravu. 
Podporu CNG autobusům poskytují 
i plynárenské společnosti. Vozidla 
jsou navíc osvobozena od povinnosti 
platit silniční daň. Ministr dopravy Pa-
vel Dobeš je také přesvědčen, že bez 
masivního zavádění alternativních pa-
liv v dopravě bude velmi složité do-
sáhnout ambiciózních cílů Evropské 
unie, tedy krom jiného snížení emise 
skleníkových plynů o 20 %. A také ne 
náhodou „Green Car of the Year 2012“ 
vyhrálo auto na CNG, jde o vůz Honda 
Civic na CNG. Podle hodnocení ame-
rické organizace pro ochranu ovzduší 
EPA tento vůz dosáhl nejlepší hodnoty 
ze všech vozidel poháněných motory 
s vnitřním spalováním.

Kolik CNG vozidel v ČR nyní jezdí? 
V současné době jezdí v ČR asi 3800 CNG 
vozidel, z čehož je přes 3200 osobních 
a dodávkových vozidel (tzv. N1), skoro 
370 autobusů a asi 45 komunálních vozů. 

Celkový počet CNG vozidel za rok 2011 vzrostl  
o 30 %. Prodejci jako Volkswagen letos uvádějí 
meziročně u nás až 2,5 krát vyšší prodej CNG vozů. 
V letošním roce rozvoj zemního plynu podpoří 
i Škoda Auto, která uvede na trh svůj model Citigo 
na CNG, v příštím roce nejspíše i Škodu Octavii na 
CNG. Kromě klasických motoristů jezdí se CNG vozy 
u nás už třeba i DHL v Praze, Ostravě i Olomouci, ale 
i komunální vozy Pražských služeb, polovina všech 
vozidel Městské policie v Ostravě, městské autobusy 
i Česká pošta uvažuje o nákupu až 2900 CNG vozů.

Ve světě se za posledních 5 let počet vozidel 
na CNG 2,5krát znásobil, jaký očekáváte vývoj 
v dalších letech?
V letech 1990-2000 stoupal počet CNG vozidel 
ročně o 20%, posledních 5 let už v průměru o 30 % 
ročně. V tom nemá CNG mezi alternativními palivy 
žádnou konkurenci.

A kolik máme již u nás plnicích CNG stanic? 
Motoristům je k dispozici v ČR asi 50 plnicích 
stanic, z toho téměř 40 veřejných a nejméně 100 
dalších je domácích. Letos se již otevřelo několik 
nových stanic – v Praze, Olomouci, Ostravě atd. 
a v nejbližší době se otevřou další stanice v Žeb-
ráku, Opavě, Písku, Humpolci a také v Praze (Zličín 
a Dolní Chabry). Veřejné CNG stanice se dnes staví 
přednostně u klasických čerpacích stanic, které jsou 
podél hlavních tras. Často se setkávám s výtkou, že 
je jich ale stále málo. CNG vozidla dnes mají vždy 
dvě nádrže, jednu na CNG a druhou, dojezdovou, 
na benzin, takže nikdo nemusí mít obavy, že do 
místa nedojede.
Navíc 40 stanic už není tak málo. Ono v naší zemi 
jsme s těmi plnicími stanicemi trochu rozmazleni, 
je jich tu celkem více než 3700, jen Praha jich má 
222. To je opravdu příliš, Česko má nejvíce čerpa-
cích stanic na obyvatele ve střední Evropě. Celá 
Evropa s asi 730 miliony jich má jen něco málo 
přes 130 000.

Kolik přesně vychází taková úspora 
na kilometr třeba u autobusů?
Ve srovnání s pohonem na naftu je 
dopravcům zaručena úspora 2-3 Kč za 
každý ujetý kilometr, FTL Prostějov vy-
kazuje dokonce úsporu 3,80 Kč za ujetý 
kilometr. Majitelé osobních či užitkových 
vozidel pak jezdí za poloviční náklady. 
Vezměte si, že pokud by u nás 4,5 milió - 
nu aut jezdilo místo na benzin na CNG, 
náklady na provoz by klesly o více než 
194 miliard. Navíc podle analytiků se ře-
šení ekonomické krize v Česku neobejde 
bez daňových změn a nejspíše prý dojde 
k dalšímu zvýšení spotřebních daní na 
tradiční paliva.

Je ten rozmach znát i na spotřebě 
zemního plynu?
Určitě. Od roku 2004 se spotřebovalo 
u nás asi 45 milionů metrů krychlových 
CNG. V roce 2011 spotřeba stlačeného 
zemního plynu byla už přes 12 m3. Na-
výšení o více než 2 miliony m3 předsta-
vovalo více než 20 procentní meziroční 
nárůst. V roce 2010 činil celkový prodej 
CNG více než 10 milionů m3, v roce 
2009 pak více než 8 milionů m3. Do roku 
2020 se odhaduje, že se u nás spotřeba 
CNG zvýší až na 800 milionů m3. Podle 
studie Asociace petrolejářského průmy-
slu vzroste 10 milionů m3 spotřebova-
ného CNG u nás v roce 2010 dokonce 
na 1,8 miliardy m3 v roce 2030. Ještě 

„Už 40 CNG staNiC Na tak 
maloU zemi NeNí málo,“
říká Markéta Schauhuberová, Manažerka ČeSké 
plynárenSké unie. v rozhovoru pro techMagazín jSMe Se  
jí zeptali na vývoj v oblaSti týkající Se probleMatiky 
jednoho z alternativních řešení náhrady foSilních paliv.

prodej cng v m³ v roce 2011 (Čr)
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pořád jde ve srovnání s objemem prodaných 
ropných pohonných hmot zhruba o čtvrtinu, 
ale žádné jiné alternativní palivo podle studie 
nečeká takový růst. 

Vláda schválila Program obměny vozového 
parku veřejné správy,  dle kterého by měl 
podíl „čistých vozidel“ do konce roku 2013 
dosáhnout podílu 25 %. Myslíte si, že se tento 
program daří státní správě plnit?
Tento program předpokládá roční nákup 1000 „čis-
tých vozidel“, mezi která samozřejmě CNG auta patří. 

Jejich cena je dnes shodná s cenou dieselových 
vozidel a já doufám, že státní správa půjde příkla-
dem, jak ušetřit peníze i životní prostředí najednou. 
Navíc jezdit ekologicky je dnes image mnoha firem, 
tak proč ne státní správy. 

A jsou pro Vás elektromobily konkurencí?
Elektromobily mají ještě hodně nevyřešených 
problémů, které má CNG již dávno za sebou. Není 
vyřešeno rychlé dobíjení, dobíjecích míst je málo, 
nejsou vhodná legislativní opatření, je potřeba 
snížit ceny těchto vozidel, protože elektromobil 

dnes stojí o 10 000 až 15 000 eur více než vozidlo 
na benzín nebo CNG, je tedy trojnásobně dražší. 
Ceny elektřiny před zdaněním jsou srovnatelné 
s cenami benzínu nebo nafty, nikoliv poloviční 
jako CNG. Také je tu otázka dojezdu, protože 
elektromobil na jedno dobití baterie ujede jen 
asi 150 km, zatímco auta na CNG až 1400 km. 
Osobně navíc nemohu auta jezdící ve městě na 
elektřinu vyrobenou z uhlí za městem považovat 
za ekologická, protože emise ze spalování uhlí 
stejně vznikly, pouze na jiném místě. A např. 
u aut jezdících na vodík vyrobený ze zemního 
plynu, který se mohl v CNG autě spálit přímo 
a bez energetických ztrát, nevidím zase výhody 
ekonomické. Je tedy opravdu těžké v případě 
alternativ spojit ekologii a ekonomii dohromady, 
to se ale CNG dávno povedlo. ■

www.facebook.com/cngfans

Došlo v poslední době 
k  nějakému výrazněj-
šímu pokroku? 
CNG se postupně etabluje 
na trhu a stávající uživatelé 
jsou dobrým příkladem 
toho, že CNG mobilita 
funguje a šetří náklady 
a životní prostředí. Z hle-
diska čísel nejsme v abso-
lutní výši na významných 
hodnotách, máme notný 
kus cesty před sebou, to 
ilustrují čísla např. cca 200 
registrací nových vozidel 
a cca 40 CNG čerpacích 
stanic. Další skupinou uži-
vatelů jsou dovozy, kdy 
máme pouze kvalifikované odhady a odhadujeme 
celkem, cca 3800 CNG vozidel v ČR.  

Pokud jde o trendy využívání CNG ve světě, 
jak je na tom Česko ve srovnání se zahraničím? 
Patříme do „lepší“ nebo „horší“ kategorie? 
Která země je na tom z pohledu nasazení CNG 
v dopravě nejlépe – tedy ze které bychom si 
mohli brát příklad?

Mezi lídry v rámci EU – pominu-li celosvětově 
CNG velmoci jako je Argentina, Irán, Pákistán, kdy 
podíl CNG vozidel je přes 30 % – patří Itálie s téměř 
2 % podílem CNG vozidel na celkovém vozovém 
parku, další jsou Švédsko 0,83 %, Německo 0,21 %, 
Rakousko 0,13 %. V ČR jsme na hodnotě 0,07 %. 
Z toho vyplývá, že pokud se chceme dostat na 
úroveň zemí dbajících na životní prostředí, je zde 
velký prostor. 

Funguje i nějaká spolupráce Asociace NGV s me-
zinárodními institucemi a organizacemi v oboru 
např. ohledně předávání informací, zkušeností 
s využíváním různých technologií apod.?
Asociace NGV je ryze české seskupení subjektů 
zajímající se o CNG, nicméně názvem se hlásíme 
k evropským strukturám NGVA Europe, jehož jsme 
členy a aktivně se účastníme různých činností. Do 
toho spadá sledování nových trendů a technologií.

Jakou roli hraje CNG v portfoliu alternativních 
pohonů obecně, např. v kontextu s elektro-
mobilitou? Budou fungovat v symbióze, nebo 
spíše jedna na úkor druhé, což by bylo asi na 
škodu věci? 
Vnímám to tak, že snížení emisí a závislosti na ropě 
a její nahrazení je obecně pozitivní trend, každá 
technologie má svoje specifika a lepší či horší 
uplatnění a různé směry by se měly doplňovat, 
nikoliv soutěžit. Strategie EU v rámci dopravní 
politiky nepreferuje jeden technologický směr, 
a myslím, že tak je to správně. Konkrétně pro elek-
tromobilitu tak například vidím prostor v blízké 
budoucnosti zejména ve městech, zatímco pro 
aplikace vyžadující delší dojezdy jsou zase vhod-
nější vozy na CNG. 
 
Jak se staví k CNG automobilky? Začaly už 
jej brát stejně vážně jako nyní např. hodně 
preferované elektromobily?
Zde vidím pozitivní trendy, o CNG modely rozšíří 
nabídku v blízké budoucnosti kromě zavedených 
producentů CNG verzí, jako jsou Fiat, Opel, Mer-
cedes Benz, VW či Iveco, nově i Audi a CNG se do-
stává z modelové řady dodávkových/MPV vozů i do 
ostatních kategorií – příkladem může být VW UP či 
připravovaná nová verze VW Golf. ■� /red/

CNG a Nebo versus elektromobily?  
obě možNosti mají své, mohou se dobře 
doplňovat

V ČR patří k hlavním průkopníkům CNG Asociace NGV (Natural Gas Vehicles), jejíhož předsedy 
Ing. Zdeňka Prokopce jsme se zeptali, jak vidí vývoj v oblasti rozvoje CNG mobility u nás.

Srovnání velikosti sítě veřejných čerpacích stanic v ČR a okolních státech

země počet čerpacích stanic počet čerpacích stanic na 10 000 obyvatel

Česká republika 3717 3,5

Rakousko 2812 3,4

Německo 15036 1,8

Polsko 6860 1,8

Maďarsko 1517 1,5

Slovensko 830 1,5

Z dat je patrné, že cena CNG je velmi stabilní, od roku 2008 
vzrostla pouze o 1,65 Kč za krychlový metr
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V lednu bylo nahlášeno orgánům inspekce práce 
celkem 3173 pracovních úrazů. Podle Miloše Pa-
lečka by si zaměstnavatelé měli více hlídat a zároveň 
motivovat pracovníky, aby nepodceňovali nošení 
ochranných pomůcek. 
Mezi rizikové skupiny zaměstnanců přitom para-
doxně patří zkušení matadoři. Zvláště u nich totiž 
převládá dojem, že se jim nemůže v zaměstnání 
nic stát, protože mají mnoho zkušeností. Podle 
evidence Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 
však v řadě případů se právě těmto pracovníkům 
stane pracovní úraz, třeba i těsně před odchodem 

do důchodu. Další rizikovou skupinu představují 
mladiství, kteří vstupují do pracovního procesu bez 
potřebných znalostí a návyků, nechybí jim sebe-
vědomí a k zodpovědnosti se často staví chladně.

Počet pracovních úrazů je možné snížit i větším 
důrazem na vysvětlování zásad bezpečnosti práce. 
Vedoucí pracovníci by měli v tomto ohledu více 
dbát na zvýšení informovanosti zaměstnanců. 
Z průzkumu výrobce ochranných pomůcek spo-
lečnosti Kimberly-Clark plyne, že 61 % odborníků 
na tuto problematiku si myslí, že je třeba zkvalitnit 
úroveň školení. O nutnosti zlepšit monitoring za-
městnanců je pak přesvědčeno 48 % specialistů na 

bezpečnost práce, kteří by uvítali rovněž propojení 
nošení ochranných pomůcek s osobním ohodno-
cením pracovníků.
Je přitom důležité, aby se zaměstnanci nesoustředili 
jen sami na sebe, ale aby si na pracovišti všímali 
i chování svých kolegů, upozornili je např. na nasa-
zení sluchátek při práci v hlučném prostředí nebo 
ochranných brýlí při práci na stroji. 
Z celkového počtu nahlášených úrazů za leden 
2012, které v ČR zaměstnavatelé nahlásili orgánům 
inspekce práce se jednalo o 9 pracovních úrazů 
s následkem smrti a 94 závažných pracovních úrazů, 
které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 
5 dnů. Pracovníci Státního úřadu inspekce práce 
provedli v lednu celkem 973 kontrol u zaměst-
navatelů. Na úseku kontroly dodržování právních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce uložili 
67 pokut o celkové částce 3 179 500 Kč.
Z uvedených statistik vyplývá, že otázka bezpeč-
nosti práce je v České republice stále nedoceněná. 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci 
se Státním úřadem inspekce práce a za podpory 
společnosti Kimberly-Clark proto připravili projekt 
národní soutěže Profesionál BOZP. Jde o národní 
soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit in-
dividuální přínosy osob, které napomáhají pro-
sazovat kulturu bezpečnosti práce a zvyšovat 
úroveň ochrany zdraví při práci v konkrétním 
podniku. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Podrobnosti a přihlášky 
na: www.kcprofessional.cz/profesional_bozp. ■

Před rokem se vedení firmy rozhodlo vstoupit na 
nový, avšak poměrně složitý trh v Číně. Na základě 
dosažených úspěchů v těchto teritoriích došlo 
k rozhodnutí o výraznější expanzi. „Chtěli bychom 
dosáhnout 1 % podílu na světovém trhu, což se 
může zdát málo, ale vzhledem k tomu, že vedoucí 
firma má ve světě 20 % tržního podílu, by to pro nás 
znamenalo být mezi 20 až 30 nejlepšími firmami,“ 
uvedl ředitel společnosti Pramet Ing. Petr Beneš. 
„Přesto, že 70 % světových zásob wolframu, což je 
hlavní materiál našich výrobků, se nachází právě 
v Číně, nejsou místní firmy významnými světovými 
hráči. Výskyt případných falzifikátů je přirozeně 
omezen tím, že se tyto vyspělé výrobky složitě 
kopírují. Navíc probíhá veškerá výroba v Šumperku, 
odkud je řízen také marketing, obchod i zákaznický 
servis.“
Na čínský trh vstoupila firma v dubnu loňského 
roku. V tamní pobočce působí i expatriot z mateřské 
společnosti, Ing. Jiří Diviš, který pomáhá implemen-
tovat procesy, korporátní identitu a standardy, což 
je postup, který se podle marketingového ředitele 

Pavla Večerky firmě osvědčil na mnoha nových 
trzích, kde Pramet působí. Důraz je kladen také 
na marketingové aktivity, mj. např. účast na regio-
nálních a mezinárodních výstavách a veletrzích. 
Kromě vlastních obchodníků spolupracuje Pramet 

také s distribučními firmami, které pokrývají rozlehlé 
území této asijské velmoci. Po roce působení v Číně 
mají zástupci Prametu své kolegy v Šanghaji, Še-
njangu, Si-anu, Jen-tchaji, Kuang-čou, Čcheng-tu 
a Pekingu.
Úspěšné etablování na východoasijském trhu do-
kládají předběžné hospodářské výsledky, podle 
nichž dosáhla čínská pobočka předpokládaného 
plánu prodeje pro rok 2012 již v červnu. Pramet se 
chce prosadit v segmentech, které patří k úspěšným 
i v jiných regionech, jako je všeobecné strojírenství, 
automobilový průmysl, železnice či těžké strojí-
renství. „Je to dynamická země, ale již přestává být 
pravdou, že je levná. Obchodník v Šanghaji je dražší 
než ten český,“ charakterizuje současnou situaci na 
čínském trhu Petr Beneš. ■

STÁLE PODCEŇOVANÁ BEZPEČNOST PRÁCE

Měsíčně se na tuzemských pracovištích stávají tisíce pracovních úrazů. Jednou z příčin tohoto 
stavu je nedostatečná pozornost věnovaná bezpečnosti práce, za kterou hrozí zaměstnava-
telům několikamilionové pokuty. Přitom rizikově se chovají pracovníci nad 45 let a mladiství, 
upozorňuje Miloš Paleček z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který se touto problema-
tikou dlouhodobě zabývá.

PRAMET SLAVÍ ÚSPĚŠNÝ ROK PŮSOBENÍ 
SVÉ POBOČKY V ČÍNĚ

Český výrobce tvrdokovových nástrojů pro třískové obrábění Pramet Tools kromě více než 
60letého působení na domácím trhu rozvíjí své aktivity i v zahraničí, kam směřuje téměř 70 % 
jeho produkce. V současné době působí nejen v evropském kontextu, ale je aktivní na všech 
trzích, které jsou z hlediska obrábění a strojírenství relevantní. Svá obchodní zastoupení má 
v 10 zemích světa.

Ing. Jiří Diviš (druhý zprava) pomáhá implementovat procesy, korporátní identitu a standardy společnosti Pramet v Číně
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Nový vrták s výměnnými vrtacími 
hlavicemi – CoroDrill 870 
Vrták CoroDrill 870, určený pro vrtání děr se středním 
stupněm přesnosti IT9–IT10, umožní úsporu času, sní-
žení nákladů na vyrobenou díru a zvýšení výkonnosti. 
U této nové pokrokové generace vrtáků lze zajistit 
optimalizaci pro příslušnou aplikaci díky širokým 
možnostem úprav v provedení na zakázku, pře-
devším mezí pro volbu průměrů a délek, ale také 
kvůli využití stupňovité konstrukce. Výsledné, vy-
soce efektivně vyrobené a kvalitní díry, jsou proto 
mnohem lépe připravené pro následné operace. 
Unikátní, vysoce bezpečné rozhraní spojky mezi tělem 
vrtáku a vrtací hlavicí je navrženo tak, aby zaručovalo 
vysokou spolehlivost a přesnost. Rychlý a jednoduchý 
postup výměny vrtací hlavice naproti tomu pomáhá 
prodloužit efektivní strojní čas na maximum - výměnu 
vrtací hlavice lze provést i když nástroj zůstane upnutý 
v nástrojovém držáku. Tím lze předcházet ztrátám 

drahocenného času v řezu. Navíc nová geometrie břitu 
a tvar drážek pro odvod třísek, použitý u nového vrtáku, 
zaručují bezpečný průběh řezu s optimalizovanou 
kontrolou utváření třísek, vysokou rychlostí penetrace 
a dlouhou, provozně spolehlivou životností nástroje.
Ve standardním provedení jsou vrtáky CoroDrill 
870 k dispozici v rozsahu průměrů od 12 do 20,99 mm 
(0,472 až 0,826 inch), a v délkách 3xD a 5xD. První, právě 
představený nástrojový balík je určen především pro 
obrábění materiálů patřících do skupiny ISO-P (oceli).

Závitníky optimalizované pro 
konkrétní materiály i univerzální 
multiobrábění
K dalším novinkám, jimiž firma Sandvik Coromant roz-
šířila portfolio své nabídky patří komplexní sortiment 
závitníků umožňujících snadný výběr a jednoduché 
použití. Dvě hlavní produktové řady – nástroje CoroTap, 
přizpůsobené konkrétnímu materiálu, umožňují opti-

malizaci produktivity obrábění jednotlivých typů mate-
riálů dle ISO, multimate riálové závitníky řady Spectrum 
jsou podle výrobce zaměřeny především na spolehlivou 
výkonnost při obrábění různorodých materiálů. 
Nástroje řady CoroTap charakterizuje řada funkčních 
výhod, především ale schopnost vytvořit vysoce 
kvalitní závity s využitím vysokých řezných rychlostí. 
Mezi nově představenými nástroji jsou také závitníky 
CoroTap 210 a CoroTap 370. Oba tyto typy jsou 
určeny pro provádění závitořezných operací v oce-
lích, a to jak v průchozích, tak i ve slepých dírách. 
Důležitou roli hraje v jejich případě především kon-
strukční provedení břitu. Díky úpravě řezné hrany 
a použitému povlaku dochází při použití závitníků 
CoroTap k významnému snížení axiálních řezných 
sil a kroutícího momentu. Proto je záběr nástroje 
mnohem plynulejší, což přispívá ke zvýšení kvality 
obrobené plochy a prodloužení životnosti nástroje.
Pod označením Spectrum je nabízena komplexní 
řada závitníků umožňujících použití pro různorodé 
materiály, která díky své univerzálnosti nabízí kromě 
vysoké produktivity také vysokou využitelnost. Závit-
níky této řady nacházejí své uplatnění především tam, 
kde má prioritu flexibilita a kde se pro výrobu využívá 
řada různorodých materiálů. Jejich použití je možné 
pro průchozí i slepé díry a nabízený standardní sorti-
ment umožňuje volbu provedení dle DIN, DIN/ANSI, 
ANSI a ISO. Optimalizovaný tvar drážek pro odvod 
třísek a konstantní úhel čela po celé délce drážek jsou 
zárukou vysoké výkonnosti a spolehlivého odvádění 
třísek. Součástí řady Spectrum jsou také tvářecí závit-
níky s optimalizovaným tvarem drážky, který pomáhá 
ke snížení velikosti kroutícího momentu a dosažení 
hladkého povrchu obrobeného závitu. ■� /sc/

Sandvik Coromant nabízí lepší  
parametry vrtání

Nabídka nástrojů s červenožlutým logem se rozrostla o další pozoruhodné novinky. Patří mezi 
ně např. vrták nové generace s výměnnými hlavicemi, nová řada závitníků optimalizovaných 
pro různé typy materiálů či řada Spektrum určená díky svému univerzálnímu charakteru 
naopak pro použití v široké škále materiálů, jak ostatně napovídá i její název.

Výměnné hlavice nové generace vrtáků řady 
CoroDrill nabízejí nové možnosti a významně se 
mj, podílejí i na vysoké životnosti nástroje

Zatímco nové závitníky Coro Tap jsou specializovány pro 
různé typy materiálů…
… pro řadu Spectrum je typická naopak jejich vysoká 
univerzálnost
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Obrábění houževnatých materiálů jako titan je vý
zvou již samo o sobě. Obrábění tvrdých slitin, navíc 
s důrazem na zvýšení produktivity, znamená maxi
malizování rychlosti odběru kovu navzdory nízkým 
řezným rychlostem a významným řezným silám. Aby 
dosáhli snížení nežádoucích vibrací, které zhoršovaly 
jak kvalitu, tak životnost nástroje, reagovali výrobci 
obráběcích strojů speciálními frézovacími a soustruž
nickými centry s vylepšením tuhosti a tlumením 
vřeten a rozměrnou konstrukcí stroje. Ačkoliv tato 
vylepšení vedla k vyšší produktivitě, nejslabším bo
dem bylo často samotné upínání nástroje do vřetene.

Ve většině případů právě upínací systém vřetene 
určuje kolik materiálu může být odebráno při dané 
operaci. Důvodem je, že upínací systém musí odo
lávat vysokému zatížení, a přitom si zachovat svou 
tuhost, dokud není vychýlení nástroje příliš velké 
nebo nezačne vibrovat. Společně s postupným 
vývojem v konstrukci řezných strojů a obráběcích 
center je upínací systém, který umožní nejlepší 
využití výkonu stroje, významným hlediskem pro 
posouzení již ve fázi plánování výroby.

Vývoj pomáhá překonávat bariéry
Během posledních desetiletí bylo vyvinuto nebo 
optimalizováno několik typů upínacích systémů. 
Jedním z nejoblíbenějších se vzhledem k poměru 
cena/výkon stalo ISO kuželové upínání s kuželem 
7/24. Znamenalo úspěch v mnoha aplikacích, ale 
v dalším růstu mu brání přesnost a vysokorychlostní 
omezení.
Významný krok oproti standardnímu kuželovému 
uchycení 7/24 představoval nástup upínacích sys
témů s čelní dosedací plochou. Kombinace čelního 
a kuželového uchycení 7/24 poskytuje vyšší přes
nost ve směru osy Z, ale nese s sebou také některé 
nevýhody jako ztrátu tuhosti při vyšších rychlostech 

nebo vysokém bočním zatížení. Kompaktní vře
tena většiny nástrojů na trhu mají relativně nízkou 
upínací sílu. Tuhost spojení je omezená, protože 
radiální přesahy musí být omezeny na minimum. 
Požadované tolerance k dosažení pevného čelního 
uchycení jsou tedy velmi přísné, což vede k vyso
kým výrobním nákladům.
V roce 1985 zahájily firmy Kennametal a Krupp 
WIDIA společný program vývoje univerzálního upí
nacího systému pro rychlé výměny nástrojů, nyní 
známý jako KMTM a nedávno standardizovaný jako 
ISO 26622. Na počátku 90. let začal být systém HSK 
využíván na strojích v Evropě a později přišel pod 
označení DIN 69893, následně ISO 12164.
Upínací systém rychlé výměny nástroje KMTM se 
skládá ze dvou základních součástí: upínací jed
notky (upínače) a nástrojového držáku. Upínač 
je přichycen k obráběcímu stroji (revolverová 
hlava nebo pevný upínač pro stacionární aplikace 
a rotační upínač do vřetene pro rotační aplikace) 
a upíná výměnný nástrojový držák (nástroj). Jak
mile je požadována výměna nástroje, operátor 
jednoduše uvolní upínací systém, vymění řezný 
nástroj a uzamkne ho do pozice. Prostoj stroje je 
záležitostí sekund.
KM4XTM firmy Kennametal představuje další ge
neraci systému KM. Některé systémy mohou být 
schopny přenést značně vysoký krouticí moment, 
ale řezné síly generují také ohybové momenty, které 
přesáhnou svůj limit dříve, než dosáhnou maxi
málního krouticího momentu. Kombinací vysoké 
upínací síly a optimalizovaných upínacích přesahů, 
poskytuje KM4X robustní spojení, extrémně vyso
kou pevnost a ohybovou tuhost pro výrazně lepší 
výkon při obrábění vysokopevnostních slitin a jiných 
materiálů, dovolující mimořádně vysokou rychlost 
odběru kovu a více dokončených výrobků za den. 

Třikrát pevnější v ohybu 
Upínací systém vřetene musí přenést krouticí mo
ment a ohybové zatížení v závislosti na specifikaci 

obráběcího stroje a požadavků na vyšší produk
tivitu. Je zřejmé, že pro aplikace se stopkovými 
frézami, kde jsou vyložení nástroje obvykle větší, 
je limitujícím faktorem zatížení stopky v ohybu. 
Například víceřadá stopková fréza s VBD s vyložením 
250 mm, nominálním průměrem 80 mm při šíři 
záběru ae 12,7 mm a hloubce řezu ap 63,5 mm, 
generuje při odběru 360 cm3/min materiálu Ti6Al4V 
ohybový moment 4620 Nm, ale krouticí moment 
je méně než 900 Nm. 
Nejkritičtější parametry pro upínače s čelní dose
dací plochou jsou upínací síla a radiální přesahy. 
Maximalizace upínací síly a výběr správné hodnoty 
přesahu může zlepšit pevnost upnutí. Použitím 
tříbodového upínání pro zlepšení stability a opti
malizací rozložení upínací síly a upínacích přesahů, 
jsou výsledky odolnosti zatížení v ohybu upínacího 
systému KM4XTM trojnásobně vyšší v porovnání 
s jinými systémy.
V praxi to znamená, že:
●● Vysoce výkonné obráběcí stroje vybavené sys

témem KM4X umožňují zvýšit rychlosti a posuvy 
při těžkém obrábění pro využití plného potenciálu 
a možností stroje.
●● Často menší upínací systém KM4X, jako např. 

KM4X100 poskytuje stejný nebo lepší řezný výkon 
namísto větších systémů.
●● KM4X systémy lze aplikovat na víceúčelová sou

stružnická obráběcí centra a výrobní linky v manuál
ním, poloautomatickém nebo plně automatickém 
režimu.
Frézování, vrtání a soustružení široké škály mate
riálů se nyní stalo výkonnější. Konstrukce systému 
KM4X lze využít pro širokou škálu operací, od nízké 
rychlosti/vysokého kroutícího momentu až po 
vysoké rychlosti/nízký kroutící moment, přičemž 
umožňují výrobcům získat z jejich zařízení abso
lutní maximum. ■● /pv/

Chytré upínání maximalizuje množství 
odebraného materiálu

Nová generace upínacího systému firmy Kennametal nabízí řešení jednoho z hlavních pro-
blémů, na něž narážejí při současném trendu vysokorychlostního obrábění u náročných tuhých 
materiálů: spolehlivé a efektivní odebírání, aniž by docházelo k nežádoucím efektům jako jsou 
vibrace či riziko vychýlení nástroje v důsledku jeho extrémního namáhání.

Výměna nástroje je rychlá a jednoduchá, čímž se minimalizují prostoje stroje.

Kombinací vysoké upínací síly a optimalizovaných upínacích 
přesahů, poskytuje KM4X robustní spojení, extrémně 
vysokou pevnost a ohybovou tuhost - až třikrát odolnější 
zatížení v ohybu v porovnání s jinými systémy pro výrazně 
lepší výkon při obrábění vyskopevnostních slitin a jiných 
materiálů.

Bez upínacího systému KM4X by víceřadé frézy, jako je tato, 
přesáhly maximální zatížení v ohybu dlouho předtím, než by 
dosáhly hranice kroutícího momentu.
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Otočné stoly

Držáky nástrojů

Sklíčidla a čelisti

Upínací pouzdra

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

Zcela jistě děláte vše pro to, aby Váš
obráběcí stroj dosahoval špičkových
parametrů a byl pro Vaše zákazníky
tím nejlepším řešením. My jsme tady
proto, abychom Vaši snahu zvýraznili.
Výkon a přesnost, které od Vašeho
stroje očekáváte, přeneseme tuhými
otočnými stoly, precizními sklíčidly
a upínacími pouzdry do obráběného
tvaru.
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2D grafický editor a 3D Solid editor jsou pro modi-
fikace pracovní grafiky dva klíčové nástroje. S jejich 
pomocí  je možné bez větších nároků přizpůsobit 

standardy 2D a 3D pracovní grafiky. Výrobci nářadí 
tak mohou využít komponenty vestavěné přímo 
v grafickém systému, které umožňují změnit na-
stavení s 3D editorem modelů na několik kliknutí. 
Není kvůli tomu nutné přecházet na jiný CAD 
systém. 3D Solid Converter připravuje 3D modely 
pro společné CAM a simulační systémy. Slouží 
jako most od reálných dat k simulační analýze: 
komplexní 3D pracovní modely jsou tak k dis-
pozici pro simulaci prováděnou v simulačním 
systému. Integruje zkoušky 3D modelů podle 
požadavků odpovídajícího CAM a simulačního 
systému, editační funkce pro snadnou úpravu 
grafiky a konverzní funkce pro převod modelů 
do požadovaného formátu. ■

Vlastnosti této třídy, navržené pro použití 
s vrtáky Perfomax s vyměnitelnými břitovými 
destičkami, zaručují podle charakteristiky vý-

robce spolehlivé, cenově výhodné a produktivní 
výkony dokonce i v tak náročných aplikacích, jako 
jsou obrábění otvorů se vstupní plochou pod úhlem 
a přerušované vrtání.
Patentovaný proces povlakování Duratomic společ-
nosti Seco zahrnuje manipulaci s prvky na úrovni 
atomů – tím je zajištěn tvrdší, houževnatější a hladší 
povrch břitové destičky. To napomáhá produktivitě, 
jakosti povrchu, životnosti nástroje a celkové schop-
nosti obrábění. Kromě zvýšené pevnosti břitové des-
tičky poskytuje technologie Duratomic také vynikající 

tepelnou kontrolu pro maximální stabilitu procesu.
Třída DP3000, která je dostupná ve všech geome-
triích a velikostech břitových destiček pro vrtáky 
Perfomax, zvyšuje životnost nástroje a poradí si i s ag-
resivnějšími řeznými podmínkami. Vyváženost třídy 
v oblastech houževnatosti a pevnosti vychází ze 
zvýšeného obsahu kobaltu v povrchové vrstvě bři-
tové destičky, a je podpořena povlakem Duratomic 
složeným z TiCN a oxidu hlinitého (Al

2
O

3
).

Všechny vrtáky Perfomax jsou vybaveny silnými 
čtvercovými břitovými destičkami pro vysokou sta-
bilitu. Povlakování s nízkým třením a jedinečné pro-
vedení drážky pro odvod třísek optimalizují odvod 
třísek a zvyšují produktivitu a spolehlivost procesu. 
Všestrannost nástroje napomáhá omezit skladové 
zásoby a výrobní náklady. ■

DP3000 Duratomic: nová oDolná materiálová 
tříDa Pro náročné aPlikace obrábění otvorů

Seco představuje novou třídu DP3000 Duratomic, která zajišťuje rovnováhu mezi tepelnou 
odolností, odolností vůči opotřebení a pevností a je vhodná pro obrábění otvorů v nejrůz-
nějších materiálech. 

S konvertory není výměna caD SyStému nutná

Při práci s počítačovými systémy se lze vyhnout komplikovaným postupům vyžadujícím použití 
několika specializovaných systémů, poukazuje řešení německé společnosti TDM Tübingen, 
které firma prezentovala na posledním veletrhu EMO v Hannoveru. 

Vrták Perfomax DP3000…
…a břitové destičky pro jeho maximální výkon a efektivitu
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Nevýhody dosud nabízených 3D tiskáren jako vy-
soká cena, drahé materiály a nákladný software, se 
strážnickým podařilo odstranit. Snadnost použití, 
rychlost a nízké náklady to vše předurčuje toto 
zařízení k masovému rozšíření, stejně jako to bylo 
u počítačů nebo klasických 2D tiskáren. 3D tisk 
může být skutečnou revolucí v hobby a údržbě. 
Verze pro domácí použití – model Easy3DMaker 
za necelých 18 000 Kč je technicky a cenově nej-
dostupnější ze současné nabídky na trhu.
Princip 3D tisku je ve své podstatě jednoduchý: 
v trysce se taví plastová struna o průměru 1,75 mm 
dostupná v různých barvách, která je pak nanášena 
v tenkých vrstvách až vznikne požadovaný tvar. 
Podobně jako kdyby byl nějaký předmět rozřezán 
na tenké plátky (to obstarává virtuální počítačový 
model), které jsou na sebe pak lepeny zpět (což 
provádí ve fyzické podobě 3D tiskárna). 

Tisk probíhá nanášením tenkých vrstev roztaveného 
materiálu – tím je ABS (tento průmyslový kopoly-
mer je odolný vůči mechanickému poškození, tuhý, 
houževnatý, dle typu odolný proti nízkým i vysokým 
teplotám a používá se např. v automobilovém prů-
myslu) nebo PLA. Výsledný model je pevný, odolný 
a plně použitelný. Tiskárna umožňuje tisk o síle vrstvy 
0,5 mm, 0,25 mm a 0,125 mm, extruder je řízen kro-

kovým motorkem. Plocha pro tisk 210x200x230 mm 
poskytne dostatek prostoru pro kreativitu.

3D tisk i pro domácnosti
Běžný případ rozbitého domácího spotřebiče, ne-
musí vždy končit koupí nového. Během chvíle je 
možné připravit v 3D programu model nové sou-
částky. Vygenerovat STL soubor, který se snadno 
otevře v programu pro 3D tisk. Program „rozkrájí“ 
model na tenké vrstvy a vygeneruje G-kód, kte-
rému tiskárna rozumí. Za přibližně 25 minut zho-
toví novou součástku. V tomto případě se jednalo 
o ozubené kolečko z mlýnku na mák, který by jinak 
byl zcela nepoužitelný. Cena zhotovení takové sou-
částky se pohybuje v rozmezí od 5 do 10 Kč včetně 
energie, kterou tiskárna při provozu spotřebuje. 
Easy3DMaker je speciálně navržena pro snadnou 
práci, použitý materiál (kryt tiskárny je zhotoven 
z lakované nerezové oceli nebo s kartáčovaným 
povrchem) zaručuje odolnost, stabilitu a dlouhou 
životnost. Práce s 3D tiskárnou nevyžaduje žádnou 
speciální průpravu. Pro ovládání a převedení 3D 
modelu do formátu, se kterým zařízení dokáže 
pracovat, je určen program Replikátor - G, dodávaný 
zdarma, přeložený do českého jazyka. Jednodu-
chým postupem se model otevře, upraví podle 
potřeby a stiskem jednoho tlačítka převede do 
G-kódu, kterému tiskárna rozumí. Přímo z tohoto 
programu lze model také vytisknout. K dispozici 
je jako placená profesionální varianta i software 
Netfabb nabízející bohatší paletu funkcí a možností. 

Pro profesionály: větší formát 
i možnosti
3D tisk umožňuje vytvořit, prakticky jakýkoliv před-
mět. K dispozici je dnes velké množství již vytvoře-
ných volně použitelných 3D modelů. Lze je stahovat 
přímo v požadovaném formátu STL z webových 
stránek 3Dfactory.cz, nebo si uživatel může model 
pro tisk sám vytvořit pomocí některého z řady volně 
dostupných nástrojů, jako je např. SketchUp od 
Googlu nebo Blender (OpenSource – 3D program).
Pro náročnější uživatele, kteří potřebují tisknout 
větší objekty, nabízí výrobce vyspělejší profesionální 
model Profi3DMaker určený pro nejnáročnější ap-
likace designu, technických návrhů a fast prototy-
pingu. Základní tisková plocha je 260x360x210 mm, 
popřípadě dle speciálních požadavků zákazníků až 
do rozměru 1500x1000x500 mm. 
Kvalitu tisku lze nastavit: Rychlý tisk bude mít vyšší 
sílu vrstvy, model bude mít viditelnější rýhování jed-
notlivých vrstev. Kvalitní tisk zabere mnohem více 
času, ale výsledkem je produkt s jemnější strukturou 
povrchu. Rychlost lze ovládat a korigovat i v prů-
běhu tisku. Také je možné volit, zda má být model 
plný nebo dutý s tenkou stěnou nebo vyplněný 
jen z části. Oblast, kde je možné 3D tisk využít je 
velmi široká. Od návrhu designu až po plně funkční 
modely strojů nebo zařízení. Možnosti jsou ome-
zeny jen fantazií uživatele, konstatuje výrobce. ■

Výkonný stroj je osazen spolehlivým a výkonným 
ŘS HYUNDAI WIA Fanuc 0iMD, dvěma paletami 

2–650 x 400 s možností rozvodu hydrauliky a pne-
umatiky středem stolu. Dodává se rovněž ve vari-
antě i s jedním stolem (tato verze nese označení 
I-CUT380T). Stroj je vybaven rychloposuvy v osách 
(X, Y, Z) 56/56/56 m/min., pracovním posuvem až  
20 m/min, výměnu nástroje zvládá za 1,6 s. Maxi-
mální průměr nástroje je 80 mm, s volnými vedlej-
šími polohami je průměr 100 mm.
Konstrukční řešení s dvěma paletami umožňuje vý-
razně redukovat tzv. mrtvé časy, vznikající při přepínání 
obrobků na jednopaletových strojích. Zatímco obsluha 
upíná a nastavuje obrobek v mezičase, stroj v této době 

obrábí na druhé paletě. Téměř 5tunová (4 900 kg) 
hmotnost závitovacího centra, spolu s výhodným 
řešením odvodu třísek z pracovního prostoru a velké 
dvousetlitrové nádrže na chladicí kapalinu předurčují 
stroj k nepřetržitému nasazení i v nejtěžších průmyslo-
vých provozech např. v automobilové výrobě apod. ■

StrojírenSká hi-tech míří i k běžným 
uživatelům

I když jméno Strážnice má řada lidí spojeno především s proslulými folklorními slavnostmi, 
je tato malebná obec i domovem zajímavé novinky, která posouvá hi-tech systémy do sféry 
přístupné i běžným uživatelům. Tamní strojírenská společnosti Aroja a Marek Zloch se v pro-
jektu 3Dfactory intenzivně pustili do vývoje a výroby 3D tiskáren určených pro domácí 
i profesionální využití.

Profika rozšířila Svou nabídku o šPičkové 
závitovací centrum

Na letošním ročníku MSV Nitra 2012 představila společnost Profika nový model vysokorych-
lostního závitovacího centra PROFIKA I-CUT380TD. Zařízení určené pro vysoce produktivní 
obrábění středních a velkých sérií bylo zkonstruováno výrobcem prestižních CNC obráběcích 
strojů korejskou firmou HYUNDAI WIA.
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Váš dodavatel standardních 
a multifunkčních CNC 
obráběcích strojů.

KOVOSVIT MAS
Svět obráběcích strojů

MCU 630VT-5X
Multifunkční pětiosá obráběcí centra

MULTICUT 500
Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum

Těšíme se na vás 10.-14.9. 
na našem novém stánku 
na veletrhu MSV Brno

Stroj vyniká bezkonkurenční robustní nosnou kon-
strukcí, která skrze tuhost přináší stabilitu a dlou-
hodobě stálou kvalitu obráběných rovinných 
i obecných tvarových ploch. Pro oko technika je 
dostatečně vypovídající pohled na obrázek skeletu 
stroje s patrnou koncepcí horní gantry a otočně 
sklopným stolem.
Hlavními výhodami v porovnání s konkurenč-
ními produkty jsou důležité detaily, a to hlavně 
konstrukční. Jde o uložení vertikálního smykadla 
v saních. Mimo jiné i dvouosý stůl je vybaven nej-

modernějšími technologiemi. Těmi jsou tři torque 
motory s průtokovým chlazením a hydraulickou 
indexací v libovolné poloze. Stroj si našel své zá-
kazníky zejména v oborech, jako je výroba forem 
a nástrojů, přesné strojírenství a v neposlední řadě 
i v průmyslu energetickém a automobilovém. Po-
tenciál má pro oblasti zdravotnických pomůcek.
Právě v subdodávkách pro automobilový průmysl 
se již před pár lety realizoval prodej jednoho kusu 
stroje. Jednalo se o ostravskou firmu VAMOZ – 
servis, a.s. kde na stroji MCU 630V-5X v provedení 
POWER obrábí formy pro litá kola osobních auto-
mobilů a různé další součásti pro automobilový 
průmysl z lehkých slitin. Další dodávky byly do firem 
VW Bratislava a EDSCHA TOOLS.
Na základě velmi dobrých zkušeností se KOVOSVIT 
MAS, a.s. rozhodl realizovat nabízející se inovaci 
stroje MCU. Pro doplnění portfolia o stroj, který 
bude kompletně obrábět složité součásti přírubo-
vého charakteru, bylo nutné stroj vybavit vysokými 
otáčkami na stole a uzamykatelným vřetenem. Tím 
výrobce a hlavně jeho potenciální zákazníci získali 
výrobní nástroj vhodný pro frézování, vyvrtávání, 
vystružování a především soustružení, které při-
náší ještě větší geometrickou kvalitu a přesnost 
na rotačních plochách s obráběným průměrem až 
1000 mm při otáčkách až 500 ot.min-1. Jelikož stroj 
vychází z předchozích typů, byl i pro multi-profesní 
centrum zvolen CNC systém Sinumerik 840D. 
Předpoklady byly naplněny, první testovací „špony“ 
již padají ze stroje, první výsledky předznamenávají 
výborné vlastnosti. O takto inovovaný stroj mají již 
teď zájem přední tuzemští výrobci v oblasti letec-
kého průmyslu a první signály naznačují, že spolu-
práce bude i se zahraničními partnery v oblastech 
energetického a těžebního průmyslu. Jednoduše 
řečeno, stroj je vhodný pro každého, kdo před, nebo 
po frézování nechce přepínat součásti na soustruh 
nebo karusel. ■� www.kovosvit.cz

Pětiosé vertikální obráběcí centrum  
mcu 630v-5X se loni dočkalo inovačního 
Projektu a rozšíření o novou variantu

MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníku prověřený souvisle řízený 5osý 
frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl nikoli 
množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem.
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Z pohledu produktů stále ještě s 60 % převažuje 
leasing (finanční i operativní), významně se však při 
financování strojů a zařízení prosazují nebankovní 
úvěry a splátkové prodeje. Tento trend potvr dily 
i statistiky České leasingové a finanční asociace 
(ČLFA) za rok 2011, kdy se stroje a zařízení podílely 
na nebankovních úvěrech pro podnikatele 20 %. 
V oblasti financování leasingem se jejich podíl v ko-
moditě strojů, zařízení a dopravních prostředků 
dlouhodobě pohybuje okolo 25 %. Vliv na vývoj 
nebankovního trhu měly také legislativní změny 
v oblasti daní.  Významným faktorem je využití ope-
račních programů a dotací z EU, které lze kombino-
vat pouze s produkty úvěr a splátkový prodej. Také 
skladba financovaných strojů se mění v závislosti na 
vývoji jednotlivých odvětví. „Vloni ožil trh v oblasti 
kovoobrábění, daří se také plastikářskému oboru. 
Útlum lze očekávat u stavebních strojů z důvodu 
nedostatku stavebních zakázek. Také dříve velmi 
populární tiskařské stroje jsou kvůli dozvukům eko-
nomické krize stále ještě v útlumu,“ říká Zdeněk 
Kejval z členské společnosti ČLFA.

Nový klient - zemědělec
Před třemi roky Evropský zemědělský garanční 
a podpůrný fond akceptoval leasingové společnosti 
jako partnery při financování zemědělské techniky. 
Zemědělci tak mají nárok na dotaci při využití ne-
bankovního financování stejně jako u bank. Tím 
se stal leasingový sektor atraktivní pro tyto klienty 
a otevřel se další prostor pro využití nebankovních 
úvěrů. „Také do budoucna očekáváme, že podíl ne-
bankovních úvěrů bude narůstat,“ konstatuje Kejval. 
„Předpokládáme, že se jejich poměr bude ve srov-
nání s leasingem pohybovat zhruba jedna k jedné.“

Převládá cena nad značkou
Dalším trendem ve financování strojů a zařízení 
je rostoucí poptávka klientů po nových dodava-
telích. Dříve byly tyto technologie doménou tra-
dičních značek. V současné době vyrostla kvalita 
i nových dodavatelů, ať už asijských, nebo menších 
výrobců. To se odrazilo i na poptávce zákazníka, 
který preferuje nižší cenu nad značkou více než 
v minulosti, ovšem při podobných požadavcích 
na kvalitu, výkon a spolehlivost. Této skutečnosti 
se musejí přizpůsobit také leasingové společnosti. 
To mělo vliv i na dříve hojně využívaný odbytový 
leasing, kdy se spojil výrobce stroje s poskytova-
telem financí a nabídli klientovi společný produkt. 
Tato spolupráce v současné době funguje spíše 
v oblasti menších strojů s nižší pořizovací hodnotou 
a zaměřením spíše na menší klienty. Řada výrobců 
se již nechce vázat pouze na jednu leasingovou 
společnost, také klient při pořízení větší investice 
vypisuje na poskytovatele financování daleko častěji 
výběrová řízení. U menších klientů hraje významnou 
roli doporučení a dobrá zkušenost z dřívější doby. 
V posledních letech se také prosazuje doporučení 
banky na svou dceřinou leasingovou společnost. 
Pokud má klient dobré postavení u banky, odrazí se 
to v rychlosti schvalování úvěru, případně i v ceně.

Opomíjený leasing?
I když se stále více prosazuje využívání nebankovních 
úvěrů a splátkových prodejů, leasing má pro řadu 
klientů svůj půvab. Firma si může oproti odpisům 
rozložit splátky i daňové náklady rovnoměrně v čase. 
Leasingová smlouva dává také klientovi jistotu předem 
dohodnutých splátek, neobsahuje klauzule o přece-
nění smlouvy v případně snížení jeho bonity aj. 

Silná pozice leasingových firem
Další výhodou pro firmy při využití leasingu je 
silná pozice a znalost trhu odborníky z leasingové 
společnosti. „V případě leasingu, kdy je kupujícím 
leasingová společnost, má větší vyjednávací sílu 
vůči dodavateli, než menší firma. Díky znalosti trhu 
a garanci silného partnera můžeme klientovi do-
hodnout lepší platební podmínky, nižší předplatby 
atd. Silná pozice leasingové společnosti je stěžejní 
u zahraničních dodavatelů,“ dodává Kejval. Tím, 
že nebankovní firmy poskytují kromě samotného 
financování také řadu doprovodných služeb a jsou 
s klientem v úzkém kontaktu, mohou mu pomoci 
řešit např. podmínky při koupi stroje či posouzení 
a úpravu kupní smlouvy v jeho prospěch.

Doprovodné služby
Kromě doprovodných služeb spojených s poříze-
ním stroje je hlavní přidanou hodnotnou možnost 
jeho pojištění. Pokud si klient vybere renomova-
nou leasingovou společnost, dostává tzv. all-risk 
pojištění, tj. pojištění za velmi zajímavou cenu 
s komplexním krytím všech pojistných událostí. 
„Stalo se nám, že si chtěl klient pojistit stroj sám, 
kdy preferoval minimální cenu pojistky,“ uvádí 
Zdeněk Kejval. „Při škodní události byl pak zasko-
čen výlukami pojistného krytí a větší část vzniklé 
škody musel uradit ze svého. V rámci pojištění 
all-risk mu leasingová společnost garantuje tvrdý 
rozsah krytí pojistné škody.“ Připojištění dopravy, 
montáže, strojní obsluhy atd. využívají zejména 
větší klienti nebo ti menší, kteří už mají s pojistnou 
událostí zkušenost. Pokud klient uzavře pojiš-
tění u leasingové společnosti, nemusí každý rok 
dokladovat existenci pojistky. Stroj je pojištěný 
od doby převzetí do posledního dne platnosti 
leasingové smlouvy.

Nákup z „druhé ruky“
Pro řadu klientů může být také lukrativní využívání 
second handu z nabídky leasingové společnosti, 
kdy má možnost získat hodnotnou technologii za 
nižší cenu. Jde především o tahače, návěsy, stavební 
stroje či o převzetí leasingové smlouvy. ■ /dr/

FINANCOVÁNÍ STROJŮ, TECHNOLOGIÍ A ZAŘÍZENÍ
V PRŮMYSLU, STROJÍRENSTVÍ, STAVEBNICTVÍ, 
ZEMĚDĚLSTVÍ A AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

ŠIRŠÍ NABÍDKA PRO PODNIKATELE

Financování strojů a zařízení nebankovními produkty má v České republice dlouholetou tradici. 
Z dlouhodobého hlediska dochází k růstu této komodity. Jedním z důvodů je, že leasingové 
společnosti začaly poskytovat kromě financování leasingem také nebankovní úvěry. Klienti 
také více využívají produkty leasingových společností z titulu zjednodušeného přístupu ke 
schvalování obchodů a doprovodných služeb, které jim poskytují. 

Jak se factoringový trh vyvíjí celosvětově, a jaká 
byla jeho role v období ekonomické recese?
Statistiky mezinárodního řetězce factoringových spo-
lečností Factors Chain International (FCI) za rok 2011 

potvrdily, že je factoring v dobách problematického 
ekonomického vývoje dostupnou a vyhledávanou 
alternativou k bankovním úvěrům. Celosvětově 
tento produkt zaznamenal v roce 2011 meziroční 

růst o 22 %, v České republice o 16,6 %. Pokles, ke 
kterému došlo v roce 2009, byl srovnán již v roce 
2010 a globální výsledky minulého roku představují 
nový rekord. Tento růst je ovšem poháněn zejména 
rozvojem factoringového financování v mimoev-
ropských státech. Evropa i nadále zůstává největším 
factoringovým trhem, její podíl však klesl z 68 % v roce 
2009 na současných 60 %.

V České republice roste využití factoringu 
dvouciferným tempem. Kdy by měly firmy 
začít uvažovat o jeho využití a co by měly 
předem zvážit? Factoring je moderní a flexi-

ZNOVUOBJEVENÝ FACTORING 
LÁME REKORDY VE SVĚTĚ

Factoring se pomalu ale jistě stává nedílnou součástí provozního financování mnoha tuzem-
ských firem. Jenom v České republice se tímto nebankovním produktem vloni financovaly 
pohledávky za 128 miliard korun, celosvětově pak za úctyhodných 2 611 miliard eur. V čem je 
jeho kouzlo a pro jaké firmy je vlastně výhodný? O tom jsme hovořili s Ing. Tomášem Moráv-
kem, členem představenstva České leasingové a finanční asociace.

/pokračování na str. 18/
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ČSOB Leasing, největší český nebankovní posky-
tovatel leasingových a obdobných služeb podni-
katelům, nabízí zákazníkům a obchodním partne-
rům širokou škálu produktů, jejichž předmětem 
je financování pořízení či užívání produktivního 
majetku (finanční leasing, zpětný leasing, releasing, 
zákaznický úvěr, full-service leasing, operativní lea-
sing a fleet management aj.). ČSOB Leasing umí 
financovat i skutečné elektromobily, a to 
prostřednictvím leasingu i zákaznického 
úvěru.
Fenoménem poslední doby je popularita produktu 
operativní leasing. ČSOB Leasing nabízí financování 
formou operativního leasingu nejen pro automo-
bily, ale i pro speciální dopravní techniku, mani-
pulační a skladovou techniku (kolovou techniku), 
výpočetní a kancelářskou techniku a speciální stroje 
a zařízení. Jedná se o progresivní produktové ře-
šení – nemít fixní aktiva (stroje a zařízení) v rozvaze. 
Tímto způsobem je řízen ukazatel rentability aktiv 
v rozvaze. Navíc toto produktové řešení umožňuje 
držet tempo s rychlým technickým pokrokem a za-
mezuje morálnímu zastarávání majetku. 
Pro financování výše uvedených komodit ČSOB 
Leasing nabízí mnoho variant kalkulací, z nichž 
nejpopulárnější jsou v současné době varianty 
JISTOTA (uzavřená kalkulace)* a KLASIK (poloo-
tevřená kalkulace s fixní zůstatkovou hodnotou). 

* Výhody kalkulační varianty JISTOTA:

Zákazník získává: 
 ● 100% jistotu ohledně jeho nákladů na provoz 

vozového/strojového parku;
 ● 100% jistotu nastavení smluveného opotřebení 

předmětů podle jeho potřeb; 
 ● 100% jistotu kvalitního a komplexního pojištění;
 ● 100% jistotu kvalitního servisu a údržby;
 ● 100% jistotu asistenční služby v případě nesnází;

ČSOB Leasing umožňuje navíc zákazníkům využívat 
informační portál eLeasing, prostřednictvím kterého 
tito získávají okamžitý přehled o provozních nákla-
dech jednotlivých předmětů nebo o celkových 
nákladech svého vozového/strojového parku podle 
jednotlivých služeb. Na základě takto získaných 
informací lze řídit čerpání nákladů na jednotlivá 
zařízení a tím snížit a zefektivnit vynaložené pro-
vozní náklady. 

Rozvoj informačních technologií a postupná 
elektronizace komunikace mezi finanční institucí 
a zákazníky je trend, který se nevyhýbá ani tradič-
nímu leasingovému trhu. ČSOB Leasing předjímá 
růst budoucí poptávky zákazníků u produktu 
operativní leasing (nájem) v návaznosti na nové 
e-trendy a připravil pro zákazníky skutečnou da-
ňově a účetně validní elektronickou fakturaci** za 
operativní leasing (nájem) movitých věcí a souvi-
sející služby. Tento moderní způsob elektronické 
fakturace zjednodušuje a zrychluje oběh i správu 
účetních a daňových dokladů.  Zákazníci, kteří 
potřebují či volají po zrychlení doručování do-
kladů a související komunikace nebo kteří hledají 
úspory v neproduktivních nákladech (např. usilují 
o snižování papírové administrativní zátěže apod.), 
tak mohou prostřednictvím nové služby získávat 
účetní dokumenty (daňové doklady) přímo ve 
formě datových vět nebo prostřednictvím web 
portálu e-Leasing. 

**ČSOB Leasing nabízí tyto formy fakturace u produktu 
operativní leasing:

Elektronická fakturace – podepsaný ISDOC*** 
– zákazník dostává doklady elektronicky ve formátu 
ISDOC (tj. v datové větě), které jsou elektronicky 
podepsány. Datovou větu si nahrává do svého 
účetnictví. 
(***ISDOC je obecně standardizovaný uznávaný for-
mát pro předávání účetních dokladů. Je podepsán 
elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném 
systémovém certifikátu vydaným certifikační auto-
ritou, aby byla zajištěna bezpečnost předávání dat. 
Další informace k ISDOC formátu jsou k dispozici na 
webové adrese: http://www.isdoc.cz)

Elektronická fakturace – elektronicky po-
depsané PDF či datová věta – zákazník, jehož 
účetní systém nepodporuje formát ISDOC, dostává 
elektronicky podepsané PDF a datovou větu ve 
formátu, který si sám sestaví, navrhne a nahrává do 
účetnictví. Zákazníci, tedy mají možnost sestavit si 
i vlastní strukturu datového řetězce údajů. 

Papírová fakturace – tradiční forma, která může 
být dle potřeby klienta doplněna o elektronické 
prvky vzájemné komunikace. Pokud zákazník ne-
vyžaduje elektronickou verzi účetních dokumentů, 
bude papírová verze dále k dispozici i společně 
s elektronickým dokladem.

CESTOU K POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU 
MŮŽE BÝT I LEASING

ČSOB Leasing patří mezi finanční instituce, které jdou s dobou a do svých aktivit zapojují mo-
derní postupy a technologie – umí nabídnout operativní leasing pro osobní, užitková vozidla, 
stroje, zařízení i nákladní vozidla včetně skutečné elektronické fakturace. Do nabídkového 
portfolia společnosti přibyla nedávno také zajímavá novinka – možnost leasingu elektromo-
bilů, které si v současné době začínají razit cestu do firemních autoparků.

Leasing s nádechem voltů

„Financování elektromobilů má oproti standard-
ním leasingovým produktům zaměřeným na 
automobily některá specifika“, říká Petr Neuvirth 
ředitel pro strategický marketing a rozvoj pro-
duktů ČSOB Leasing. Hlavní rozdíly a pravidla 
uplatňovaná u ČSOB Leasing shrnuje do těchto 
bodů:

 ●  cílem produktu je umožnit podnikatelům, 
kteří mají zájem na ochraně životního pro-
středí, pořídit a provozovat ekologicky šetrné 
elektromobily;
 ●  ekologická vozidla mají v porovnání s klasic-
kými vozidly odlišné provozní a užitné pa-
rametry, které jsou zohledněny v rámci ob-
chodních podmínek, cenotvorby, schvalování 
a parametrech pojištění v rámci specifického 
produktu «Financování elektromobilů»;
 ●  produkt je určen pro financování všech 
dvaceti modelů elektromobilů, které byly le-
tos představeny na ženevském autosalonu 
v Zeleném pavilonu, jakož i pro dalších cca 
třicet modelů aktuálně prodávaných vozů 
s alternativním pohonem;
 ●  pořízení elektromobilu je specifické tím, že 
jeho pořizovací cena je sice vyšší, než u ob-
dobného modelu vozu na klasická paliva, 
ale provozní náklady jsou pak výrazně nižší 
(cena elektrické energie na 1km je v řádech 
nižší, než cena pohonných hmot (cca 1Kč/
km, při ceně 4,50 Kč/kWh) odpadají náklady 
např. na výměnu oleje, dochází k menšímu 
opotřebení motorických částí vozidla jako 
takového) = pořízení elektromobilu formou 
splátek na pět let je z pohledu celkových ná-
kladů (pořizovacích i provozních) placených 
zákazníkem levnější, než celkové náklady 
pořízení, provozování a údržby u klasického 
vozidla;

 ●  životnost elektrobaterie je v průměru udávána 
5 let (závisí na způsobu a technice dobíjení), 
její výměna je možná formou technického 
zhodnocení vozidla, které lze zahrnout do 
budoucích splátek financování;
 ●  komplexní pojištění elektromobilů «na míru» 
od ČSOB Pojišťovny je přímo ve splátkách;
 ●  délka financování: odpovídá životnosti ba-
terií cca 5 let – při výměně autobaterie lze 
prodloužit až na 84 měsíců ■
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bilní způsob provozního financování založený 
na postupování pohledávek z obchodního 
styku, které mají splatnost obvykle do 90 dnů, 
v některých případech je možné financovat 
i pohledávky s delší splatností.
Firma, která začne uvažovat o možnosti využití 
factoringu, by si měla především zvážit, zda vůbec, 
případně jaký objem financí a k jakému účelu do 
svého podnikání potřebuje. Měla by mít dobře 
spočítáno, zda její podnikání generuje dostatek vý-
nosů, aby pokryly náklady, které použití jakýchkoliv 
cizích zdrojů vyvolá, případně zda zapojení dalších 
financí potřebné výnosy vygeneruje. Tyto úvahy 
samozřejmě platí i pro využití klasického úvěru. 
Pokud jsou odpovědi na předchozí otázky kladné 
a firma navíc dává přednost rychlému a flexibilnímu 
přístupu a má zájem o přidanou hodnotu v po-
době správy a inkasa postoupených pohledávek, 
případně i o alternativní ošetření rizika platební 
neschopnosti svých odběratelů formou tzv. bez-
regresního factoringu, mohl by ji factoring zajímat. 

Pokud se tedy firma rozhodne využít factoring, 
podle jakých kritérií má vybírat factoringovou 
společnost a nač si dát při jejím výběru pozor? 
Vzhledem k tomu, že transparentní poskytovatelé 
factoringových služeb operují v rámci velkých fi-
nančních skupin, úrokové sazby aplikované na po-
skytované zdroje se výrazně neliší. Rozdíl může být 
v administraci postoupení a s tím související rychlostí 
výplaty nároku z postoupených pohledávek či v roz-
sahu a kvalitě služeb poskytovaných v rámci správy 
pohledávek. Způsob práce v těchto oblastech by si 
měl zájemce nechat důkladně popsat. Může totiž 
dojít ke dvěma extrémům. Neadekvátní požadavky 
na dokumentování postoupených po-
hledávek mohou významně pozdržet 
výplatu zálohy, kdy se zkracuje doba, po 
kterou má klient prostředky k dispozici. 
Naopak pokud je factoringová společ-
nost ochotna financovat např. jediného 
odběratele nebo dokonce vybrané po-
hledávky za určitým odběratelem, a ty se 
ještě uplynutím relativně krátké lhůty po 
splatnosti automaticky vracejí klientovi, je 
přínos v oblasti správy pohledávek nulový 
a poskytnuté financování je v podstatě 
úvěr zdražený o účtovaný factoringový 
poplatek. Pozornost by měl zájemce také 
věnovat tomu, jak funguje aplikace, kte-
rou factoringová společnost pro správu 
transakcí využívá a jaký je rozsah elek-
tronické komunikace a on-line přístupu 
k informacím o průběhu spolupráce. Dů-
ležitým ukazatelem kvality factoringové 
společnosti je také její členství buď v Aso-
ciaci factoringových společností, nebo 
v České leasingové a finanční asociaci.

Mezi jakými druhy factoringu si 
může firma vybírat? 
Factoringové transakce se zpravidla 
rozlišují teritoriálně na domácí a mezi-
národní - většinou exportní, což je ob-

jektivně dáno směrováním obchodu klienta bez 
vlivu na výhodnost či nevýhodnost, nebo podle 
míry převzetí rizika na regresní či bezregresní. 
Bezregresní factoring kompletuje financování 
s prvky úvěrového pojištění a znamená větší míru 
zabezpečení proti případné platební neschopnosti 
odběratelů, ale samozřejmě také o něco vyšší 
náklad. Co do míry využívání u nás stále převládá 
regresní factoring. V roce 2011 tvořily transakce 
v regresním factoringu téměř 74 % celkového 
objemu postoupených pohledávek.

Po rozhodnutí firmy využít pro provozní fi-
nancování factoring, v jakém časovém ho-
rizontu lze factoringovou smlouvu uzavřít? 
U každé společnosti je to individuální. Za urči-
tých okolností, jde-li např. o nižší rámec třeba do 
20 milionů korun, může klient často získat první 
zálohy do 10 pracovních dnů od prvního kontaktu 
společnosti. Samozřejmě záleží také na tom, jak 
rychle dodá potřebné informace o svých potřebách 
a podnikání. To jsou ale především běžná data 
dostupná ve firemním účetnictví a ani obstarání dal-
ších podkladů by nemělo být pro zájemce složité.  

Jsme tedy ve fázi, kdy firma factoring běžně 
využívá. Jakých chyb se klienti nejčastěji dopou-
štějí a nač si mají dát při jeho používání pozor?
Na základě 20leté zkušenosti v tomto oboru si dovo-
lím říci, že největší chyby dělají v tom, že nerespektují 
naše doporučení. Klient by měl určitě dlouhodobě 
sledovat již zmiňovanou relaci mezi náklady a pří-
nosem z této služby. Měl by mít také na paměti, že 
factoring je dobré řešení pro řadu situací, ale určitě 
ne samospasitelné, že např. důsledky nezodpověd-
ného výběru obchodních partnerů nakonec ponese 
on, a že factoring je finanční služba, a ne zázrak.  

S tím vzniká i otázka: panují o factoringu mýty, 
případně jaké jsou nejčastější? 
Nejznámější factoringový mýtus je, že factoring je 
drahý, míněno v porovnání s bankovním úvěrem. 
Přitom jde o typické porovnávání nesrovnatelného. 
Factoring kromě zajištění cizích zdrojů, což je hlavní 
funkce úvěru, dodává svým uživatelům ještě řadu 
služeb v oblasti správy a inkasa pohledávek, přínos 
v prevenci vzniku špatných pohledávek a ve své 
nejkomplexnější podobě bezregresního factoringu 
i ochranu proti platebním výpadkům. Náklad za 
finanční zdroje je v obou případech obdobný, fac-
toring k tomu dává něco navíc a něco navíc také 
stojí. Mýty se k nám občas importují i ze soused-
ních států, například z Rakouska či Německa, kde 
se traduje, že factoring využívají firmy, kterým již 
banky nechtějí půjčit. To už však neplatí ani v těchto 
zemích. Pomineme-li počáteční období vývoje, 
kdy banky nechtěly půjčovat nikomu, tak u nás 
to v podstatě neplatilo nikdy, neboť factoring se 
vyvíjel za zcela odlišných okolností.

Kolik tedy tyto služby stojí a prochází jejich 
cena také nějakým vývojem?
Bohatá léta zakončená rokem 2008 vystavila facto-
ringové služby konkurenci ze strany bank a logicky 
zvýšila i konkurenční tlaky uvnitř oboru. Následný 
propad trhu přispěl k tomu, že se dalo těžko oče-
kávat navyšování poplatků. Obecně lze říci, že od 
přelomu tisíciletí se ceny soustavně snižovaly a dnes 
jsou na úrovni odpovídající zavedeným trhům 
v Západní Evropě korigované velikostí ekonomiky. 
Úrokové sazby za finanční služby odpovídají těm, 
které požadují na obdobný typ úvěru (kontokorent 
- pozn. redakce) banky. Factoringový poplatek je 
při předpokládaném ročním obratu postoupe-
ných pohledávek kolem 50 mil. korun pod jedním 

procentem z hodnoty postoupených 
pohledávek.

Podívejme se závěrem na vývoj fac-
toringu v čase, zaznamenali jste za 
poslední léta nějaké trendy?
Trendy se v našem oboru hledají po-
měrně obtížně. Vědomí vyššího rizika 
po roce 2008 zvýšilo zájem o bezregresní 
factoring, ten byl ovšem tlumen konzer-
vativnějším přístupem úvěrových pojišťo-
ven, se kterými factoringové společnosti 
v této oblasti spolupracují, a v konečných 
číslech se zásadně neprojevil. Factoring je 
ve své podstatě poměrně konzervativní 
produkt, který lze jen těžce inovovat. 
To, co bývá za inovace vydáváno, jsou 
v podstatě různé typy úvěrování, jako fac-
toring jen označované. Největší pokrok 
asi přinesla, jako v řadě jiných činností, 
výpočetní technika a elektronická komu-
nikace. Ještě počátkem devadesátých 
let minulého století se zachycovaly jed-
notlivé transakce ručně na papírových 
kartách. V současné době mají klienti 
díky vzdálenému přístupu informace 
o průběhu či stavu transakcí k dispozici 
on-line 24 hodin denně. ■

Denisa Ranochová

/pokračování ze str. 16/
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Na české poměry zcela mimořádný obchodní pří-
pad nákupu vstřikovacích lisů, který se podařilo uza-
vřít ve spolupráci se sesterskými firmami UniCredit 
Bank a německou pobočkou, kdy jsme zajistili finan-
cování pro International Automotive Components 
Group Přeštice. Obchod je výjimečný nejen poři-
zovací hodnotou strojů ve výši 5,9 milionu eur, ale 
především ojedinělou finanční konstrukcí. 
Individuální řešení splňuje mezinárodní účetní stan-
dardy US GAAP a do detailu vyhovuje požadavkům 
klienta. Tento model financování je jednoznačně 
vhodný pro dceřiné společnosti zahraničních 
vlastníků, které požadují splnění mezinárodních 
účetních standardů. Především pro firmy vlastněné 
německými společnostmi je podobný model finan-
cování velmi aktuální.

Volba operativního leasingu společnosti IAC Group 
výrazně vylepšila cash flow, což umožnilo dojed-
nat nové zakázky, zvýšit obrat a počet nových 
zaměstnanců, rozjet testování a zkušební provoz. 
U zakázek v automobilovém průmyslu standardně 
trvá zkušební provoz a testování kvality dílů až 
jeden rok. Po důkladném odzkoušení začíná sé-
riová výroba a platby od odběratelů. Splatnost 
leasingu je 6 let s tím, že jsou splátky po celou 
dobu financování neměnné. Délka splácení je 
přitom shodná s délkou nasmlouvané zakázky. 
Náklady jsou tedy kalkulovány tak, že stroje se za 
dobu 6 let kompletně zaplatí. 
Společnost IAC Group patří do mezinárodní sítě 
výrobních firem, která dodává díly čalounění do 
karoserií osobních vozů předních světových značek. 

Vzhledem ke spokojenosti klienta s našimi službami 
jednáme o dalším kontraktu. ■

Marek Chvojka, ředitel divize podpory prodeje 
a retailového financování

ZÍSKAT STROJE S UniCredit 
Leasing JE SNADNÉ
VELMI ČASTO DISKUTOVANÝM TÉMATEM POSLEDNÍCH MĚSÍCŮ 
JE POPTÁVKA FIREM PO INVESTICÍCH DO ROZVOJE PODNIKÁNÍ. 
UNICREDIT LEASING JE ÚSPĚŠNÝ ZEJMÉNA PŘI FINANCOVÁNÍ 
DOPRAVNÍ TECHNIKY, ALE VELMI VÝZNAMNÝ SEGMENT TVOŘÍ 
PRÁVĚ STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ.

Při financování podnikatelských záměrů využí-
valy firmy finanční leasing a nebankovní úvěry 
na pořízení majetku téměř rovnoměrně. O 2,6 % 
se zvýšil počet nově uzavřených leasingových 
smluv na financování podnikatelských inves-
tic a o polovinu podíl leasingu movitých věcí 
v průmyslu a stavebnictví. Také u nebankovních 
úvěrů pro podnikatele došlo k meziročnímu 
růstu o 3,4 % a o 2,2 % vzrostl meziročně také 
factoring. 

Leasing a nebankovní financování 
jsou motorem pro rozvoj 
I přes pokračující pokles tempa ekonomického růstu 
a stagnaci investic podpořily členské společnosti 
ČLFA v tomto období projekty českých firem za 
26,27 mld. Kč. Leasing, factoring a další finanční pro-
dukty jsou klíčovým zdrojem financování rozvoje 
a provozu malých a středních firem, a to především 
v oblasti financování investic do hmotného inves-
tičního majetku a obnovy a modernizace výrobních 

prostředků. Členské společnosti ČLFA financovaly 
prostřednictvím leasingu, nebankovních úvěrů 
i splátkových prodejů pro podnikatele v 1. kvartále 
2012 investice ve výši 14,61 mld. Kč. Z toho leasingem 
financovaly stroje, zařízení a dopravní prostředky za 
8,09 mld. Kč a nebankovními úvěry za 6,21 mld. Kč. 
Kromě toho poskytly leasingem a úvěry podnikate-
lům na financování nemovitostí 0,31 mld. Kč. 
U nebankovních úvěrů pro podnikatele jde v pří-
padě vedoucích patnácti společností o meziroční 
růst o 3,4 %.
U leasingu vzrostl počet nově uzavřených leasingo-
vých smluv na financování podnikatelských investic 
meziročně o 2,6 %. Význam tohoto produktu pro 
financování malých a středních podniků v EU po-
tvrdila také studie Oxford Economics prezentovaná 
Leaseurope začátkem roku 2012. Ta uvádí, že při 
financování nad tři roky je leasing pro tyto firmy 
hlavním finančním nástrojem vedle vlastních zdrojů.
„Společným znakem finančního leasingu i neban-
kovních úvěrů pro podnikatele je jejich využití při 
financování movitých a nemovitých investic pro 
podnikatelskou sféru a splacení pořizovací hodnoty 
investice včetně úroků v průběhu trvání smlouvy. 
Firmy si tak mohou vybrat produkt, který jim v dané si-
tuaci více vyhovuje,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně 
představenstva České leasingové a finanční asociace. 
„Z pohledu ČLFA vnímáme finanční leasing a neban-
kovní úvěry pro podnikatele jako dvě rovnocenné 
a důležité alternativy financování investičních záměrů.“
Na leasingovém trhu dominuje financování vozidel, 
roste leasing strojů a zařízení (meziročně +33 %) 

ČTVRTLETÍ LETOŠNÍCH LEASINGOVÝCH AKTIVIT: 
34 MILIARD PRO ČESKOU EKONOMIKU

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) podpořily v 1. čtvrtletí to-
hoto roku investice a spotřebu v české ekonomice 34 miliardami Kč. Na financování investic 
a provozu podnikatelských subjektů bylo proinvestováno přes 26 mld. Kč. 

Přehled financování nebankovního trhu za 1. čtvrtletí 2012

CELKOVÝ OBJEM FINANCOVÁNÍ 

členy ČLFA celkem 1.Q 2012 v mld. Kč počet nově uzavřených smluv

leasing pro podnikatele 8,09 9 955

nebankovní úvěry pro podnikatele 6,52 14 271

factoring 11,66 ČLFA nesleduje

spotřebitelské úvěry (včetně spo-
třebitelských úvěrů poskytnutých 
leasingovými společnostmi)

7,8 211 771

leasing pro spotřebitele 0,25 909
/pokračování na str. 21/
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DLČR působí v České republice již od roku 1994 
a specializuje se zejména na financování strojů 
a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, 
tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak 
manipulační technika, stroje na zpracování plastů 
a stroje pro potravinářský průmysl.

Je stoprocentní dceřinou společností Deutsche 
Leasing AG, která je jako člen skupiny německých 
spořitelen Sparkassen jednou z největších a nejsil-
nějších finančních organizací na světě. V současné 
době má více jak 2000 zaměstnanců a působí ve 
23 zemích světa. Deutsche Leasing AG byla 
také vůbec první leasingovou společností na 
německém trhu, která letos slaví již 50 let od 
svého založení. 
K nabízeným finančním produktům DLČR, v nichž je 
zahrnuto 50leté know how celé skupiny Deutsche 
Leasing, patří  finanční leasing s opcí, operativní 
leasing, úvěrové financování, full service lea-
sing a pojištění. 
Prioritou společnosti je financování kvalitních 
strojů, a to formou úzké spolupráce s dodavateli. 
Díky této spolupráci získávají investiční poradci 
DLČR i technické znalosti o financovaných před-
mětech, čímž se tak stávají odborníky v jednot-
livých branžích a dokáží klientům poskytnout 
finanční produkty a služby šité na míru. Tato před-
nost našich poradců je umocněna dlouholetou 
praxí v oboru a v některých případech i jejich 
vysokoškolským odborným vzděláním. Dalšími 

výhodami, které plynou pro klienty DLČR z úzké 
kooperace s dodavateli, jsou odladěná smluvní 
dokumentace a odladěné prodejní i nákupní pro-
cesy. V neposlední řadě je pak i výhodou díky 
dobré znalosti strojů, které dodavatelé nabízejí 
na trhu, rychlejší a snadnější zpracování (schvá-
lení) obchodních případů. Filosofie úzké spolu-
práce s dodavateli a znalost jejich produktů šetří 
klien tům DLČR čas, který mohou věnovat svému 
podnikání.  
Na financování obráběcích a tvářecích strojů 
se v DLČR zaměřuje tým Kovo, který má v této 
oblasti mnohaleté zkušenosti. Hlavním produk-
tem, který tým Kovo nabízí, je finanční leasing 
s opcí, kde vlastníkem po dobu splácení je lea-
singová společnost a leasingový nájemce má 
kupní opci na předmět leasingu. Délka smlouvy 
je shodná s dobou odpisu, čili 5 let, a splácení 
lze uskutečnit v CZK nebo EUR. Dalším nejvíce 
používaným produktem je úvěrové financo-
vání, které je vhodné pro případ dotací (např. 
dotační programy Inovace, Prosperita, Rozvoj 
atd.), protože u tohoto finančního produktu je po 
dobu splácení majitelem zákazník, což je jedna 
z hlavních podmínek poskytnutí dotací. I u tohoto 

produktu je možné splácení v CZK nebo v EUR. 
Třetím nejvíce využívaným produktem je ope-
rativní leasing. Tento produkt je vhodný pro 
klienty, kteří chtějí předmět leasingu užívat jen po 
určitou dobu a poté předmět vrátit. Vlastníkem 

po dobu splácení je stejně jako u finančního 
leasingu leasingová společnost, nicméně délka 
splácení není určena zákonem. I v tomto případě 
lze splácet v CZK nebo v EUR. 
V oblasti financování obráběcích a tvářecích 
strojů, a to od menších strojů, jako např. brusky, 
soustruhy, frézky, pily, přes portály, obráběcí 
a tvářecí centra až po velké technologické celky, 
patří DLČR dlouhodobě mezi největší leasingové 
společnosti.  

Ve stále expandující světové ekonomice se při pod-
nikání v zahraničí mohou naši klienti setkat s růz-
nými překážkami, jako jsou právní, daňové či účetní 
otázky, jazykové a kulturní rozdíly. Deutsche Leasing 
ČR je však spolehlivým partnerem, který je scho-
pen tyto překážky snadno překonat. Zaměstnanci 
DLČR pak dokáží poskytovat své služby nejenom 
v českém, ale také v německém i anglickém jazyce, 
což je důležitý aspekt pro nadnárodní společnosti 
nebo takové společnosti, které chtějí svou investici 
pořídit v zahraničí. Překážkou nejsou ani obchody 
realizované mimo EU (dovoz). DLČR je navíc také 
připravena poskytnout nadnárodním společnostem 
finanční služby dle účetních standardů US GAAP 
nebo IFRS.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte 
kontaktovat na info@dlcr.cz. Naši specialisté je Vám 
ochotně zodpoví. ■

Hana Zlámalová, Miroslav Hřebenář 
www.deutsche-leasing.cz

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Společnost Deutsche Leasing ČR je jedničkou v leasingu strojů a zařízení. Toto prvenství po-
tvrzují i výsledky ČLFA za rok 2011, podle nichž je společnost Deutsche Leasing ČR opětovně 
na 1. místě v leasingu strojů a zařízení s tržním podílem ve výši 17%.
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Pomůžeme 
vám prorazit.
Financování strojů a zařízení 
od UniCredit Leasing zvýší Váš 
náskok před konkurencí o mnoho 
obrátek. Lehce tak získáte nové 
stroje a technologie spolu 
s výhodným pojištěním.  

Více informací na:
www.unicreditleasing.cz
tel.: 844 11 33 55

Chcete udělat díru 
do světa?

a zvyšuje se podíl operativního lea-
singu.  Také v 1. čtvrtletí 2012 opět 
rostl podíl operativního leasingu na 
celkovém leasingu movitých investic, 
který v tomto období tvořil 44,5 % 
proti 32 % v 1. čtvrtletí 2011. 
Mezi komoditami, které pro podni-
katele financují členské společnosti 
ČLFA, nadále dominují silniční vozidla 
(podíl osobních vozů v leasingu do-
sáhl v tomto období 32,1 %, náklad-
ních automobilů 26,7 %, u neban-
kovních úvěrů dosáhl podíl osobních 
vozů 45,8 % a nákladních 7,2 %). Lea-
sing strojů a zařízení, včetně leasingu 
fotovoltaických zařízení, zazname-
nal meziroční růst podílu na 32,6 %. 
U nebankovních úvěrů a splátkových 
prodejů je jejich podíl 26,5 %. I přes 
pokles růstu průmyslové výroby fi-
nancovaly členské společnosti ČLFA  
pro podnikatele stroje a zařízení 
za 4,3 mld. Kč. Statistické výsledky 
opět potvrzují rostoucí zájem firem 
o financování této komodity neban-
kovními produkty.

Factoring roste, stejně jako 
zájem podnikatelů 
Mezi oblíbené formy provozního 
financování patří factoring. Objem 
prostředků poskytnutých členy 
Asociace factoringových společ-
ností ČR (AFS ČR) klientům dosáhl 
na konci 1. čtvrtletí letošního roku 
15,83 mld. Kč, z toho na členy ČLFA 
připadá 11,66 mld. Kč. Na factorin-
gové společnosti, které jsou členy 
ČLFA, byly v 1. čtvrtletí 2012 po-
stoupeny pohledávky celkem za 
26,49 mld. Kč., což představuje me-
ziroční růst o 2,2 %. I do budoucna 
lze očekávat růst zájmu podnikatelů 
o tento progresivní způsob provoz-
ního financování. 

Nebankovní finanční 
produkty  
– jeden z pilířů finančního 
trhu
Celkem členské společnosti ČLFA 
poskytly v 1. čtvrtletí 2012 leasin-
gem, factoringem, prostřednictvím 
úvěrů pro podnikatele i pro spotře-
bitele do naší ekonomiky celkem 
34,32 mld. Kč. V meziročním srov-
nání jde o pokles o 4,48 mld. Kč. 
„Musíme přihlédnout k tomu, že 
první kvartál loňského roku byl ve 
znamení optimismu a růstu české 
ekonomiky. Je fakt, že nebankovní 
trh kopíruje vývoj HDP, jehož tempo 
růstu se od poloviny loňského roku 
snižuje. Stagnují investice i malo-

obchodní tržby. Vývoji ekonomiky 
odpovídá také obezřetná politika 
nebankovních institucí při hodno-
cení financovaných podnikatelských 
i spotřebitelských záměrů. V 1. čtvrt-
letí 2012 se také projevil meziroční 
pokles objemu nebankovního finan-
cování fotovoltaiky o 1,2 mld. Kč po 
změně pravidel její státní podpory. 
Za těchto okolností je meziroční 
snížení celkového objemu neban-
kovního financování přirozené,“ 
říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně 
představenstva ČLFA. „Důležitý je 
však růst počtu uzavřených smluv 
u leasingu i objemu nebankovních 
úvěrů a factoringu, což potvrzuje 
zájem firem o nebankovní produkty.“
Statistiky za 1. čtvrtletí 2012 opět 
potvrdily význam nebankovních 
produktů při financování osobních 
vozů a dalších dopravních prostředků. 
V tomto období členské společnosti 
ČLFA financovaly silniční dopravní 
prostředky (vesměs nové) částkou 
11,86 mld. Kč. Z toho 7,55 mld. Kč šlo 
na pořízení osobních vozů. Členské 
společnosti ČLFA financovaly v tomto 
období celkem více jak 17 670 no-
vých osobních vozů, což je přes 40 % 
nových osobních aut prvně registro-
vaných v tomto období v ČR.  Jinými 
slovy: téměř polovina nových osob-
ních vozů je financována členy ČLFA

Podnítí nové předpisy růst?
ČLFA nabízí růstové impulzy pro čes-
kou ekonomiku. Jedním z možných 
růstových impulzů pro českou eko-
nomiku je změna v nastavení daňové 
a právní úpravy leasingu. 
Nebankovní financování hraje a vždy 
bude hrát důležitou roli při financo-
vání podnikatelů, zejména malých 
a středních podniků a domácností. 
Pro vývoj ekonomiky je tedy dů-
ležité poskytnout nebankovnímu 
trhu dobře nastavené podnikatelské 
prostředí. Oboru by prospělo, pokud 
by došlo ke zkrácení minimální zá-
konné doby trvání finančního lea-
singu a pokud by např. nový zákon 
o spotřebitelském úvěru reflektoval 
specifika finančního leasingu. Změna 
v nastavení daňové a právní úpravy 
leasingu v ČR by mohla mít  pozitivní 
dopad na ekonomiku a růst inves-
tic. Nesystémové je i dosavadní dvojí 
zdanění daní z převodu nemovitosti 
u leasingu. Dlouhodobě nebankovní 
instituce také nelogicky zatěžuje ne-
rovné zdanění úvěru u bankovních 
a nebankovních poskytovatelů. Tyto 
změny by ve výsledku vedly k pod-
poře a růstu české ekonomiky. ■ 

/dr/člfa/

/pokračování ze str. 19/
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Podle statistik České finanční a leasingové aso-
ciace byly v loňském roce uzavřeny leasingové 
smlouvy na movité věci v celkové hodnotě přes 

46 mld. Kč, z toho u 64 % bylo cílem rozšíření do-
pravního parku. Leasing IT techniky však představuje 
pouze přibližně 2,5 % leasingového trhu v objemu 
1,182 mld. Kč. Objem ICT obchodů v ČR přitom 
ve stejném období dosáhl výše zhruba 50 mld. Kč. 
Konkrétně operativní leasing používá pro financo-
vání firemního IT pouhé jedno procento českých 
firem. V Německu je zhruba desetina IT ve firmách 
na leasing, celkově je v zemích Evropské unie přitom 
podíl tohoto způsobu pořizování IT technologií až 
20procentní, ve Spojených státech činí dokonce 
až 60 %. Evropské firmy si tedy na leasing pořizují 
pětinu svého vybavení a americké dokonce více než 
polovinu, zatímco v Česku jde o necelá tři procenta.
Ze statistik jasně vyplývá, že firmy si dobře uvědomují 
výhody, které jim pronájem vozového parku přináší. 
O auta se jim postará specializovaná firma a po třech 
čtyřech letech je vymění za nové modely. V oblasti 
financování firemního IT je však situace diametrálně 
odlišná. Proč to, co už léta funguje u aut, neplatí u nás 
také u počítačů? 
„Klíčovou výhodou operativního leasingu je flexibilita, 
kterou do řízení firemních financí přináší. Ať už jde 
o pružnost při plánování cash flow či možnost rychle 
reagovat na nové tržní příležitosti. Myslím, že české 
firmy o výhodách operativního leasingu IT zkrátka 
dosud mnoho neuvažovaly, v některých případech 

možná panují i nepodložené obavy,“ říká Jakub Cer-
man, výkonný ředitel společnosti CSI Leasing Czech.
Firmy si často neuvědomují, že nákupem z vlastních 
zdrojů nepořizují jen majetek, ale také závazky: ná-
klady na kontrolu a podporu zařízení, výdaje spojené 
s recyklací vybavení či s nutností odstranit z pevných 
disků před jejich likvidací citlivé údaje. Operativní 
leasing zbavuje firmu těchto nákladů a problémů.
Nákup z vlastního může firmu navíc přivést do tak-
zvané „odpisové pasti“, která se vzhledem k rychlosti 
technologického vývoje nejrychleji otevírá právě v ob-
lasti IT: server nebo jiné zařízení mnohdy zestárne da-
leko dříve než za čtyři roky, po které jej firma odepisuje. 
 (nové verze s výrazně lepšími parametry přicházejí 
na trh v řádu měsíců, např. počítače vybavené mo-
dernější generací výkonnějších procesorů nezřídka už 
za půl roku či rok po uvedení předchozí verze) je totiž 
mnohdy žádoucí vyměnit server nebo jiné zařízení 
dříve než za dobu, po kterou je odepisuje. Z hlediska 
účetnictví je to však nevýhodné, a tak české firmy vyu-
žívají zařízení i v době, kdy už se to obchodně nevyplatí. 
Trh informačních technologií po krizi opět nabírá 
obrátky – přispívá k tomu i sílící trend financování 
IT formou leasingu.
Celoevropský trh s IT se jen velmi pomalu zotavuje 
z doposud největšího propadu o 7 %, ke kterému 
došlo v roce 2009 a i letos 2012 se očekává me-
ziroční růst nižší než jedno procento – v zemích 
eurozóny dokonce pokles o 4 %. Analytici z agen-
tury Gartner jej mimochodem kladou za vinu škr-

tům veřejných výdajů: vlády a instituce před krizí 
odebíraly až pětinu zařízení a softwaru na trhu. 
Z agenturních čísel také vyplývá, že prodej vybavení 
jako jsou stolní počítače či úložiště i v průběhu 
uplynulého roku stále stagnoval, zatímco software 
a síťové prvky zaznamenávaly jen velmi váhavý růst. 
Návrat k objemům, které evropský trh s IT vykazoval 
před rokem 2008, se tedy očekává až od příštího 
roku. Motory pozvolného růstu budou periferie, 
zejména tiskárny, a chytré telefony. Pro rok 2013 
predikuje společnost Gartner evropskému IT trhu 
meziroční růst kolem 3 %, přičemž v samotné eu-
rozóně jej odhaduje na 0,8 %.
V dobách velmi proměnlivých rámcových podmí-
nek i kolísajícího zdraví finančních trhů jsou však 
jakékoli predikce spíše věštěním z křišťálové koule. 
Za nejisté ekonomické situace se totiž firmám obtíž-
něji předvídají budoucí příjmy a řídí cash flow, dlu-
hová krize navíc zhoršuje dostupnost krátkodobého 
bankovního financování. Analytici ze společnosti 
Gartner byli nuceni svůj výhled meziročního růstu 
výdajů na IT v roce 2011 dokonce několikrát upravit 
– na aktuálních 6,8 %. Celosvětový objem investic 
do IT tedy loni činil 3 661 mld. USD.
Obecně lze říci, že růst investic do IT v posledních dvou 
či třech letech mírně překonává odhady. Táhnou jej 
jednak mobilní zařízení, jednak síťové a bezpečnostní 
prvky. V roce 2012 se očekává nižší meziroční růst 
(2,5 %) globálního objemu těchto investic; toto číslo 
je však zkresleno výkyvy kurzu amerického dolaru. 
Bez tohoto vlivu by se pohybovalo opět kolem 5 %.
Faktorem, který se také podílí na příznivé situaci 
na trhu s IT, jsou alternativní formy financování 
těchto technologií – finanční a operativní leasing. 
Trh s těmito finančními produkty v 25 největších 
hospodářstvích v příštím roce doroste objemu 
bezmála 125 mld. USD, což je oproti roku 2010 
o plnou čtvrtinu více. ■� /csi/

Většina firem neumí nakupoVat it VybaVení

České firmy si na splátky obvykle nejčastěji pořizují vozidla, stroje či zařízení. Jedna oblast 
zůstává však v tomto druhu financování v pozadí, i když jde o významnou součást průmys-
lové a podnikatelské infrastruktury: informační a komunikační technologie. Leasing IT u nás 
stále není dostatečně využíván, ačkoli v zahraničí se IT tímto způsobem financují zcela běžně.

Ing. Uta Reichel, jednatelka společnosti 
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
1. Celkový trh nebankovních obchodů byl v po-
sledních letech hodně ovlivněn možnostmi ko-
financování dotačních titulů – došlo k nárůstu 
podílu úvěru na úkor leasingu. Tento trend po-
kračuje i v roce 2012. Očekáváme, že objem ne-
bankovních obchodů bude mírně převyšovat 
objem z roku 2011.

2. Operativní leasing je zajímavým produktem u ob-
jektů, kde je rychlý inovační cyklus (auta, výpočetní 
technika) nebo všude tam, kde zákazník počítá s vý-
měnou objektů po nějaké době.  Výhoda tohoto 
produktu spočívá především v tom, že zákazník za-
platí jen „skutečné“ užití stroje. Leasingová společnost 
tak po ukončení leasingu může objekt budˇ prodat 
zákazníkovi, nebo třetí osobě a nebo profinancuje 
zákazníkovi zůstatkovou hodnotu. Tento způsob finan-

cování v posledních letech částečně nahradil klasický 
finanční leasing a dá se očekávat další mírný nárůst.
3. Tradičně má u nás velký podíl kovoobrábění, 
zpracování plastu a polygrafie, v posledních le-
tech narůstal i podíl v oblasti zemědělství. Nově 
se intenzívně věnujeme manipulační technice. 
Z hlediska produktů převažuje klasické leasingové 
financování, v oblasti zemědělství pak z důvodu 
dotací úvěrové financování.

pohled na leasing V Česku  
oČima profesionálů
V anketě TechMagazínu jsme zástupcům předních leasingových společností působících na 
českém trhu položili tři otázky zaměřené na jejich pohled na současnou situaci v leasingu 
a dalších možnostech financování firemního sektoru a očekávaný vývoj v oboru:

1.  Jakým směrem se podle vás bude v roce 2012 ubírat trh nebankovních  
obchodů? 

2.  k velmi populárním patřil v Česku operativní leasing, jak vidíte jeho další 
vývoj a využití na českém trhu? 

3.  které komodity ve vaší společnosti převažují a jakými produkty jsou nej-
více financovány?

22_23_TM7.indd   22 3.7.12   17:39



237/2012

Téma: Financování v průmyslu

Ing. Zdeněk Kejval, ředitel pro strategii 
a marketing, Société Générale Equipment 
Finance Czech Republic s.r.o.
1. Na základě dosavadních analýz odhadujeme, 
že nebankovní se bude pohybovat na úrovni roku 
2011. Mírný růst mohou podpořit nízké úrokové 
sazby, avšak investiční aktivita je tlumena nejistým 
vývojem eurozóny.  
2. Operativní leasing se stal oblíbeným produk-
tem v segmentu osobních automobilů  a po-
stupně se rozšiřuje do dalších komodit, napří-
klad   manipulační  či  výpočetní techniky. Roste 
také poptávka po operativním leasingu tahačů.   
Očekáváme, že klienti budou  stále častěji poža-
dovat operativní leasing včetně zajištění servisu 
a údržby, aby se mohli plně soustředit na svůj 
obor podnikání.
3. V našich hlavních komoditách - těžké dopravní, 
stroje a zařízení - klienti využívají  leasing i  úvěr,  
zejména s ohledem na dotační programy. Velmi 
pozitivní trend letos vykazují investice do země-
dělského sektoru, financované především úvěry.  
Útlum je zřetelný v  pořizování stavebních strojů. 
Investice do výpočetní techniky a high tech jsou 
na srovnatelné úrovni roku 2011.

Ing. Josef Holcr, obchodní ředitel a člen  
představenstva společnosti S MORAVA  
Leasing a.s. 
1. Dle našeho názoru bude pokračovat trend 
v oblíbenosti využívání produktů financování od 
nebankovních domů a bude opět financován vyšší 
roční objem než v roce 2011. Trh nebankovních 

produktů bude opět hrát významnou roli při poři-
zování investic podniků.
2. Obliba operativního leasingu především u vel-
kých podniků stoupá a tento trend bude pokra-
čovat především u firem, které nepotřebují danou 
věc přímo koupit, ale jen pronajmout na určitou 
dobu. Například ve stavebnictví, kdy není potřeba 
stroj používat natrvalo, ale jen na specifickou práci. 
Popularita sice stoupá, ale dle našeho názoru ne-
bude stoupat nijak závratným tempem.
3. V naší společnosti se zabýváme především 
financováním zemědělské techniky a technologií. 
Hlavními komoditami, které převažují v našem 
portfoliu jsou tedy zemědělské stroje. Jde ze-
jména o samochodné, jako jsou traktory a sklízecí 
mlátičky, a pak závěsné a tažené, jakou jsou stroje 
pro obdělávání půdy (kompaktomaty, brány, po-
střikovače, kejdovače) a pak technika pro sklízení 
píce (shrabovače, nahrabovače, samosběrací vozy 
atd.). Nejčastěji využívaným produktem k finan-
cování těchto komodit je úvěrové financování 
s podporou PGRLF a pak úvěrové financování 
bez podpor.

Ing. Marek Chvojka, ředitel divize pod-
pory prodeje a retailového financování 
UniCredit Leasing CZ, a.s.
1. I přes střídmý výhled makroekonomů prokázalo 
nebankovní financování svůj nezastupitelný vý-
znam a v loňském roce potvrdilo další mírný růst. 
Předběžná čísla za prvních pět měsíců roku 2012 
naznačují, že se bude i nadále zvyšovat zájem pod-
niků o financování svých potřeb prostřednictvím 
produktů, které nabízí leasing.
2. V květnu jsme zaznamenali zcela mimořádný 
obchod na poli operativního leasingu, když se 
nám podařilo uzavřít obchod ve výši 5,9 mil. eur 
na nákup vstřikovacích lisů pro společnost IAC 
Group. Podle signálů, které máme od našich klientů, 
zájem o tento model financování bude v příštích 
měsících růst.
3. Dopravní technika je komoditou číslo jedna, 
v menší míře můžeme mluvit o strojích a strojních 
zařízeních. Při pohledu na statistiky z 400 000 uza-
vřených smluv, kterých jsme právě dosáhli, víme, 
že jsme poskytli 11 500 smluv na financování strojů 
v celkové financované hodnotě ve výši 30,74 mld. 
Kč, přičemž nejdražší zakázka byla za 913,5 mil. Kč.

Ing. Petr Neuvirth, ředitel pro Strategický 
marketing & rozvoj produktů ČSOB Leasing, a.s.
1. Lze pozorovat s pomocí indikátorů celkový pokles 
důvěry ve vývoj ekonomiky, a to jak u spotřebitelů, 
tak podnikatelů, u podnikatelů však tento pokles je 
menší. Další vývoj bude v ČR, podle mého názoru, 
záležet na reálné potřebě podnikatelů investovat do 
výrobních zařízení nebo prostředků (včetně jejich 
modernizace), na dostupnosti finančních zdrojů na 
tyto investice, protože peníze jsou v dnešní době 
vzácnou „komoditou“ a na existenci nebo neexis-
tenci impulsů podporujících rozvoj podnikatel-
ských iniciativ. Místo delfského věštění si dovolím 
vyslovit přání, aby se podnikatelé, ať se děje co se 
děje, nebáli dále investovat do budoucnosti svých 
podnikatelských aktivit a aby k investicím používali 
leasingové produkty, které jim pomohou a podpoří 
je bez ohledu na to, zda-li je ekonomika v konjunk-
tuře nebo vykazuje spíše stagnaci.
2. Podíl operativního leasingu v minulém roce na 
relevantním trhu leasingových společností vzrostl na 
22 %. V roce 2011 poskytl ČSOB Leasing českým podni-
katelům, mimo jiné, jen v produktu operativní leasing 
financování v objemu 1, 444 mld. Kč a i v tomto typu 
produktu zvýšil svůj tržní podíl. Pokud porovnáme po-
díl operativního leasingu v ČR s obdobným podílem 
ve vyspělých západních ekonomikách, vidíme, že pro 
další narůst tohoto produktu je ještě stále v ČR prostor. 
A nemluvím pouze o operativním leasingu osobních 
a užitkových vozidel, ale také o operativním leasingu 
strojů a zařízení př. nákladních vozidel.
3. Jsme velká univerzální leasingová společnost, která 
se strategicky zaměřuje na české podnikatele, kteří se 
dlouhodobě rozvíjí a rozšiřují svá podnikání, sledují 
trendy ve svém oboru a jsou úspěšní. Naši nabídku 
přizpůsobujeme potřebám zákazníků a ti logicky 
určují, které komodity potřebují financovat a proč. 
Jakými produkty jsou nyní nejvíce financovány takové 
investice? V rámci lehké dopravní techniky je to ope-
rativní leasing a účelový zákaznický úvěr (asset loan). 
V rámci těžké dopravní techniky je to finanční leasing 
např. u financování na kratší dobu účelový zákaznický 
úvěr (asset loan). V rámci strojů, zařízení a technologií 
je to finanční leasing př. u investic financovaných na 
kratší dobu účelový zákaznický úvěr. Důvodů existuje 
mnoho od zákaznických preferencí až po legislativní 
rámec. Oboru a tím i zákazníkům – podnikatelům 
samým a konec konců ekonomice (viz otázka č. 1 
výše) by prospělo, kdyby došlo ke zkrácení minimální 
zákonné doby trvání finančního leasingu. ■
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Důvodem proč jsou pro svařování vhodnější tzv. 
pevnolátkové nebo diodové lasery, které vy-
zařují v oblasti blízkého infračerveného záření 

(NIR), jsou z převážné časti hodnoty absorbce pou-
žívaných materiálů pro konkrétní vlnové délky. Tyto 
skutečnosti demonstruje níže uvedený graf absorbcí. 

Svařování vysoceodrazných materiálů 
Z grafu je, kromě jiného zřejmé, že např. slitiny 
hliníku a různé typy ocelí mají v oblasti NIR daleko 

větší absorbci v porovnání s oblastí infračerveného 
záření (IR), v které vyzařují CO

2
 lasery. To je důvodem, 

proč srovnatelným výkonem pevnolátkového laseru 
dosáhneme lepší průvar než pomocí CO

2
 laseru. 

Např. měď a stříbro mají i v této oblasti NIR po-
měrně nízkou absorbci (popř. vysokou odrazivost) 

– jinak řečeno, svařování těchto materiálů oproti 
běžným a nerez ocelím je složitější a má svá úskalí. 
Dalším parametrem, který ovlivňuje kvalitu svaru 
je i tepelná vodivost jednotlivých materiálů. Na 
obr. 2, 3, 4 jsou příklady svarů pro nerez ocel, 
hliníkové slitiny a měď. A to se stejným typem vlák-
nového laseru o výkonu 200 W a rychlosti svařování 
15 m/min. 
Jak je vidět z obrázku metalografických výbrusů, 
tak hloubka penetrace je u nerezového materiálu 

nejvyšší. Přestože jde o použití laseru poměrně 
malého výkonu (200 W), tak situace je obdobná i při 
použití výkonu laseru v kilowattových hodnotách.
Naštěstí existují pro většinu požadavků řešení, 
která dokáží tyto skutečnosti eliminovat. Tím hlav-
ním z nich je použití pulsních pevnolátkových 
laserů. Vlastní puls laseru dosahuje podstatně vyš-
šího špičkového výkonu, popř. energie. Převážně 
v délce trvání pulsu v desetinách a jednotkách 
milisekund. K tomuto účelu jsou dnes navrhovány 
a dodávány lampami buzené Nd:YAG lasery, které 
v pulsu dosahují až desítek kW v pulsu a energie 
až do cca 100 joulů.
Co je ale důležitější, že tyto pulsy je možné tzv. 
„tvarovat“. Tzn. první část pulsu s nižší energií 
naruší povrch svařovaného odrazného materiálu 
a tím se tento stane víceabsorbující. Následuje 
pak další segment pulsu s vyšší energií, která 
způsobí hluboké provaření. Je otázkou s jakou 
frekvencí a rychlostí svařování je celý proces 
navržen, tak aby došlo ke svaru, který je záro-
veň spojitý a je dosaženo hlubokého průvaru, 
a to ať už z hlediska pevnosti či hermetičnosti 
(viz obr. 5) 

Hodnocení kvality svaru
Celá situace je podstatně komplikovanější 
a kromě samotného svařovaného materiálu, 
výkonu laseru, přívodu asistenčního plynu, tvaru 
pulsu a mnoha dalších parametrů hraje podstat-
nou roli i samotná konstrukce svaru z hlediska to-
lerancí a následně i konstrukce a kvalita přípravků, 

Seriál: LASER  PRINCIPY  APLIKACE  TECHNOLOGIE  TRENDY

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ II (5. ČÁST)
V předcházejícím díle seriálu bylo pojednáno obecně o vlastním principu laserového svařování a procesech, které během laserového svařování 
nastávají. V tomto díle navážeme některými konkrétními aplikacemi i zajímavými aspekty z oblasti laserového svařování.

Obr. 2, 3, 4: Nerez, hliník a měď

Obr.5: Svar pulsním laserem

Obr.1: Graf absorbce jednotlivých materiálů
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v kterých jsou svařované díly upnuty. Je důležité, 
aby konstruktér společně s technologem byl 
schopen navrhnout takovou konstrukci spojo-
vaných dílů, která zohlední všechny parametry 
ovlivňující proces svařování. To souvisí s problé-
mem, jak je výsledný tvar hodnocen, tzn. z jakých 
hledisek. Popř. jak je kvalita svaru ověřována. Na 
takto malém prostoru se dají jen těžko zmínit 
všechny souvislosti, nicméně na obr. 6 a 7 je 
uveden příklad, jak nedodržení tolerancí může 
ovlivnit výsledný svar.
Na pravém obrázku je vidět, jak mezera mezi první 
a druhou deskou může způsobit vytvoření „bubliny“, 
která má negativní vliv na kvalitativní hodnocení 
svaru. Přestože svařování laserem má své nesporné 

výhody, tak oproti klasickým metodám je potřeba 
zvýšenou měrou dbát na správný návrh svaru, 
správné a vhodné přípravky s vyššími přesnostmi 
a další souvislosti. Kvalita a efektivnost laserových 
svarů je však velkou odměnou za toto počáteční 
úsilí. Nakonec důkazem toho je stále větší a masiv-
nější nasazení laserů při svařování. 

Tzv. „remote welding“
Používáme tento anglický termín, jelikož český 
překlad by byl poněkud kostrbatý. Tato metoda se 
díky pokrokům ve vývoji a konstrukci skenovacích 
optických systémů posledních 5–6 let stále více 
uplatňuje v různých aplikacích, hlavně díky poměrně 
vyšší rychlosti. V podstatě jde o to, že není nutný 
vzájemný pohyb mezi svařovací hlavou a samot-
nými díly.  Během tohoto procesu je laserový svazek 
fokusován na velkou vzdálenost mezi procesní 
rozmítací hlavou a svařovaným vzorkem. Není nutné, 
aby se samotný svařovaný díl či svařovací hlava nějak 
pohybovaly vůči sobě. Vše se odehrává v samotné 
skenovací hlavě. (viz obr. 8, 9)
V případě, že takováto skenovací hlava je následně 
nasazena na poslední osu robota, tak lze efektivně 
provádět i svařování ve 3D (viz. obr. 10). 
Velkou výhodou tohoto principu je jeho rychlost, 
neboť polohování laserového svazku se děje až 
100krát rychleji než jsou běžné svařovací rych-

losti. To je umožněno díky téměř zanedbatelné 
hmotnosti rozmítacích zrcadel, což dává systému 
ohromnou dynamiku a velký technologický poten-
ciál. Během výrobního procesu tak může být doba 
využití laserového zdroje (laser ON) udržována na 
hranici větší než 90 %. Oproti konvenčním svařo-
vacím systémům je to několikanásobné zvýšení 
produktivity.
Na závěr uvádíme graf svařovacích rychlostí pro 
konkrétní materiál – nerez a dva typy laserů/výkonů 
– jde o vláknový laser výkonů 2 a 4 kW. (viz obr. 11)
Veškerou problematiku laserového svařování bo-
hužel nelze pojmout na pár stránkách. Tento obor 

prochází poměrně silnou dynamikou a každým 
dnem se dočkáváme nových poznatků a aplikací. 
Poslední trendy v této oblasti se začínají uplatňovat 
i v ČR a potěšující je, že se konečně dostává více 
informací a iniciativ i ke studentům a doktorandům 
na českých univerzitách. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se o to nemalým úsilím přičiňují. ■

Ing. Pavel Kořán, LAO průmyslové systémy, s.r.o.

Obr.10: Rameno robota může snadno umístit rozmítací hlavu 
do definovaných pozic, kde samotné svařování probíhá díky 
rozmítání svazku zrcadly, nebo se naopak zrcadla mohou zafi-
xovat a pohyb svazku po vzorku je realizován pohybem robota.

Obr. 8: Základní princip „remote welding“

Obr. 9: Fyzické uspořádání rozmítací hlavy firmy GSIG Obr. 11: Graf rychlosti svařování

Obr. 6, 7: Vyhovující a nevyhovující svar
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Montáž plastových částí pomocí závitových svo
rek má tu výhodu, že – na rozdíl od lepených 
nebo svařovaných spojů – mohou být spoje de
montovány a opakovaně montovány. Spojovací 
a demontovací práce jsou navíc jasně definovány 
proti jiným metodám, jako je např. zaklapovací 
spoj. Často je nezbytná pečlivá studie konstrukce 
k demontování zaklapovacích spojů, aniž by byly 
porušeny. Závitové šrouby, které jsou alternativou 
k závitovým vložkám, nepotřebují párování ve spoji, 
což efektivně eliminuje jednu operaci ve výrobním 
procesu. Závit je tvořen v plastu, zatímco svorka se 
šroubuje do díry, což způsobuje násilné přemístění 
do mezer mezi svorkami (viz schéma). Každý druh 
materiálu má své vlastnosti s ohledem na tření, 
kluz a tečení a tyto vlastnosti mají přímý vliv na 
spojení závitovou svorkou. Každopádně v plastech 
se nabízí více možností než v kovech, přičemž plasty 
jsou často kombinovány s vlákny, čímž dosahují 
vhodných vlastností. Protože různé typy plastů mají 
značně odlišné závitové vlastnosti, k optimalizaci 
návrhu svorníkového spoje po předběžném návrhu 
jeho části se používají testy zaměřené na nalezení 
nejvhodnějšího řešení.

Tajemství pevného spoje tkví v závitu
Bezpečné spoje jsou zpravidla možné pouze s vel
kou hloubkou spojení mezi závitovým šroubem 
a plastem. Při návrhu spoje je nutno brát v úvahu 
vyšší pokles předpětí než u kovů. To vyplývá ze 
specifického tečení a poklesu předpětí charakte
ristického u polymerních materiálů. Ačkoliv tento 
pokles lze snížit použitím konstrukce s nižším 
napětím, nemůže být zcela potlačen. Konstrukce 
otvoru je rovněž rozhodujícím faktorem pro kva
litu spojování závitovými svorkami v plastech.  
Odstranění tohoto problému nabízejí šrouby Rem
form firmy Arnold Umformtechnik. Vyznačují se op
timálním závitovým spojováním, které umožňuje 
spoje s vysokou mechanickou zátěží. Ačkoliv me
chanická zátěž může být určená jen zkusmo, uži
vatelé těží z údajů mnoha měření, shromážděných 
výrobci, na základě četných zkušeností z praxe. 
Asymetrická geometrie závitu šroubu Remform 
působí na síly, které vznikají během tvoření závitu 
řízeného v požadovaném směru. Cílem je vytvořit 
závit s maximální možnou nosností v plné délce 
dříku šroubu. Po poklesu přepětí by se měl plast 
zaříznout mezi závity co nejhlouběji. Bok profilu 
závitu směruje od hlavy šroubu a je půlkulatý, 

aby zlepšil tok materiálu a dovolil plastu zaříz
nout se těsně malým průměrem závitu. Vnořená 
část směřující k hlavičce šroubu se přizpůsobí 
polymernímu materiálu vytěsněnému v axiál
ním směru. Geometrie závitu rovněž generuje 
nízké radiální síly během tvarování závitu, které 
umožňují podpěru otvoru s tenčími stěnami. To 
je obzvlášť důležité, protože tloušťka plastových 
dílů by měla být co nejmenší z důvodů nákladů. 
Tloušťka určuje dobu vytvrzení, což je přibližně 
70 % času cyklu a proto je významnou náklado
vou položkou. 

Dokonalejší a bezpečnější
Profil závitu generuje nízký točivý moment tvaro
vání závitu a efektivní posun materiálu. Velká točivá 
síla závitového profilu zaručuje vysoký torzní točivý 
moment, který je výhodný v situacích, kdy jsou 
šrouby náchylné ke zlomení vlivem velké točivé 
síly. Abychom předešli selhání v důsledku vytěsnění 
párového závitu, působí zanořený nosný bok tak, 
aby bylo co nejvíc síly řízeno v axiálním směru, 
což má za následek odpovídající předpěťovou sílu. 
Optimalizovaný tok plastového materiálu vytváří 
velký rozdíl mezi tvořením a vytěsněním točivého 
momentu. Minimální porušení točivého momentu 
se zvyšuje o 30 % ve srovnání se šrouby s obvyklými 
30° boky. Zvýšila se i bezpečnost procesu pro uži
vatele s automatizovaným spojem závitovými svor
kami s ohledem na dynamické namáhání, vzhledem 
k velké toleranci akčního rádia dotahovací síly mezi 
dvěma hodnotami. Tím se zajistí, že všechny spoje 
jsou plně dotažené a eliminuje se tak riziko vytěs
nění závitu. Kombinace zaoblení a vnořené části sni
žuje radiální napětí minimalizováním radiálních sil 
během tvoření závitu a utahování šroubu. Vnořená 
nosná část převádí většinu síly během utahování. 
Pro svorníkové spoje jsou nejčastěji používané 
speciální svorky s tvarovanými závitovými šrouby. 
K dosažení optimálních vlastností se nejčastěji po
užívají šrouby s optimalizovanou geometrií závitu. 
Asymetrické závitové profily dosahují vysokého 
utahovacího momentu s nízkou závitovou silou 
a optimalizovaný tok materiálu zajišťuje vysokou 
odolnost proti vytržení. ■

Označení DD13/DD15 zahrnuje řadu vysoce vý
konných dieselových motorů nákladních auto
mobilů se zdvihovým objemem cca 13 a 15 litrů, 
kterou vyrábí v USA Detroit Diesel Corporation, 
dceřiná společnost výrobce nákladních vozů 
Daimler. Byly v nich použity inovované plastové 
prvky vytvořené ze speciálních materiálů firmy 
BASF. Vzduchové plnicí potrubí nákladních mo
torů na DD13 /DD15  je jedním z prvních velkých 
výrobních aplikací pro nový polyamid (PA) řady 
Ultramid A3W2G6. Součástka, kterou vyrábí firma 

ElringKlinger z vysoce tepelně odolného poly
amidu, nabízí pozoruhodné mechanické a tepelné 
parametry. Multifunkční modul přívodu oleje je 
také vyroben z polyamidu.

Lehká potrubí z tepelně 
stabilizovaného Ultramidu
Trend odlehčování se uchytil i   v sektoru výroby 
kamionů. Stejně jako v automobilovém průmy
slu obecně, je cílem nahradit u motorů DD13/
DD15 těžké kovové díly lehkými plastovými 

komponenty, které by ovšem dokázaly zajistit 
odpovídající výkon. V porovnání se svým hliníko
vým předchůdcem je plnicí vzduchové potrubí 
vyrobené z polyamidu BASF o 1,8 kg, tzn. o 50 % 
lehčí. Vysokou odolnost proti stárnutí vlivem te
pelného namáhání potvrdil speciální polyamid 
66 Ultramid  A3W2G6 svým výkonem v pulzních 
tlakových zkouškách nových plastových součástí 
při 140 °C. Plnicí vzduchové potrubí musí v těchto 
náročných testech přežít 3000 h kolísání tlaku 
mezi 0,4 a 3,5 bar. V sektoru užitkových vozidel 
se musí konstruktéři vypořádat se speciálními 
požadavky. Patří mezi ně např. míchání čerstvého 
vzduchu v přeplňovaných motorech s horkým 
(až do 230 °C), z recirkulace výfukových plynů 
(EGR). V místě, kde je výfukový plyn obnovován 
a pod vysokým tlakem, jako např. při jízdě strmým 
stoupáním do horských průsmyků, může dojít na 
maximální teploty až 200 °C. 

ARN RemfoRm: řešeNí přímých spojů 
plAstovými díly

V zásadě existují čtyři způsoby spojení plastových částí. Společně se zapouzdřením jednotlivých 
dílů přidáním další složky působící jako spojovací prvek, mohou konstruktéři vybrat z nýtů, 
závitových vložek a závitových šroubů. Pokud jsou splněny specifické podmínky, nabízejí 
poslední dvě metody vysokou mechanickou nosnost a nízké náklady.

modeRNí plAsty pomáhAjí odlehčováNí 
kAmioNů

Plastové součástky si razí cestu už i do motorů nákladních aut. Plastový materiál BASF Ultramid 
našel poprvé uplatnění v části plnicího vzduchového systému užitkového vozidla.

Schéma

26_27_TM7.indd   26 2.7.12   13:54



plasty a chemie

277/2012

„Použili jsme řadu výpočtů a simulací, abychom si 
mohli dopředu ověřit postupy pro výrobu plasto-
vých olejových van, což zajistilo, aby byly správně 
a efektivně  vytvořeny v počítači během relativně 
krátké fáze vývoje,“ vysvětluje Frank Krause, expert 
firmy Lanxess na části motoru používající olej vy-
robené z plastu. 

Alternativa k hliníku, ocelového 
plechu a SMC
V této konkrétní aplikaci nabízí podle něj poly-
amid zajímavou alternativu k hliníku, ocelovému 
plechu či prvkům z litých směsí (sheet molding 
compounds - SMC). Umožňuje vyrábět mnohem 
lehčí součásti než např. komponenty z tlakově litého 
hliníku. A co víc: polyamidové části vyrobené za 
použití vstřikovacích metod jsou připraveny k po-
užití ihned, zatímco části z tlakově litého materiálu 
a SMC musejí často podstoupit náročné a nákladné 
další zpracování, nutné např. k odstranění ostřin. 

Polyamid 6: také skvělá volba
Jedna varianta olejové vany pro 12,8 l motor 
je vyrobena z tepelně stabilizovaného polya-
midu 66 Durethan AKV 35 H2.0 naplněného 
35 % skleněných vláken. Další varianta je vyro-
bena z polyamidu 6 odpovídající stupni Durethan 
BKV 35 H2.0 EF. „V průběhu společné vývojové práce 
vyšlo najevo, že polyamid 6 je rovněž schopen se 

vyrovnat s vysokými nároky požadovanými u těchto 
velkých komponent, které jsou vystaveny širokému 
rozsahu teplot a tlaků,“ řekl Frank Krause. Durethan 
BKV 35 H2.0 EF nabízí další výhodu, protože jeho 
skleněná vlákna jsou na povrchu méně výrazná. 
To zajišťuje vysoký stupeň těsnosti v oblasti drážek 
a umožňuje lepší odstraňování z formy. 

Simulace plnění, zkreslení a tepelné 
roztažnosti
Při vývoji olejových van nabízí Lanxess svým part-
nerům rovněž komplexní podporu v podobě vý-
počtů a simulací. V daném případě to zahrnovalo 
např. strukturální optimalizaci pro zlepšení akustic-
kého chování vany a simulační cvičení zkoumající 
odolnost kamenných drtí a deformace na expozici 
těsnicí síly. Simulace byly provedeny také k plnění 
vstřikovacích forem a zkreslení chování olejových 
van. „Tyto výpočty nám pomohly zajistit, aby formy 
byly naplněny rovnoměrně, zejména v oblasti pří-
ruby, čímž se minimalizuje zkreslení,“ vysvětluje 
Krause. Další šetření zkoumalo, jak by se olejová 
vana chovala, pokud celý blok motoru včetně 
převodovky byl vyjmut, např. pro účely údržby 
nebo opravy. V tomto případě by vana musela 
nést váhu kolem 1,6 t.  P ro podrobnou analýzu 
posloužila integrovaná simulace směrovosti te-
pelné roztažnosti kolem příruby vyplývající z různé 
orientace vláken v součástce. Toho bylo využito 
k odvození rozměrů zajišťujících těsnost příruby 
za všech možných teplot a tlaků. ■

Komponenty, současně robustní i ekonomicky 
výhodné, jsou navržené pro takové aplikace, jako 
jsou např. přístupové body telekomunikačních sítí, 
zařízení pro videodohled, robotika nebo automati-

zační zařízení procesního průmyslu. Rodinu těchto 
prvků pro profesionální aplikace tvoří odolné kabely 
USB s konektory, zásuvky s automaticky uzavíratel-
ným víčkem (víčko samočinně chrání zásuvku, je-li 

konektor odpojen) a paměťová mé-
dia USB ve voděodolném 

provedení s kapacitou 
2 až 8 GB.

Komponenty nové ty-
pové řady poskytují optimální ochranu pro různá 
prostředí. Nabízejí krytí IP67 a odolají ponoření do 
vody do hloubky 1 m po dobu jedné hodiny. To 
platí v případě, že je do zásuvky připojen konektor 
nebo paměť USB. V rozpojeném stavu, je-li zásuvka 
chráněna svým automaticky uzavíratelným víčkem, 
je krytí IP54 (odolnost proti prachu a stříkající vodě). 
Rozsah provozních teplot je od -40 °C do +85 °C. ■

Modul přívodu oleje s integrovaným 
zpětným ventilem 
Modul přívodu oleje v motorech DD13/DD15 před-
stavoval pro výrobce rovněž náročnou výzvu. Je 
vyroben z plastu Ultramid A3WG7 a kromě připojení 
vstupu oleje a přívodního potrubí, obsahuje inte-
grovaný zpětný ventil. Při testování součástky na 
odolnost materiálu proti stárnutí musí vydržet více 
než 10 miliónů pulzních tlakových cyklů tlaku oleje 
mezi 5 a 13 bar při 120 °C. V dlouhodobém testo-
vání musí vydržet půl milionu cyklů v podmínkách 
přítomnosti ostré olejové směsi, která obsahuje 
nejen starý motorový olej, ale i různé složky paliva 
a přísady pro pohonné hmoty. Koneckonců od 
kamionu se očekává, že „odjezdí“ asi 1,2 mil. km. 
V této části náhrada kovových součástí plastovými 
z Ultramidu a s vysokou mírou funkční integrace 
vyústila v oblasti snižování nákladů a hmotnosti 

o redukci 0,8 kg, což představuje poloviční hodnotu 
oproti původnímu řešení této části. 

Ne bez počítačové simulace a 
testování komponent 
Společnost BASF poskytla pomoc vývojovým pra-
covníkům firmy ElringKlinger také s pomocí svého 
univerzálního nástroje počítačové simulace Ultra-
sim. Například v případě olejového modulu bylo 
jedním z cílů zabránit únavě materiálu indukované 
dynamickým chodem motoru a tím maximalizovat 
životnost součástky. Ve stejné době bylo potřeba 
velmi pečlivě navrhnout  svarové spoje. Svary před-
stavují potenciální slabá místa, která by měla být 
během provozu podrobena nejnižšímu možnému 
zatížení. Pro splnění těchto požadavků byly použity 
moderní výpočetní konstrukční techniky: v prvním 
případě numerická optimalizace topologie, v dru-

hém, tvarová optimalizace. S využitím bionických 
principů umístil virtuální přístup plastové prvky 
přesně na místa součástky, kde jsou opravdu po-
třeba tak, aby vydržely zatížení při provozu. Tyto 
vývojové práce byly doprovázeny únikovými testy, 
pulzními a tlakovými zkouškami ve zkušební labo-
ratoři komponent BASF. ■

REKORDNÍ PLASTOVÁ OLEJOVÁ VANA 
PRO NÁKLADNÍ VOZY

Olejová vana pro 12,8 l motory Euro 6 pro Mercedes Actros firmy Daimler je se svými 120 cm 
délky, šířkou 40 cm a hloubkou 35 cm největší vanou na motorový olej pro nákladní auto-
mobily. Je vyrobena z polyamidu 6 a 66 Durethan firmy Lanxess a umožnila významně snížit 
hmotnost oproti klasickým kovovým částem této kategorie.

Tato olejová vana na 12,8 l motor pojme 36 l oleje a je 
vyrobena z polyamidu 66 Durethan AKV 35 H2.0. 
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ODOLNÝ PLASTOVÝ USB KONEKTOR 
PRO PRŮMYSLOVÁ PROSTŘEDÍ

Komponenty řady Amphenol USBField jsou průkopníkem v oblasti USB pro ná-
ročná prostředí. Nyní Amphenol rozšířil svou nabídku o plastové komponenty USB 
s označením USBAP, určené pro průmyslová zařízení.

konektor odpojen) a paměťová mé-
dia USB ve voděodolném 

provedení s kapacitou 
2 až 8 GB.

Komponenty nové ty-
pové řady poskytují optimální ochranu pro různá 
prostředí. Nabízejí krytí IP67 a odolají ponoření do ročná prostředí. Nyní Amphenol rozšířil svou nabídku o plastové komponenty USB 

Komponenty řady Amphenol USBField jsou průkopníkem v oblasti USB pro ná-
ročná prostředí. Nyní Amphenol rozšířil svou nabídku o plastové komponenty USB 
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dia USB ve voděodolném 
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pové řady poskytují optimální ochranu pro různá 
prostředí. Nabízejí krytí IP67 a odolají ponoření do 
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Nová verze vychází z oceňovaného ERP řešení Epi-
cor 9, které bylo uvedeno v roce 2008. Základem 
systému je architektura Epicor True SOA, speciálně 
navržená pro snadnou integraci aplikací v rámci 
firmy i pro spolupráci mezi více firmami. Inovace 
se týkají prakticky všech součástí řešení včetně 
architektury Epicor ICE Business.
Nové vydání ERP systému poskytne vyšší výkon 
optimalizovaný vzhledem k reálným, v současnosti 
používaným IT systémům. Vylepšení výkonu se týká 
hlavně fungování ve složitém prostředí a zpraco-
vání velkých objemů dat. Některé části byly v nové 
verzi kompletně přepracovány, což umožnilo zvýšit 
rychlost transakcí až 7,5krát. Jednotný pohled na 
klíčové procesy usnadní práci koncovým uživate-
lům systému.
Vylepšeno bylo uživatelské rozhraní; architektura 
Epicor True SOA zajišťuje snadnou integraci pod-
nikových aplikací. Vyšší flexibilita umožňuje řešení 

přesněji přizpůsobit konkrétním podnikovým pro-
cesům, nový způsob auditu dat umožňuje efektivně 
kontrolovat údaje zadávané do systému.
Další novinka, nástroj Epicor Customer Profit Analy-
zer, představuje řešení z kategorie Business Intelli-
gence. Distributorům umožní určit nejziskovější 
i nejméně ziskové zákazníky. Pro posouzení slouží 
rovnice kombinující řadu faktorů, umožňující mj. 
zjistit, jaký je vztah mezi hrubou marží při transak-
cích se zákazníky a skutečným ziskem společnosti.
Na rozdíl od tradičních systémů Activity-Based Cos-
ting (přiřazování nákladů pomocí jejich rozpočítání 
na jednotlivé procesy), které jsou obvykle složité 
a nákladné na implementaci, nabízí Customer Profit 
Analyzer jednoduchý způsob, jak podnikání rozdělit 
na jednotlivé segmenty, v nich analyzovat zákazníky 
a na základě výsledků upravit strategii. Umožňuje 
s pomocí dat získaných ze zákazníkova ERP sys-
tému zodpovědět např. následující klíčové otázky: 

Dokážete identifikovat svých 10 nejziskovějších 
zákazníků? Pokud ano, co děláte pro to, abyste si je 
udrželi? Víte, kolik zákazníků je pro vás v současnosti 
ztrátových? Víte, jaká skupina zákazníků představuje 
pro vaše podnikání největší zátěž a co je třeba 
udělat, aby se problém klesajících marží vyřešil?
Customer Profit Analyzer poskytuje odpovědi na 
tyto otázky v prostředí uživatelsky přehledných řídi-
cích panelů, z nichž lze snadno zjistit i trendy. Pro kaž  - 
dého zákazníka je vytvořena položka zisků a ztrát, 
která shrnuje cenu zákazníkovy činnosti, a umožní 
přijmout nápravná opatření ještě předtím, než se 
trendy poklesu stanou závažným problémem.
Nástroj umožňuje distributorům přiřadit vlastní rela-
tivní váhy jednotlivým faktorům podle toho, jak sami 
vnímají jejich důležitost. Takto volitelnými parametry 
jsou např. objemy prodejů, ziskovost/marže, počet 
objednávek, splatnost faktur, počet faktur, kredibilita 
(úvěrová situace) zákazníka apod. Stejná kritéria jsou 
pak na základě dat z ERP systému uplatněna pro 
všechny zákazníky. Následně by např. obchodní zá-
stupci distributora měli dokázat určit, jak reagovat na 
různé požadavky zákazníků týkající se slev – a to ne 
na základě subjektivních pocitů, ale skutečných dat.
Customer Profit Analyzer lze nasadit v rámci sys-
témů zákazníka nebo je k dispozici jako hostované 
řešení – jde o nadstavbu pro ERP systémy Epicor 
Prophet 21 nebo Eclipse. ■

Nově uvedené systémy FortiDDoS-100A, FortiDDoS-
-200A a FortiDDoS-300A jsou dedikovaná zařízení 
navržená tak, aby dokázala ochránit i před těmi nejso-
fistikovanějšími útoky DDoS (distribuované útoky na 
dostupnost služby). Zařízení jsou vybavena vlastními 
procesory ASIC, schopné zmírnit dopad útoku DDoS 
a zároveň zajistit velmi malou dobu odezvy (latenci). 
Latence menší než 26 mikrosekund předchází ztrátě 
dostupnosti kritických systémů, serverů a aplikací. 
Zařízení FortiDDoS mají velmi nízké nároky na správu.
„Množství útoků DDoS v posledním roce významně 
vzrostlo. Hlavním důvodem pro tyto útoky jsou fi-
nanční a politické motivy. Kybernetičtí zločinci jejich 
prostřednictvím zahlcují internetové spojení nebo 
přetěžují aplikační servery, což způsobuje nedostup-
nost webů i dalších služeb. Rizika útoků DDoS rostou 
s tím, jak firmy používají stále více model „software 
jako služba“ (SaaS) a služby poskytované prostřednic-
tvím veřejných cloudů,“ uvedl Vladimír Brož, Fortinet 
Country Manager pro ČR, SR a Maďarsko.

V případě finančního motivu spustí pachatelé ob-
vykle nejprve demonstrační útok a pak vydírají 
hrozbou jeho opakování. Politicky motivované 
útoky se snaží organizaci poškodit tím, že vyřadí 
z provozu její služby. Bez ohledu na motiv útoku ale 
platí, že eventuální výpadek nezpůsobí problémy 
pouze zaměstnancům, partnerům a zákazníkům 
společnosti, ale může ohrozit i důvěryhodnost 
samotné značky. 
Všechna nově uvedená zařízení nabízejí rozdělení 
sítě až na 8 částí. Pro každé z takto virtualizovaných 
prostředí je pak možné nezávisle nastavit vlastní 
bezpečnostní politiku. Analýza současného provozu 
sítě i historických dat dává v reálném čase přehled 
o hlavních útocích i jejich zdrojích. Vysoký výkon 
systému odstraňuje častý problém konkurenčních 
řešení, kdy je síťový provoz ochromen v důsledku 
vzniku „úzkého hrdla“. Možnost rozdělení sítě brání 
tomu, aby útoky na jednu část sítě ovlivnily fungo-
vání ostatních segmentů. ■

Nová rychlejší verze erP systému a řešeNí, 
které umí vyhodNotit zákazNíky

Společnost Epicor Software Corporation uvedla novou verzi svého systému pro plánování 
podnikových zdrojů. Nabídne více než 300 nových funkcí a vylepšení, jejichž cílem je dále 
zvýšit výkon, spolehlivost a snadnost používání systému.

ochráNce PodNikových sítí i webů

Pro podniky, poskytovatele webhostingu a služeb cloudu navrhla společnost Fortinet rodinu 
produktů FortiDDoS, speciálně s důrazem na vysoký výkon a podporu virtualizace, které jsou 
k dispozici již od letošního června.

české řešeNí  
Pro ochraNu 
firemNího e-mailu
Na trh se dostalo nové cloudové řešení spo-
lečnosti DataGuard pod označením Mail-
Filter. Produkt nabízený formou služby je 
určen pro ochranu e-mailové komunikace 
před viry, spamem a útoky z Internetu. 
Po nasazení řešení DataGuard MailFilter pro-
bíhá veškerá e-mailová komunikace skrz bez-
pečnostní brány, kde dochází k antispamové 
a antivirové kontrole (podle úrovně, kterou zá-
kazník požaduje). „Vyčištěná“ pošta je šifrovaným 
kanálem předána mail serveru a doručena do 
jednotlivých schránek. 
Oproti většině konkurence nabízí toto řešení 
vyšší stupeň zabezpečení; využívá totiž ne jeden, 
ale hned několik různých antivirových a an-
tispamových skenerů. Při jeho použití nejsou 
mail servery zákazníků veřejně dostupné, a není 
proto možné je napadnout z Internetu. Služba 
garantuje doručení e-mailů do domény klienta. 
V případě nedostupnosti mail serveru zákazníka 
nedojde ke ztrátě příchozích e-mailů,  MailFilter 
je bude uchovávat až 7 dní. Veškerá data jsou 
zálohována na více serverech v geograficky 
oddělených serverových farmách. 
Služba je provozována společností Excello s.r.o. 
a výhodou je, že jde o českou firmu, dokáže se 
tedy lépe zaměřit na český a slovenský spam. 
Další výhodou je obchodní a technická pod-
pora v českém jazyce, kterou zajišťuje divize 
DataGuard. ■
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USA SE VRÁTILY MEZI 
SUPERPOČÍTAČOVOU 
ELITU „TOP 500“

Podle pravidelně pololetně publikovaného 
přehledu 500 nejrychlejších počítačů světa 
se aktuálně nejrychlejším počítačem na 
světě stal nový přístroj Sequoia od firmy 
IBM ve službách amerického ministerstva 
energetiky.
Díky Sequoie se tak Spojené státy po dvou letech 
vrátily do čela prestižního žebříčku nejvýkonněj-
ších počítačových systémů. Sequoia je podle 
výrobců 1,55krát rychlejší než japonský superpo-
čítač K Computer od firmy Fujitsu, který nejnovější 
přírůstek do superpočítačové rodiny IBM odsunul 
na druhé místo. Nicméně je energeticky efektiv-
nější – spotřebovává „jen“ 7,9 MW ve srovnání 
s 12,6 MW používanými superpočítačem Fujitsu.
Celkem mají USA nyní v první desítce nejrychlej-
ších superpočítačů tři přístroje, Čína a Německo 
dva a Japonsko, Francie a Itálie po jednom. Pět 
z těchto deseti superpočítačů vyrobila IBM.
Superpočítač, instalovaný v kalifornských labo-
ratořích US Department of Energy v Lawrence 
Livermore National Laboratory by měl sloužit ze-
jména k náročným jaderným simulacím, nebo me-
teorologickým předpovědím. Obří megasystém 
vyžaduje k provozu rackových bloků rozmístěných 
na ploše 318 m2 celkem 96 chladicích jednotek. 
Špičkový výkon Sequoie je uváděn hodnotou 
20 petaflops. Pro lepší představu o výkonnosti 
nového rekordmana: za jedinou hodinu dokáže 
provést takové množství početních operací, 
které by počtu 6,7 miliardy lidí s klasickými kalku-
lačkami zabralo 320 let nepřetržité práce – nebo 
v pojetí bližším člověku současné doby: jeho 
výkon 20 petaflops odpovídá zhruba nasazení 
2 milionů běžných notebooků.
Podle IBM je Sequopia dalším významným kro-
kem k oblasti označované jako exascale compu-
ting. Exaflop představuje milion trilionů výpočet-
ních operací za sekundu, jde tedy o systém o tři 
řády, čili tisícinásobně rychlejší než současné 
systémy tzv. petaflopové kategorie. Exascale 
computing má podle vědců slibný potenciál 
pro řešení úloh, které jsou za hranicemi možností 
současných počítačů nejen kvůli vysokému ob-
jemu zpracovávaných dat, ale i jejich přirozené 
nejistoty a nepředvídatelnosti, jako např. před-
povídání hurikánů či modelování klimatických 
změn. A představuje další stupeň vývoje HPC 
– High Performance Computing. ■

Důležitou předností je, že zákazník 
získává nejen hardware zahrnující da-
tabázový server i s datovým úložištěm, 
ale i potřebný software, který je speci-
álně odladěný pro maximální výkon, 
takže odpadá složité integrování. Šéf 
Oraclu Larry Ellison tento uživatelsky 
zaměřený koncept přirovnává k po-
čítačům Apple – vše je připravené 
od výrobce, uživatel je osvobozen 
od spousty technických úkonů a má 
jistotu, že jeho hardware i software 
spolu správně kooperují na nejvyšší 
možné úrovni.

Na velikosti (a rychlosti) 
záleží
V čem je tedy rozdíl oproti běžným 
databázovým serverům? V jediném 
racku dokáže Exadata zpracovat 21 GB 
dat a provést milion I/O operací bě-
hem jediné sekundy. Klíčem je vysoká 
kapacita síťové komunikace, kdy je místo obvyklých 
propojení přes Fiber Channel s rychlostí 4 Gb/s po-
užit Infiniband s rychlostí 40 Gb/s. Velkou roli hraje 
i paralelní zpracování, kdy se databázové operace 
rovnoměrně rozkládají mezi všechny databázové 
i storage servery a tím se jejich výkon sčítá.
Revolučním přístupem je přenos logiky na storage. 
U datových skladů jsou totiž časté složité analýzy 
vyžadující čtení celé tabulky a následné filtrování 
dat dle v dotazu specifikované podmínky. Má-li 
běžný server takto zpracovat tabulku o velikosti 1 
TB, musí se celý 1 TB přenést z datového úložiště 
do databázového serveru. Exadata filtruje záznamy 
přímo na storage, čímž významně snižuje objem 
přenášených dat a zatížení procesorů. Navíc každý 
ze 14 serverů fungujících v Exadatě jako úložné 

zařízení obsahuje 384 GB flash paměti 
fungující jako cache. Často zpraco-
vávaná data tak není nutné načítat 
z hard disků. Počet I/O operací za 
sekundu tak stoupne zhruba 20x.

Od výroby po 
finančnictví
Server Exadata tak zanedlouho 
po svém uvedení na trh našel 
uplatnění v řadě oborů. Příkla-
dem využití ve výrobě je německá 
společnost Dialog Semiconductor, 
která s Exadatou vytváří energe-
ticky úsporné, vysoce integrované 
obvody mj. pro mobilní telefony 
a automobilový průmysl. Jak spo-
lečnost rostla, IT prostředí dosáhlo 
svých limitů z hlediska uchovávání 
výrobních dat pro zajištění kvality 

a rozhodla se tedy pro nově před-
stavený systém Exadata. Úlohy, které 

v předchozím systému Dialog dříve trvaly 
2,5 hodiny, jsou nyní hotové za 15–20 minut a např. 
zpracování výsledků měření čipů je 10x rychlejší, 
místo dřívější hodiny trvá jen několik minut.
Uplatnění našel server kromě dalších oborů, kde se 
pracuje s velkými objemy dat např. i v telekomu-
nikacích – Turkcell, třetí největší mobilní operátor 
v Evropě, s více než 34 miliony zákazníků s pomocí 
Exadaty dokázal zredukovat 250 TB dat ve více 
než 500 databázích s pomocí hybridní komprese 
na 25 TB a 10 storage racků do jediného. Výrazně 
se zkrátil čas pro přípravu reportů – z 27 minut na 
3 minuty a množství reportů, které jsou dokončeny 
za méně, než 5 minut vzrostl ze 45 % na 90 %. Také 
se výrazně snížil počet reportů, které se generují 
více než 4 hodiny – z 87 na jediný report. ■

ORACLE EXADATA: „APPLE MEZI SERVERY“

Databázový server Exadata je určen pro systémy s vysokými požadavky na výkon, kapacitu 
a rychlost. Produkt, který je prvním zásadním hardwarovým počinem společnosti, známé 
především databázovým softwarem, v němž hraje “první ligu”, už od svého uvedení na trh 
zaznamenává výkonnostní rekordy a rychle se zabydlel v řadě oborů.

 ● Smart Cache Flash nabízí extrémní výkon pro 
aplikace OLTP (on-line zpracování transakcí), ať už 
se systém dodává v podobě krabicových nebo 
na míru sestavených řešení. Tato technologie pře-
vádí data do mezipaměti, čímž výrazně zlepšuje 
rychlost odezvy a propustnost.

 ● Smart Scan umožňuje špičkový výkon datových 
skladů, protože zpracovává náročné dotazy už na 
úložných (storage) serverech (tzn. ve vrstvě úloži-
ště) a databázovému serveru vrací pouze relevantní 
řádky a sloupce. Důsledkem je, že přes rychlé 40 
GB propojení Infiniband prochází mnohem méně 
dat, což dramaticky zvyšuje výkon a současné 
spouštění jednoduchých a komplexních dotazů.

 ● Hybridní sloupcová komprese může výrazně 
snížit velikost tabulek nebo databází, v průměru 

10–15x snížit velikost tabulek datových skladů 
a archivních tabulek dokonce 50x, což znamená 
razantní snížení nákladů na ukládání dat a výrazné 
úspory místa na disku u primárních, pohotovost-
ních a záložních databází, a dramaticky zlepší 
výkon dotazů datových skladů.

 ● Konsolidace pracovních úloh a serverů 
do jediného stroje přináší podstatné snížení 
nákladů.

 ● Inteligentní mezipaměť typu flash Exadata 
řeší problém náhodného úzkého hrdla I/O disku 
transparentním uložením naléhavých často po-
užívaných dat do mezipaměti rychle na pevné 
úložiště. Výsledkem je 10krát rychlejší reakční 
doba I/O a využití 10krát méně disků. 
K dispozici jsou podpůrné nástroje pro zjednodu-
šení správy databáze a ladění výkonu.

Důležitou předností je, že zákazník 
získává nejen hardware zahrnující da-
tabázový server i s datovým úložištěm, 
ale i potřebný software, který je speci-
álně odladěný pro maximální výkon, 
takže odpadá složité integrování. Šéf 
Oraclu Larry Ellison tento uživatelsky 
zaměřený koncept přirovnává k po-
čítačům Apple – vše je připravené 
od výrobce, uživatel je osvobozen 
od spousty technických úkonů a má 
jistotu, že jeho hardware i software 
spolu správně kooperují na nejvyšší 

V čem je tedy rozdíl oproti běžným 
databázovým serverům? V jediném 
racku dokáže Exadata zpracovat 21 GB 
dat a provést milion I/O operací bě-
hem jediné sekundy. Klíčem je vysoká 

zařízení obsahuje 384 GB flash paměti 
fungující jako cache. Často zpraco-
vávaná data tak není nutné načítat 
z hard disků. Počet I/O operací za 
sekundu tak stoupne zhruba 20x.

Od výroby po 
finančnictví
Server Exadata tak zanedlouho 
po svém uvedení na trh našel 
uplatnění v řadě oborů. Příkla-
dem využití ve výrobě je německá 
společnost Dialog Semiconductor, 
která s Exadatou vytváří energe-
ticky úsporné, vysoce integrované 
obvody mj. pro mobilní telefony 
a automobilový průmysl. Jak spo-
lečnost rostla, IT prostředí dosáhlo 
svých limitů z hlediska uchovávání 
výrobních dat pro zajištění kvality 

a rozhodla se tedy pro nově před-
stavený systém Exadata. Úlohy, které 

zaznamenává výkonnostní rekordy a rychle se zabydlel v řadě oborů.

EXADATA V KOSTCE:
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Automatický záskokový automat je určený pro 
silnoproudé rozvaděče. Při výpadku elektřiny do-
káže bezpečně přepnout systémy z hlavní napájecí 
distribuční soustavy na záložní soustavu nebo na 
motorgenerátor. V nabídce společnosti Eaton jsou 

dvě varianty záskokového automatu, a to ATS-C96 
a ATS-C144.
Výpadky napájení vedou často v řadě aplikací 
ke vzniku situací nebezpečných pro zdraví osob 
nebo způsobujících vysoké finanční ztráty. Jde 
zejména o nemocnice, obchodní centra, průmy-
slové výrobní procesy, IT, datová centra a další. 
Při poruchách v distribuční síti je pak z hlediska 
zajištění kontinuity služeb a bezpečnosti osob 
prioritním zařízením UPS (zdroj nepřeruše-
ného napájení). Na tyto záložní systémy, ať už 
jde o UPS nebo motorové generátory, dokáže  
ATS-C důležité systémy přepojit v řádu mili-
sekund, a zabezpečit tak nepřerušenou dodávku 
energie v síti nízkého napětí.

Varianty na 400 a 690 V AC
Kompaktní typ ATS C96 lze použít v mnoha apli-
kacích se jmenovitým napětím do 400 V AC. Vnější 
rozměry jsou pouze 96 x 96 mm, takže nezabírá 
v rozvaděči mnoho místa. Přepojovač je dodáván 
s řadou praktických funkcí, jako jsou různé alarmy, 
programovatelné vstupy a výstupy a rovněž auto-
matické funkční testy s/bez nutnosti přepojit systém. 
Druhý typ ATS C144 nabízí další funkce a je vhodný 
pro použití v soustavách s vyšším napětím až do 
690 V. Tato verze nabízí mimo jiné také digitální 
měření času, statistických dat a zaznamenávání 
událostí. Nabízí rovněž komunikaci skrze ModBus 
sběrnici a rozhraní RS 485.
Oba záskokové automaty ATS nepřetržitě monito-
rují napětí, kmitočet, sled fází, napětí baterie a další 
veličiny. Příslušné limitní hodnoty parametrů, včetně 
nastavení času mohou být parametrizovány a analy-
zovány pomocí softwaru ATS CSOFT. Ten lze spustit na 
všech PC s operačním systémem MS Windows. Lze 
jej rovněž použít pro přejímky a dálkové ovládání. ■

Zařízení Metron2, vyvinuto pro zajištění komplexní 
vzdálené zprávy, má robustní plastové provedení 
s krytím IP67, čtyři konfigurovatelné měřicí nebo 
digitální vstupy a možnost využití rozšiřujícího mo-
dulu. Displej, který je součástí přístroje, je možné 
využít i k operativnímu sledování stavu systému 
přímo na místě.
Pro bezpečnost dat je systém napájen baterií 
s dlouhou životností. K dispozici je 14 Ah, což při 

spotřebě 110 μA garantuje roky provozu bez po-
třeby servisního zásahu. 
FP Web-serverem 2, s kterým zařízení může komu-
nikovat, iniciuje proces přenosu dat (dle nastavení 
např. 1 denně) a po úspěšném přenosu se Met-
ron2 opět překlopí do stavu hibernace s minimální 
spotřebou. Parametry zařízení jej předurčují pro 
sledování množství a kvality kapalin v nádržích, 
cisternách, zavlažovacích rezervoárech či na jiných 

místech, kde elektrická energie není nebo kde není 
garantována. Výhodu vlastních baterií můžeme vyu-
žít i tam, kde je elektřina k dispozici, ale chceme, aby 
systém zůstal nezávislý na centrálním napájení. ■

Jedním z významných kritérií při výběru bude spo-
lupráce účastníků tendru s českými firmami. Ame-
rický Westinghouse a česko-ruské konsorcium i fran-
couzská Areva proto uzavírají smlouvy s domácími 
partnery. Jako jeden z prvních uchazečů oficiálně 
nabídl možnost spolupráce (i na globálních tr-
zích) americký Westinghouse, který pro svůj projekt 
AP1000 razí zásadu „nakupujeme tam, kde stavíme“. 
Jeho silnou konkurencí je však ruské Konsorcium 
MIR 1.200, nabízející modernizované reaktory VVER, 
s nimiž mají české firmy největší zkušenosti. A pro 
francouzskou Arevu už také realizují řadu subdodá-
vek, včetně finské elektrárny Olkiluoto, kde se staví 
stejný reaktor, jaký nabízí pro Temelín.
V červnu podepsalo dohodu o spolupráci s Ru-
satom Overseas dalších 13 českých společností 

a rozšířily tak skupinu 25 českých a slovenských 
firem, které již obdobná memoranda podepsaly. Bu-
dou tak mít šanci podílet se na výstavbě jaderných 
elektráren s reaktory typu VVER nejen v ČR, ale i ve 
světě, kde se nyní staví 28 reaktorů. „V následujících 
20 letech plánujeme nákup zařízení a služeb pro 
budované jaderné objekty v hodnotě více než 
300 miliard dolarů. Rozšiřujeme náš dodavatelský 
řetězec a logicky se přitom obracíme na české firmy, 
které mají s technologií VVER zkušenosti,“ uvedl Leoš 
Tomíček, výkonný viceprezident Rusatom Overseas.
Sérii memorand o porozumění při budoucí spolu-
práci uzavřela s tuzemskými firmami i francouzská 
Areva. K dosavadním partnerům, kteří by s ní měli 
spolupracovat i na zahraničních zakázkách přibylo 
v červnu dalších 11 firem, takže jejich celkový po-

čet stoupl na 25. Už dříve se s Arevou dohodly 
např. strojírenská společnost Vítkovice či firma I&C 
Energo, mezi nově zaangažovanými partnery jsou 
strojírny ŽĎAS, příbramská společnost ZAT specia-
lizovaná na řídící systémy pro jaderné elektrárny. 
Některé firmy by v případě vítězství svého partnera 
měly exkluzivní spolupráci, řada jich však hodlá 
spolupracovat s více zahraničními uchazeči. Např. 
Vítkovice mohou pracovat jak pro Westinghouse, 
tak pro konkurenční Atomstrojexport či Arevu, za-
tímco Metrostav vsadil na exkluzivitu a to, že bude 
vybrán projekt AP1000, na němž by spolupracoval 
s firmou Westinghouse.
Uchazeči o dostavbu českým firmám slibují až 70 % 
z celé zakázky. Nutno ovšem poznamenat, že pří-
domek „česká“ nelze u řady společností zaintereso-
vaných na projektu brát zcela doslova, vzhledem 
k tomu, že mnoho z nich má zahraniční vlastníky nebo 
je členem zahraničních koncernů (např. Škoda JS je 
součástí ruské společnosti, mateřskou společností 
ŽDASu jsou slovenské Železiarne Podbrezová apod.). 
Z hlediska výroby a zakázek pro Temelín je však dů-
ležité, že podstatná část se bude odehrávat v Česku, 
a našim firmám může prostřednictvím zahraničních 
partnerů otevřít cestu na zahraniční trhy. ■

Nové záskokové automaty ats-C

Mikroprocesorem řízený záskokový automat ATS-C od Eatonu dokáže lépe zajistit nepřerušené 
napájení velmi důležitých zařízení, např. v nemocnicích nebo v průmyslu.

Datalogger pro veNkovNí použití

Nový datalogger společnosti Panasonic Electric Works umožňuje sběr dat, jejich archivaci 
a odesílání přes GPRS s časovým razítkem v místech, kde není přívod elektrické energie a navíc 
toto řešení lze realizovat v náročných povětrnostních podmínkách.

ať v temelíNském teNDru zvítězí kDokoli, 
české firmy buDou u toho

Výběrové řízení na dostavbu Temelína se nyní dostává do další fáze. Uchazeči předložili pro-
vozovateli elektrárny ČEZ své nabídky, o vítězi tendru by se mělo rozhodnout v příštím roce. 
České firmy už mají zajištěnu všestrannou i exkluzivní spolupráci.
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Plzeňská akciová společnost Škoda JS, která akci organi-
zuje spolu se vzdělávacím sdružením CENEN a Techma-
nia Science Centrem, je zároveň lídrem mezinárodního 
česko-ruského Konsorcia MIR.1200, jedním ze tří ucha-
zečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Konsorcium 
tak realizuje svůj dlouhodobý závazek podporovat 
vzdělávání v oblasti jaderné energetiky v ČR.
Zahájení výstavy, která bude až do konce října sou-
částí stálé expozice science centra, se zúčastnili mj. 
František Hezoučký, bývalý ředitel JE Temelín, který 
se ujal zahajovací přednášky na téma „Energetika 
versus jaderná energetika“, Karel Fraňa z Technické 
univerzity v Liberci, či Jan Zdebor, technický ředitel 
Škoda JS, který při této příležitosti řekl: „Naše společ-
nost podobné akce dlouhodobě podporuje, jelikož 
jsme přesvědčeni, že pro další úspěšný rozvoj českého 

jaderného inženýrství je třeba vzbudit zájem mla-
dých lidí. Oceňuji tedy, že podobné akce představují 
jadernou energetiku bez předsudků jako bezpečný 
a efektivní zdroj energie a jako zajímavou možnost 
budoucího profesního uplatnění pro mladé studenty.“
Výstavu doplní řada přednášek o jaderné bezpeč-
nosti, o událostech ve Fukušimě nebo o zdrojích 
a přeměnách energie. Vlastní expozice, která před-
staví např. detailní model reaktoru, měřič radioaktivity 
či maketu palivové kazety reaktoru VVER 1000, bude 
navíc od října rozšířena o další atraktivní exponáty, 
které dodají i ruští partneři společnosti Škoda JS, která 
na temelínském projektu spolupracuje s dceřinými 
společnostmi státního podniku Rosatom – firmami 
ZAO Atomstroyexport a OAO OKB Gidropress. 
Jak uvedl Leoš Tomíček, viceprezident společnosti 

Rusatom Overseas, který projekt Konsorcia MIR.1200 
představil na červnové konferenci vzdělávací aka-
demie TOPAZ, konsorcium vedené firmou Škoda 
JS, která zodpovídá za celkovou koordinaci tend-
rové dokumentace i inženýring, nabízí v tendru na 
dostavbu Temelína skutečně mezinárodní projekt, 
který vedle prověřených českých a ruských firem 
zapojí i významné britské, francouzské a americké 
společnosti a jako jediný zaručuje energetickou 
nezávislost ČR. „Vzhledem k bezkonkurenční míře 
zapojení českých dodavatelů do projektu naše 
nabídka jako jediná nezakládá technologickou či 
energetickou závislost na zahraničních subjektech.“
„Provoz elektrárny je zcela nezávislý na autorovi 
projektu, jelikož veškeré know-how přechází do 
českých rukou. Podívejte se na bezproblémový 
provoz českých bloků v Dukovanech a v Temelíně, 
které byly postaveny na základě ruského projektu 
a kde o závislosti na Rusku nemůže být řeč,“ upo-
zornil Leoš Tomíček, který se jako vedoucí inženýr 
podílel na spouštění jaderné elektrárny Dukovany 
a ve funkci ředitele výstavby technologické části se 
zasloužil i o uvedení do provozu prvních dvou bloků 
JE Temelín. Dostavba 3. A 4. bloku Temelína podle 
něj naopak sníží závislost ČR na plynu a ropě. ■

/jv/

Poté, co zemětřesení následované cunami loni 
v březnu způsobilo ve Fukušimě nukleární havárii, 
byl postupně zastavován provoz všech japonských 
jaderných elektráren kvůli bezpečnostním prověrkám, 
a i když byla při kontrole příslušná elektrárna shledána 
bezpečnou, do provozu znovu uvedena nebyla. Země 
tak odstavila všech 50 nukleárních reaktorů. 
Rozhodnutí japonské vlády, které je mnohými vnímáno 
jako první krok k oživení odstavených reaktorů, ale 
naráží na odpor veřejnosti. Velká část Japonců se totiž 
obává opakování neštěstí, které postihlo Fukušimu, což 
je pochopitelné - podle průzkumu je proti jádru až 70 % 
obyvatel. Problém ovšem je, že průmyslová i městská 

infrastruktura ostrovního na suroviny chudého Japon-
ska je na výrobě elektřiny z jaderných elektráren silně 
závislá – tvořila až třetinu dodávek. Premiér Jošihiko 
Noda proto oznámil, že jen obnovením činnosti dvou 
jaderných reaktorů v západním Japonsku je možné 
předejít ekonomickým ztrátám a krachu soukromých 
podniků. Varoval také, že kvůli energetické nejistotě by 
mohly některé firmy přesunout výrobu mimo Japon-
sko, což by přineslo zvýšení nezaměstnanosti. „Levné 
a stabilní dodávky elektřiny jsou klíčové. Pokud všechny 
reaktory, které dříve obstarávaly 30 % energetických 
dodávek v Japonsku, zůstanou v nečinnosti, japonská 
společnost nemůže přežít,“ cituje agentura Reuters pre-

miéra Nodu. Japonská vláda proto usilovala o restart re-
aktorů, aby zabránila výpadkům v dodávkách elektřiny 
v létě, kdy především kvůli užívání klimatizace výrazně 
roste spotřeba energie, a v současnosti diskutuje o tom, 
jak přetvořit energetickou strategii do příštích let. Podle 
expertů je pravděpodobný postupný návrat k jádru, 
v roce 2030 by podíl jaderné energie mohl být zhruba 
15 %, pokud se podaří přesvědčit veřejnost, že přísnější 
bezpečnostní kontroly snížily rizika na minimum. ■

Udělení licence umožňuje naplno zahájit tu fázi 
výstavby AP1000, která podléhá bezpečnostní cer-
tifikaci. Rozhodnutí komise přichází několik týdnů 
po udělení stejné licence společnosti Southern 
Nuclear Company, která buduje další dva AP1000 

od Westinghouse v elektrárně Vogtle v Georgii. Další 
čtyři AP1000 jsou paralelně ve výstavbě na dvou 
místech v Číně. Všechny projekty běží podle plánu.
Udělení kombinované licence přivítala společnost 
Westinghouse a při té příležitosti Dr. Aris Candris, 

prezident a generální ředitel Westinghouse prohlá-
sil: „Mám tu čest pogratulovat společnosti SCE&G 
právě dnes, kdy se uzavírá moje kariéra a končím 
ve funkci prezidenta a generálního ředitele. Tisíce 
pracovníků teď mohou naplno zahájit fázi výstavby, 
která podléhá bezpečnostní certifikaci, a obyvatelé 
Jižní Karolíny se mohou těšit na bezpečnou, čistou 
a spolehlivou výrobu elektřiny. Udělení kombi-
novaných licencí pro AP1000 dvěma americkým 
producentům elektřiny je jasným ujištěním, že 
jaderná energie bude nadále hrát významnou roli 
v energetickém mixu naší země. Zároveň komise 
potvrzuje, že reaktor AP1000 je preferovanou tech-
nologií ve Spojených státech i jinde na světě.“ ■

V Plzni byl zahájen VzděláVací Projekt 
o jaderné energii

V červnu odstartoval v plzeňském vzdělávacím centru Techmania již druhý ročník vzdělávacího 
projektu „Jaderné dny v Techmanii aneb Mýty a fakta o jádru“. Cílem akce je představit široké 
veřejnosti jadernou energetiku jako bezpečný zdroj energie a rovněž prezentovat jaderné 
inženýrství jako atraktivní obor pro talentované studenty.

jaPonsko oPět startuje ProVoz  
jaderných reaktorů

Japonsko schválilo 15. června obnovení činnosti dvou jaderných reaktorů na západě země, 
provozovaných společností Kansai Electric Power v prefektuře Ohi. Země se v květnu ocitla 
poprvé po 40 letech bez jaderné energie.

Jaderná elektrárna Takahima v prefektuře Ohi je první, která 
v Japonsku po Fukušimě obnovila provoz svých reaktorů. 
Japonci sice už nukleární energii moc nevěří, ale jejich 
civilizace se bez ní zřejmě nebude schopna obejít.

byla schVálena další VýstaVba  
reaktorů aP1000

Americká komise pro regulaci jaderných zdrojů rozhodla udělit kombinovanou provozní 
a konstrukční licenci společnosti South Carolina Electric & Gas (SCE&G), která staví nové 
reaktory AP1000 v elektrárně VC Summer v Jižní Karolíně.
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Olympiáda jako laboratoř technologií
„Olympijské hry jsou mikrokosmem překážek a mož-
ností, s nimiž se v budoucnu budou potýkat naše 
města a komunity např. v oblasti dopravy, ener-
getiky, infrastruktury nebo zdravotnictví. V tomto 
ohledu je olympiáda skvělou příležitostí vyzkoušet 

využití nových technologií a zjistit, jak nejlépe stavět 
a zajišťovat dopravu, dodávky energie i zdravotní 
péči a celkové zaopatření pro světovou populaci, 
jež má v polovině 21. století přesáhnout 9 mld.“, 
konstatuje zpráva společnosti GE, kterou provedla 
agentura Future Poll.
Olympijské hry posledních let se stávají i výkladní 
skříní technologií. Už zimní OH ve Vancouveru 
byly prezentovány jako první svého druhu ve 3D 
a první „HD zimní olympijské hry“. Letos budou OH 
ve znamení NFC – technologie bezkontaktního 
přenosu dat na krátkou vzdálenost, nasazené na 
LOH poprvé v masovém měřítku. K této příležitosti 
bude vybudováno na 140 000 platebních termi-
nálů po celé Velké Británii. Oficiálním přístrojem 
olympijských her v Londýně se stal – smartphone 
Samsung Galaxy S3, vybavený NFC a speciální verzí 
aplikace VisaWave, která umožní kupovat různé 
zboží pouhým mávnutím telefonu.

Technologický doping?
Příkladem doslova revolučního skoku pomocí vy-
spělých technologií byl plavecký oblek LZR Racer 
firmy Speedo, na jehož vývoji se mj. podílela NASA. 
Plavky vyrobené z látky vzniklé spojením nylonu 
a polyuretanu umožňuje lepší okysličení svalů 
a zpevňují tělo v hydrodynamické poloze, mate-
riál umožňuje snížit odpor vody. Při své premiéře 
na LOH v Pekingu umožnily tyto speciální plavky 
podle odborníků snížit časy plavců přibližně o 1,9 
až 2,2 %, což rozpoutalo diskusi, zda vůbec takovéto 
pomůcky povolit, aby jejich účinek nezvýhodňoval 
nositele před ostatními. Začalo se hovořit doslova 
o technologickém dopingu a komise stanovila 
nová kritéria, kterým vybavení sportovců podléhá.  
S využitím pokročilých materiálů přišli i další vý-
robci, např. Adidas, Nike či Arena. Všichni využívají 
elastická vlákna typu spandex a nylonové tkaniny, 
snižující odpor vody, takže látka tak může hladce 

klouzat vodou a snižovat její vstřebávání do plavek.
Na univerzitě v britském Leedsu, vyvinuli unikátní 
metodu měření rychlosti pohybu látky vodou po-
mocí laserů a upravených nádrží, což využila firma 
Speedo při vývoji nového plaveckého obleku Fat-
skin3, který má větší schopnost snižovat odpor vody 
než všechny předchozí vytvořené plavecké oděvy. 
Celotělová atletická kombinéza Turbospeed firmy 
Nike, v níž letos vyběhnou na olympijské tratě 
sprinteři z USA, Ruska a Německa, je jakousi su-
chozemskou obdobou revolučních plavek Speedo, 
které vyvolaly takový ohlas na předchozích OH. 
Vyvíjeli ji 12 let, testovali v aerodynamickém tunelu 
a atletovi na 100metrové trati může podle výrobce 
ušetřit až 23 tisícin sekundy. I když se to zdá málo, 
v disciplínách, kde nyní o vítězství rozhodují (i díky 
vysoce přesným systémům měření výsledků) do-
slova desetiny a setiny sekundy, to může znamenat 
zásadní rozdíl mezi vítězem a těmi dalšími... A na 
dvouset či čtyřsetmetrové trati mohou být rozdíly 
ještě výraznější. Například pokud by tuto novinku 
oblékl v Pekingu Walter Dix, který podlehl v souboji 
s Usainem Boltem, bylo by právě díky těmto zlom-
kům sekundy zřejmě pořadí na stupních vítězů jiné.
Speedo inspirovala žraločí kůže, minimalizující 

hydrodynamický odpor, novinku firmy Nike zase 
struktura golfových míčků. I tam již dříve dospěli 
jejich výrobci k pozoruhodným poznatkům, jak 
tvar a struktura důlků na míčku ovlivňuje jeho ae-
rodynamické vlastnosti – zvyšují efektivitu i rych-
lost – a nyní se rozhodli tyto poznatky uplatnit 
výrobci atletických oděvů. Obdobné důlky použili 
na plochy pokrývající předloktí a nohy, nejrychleji 
se pohybující části těl sportovců. 
Nadšení vzbudí novinka nepochybně u ekologů: 
základem tkaniny použité na jejich výrobu  je re-
cyklovaný polyester – na výrobu jednoho kusu se 
využije 13 použitých PET lahví. 
Superplavky a běžecká kombinéza nejsou jediným 
příkladem uplatnění hi-tech řešení ve sportu. Firma 
Spyder vytvořila např. podobný systém pro ame-
rické sjezdaře do Vancouveru a lyžařský tým USA 
v nich dosáhl jedněch z nejlepších olympijských 
výsledků historie. 
Nejde ovšem jen o čistě sportovní výkony, pokročilé 
materiály se uplatňují i v oblečení, jaké představuje 
např. oficiální kolekce pro olympijský tým – a odtud 
už je obvykle jen krůček k aplikaci v běžném životě. 
Příkladem může být výbava pro slovenské olympio-
niky, nebo jejich české kolegy, kterou vytvořila firma 
Alpine Pro. Materiály, použité na výrobu splňují 
nejen ekologické požadavky (jejich základem je 
polymerizovaný kávový odpad, a kukuřice použitá 
v materiálu Thermo Cool ECO), ale i přísné meziná-
rodní standardy Bluesign. Textilie se snadno pere, 
velmi rychle schne, není cítit od potu, chrání proti 
UVA a UVB záření. Vlákna jsou obalena speciální 

Nové techNologie ve službách sportu

Londýn se stane již potřetí zemí, která bude hostit olympijské hry. Letošní ročník mj. aspiruje 
na to být mezníkem i v oblasti technologií. Organizátoři si předsevzali uspořádat nejekolo-
gičtější olympiádu v dějinách.

Plavky, které změnily sportovní svět: LZR Racer a jejich 
následovník Fastskin3 firmy Speedo

Systém Thermo Cool, který se uplatnil i v oblečení pro českou olympijskou výpravu dokáže hřát i chladit
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neviditelnou teflonovou vrstvou, která odpuzuje 
vodu a olej, takže látka se nešpiní. Vysoce prodyšná 
membrána nalaminovaná na jejím povrchu dává 
odolnost proti vodě i větru, ale nepřekáží odpařo-
vání potu a poradí si i s vnější vlhkostí – speciální 
úprava mění vlhkost na povrchu na miniaturní 
kapičky, které stečou a materiál tak zůstává stále 
suchý. Kávový prášek přidávaný do vlákna má 
tzv. cooling efekt, uživatele ochlazuje a navozuje 
pocit teploty až o dva stupně nižší než je reálná. 
Použitím hi-tech vláken Coolmax, která rychle od-
vádějí vlhkost od pokožky na povrch a Thermo-
lite, která výborně izolují, se podařilo vývojářům 
zkombinovat dvě obvykle neslučitelné vlastnosti: 
látka hřeje, když je chladno, a chladí, pokud se tělo 
přehřívá. Trička a funkční prádlo jsou zase vyrobena 
z materiálů s bambusovými vlákny, které mají anti-
bakteriální účinky. Bambus je jediná dřevina, která 
netrpí plísněmi ani hnilobou a díky tomu se uživatel 
takovéhoto oblečení nemusí obávat nežádoucího 
zápachu z propoceného trička.
Američtí olympionici dostali ještě před olympiá-
dou k dispozici i špičkové technologie, které auto-
mobilka BMW využívá ve svých bezpečnostních 
systémech. Know-how německých odborníků má 
sportovcům umožnit efektivnější přípravu a přes-
nou analýzu výkonů. Nebudou muset např. absol-
vovat tolik tréninkových pokusů. Kromě úspory 
času by měla nová hi-tec technologie snižovat 
i riziko zranění. 
Svou premiéru si v Londýně odbydou i medicínské 
technologie. Americký olympijský výbor (USOC) 
oznámil, že poprvé v historii bude použit pro řízení 
péče o atlety systém elektronických lékařských 
záznamů (electronic medical records – EMR) což 
by mělo usnadnit zdravotní dohled a lékařskou 
péči pro více než 700 sportovců soutěžících na OH. 

Technologie nahradí dosavadní papírové lékařské 
záznamy a umožní lékařským odborníkům rych-
lejší přístup ke zdravotním záznamům a lékařské 
dokumentaci sportovců, takže jim budou moci 
rychle poskytovat komplexnější a cílenou péči. 
EMR technologie od GE je významným posunem, 
umožní monitorovat zdravotní stav našich elitních 
atletů a analyzovat jej tak, aby mohli podávat vý-
kony na nejlepší úrovni, uvedl Dr. Bill Moreau, ředitel 
sportovní medicíny USOC. To by měl zajistit vyspělý 
softwarový systém PACS-IW pro lékařské záznamy 
a prohlížení a uchovávání lékařské dokumentace, 
včetně obrazové, jako jsou RTG a ultrazvukové 
záznamy, tomograf (MRI) apod.

Ukázněte své mobily!
Diváci sice budou moci mít mobily, ale při některých 
soutěžích, kdy záleží na soustředění a tichu, jako je 
lukostřelba, ale i některých atletických disciplínách, 
bude jejich užívání omezeno. Budou procházet ob-
dobnými bezpečnostními kontrolami jako na letišti, 
přičemž organizátoři již avizovali, že se soustředí na 
počítačové útoky, především v souvislosti s prode-
jem lístků. Olympijské hry jsou mezi kyberzločinci 
tradičně oblíbeným cílem sociálního inženýrství.
Organizační výbor letních LOH hodlá regulovat 
aktivity dobrovolníků pomáhajících s organizací 
her na sociálních sítích, jako je Twitter nebo Face-
book, a přísná pravidla jim mají zakázat zveřejnit 
cokoliv jiného než oficiální informace pořadatelů. 
Obdobně přísná pravidla však platí i pro sportovce 
samotné: Mezinárodní olympijský výbor sportovcům 
povolil, že mohou psát své zážitky prostřednictvím 
sociálních sítí a blogů, musejí ale dodržet několik 
podmínek, např. neuveřejňovat videa ze závodů, 
pouze z okolí a vlastních zážitků, nesmějí dělat žád-
nou reklamu a mohou uvádět odkazy pouze na své 

blogy, sociální sítě a na stránky olympic.org nebo 
london2012.com. Národní olympijské výbory však 
mohou tato pravidla ještě zpřísnit – např. italští spor-
tovci budou muset na olympiádě omezit používání 
sociálních sítí, nesmějí sdělovat informace o svém 
zdravotním stavu, ani jak se cítí jejich reprezentační 
kolegové. Důvodem je obava, aby informace ne-
zneužili sázkaři. Atleti zároveň nesmí sami sázet na 
výsledky v žádné z olympijských soutěží.

Pod dohledem
V oblasti IT technologicky zaštítí nadcházející olym-
pijské hry firma Acer, provozně je bude mít na 
starosti společnost Atos vybraná jako systémový 
integrátor zodpovědný za celou infrastrukturu OH. 
Systém řízení her zahrnuje koordinaci více než 
70 000 dobrovolníků prostřednictvím speciálního 
portálu, akreditace a vstupy, řízení pracovníků, 
lékařské služby, sběr a zpracování dat, aby byly 
okamžitě přístupná apod. Další klíčová součást, sys-
tém šíření informací zahrnuje řadu inovací, z nichž 
některé budou v Londýně použity vůbec poprvé. 
Například komentátorský informační systém (CIS) 
propojující všech 26 olympijských a 5 paralympij-
ských sportů, řízený z Technologického operačního 
centra (TOC), nervového centra olympiády. Umož-
ňuje komentátorům a žurnalistům v reálném čase 
nabídnout výsledky, které tak uslyší ještě dříve, 
než je přehluší řev davu. Poprvé bude nasazena 
i nová internetová aplikace myInfo+ umožňující 
akreditovaným médiím, oficiálním sportovním 
činovníkům a atletům přístup k detailním infor-
macím o výsledcích, medailích a rekordech apod.  
Další klíčovou složkou je středisko Equipment 
Deployment Centre, odkud bude konfigurováno 
a monitorováno více než 9500 počítačů, 900 serverů 
a tisícovka síťových a bezpečnostních zařízení a slu-
žeb ve více než 90 lokacích, kde se budou různé 
olympijské akce odehrávat. Nad jejich provozem 
bude bdít 3500 technologických specialistů. ■

Londýnská olympiáda bude i rozsáhlým testem nasazení 
různých technologií jako je např. NFC komunikace na 
krátkou vzdálenost pro bezkontaktní platby

Čistou vodu pro soutěžní disciplíny dodává 
pro olympijské hry již více jak 30 roků firma 
ProMinent. Dezinfekce je prováděna ozonem 
nahrazujícím dřívější chlorování. Primárně fyzi-
kální procesy úpravy vody zcela oproštěny od 
potřeby použití chemikálií nebo s minimálním 
množstvím chemikálie. Takto upravená voda spl-
ňuje všechna kritéria a požadavky FINA (Fédéra-
tion Internationale de Natation Amateur), která 
zastřešuje všechny národní plavecké asociace.

Rychlostní kombinézy Turbospeed firmy Nike mají pomoci k vítězství běžcům. Jejich koncept využívá tzv. zónovou 
aerodynamiku, odvozenou od designu golfových míčků.
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Telefónica jako první mobilní operátor v Čechách 
spustila komerční provoz bezdrátové sítě využívající 
nejmodernější přenosovou technologii LTE (Long 
Term Evolution). Pro spuštění LTE sítě, jejíž vybavení 
dodala pro českého operátora společnost Huawei, 
využila Telefónica tzv. síťovou neutralitu a provo-
zuje LTE síť na frekvenci 1800 MHz, šířka pásma je  
2 x 10 MHz. Technologie označovaná také jako 
síť čtvrté generace mobilní komunikace, nabízí 
až desetinásobně rychlejší datové přenosy než 
umožňuje v současnosti používaná 3G technologie.
„Zákazníkům nabídneme reálnou uživatelskou 
rychlost stahování dat až 60 Mbps a odesílání dat 
až 25 Mbps, to vše s odezvou sítě kolem 20 ms. 
Nejde o žádné laboratorní podmínky, ale reálné 
rychlosti, které jsme naměřili,“ říká Martin Škop, 
ředitel pro technologie a plánování sítí společnosti 
Telefónica Czech Republic.
Telefónica do České republiky už přinesla čtyři ge-
nerace systémů mobilní komunikace – provoz první 

mobilní sítě (tehdy ještě analogové technologie 
NMT) zahájila v roce 1991, o 5 let později v roce 1996 
následoval digitální systém druhé generace – GSM. 
V roce 2004 odstartoval provoz datové sítě CDMA, 
řadící se do třetí generace. Rok poté, jako první 
operátor v ČR, nabídla společnost služby UMTS. Nyní 
je na řadě jako aktuální technologická špička LTE.
Síť O2 LTE pokrývá obce Jesenice a Vestec (okres 
Praha Západ) a okolí, kde žije téměř 10 000 obyvatel 
a signál je dostupný také v pražském obchodním 
centru Chodov (kousek od sídla konkurenčního  
T-Mobile), kde je největší a nejmodernější prodejna 
O2 Experience Centre. Od konce června 2012 si 
mohou první zájemci pořídit jedno ze dvou zařízení 
podporujících LTE spolu se SIM kartou, aby mohli 
naplno využít možností této technologie. O2 nabízí 
tři tarify LTE Mobilní internet ve verzích L, XL a XXL 
za paušál 333, 550 a 800 Kč měsíčně s přenosovou 
rychlostí 4, 10 a až 60 Mbps. Zapůjčení modemů 
stojí jednu korunu (při vratné záloze 1000 Kč). ■

O2 zahajuje Ostrý prOvOz sítě Lte

Telefónica přináší do ČR novou generaci mobilní komunikace služby LTE. Mobilní připojení 
s rychlostí až 60 Mbps využijí však zatím jen obyvatelé příměstských částí Prahy a návštěvníci 
i jednoho z pražských obchodních center. 

Alcatel-Lucent představila už na mezinárod-
ním veletrhu spotřební elektroniky CES 2010  
v LasVegas zavedení LTE uvnitř hybridního 

vozu Toyota Prius. Auto je prototypem vytvořeným 
v rámci konceptu LTE Connected Car, který má 
demonstrovat možnosti, jež pokročilá přenosová 
technologie 4. generace nabízí prostřednictvím 
multiodvětvové spolupráce mezi sítí, různými typy 
elektronických zařízení a aplikací a dodavateli ob-
sahu, kteří by měli vyvíjet předintegrované aplikace 
a služby pro 3G a 4G/LTE sítě. Na jeho vývoji spolu-
pracovaly firmy Alcatel-Lucent, Atlantic Records, QNX 
Software Systems, Toyota Motor Sales USA, chumby 
a Kabillion. Právě model Toyota Prius je již od výrobce 
vybaven bohatou škálou moderních technologií, 

které LTE dokáže využít. Tradiční 
běžné autorádio např. nahradil 
velký zobrazovací panel, který 
mj. poskytuje vysokorychlostní 
připojení k internetu pro přístup 
k online obsahu, vozidlo samotné 
funguje jako přístupový bod WiFi. 
Mezi předváděnými aplikacemi 
byly např. video na vyžádání, 
možnost hraní her a multime-
diální zábavy, vylepšené komu-
nikační služby, eCommerce, Wifi 
hotspot a různé automobilní 

aplikace pro větší bezpečnost a pohodlí a zabez-
pečení. Právě poslední zmíněné aplikace jsou výrobci 
považovány za perspektivní trend, který může mít 
skutečně pozitivní vliv na životní prostředí a do-
mácnost. I když v současné fázi je využívána hlavně 
možnost zajistit komunikaci pro cestující, či zábavu 
pro děti na dlouhých cestách apod., výhledově 
může „propojené vozidlo“ díky vysokorychlostním 
datovým přenosům prostřednictvím LTE nabídnout 
i další zajímavé služby. Kromě vylepšené navigace 
optimalizující trasu a jízdu vozu i z hlediska snižování 
emisí a monitorování vozu i jeho různých parametrů, 
což zajistí jeho udržování ve špičkové kondici např. 
také možnost ovládat z auta i řízení spotřeby energie 
v domácnosti, služby na základě lokalizace apod. ■

Lte může nabídnOut zajímavé sLužby  
i ve vOzidLech

O tom, že pokročilé komunikační technologie jako je LTE mají mnohem větší potenciál, než 
jen videohovory či rychlé připojení k internetu, se snaží přesvědčit i projekty zaměřené mimo 
klasický ICT segment, např. v oblasti automobilismu.

Foto: Alcatel-Lucent

WiFi  
hotspot 
a spojovací 
vybavení

Vylepšená 
navigace 

s pokročilými 
službami

Dodavatelé obsahu pro 
multimediální zábavní systém

nárOdní síť cesnet2  
je připravena  
na rychLá data
V české národní výzkumné síti CESNET2 
proběhlo úspěšné testování přenosu o ka-
pacitě 100 Gb/s. Zkoušky se prováděly mezi 
uzly Praha a Hradec Králové, a to jak na 
přímé trase o délce 159 km, tak na lince 
vedoucí přes Brno a Olomouc o celkové 
délce 631,5 km. 
Výsledky potvrdily, že optická síť CESNET2 je 
plně připravena na nasazení přenosové tech-
nologie 100 Gb/s, kterou poskytují jen nejpo-
kročilejší infrastruktury. Díky tomu může už letos 
sdružení Cesnet v jádru sítě realizovat přechod 
na 100 Gb/s. 
Průběh první fáze testu, kterým byla zkouška 
samotné optické sítě DWDM, prokázal bez-
chybný přenos optickým kanálem o kapacitě 
100 Gb/s bez jakéhokoli nepříznivého ovlivnění 
sousedního 40Gb/s kanálu. Ve druhé fázi se 
testovala celá síť a přenos byl bezchybný jak 
na optické, tak na síťové úrovni.
První testy přenosového systému 100 Gb/s v reál - 
ném provozu sítě CESNET2 provedlo sdružení 
ve spolupráci se společností Alcatel-Lucent již 
vloni v srpnu. Cílem bylo nejen prověření při-
pravenosti sítě na významný výkonnostní skok 
na maximální přenosovou rychlost současnosti, 
ale rovněž vyzkoušení produktů od různých 
výrobců a ověření jejich vzájemné spolupráce. 
Různorodost síťových prvků od více dodavatelů 
nejen zvyšuje konkurenční prostředí na trhu 
špičkových síťových zařízení, ale především 
provozovatele neomezuje při rozvoji jeho sítě 
a nevystavuje jej závislosti na vývojových plá-
nech jednoho výrobce. Pro optickou síťovou 
infrastrukturu národní sítě CESNET2 je podpora 
heterogenity nutnou podmínkou pro dosažení 
špičkových výkonů sítě a pro její neustálé udržo-
vání na čele síťového rozvoje. Provedené testy 
potvrzují, že obavy provozovatelů ze složitější 
obsluhy a údržby heterogenního přenosového 
systému jsou neopodstatněné. Cesnet je připra-
ven nabídnout podrobné zkušenosti ze zkoušek 
zájemcům o spolupráci.
Národní síť ČR pro výzkum a vzdělávání 
CESNET2 nabízí už řadu let přenosovou kapa-
citu 10 Gb/s na optické infrastruktuře s využitím 
vlnového multiplexu, kde několik vlnových délek 
paralelně podporuje signály o multigigabitové 
rychlosti, čímž se kapacita každého optického 
vlákna zmnohonásobuje. Paketová síť umístěná 
nad fyzickou optickou infrastrukturou běží na 
protokolu IP. Zároveň se pracuje na hybridizaci 
sítě, tzn. na poskytování vyhrazených optických 
cest (tzv. lambda služeb) přímo na optické in-
frastruktuře, aby ještě lépe vyhověla nejvyšším 
požadavkům na rychlost a odezvu náročných 
přenosů. Typicky se v páteřní síti dosahuje pře-
nosové kapacity 10–40 Gb/s, ale vzhledem ke 
stále rostoucímu objemu provozu je moderni-
zace jádra sítě na 100 Gb/s nezbytná. ■
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I když na trhu již existují různá řešení proti tzv. mrt-
vému úhlu, či slepému místu u zpětného zrcátka 
automobilu, pokud není vybaveno některým ze 
specializovaných elektronických systémů, jde zpra-
vidla o řešení v podobě mírně vypouklého pano-
ramatického zrcátka. Daní za širší rozhled je ovšem 
to, že zakřivený povrch drasticky narušuje vzhled 

objektů viděných v odrazové ploše zrcátka. Řidič 
tak nevidí skutečný provoz v příslušném směru, 
což je ovšem často příčinou mnoha dopravních 
nehod. Dr. Andrew Hicks, profesor matematiky na 
filadelfské Drexelově univerzitě, vytvořil postranní 
zrcadlo, které eliminuje mrtvý úhel a zobrazuje 
situaci po straně za vozidlem v reálné perspektivě, 
přičemž nevykazuje žádné zkreslení.

Disco koule, která ukazuje 
reálný nezkreslený obraz
Ačkoli Hicksovo zrcátko je zhotoveno z jednoho 
kontinuálního kusu skla, ve skutečnosti má velice 
jemné nejednotné zakřivení, které je výsledkem 
desítek tisíc výpočtů. „Představte si, že povrch zrcadla 
je vyroben z mnoha menších zrcadel nastavených 
v různých úhlech, podobně jako disco koule. Spe-
ciální algoritmus, tedy soubor výpočtů manipuluje 
směr každé plošky této metaforické disco koule 
tak, že každý paprsek světla, který se odráží od zr-
cadla, ukazuje řidiči široký, ale ne příliš zkreslený, 
obraz scény za ním,“ popisuje Dr. Hicks svůj vynález.
A zatímco standardní ploché zpětné zrcátko na 
straně řidiče může zobrazovat výhled v rozsahu 
pouze asi 15 až 17 stupňů, Hicksovo zrcadlo 
obdobných rozměrů tak nabízí naproti tomu 
řidičům zorné pole přibližně 45 stupňů, při-
čemž narušení tvarů nebo přímých plochých 
linií je minimální, prakticky stěží zjistitelné.
Přestože Andrew Hicks jako první vyvinul své po-
zoruhodné zrcadlo už před několika lety, americký 
patent se mu na něj podařilo získat teprve nedávno. 
Auta vyráběná v USA musí totiž přijít z továrny s plo-
chými zrcátky u řidiče, vnější zakřivená zrcadla jsou 
přípustná pouze na straně spolujezdce, a to jen po-
kud jsou označena upozorněním „objekty v zrcadle 
jsou blíže, než se zdají“, Nicméně Dr. Hicks doufá, 

že jeho zrcadlo může být komerčně úspěšné jako 
bezpečnostní příslušenství na trhu s náhradními díly.

Kouzelná zrcadla jako 
z Alenky v říši divů
Na zrcátka je Andrew Hicks opravdu specialistou. 
Už před třemi lety představil jiný pozoruhodný pro-
jekt – zrcadlo, které se jako zrcadlo vůbec nechová. 
Přesněji řečeno: umožňuje zobrazit obraz nikoli 
zrcadlově převrácený, jak jsme zvyklí, ale tak, jak 
bychom jej viděli normálně, z vlastního pohledu. 
K tomu, aby dosáhl tohoto efektu, použil složité 
matematické algoritmy, s jejichž pomocí stvořil 
zrcadlo odrážející obraz “normálně”, takže např. text 
v něm lze běžně číst tak jako v knize, kterou bychom 
měli přímo před očima. Aby dosáhl tohoto efektu, 
je povrch zrcadla zjednodušeně řečeno speciálním 
způsobem zakřivený a ohnutý, což způsobuje, že 
světelné paprsky se v něm lomí a odrážejí zcela 
jinak, resp. procházejí povrchem zrcadlové plochy 
a poté jsou před tím, než jsou vyslány zpět do oka 
pozorovatele převráceny.
Reverzní zrcadlo není jediným Hicksovým výtvorem 
tohoto druhu. Vytvořil rovněž další zrcadlové spe-
ciality, o nichž informoval např. prestižní odborný 
magazín NewScientist, jako třeba usměrňovací 
zrcadla, zrcadla s ekvivalentním rozlišením, rovno-
úhlá a equicylindrická zrcadla apod. Mohou najít 
(zejména ve spojení s kamerami a dohledovými sys-
témy) využití v řadě aplikací, např. můžou pomoci 
vytvořit čočky a optické systémy, které poskytují 
širokoúhlé zobrazení nebo odstraňují zkreslení 
zatěžující běžnou optiku. ■

HRÁTKY SE ZRCÁTKY

Americký časopis NewScientist přinesl informaci o pozoruhodných optických systémech, 
které zobrazují zcela jinak, než bychom od zařízení tohoto typu očekávali, a díky těmto svým 
vlastnostem mohou být zajímavým řešením pro řadu užitečných aplikací, které nám pomáhají 
v běžném životě. Například pro zpětná zrcátka u automobilů…

Obě zrcátka jsou plochá, ale v Hicksově novince má řidič 
komplexnější přehled o situaci   

Zrcátko-nezrcátko: obraz není převrácený 
jako u běžného zrcadla (resp. je, ale až 
na ním), takže pozorovateli se jeví jako 
viděný jeho očima

Dvě desetiletí poté, co Kyocera představila svou 
unikátní technologií tisku nabízející extrémně 
dlouhou životnost, vysokou kvalitu tisku společně 
s nízkými celkovými náklady na vlastnictví a mi-
nimální dopady na životní prostředí, založenou 
na tiskových válcích z amorfního křemíku s velmi 
dlouhou životností, představila další pozoruhodnou 
inovaci v oblasti tisku. „Naše dlouhodobě používaná 
technologie Ecosys významně přispívá k ochraně 
životního prostředí. Nejen že produkuje až o 75 % 
méně odpadu než běžné systémy, ale i válec našich 
zařízení vydrží až 30krát déle než obvykle. Udělali 

jsme tedy další krok a vyvinuli toner s biomasou. 
Používáme výhradně biomasu certifikovanou RSPO,“ 

říká Berthold Hurtz, produktový manažer společ-
nosti Kyocera Document Solutions v Evropě.
Organizace RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil) byla založena v roce 2004 na podnět Světového 
fondu na ochranu přírody (WWF) s cílem podpo-
rovat udržitelné způsoby pěstování palmového 
oleje a tím chránit životní prostředí. Certifikované 
kultivace RSPO dodržují přísná společenská a eko-
logická kritéria, která zaručují, že při výrobě zařízení 
nebudou používány suroviny určené k produkci 
potravin. 
Výroba nových tonerů z biomasy vytvoří o 30 % 
méně emisí C0

2
, vzhledem k tomu, že biomasa 

je uhlíkově neutrální a tudíž se 30 % emisí CO
2
 

neuvolní do atmosféry, jako dříve. Zavedení to-
nerů s biomasou je plánováno na druhé pololetí 
roku 2012, a Kyocera je bude zpočátku dodávat 
pro 5 modelů své oceňované série multifunkčních 
zařízení s označením FS. ■ /kap/

PRVNÍ TONER NA SVĚTĚ OBSAHUJÍCÍ BIOMASU

Společnost Kyocera Document Solutions vyvinula jako první na světě toner obsahující 30 % 
složek založených na rostlinné bázi – tzv. biomasy. Ve srovnání s konvenčními tonery jsou 
výjimečné především nízkým množstvím emisí CO2 při výrobě i likvidaci.
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Chybějící podpora státu a nedostatečná síť dobí-
jecích stanic jsou hlavními problémy, které v tu-
zemsku brání rozšíření automobilů poháněných 
plynem nebo elektřinou, shodují se předsedové 
České automobilové společnosti Branko Remek 
a Asociace NGV Zdeněk Prokopec, kteří o této pro-
blematice jednali na konferenci odborníků o alter-
nativních pohonech Autosympo 2012 při otevření 
vědecko-technického centra v Roztokách u Prahy. 
Vědecký park za 450 mil. Kč, dostavěný na konci 
loňského roku, už začal fungovat ve zkušebním 
provozu a stovka vědců tam bude pracovat na 
vývoji a výzkumu progresivních motorů. 

Technologicky na výši, ale…
Branko Remek vidí důvod menšího zájmu o auta 
s motory na alternativní pohony, zejména kvůli 
vyšší pořizovací ceně, která je např. u elektromobilů 
až dvojnásobná proti klasickým autům, u vozidel 
na CNG už rozdíl tak výrazný není. Bez podpory se 
v dnešní konkurenci stále vylepšovaných vozidel se 
spalovacími a vznětovými motory neobejdou. Proto 
jsou zvýhodňována např. emisní legislativou, nižším 
daňovým zatížením nebo možností lepšího parko-
vání v centrech měst či nákupních komplexech.
Zatím je hlavním motorem jejich intenzivního vý-
zkumu a vývoje rostoucí cena fosilních paliv: tradiční 
motory už sahají na hranici svých technických mož-
ností pokud jde o spotřebu, a i když existují vozidla 
schopná ujet na litr benzínu stovky kilometrů, jsou to 
zatím jen prototypy, sloužící k demonstraci techno-
logických možností, ale těžko využitelné pro běžný 
provoz – rekordní koncept VW je technický zázrak 
sui generis, ale rozhodně ne vůz, s nímž se odveze 
čtyřčlenná rodina pohodlně na víkend či na dovo-
lenou nebo v něm bude pekař rozvážet své housky. 
K finančním důvodům, které dnes pohánějí vpřed 
výzkum alternativních pohonů, může ale přibýt ještě 
další významný argument: bezpečnost a ekologie. 
Nedávno zveřejněná studie poukazuje na přímou 
odpovědnost zplodin naftových motorů za zvýšený 
výskyt rakoviny, a to může znamenat citelnou ránu 
pro diesely. Světová zdravotnická organizace (WHO) 
oznámila v polovině června, že výzkum provedený 
Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) 
potvrdil, že spaliny naftových motorů vyvolávají 
rakovinu, a byly proto nově přeřazeny z kategorie 
látek podezřelých, že vyvolávají zhoubné nádory 
mezi oficiálně potvrzené nebezpečné karcinogeny, 
jako je azbest, tabák, arzén, alkohol nebo yperit. 
Zájem o auta na plyn podle předsedy NGV Zdeňka 

Prokopce roste zejména v posledním roce a půl, kdy 
začala výrazně zdražovat klasická paliva, ale brzdou je 
podobně jako u elektromobilů stále řídká síť čerpa-
cích stanic na CNG ve srovnání s hustou sítí „benzínek“, 
které jsou takřka na každém rohu, často na dohled 
od sebe. V současné době je v Česku kromě asi 150 
firemních plnicích stanic, které však nemohou běžně 
využívat všichni řidiči, zhruba 40 veřejných čerpacích 
stanic na plyn. Hlavní výhody aut na plyn nebo elek-
třinu vidí v úsporách za nákup pohonných hmot, tiš-
ším a ekologičtějšímu provozu. Problémy jsou kromě 
nedostatku čerpacích stanic a vyšší pořizovací ceně 
auta také s kratší dojezdovou vzdáleností.

Dnes ještě s problémy, budoucnost je 
ale slibná
U elektromobilů je to kromě ceny a nedostatku veřej-
ných dobíjecích stanic ještě další handicap: omezená 
dojezdová vzdálenost, aspoň u „lidovějších“ modelů 
v podobě malých aut, na která výrobci hodně sázejí 
i díky jejich nižší hmotnosti, kterou musejí elektro-
motory uvádět do pohybu. Nicméně ani to nebude 
problém, který je bude provázet trvale a odborníci 
prognózují elektromobilům slibnou budoucnost.
Elon Musk, šéf společnosti Tesla Motors je přesvěd-
čen, že do 20 let bude více než polovina nových 
aut elektrická. Na tiskové konferenci při představení 
nového revolučního modelu Tesla S s dojezdem 
500 km se nechal slyšet, že jeho předpověď nemusí 

dokonce nastat až za 20 let, ale klidně za 12 až 15 let.
K rozvoji elektromobility by mělo výrazně přispět 
i zlepšování dojezdu vozidel na elektrický pohon 
a pokles cen baterií, který bude znamenat výrazné 
snížení dnes poměrně vysoké ceny elektromobilů 
(nyní tvoří baterie až 70 % ceny vozidla, jež je jed-
nou z hlavních brzd jejich rychlejšího nástupu). 
Ministr energetiky USA Steven Chu odhaduje, že 
do roku 2015 klesne cena baterií pro elektrická 
auta o 70 %. O dalších 58 % pak cena klesne mezi 
lety 2015 až 2020. Pokud se zdárně podaří přenést 
výsledky výzkumů do praxe, do roku 2018 podle něj 
klesne cena baterií o polovinu. Jako příklad uvádí, 
že jestliže v roce 2008 stála baterie např. 400 000 Kč, 
v roce 2015 bude ta samá (resp. o té samé energii) 
stát 120 000 Kč. A v roce 2020 pak 69 600 Kč. Zdá se 

vám tato predikce přehnaně optimistická? Z dneš-
ního pohledu možná, ale při pohledu, jak rychle 
postupuje technologický a na něj navazující cenový 
vývoj v oblasti počítačů (prakticky každý rok přichází 
nová výkonnější generace, která nabízí za stejnou či 
nižší cenu lepší parametry), nevypadá už bateriová 
prognóza tak nereálně. Elon Musk, šéf Tesla Motors 
a kosmické SpaceX nedávno uvedl, že cena baterií 
brzy klesne pod 200 dolarů na kWh. Pro srovnání: 
před rokem byla cena za 1 kWh v baterii odhado-
vána na 500–600 dolarů, elektromobil Nissan Leaf 
ji poté, co se začal prodávat ve velkém, dokázal 
srazit na 375 dolarů, a to rozhodně není konečná.

Vodík: nenápadný favorit v pozadí
Palivem budoucnosti bude však podle vizionářů 
alternativních pohonů zřejmě spíše vodík – energie 
vyráběná ze zdroje, jehož jsou kolem nás nevyčer-
patelné zásoby, který je ekologický (jedinou emisí 
vznikající při jeho spalování je pára) a relativně 
snadno vyrobitelný, plnění navíc srovnatelné s tan-
kováním běžného paliva. Na slibné cestě je i řešení 
jeho skladování, dosud jeden z hlavních problémů.
I vodíková vozidla se sice dnes ještě více než elektro-
mobily a auta na CNG potýkají s nedostatečnou in-
frastrukturou, ale už existují, a dokonce se i prodávají 
(nebo půjčují, jak postavila svůj koncept vodíkové 
mobility automobilka Honda u svého modelu FCX 
Clarity). A bude jich přibývat. ■

TECHNOLOGIE ALTERNATIVNÍCH POHONŮ 
VOZIDEL, CNG A ELEKTROMOBILITA

VOZIDLA, KTERÁ NEJEZDÍ NA BENZÍN ČI NAFTU: 
PERSPEKTIVNÍ, ALE ČEKÁ JE JEŠTĚ DLOUHÁ CESTA

Alternativní pohony si sice začínají prorážet cestu i do našich končin, ale přes často deklaro-
vanou podporu zatím nemají na růžích ustláno. V Česku je prostě málo stanic pro auta, která 
jsou poháněna něčím jiným než tradičními palivy, takže tyto vozy jsou pro prakticky uvažující 
řidiče zatím málo atraktivní.

Vodíková budoucnost: Honda FCX Clarity a její pohonná 
jednotka: Tento silný malý elektrický motor, diferenciál 
a převodovka nabízejí výkon 134 k a ani gram emisí z výfuku
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„Původní koncept této kompaktní plničky, jejímž 
srdcem je náš kompresor Jikov, ale stále zdoko-
nalujeme a vylepšujeme podle potřeb trhu. Díky 
tomu z nich lze už sestavit firemní plnicí stanici stla-
čeného zemního plynu pro rychlé plnění menších 
a středních flotil vozidel. Zájem o toto jednoduché 
a cenově dostupné řešení je obrovský. Od začátku 
letošního roku jsme schopni pokrýt již celé spek-
trum plnicích stanic od těch malých domácích 
až po vysoce výkonné pro veřejné použití. A to 
díky výhradní spolupráci s německým partnerem. 
Jedna taková aplikace právě teď vzniká v Písku, kde 
budou hlavním odběratelem ČSAD Autobusy České 
Budějovice. Ty ve městě od nového roku nasadí 
v hromadné dopravě autobusy jezdící právě na 
CNG,“ říká Jiří Slíva, ředitel společnosti Motor Jikov 
Strojírenská.
Zařízení, které mělo původně oslovit především 
privátní uživatele, živnostníky a individuální mo-
toristy, aby jim umožnilo plnit osobní auta na CNG 
v pohodlí bydliště připojením na domovní rozvod 
zemního plynu, tak získává další široké využití. 
„Pro podporu využívání CNG vozidel na českých 
silnicích firma udělala kus práce. Zvláště za situ-

ace, kdy je síť veřejných plnicích stanic v Česku 
stále velmi nízká,“ uvádí Zdeněk Prokopec, před-
seda představenstva Asociace NGV (Natural Gas 
Vehicle), která se zabývá právě podporou dopravy 
na stlačený zemní plyn a biometan. Podle něho je 
stále více lidem jasné, že právě CNG je rozumnou 
alternativou ke drahé, cenově nestabilní ropě a jejím 
derivátům, neboť CNG šetří až 50 % provozních 
nákladů na pohonné hmoty a až o 90 % snižuje 
emisní zátěž. „Ale firmy i motoristé, když se pro pře-
chod svých vozů na CNG rozhodnou, musí k tomu 
mít odpovídající podmínky. A ty u nás stále nejsou 
ideální. Proto auta na CNG v Česku stále tvoří jen 
desetinu procenta. A to je velmi málo. Každý takový 
počin, rozšiřující nabídku, ať už v podobě této pl-
ničky nebo širšího spektra >plynových< aut, má 
svůj nezpochybnitelný význam,“ poznamenává 
Prokopec. 

Základem je kompresor Jikov
Plničky Motor Jikov představují kompaktní zařízení 
vybavené automatickou řídicí jednotkou, sušičem 
plynu, plynoměrem a množstvím bezpečnostních 
prvků jako je trhací spojka, metanové čidlo a tep-

lotní kompenzace plnicího tlaku. Jejich základem 
je třístupňový tříválcový kompresor vyvinutý a vy-
ráběný ve společnosti Motor Jikov Strojírenská v So-
běslavi pod ochrannou známkou JIKOV. Maximální 
výstupní tlak zemního plynu je 235, resp. 250 bar. 
Výrobek se vyznačuje jednoduchou obsluhou, 
spolehlivostí, nízkými provozními a servisními ná-
klady. Zdrojem zemního plynu je běžný domácí 
nebo firemní rozvod, na který je plnička napojena 
přes zrevidovanou přípojku. Kompresor zemní plyn 
stlačuje a plní jím buď přímo v reálném čase nádrž 
vozidla (pomalé plnění) nebo speciální tlakový zá-
sobník, ze kterého pak lze stlačený plyn použít pro 
rychlé plnění tlakových nádrží jednotlivých vozidel 
podobně jako u veřejné čerpací stanice.
„V oboru CNG vidíme obrovský potenciál. Dokázali 
jsme najít mezeru na trhu a dnes figurujeme na 
českém trhu jako jediný výrobce malých plnicích 
jednotek, navíc s komplexním zákaznickým servi-
sem. Hodně práce nás ale čeká, protože zemní plyn 
je pro většinu uživatelů motorových vozidel stále 
velkou neznámou,“ říká Jiří Slíva. 

Roste zájem firem 
Společnost Motor Jikov Strojírenská nyní registruje 
poptávku hlavně u firem a institucí, které pod tlakem 
vysokých dopravních nákladů na klasická paliva 
připravují přechod svého vozového parku na CNG, 
ale k veřejné plničce mají daleko. Pro ně umí z ma-
lých, kompaktních plniček postavit vlastní čerpací 
stanici, v níž mohou plnit své vozy doslova na svém 
dvoře. Roční úspory za pohonné hmoty jsou pak 
až v řádech miliónů korun. To návratnost takové 
investice zkracuje na jeden až tři roky podle najetých 
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Podobná velká výkonná plnička vyroste v Písku
Malé kompaktní plničky využívá pro svá firemní vozidla, jezdící na CNG, i sama společnost 
MOTOR JIKOV Group

Produkce nového výrobku roste  
– sázka na Plničky cnG Motoru Jikov vyšla

Před dvěma, třemi lety to byl pouhý záměr, o němž v jihočeské akciové společnosti MOTOR 
JIKOV Group uvažovali, jak ho uchopit, a když ano, jakým směrem se vydat. Dnes jsou malé 
„čerpací stanice CNG“, o nichž byla tehdy řeč, úspěšnou součástí výrobního programu dceřiné 
společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s. 
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Zajímavou studii na toto téma zpracovala po-
jišťovna Arval, člen finanční skupiny Paribas. Po-
rovnává výhody a nevýhody dieselového a CNG 
pohonu z pohledu TCO (Total cost of operation), 
tedy celkových nákladů užívání vozidla, což je nej-
realističtější způsob, který bere do úvahy ne pouze 
vybrané faktory jako je např. pořizovací cena či 
obvyklá spotřeba pohonných hmot, ale náklady 
na vozidlo jako celek v komplexním pojetí. TCO je 
jediný indikátor, který dává celkový obrázek nákladů 
očekávaných po dobu provozu vozidla. TCO model 

CNG versus diesel z hlediska TCO Při ekonomických rozvahách vychází ob-
vykle vozy s dieselovým pohonem, pokud jde 
o spotřebu paliva v a nákladech na pohonné 
hmoty (díky zpravidla levnější naftě), pro-
vozně výhodněji než automobily benzínové. 
Silnou konkurencí a lákadlem pro příznivce 
úspor z tohoto pohledu představuje pohon 
na CNG, ovšem tyto vozy jsou (obdobně jako 
při srovnání diesel vs. benzín) dražší. Co je 
tedy výhodnější?

Daně a poplatky
Náklady na palivo
Pojištění
Služby
Finanční splátka

kilometrů. Prokazatelné přitom je, že čím vyšší počet 
najetých kilometrů, tím rychlejší návratnost. 
Právě s ohledem na potřeby českého trhu jihočeská 
společnost nyní připravuje i investičně méně nároč-
nou variantu. Klíčové parametry - prvotřídní jakost, 
stoprocentní bezpečnost a garantovaný výkon, 
budou zachovány. Jediný rozdíl bude v komfortu 
obsluhy, kde digitální řídicí jednotku s moderním 
displejem nahradí základní ovládání. První levnější 
prototypy budou k dispozici v létě. Připravují se 
ale i další typy, například výkonnější kompakt 
a modifikace podle elektrické napájecí soustavy  
220 nebo 120 V.

Plničku ocenil i švédský expert 
„Dostupnost plnicích stanic je jedním z důvodů, 
ovlivňujících nákup vozidel na CNG,“ upozorňuje 
Zdeněk Prokopec z NGVA. Nepřekvapí pak, že před 
časem Mattias Svensson ze Swedish Gas Centre, 
zařadil tento český výrobek v rámci celoevropského 
projektu GasHighWay mezi čtyři evropské příklady 
úspěšné praxe na trhu CNG. „Projekt, jehož se účast-
nila celá řada odborníků z 11 zemí měl za cíl přispět 
k rozvoji CNG v Evropě. Nešlo přehlédnout tento 
produkt, který umožňuje překonávat bariéry nižší 
hustoty sítě čerpacích stanic. Plnička naplňuje cíle 
dopravní strategie EU pro snížení emisí a náhradu 

tradičních paliv ekonomičtější variantou,“ vysvětlil 
tuto „nominaci“ Svensson. Ten za důležitý moment 
rozvoje odvětví označil regionální partnerství mezi 
soukromým a veřejným sektorem (PPP), protože se 
buduje nový trh a ten vyrůstá zpravidla z menších, 
ale dlouhodobých, projektů. 

Možnost uvažovat o vozidlech, jezdících na CNG, 
tak získaly i tam, kde se nelze dostat k veřejným 
plnicím stanicím. To platí třeba pro vysokozdvižné 
vozíky, rolby na úpravu ledu, kolejová nebo letištní 
vozidla. Navíc se ukazuje, že se z kompaktní plničky 
může stát i dobré exportní zboží, protože zájem 
o ni už skupina Motor Jikov Group registruje z řady 
evropských zemí. 
Vždy je ale třeba zhodnotit představy a podmínky 
konkrétních zákazníků a pak navrhnout optimální 
řešení. „Naše zařízení je variabilní a přizpůsobí se 
počtu a režimu plněných vozidel. Navíc disponu-
jeme zázemím silné strojírenské skupiny, což se 
pak projevuje v úrovni poskytovaných služeb a ser-
visu. Nejsme jen prodejce, ke každému zákazníkovi 
přistupujeme individuálně od prvního kontaktu 
a návrhu konkrétního CNG řešení až po následnou 
záruční i pozáruční péči,“ říká Jiří Slíva.
Strojírenský holding Motor Jikov Group v plničce 
získal finální výrobek, který zapadá do jeho pod-
nikatelské strategie postavené na sofistikované, 
inovativní strojírenské a slévárenské produkci. Pod-
pořit by ji měla i letos v lednu podepsaná dohoda 
s německou firmou Schwelm Anlagentechnik. Ta 
skupině umožňuje nabízet nejen své vlastní kom-
paktní malé plničky, ale i velké plnicí stanice, včetně 
těch veřejných. ■� Zdeněk Zuntych
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představuje přesné srovnání alternativních modelů 
a je základem pro fleetové rozpočty i příležitosti 
pro optimalizaci.
Pro výpočty TCO byly ve studii společnosti Arval CNG 
vs. diesel použit předpoklad stejně vybavených vozi-
del s podobným výkonem a jejich obvyklé současné 
ceny (model je vodítkem pro současné rozhodování), 
přičemž do kalkulace byla zahrnuta i skutečnost, že 
vozy s pohonem na CNG jsou zpravidla dražší, i když 
se výrobci už snaží kdysi poměrně výrazné cenové 
rozdíly mezi těmito variantami minimalizovat. Tyto 
vyšší ceny bývají na druhou stranu do značné míry 
kompenzovány podporou importérů vozidel na 
alternativní pohon (většinou vyšší % sleva). Při sta-
novení ceny paliva pro propočty byl použit průměr 
za dva roky, aby byl redukován vliv cenových výkyvů 
a dosažen objektivnější obraz. Pro provozní režim 
vozidel je uvažován nájezd 120 tis. km za 48 měsíců 
(tzn. dvou let), čili zhruba 60 tis. km ročně, ale ve 
víceletém cyklu jsou parametry vyrovnanější, je mi-
nimalizováno zkreslení vlivem např. nepravidelností 
a anomálií v běžném provozu vozidla apod.. 
Porovnávány byly vozy v běžné verzi a v ekvivalentní 
CNG alternativě. Jako modelové příklady posloužily:
Fiat Dobló 1.6 MJ MyLife 77 kW a Fiat Dobló 1.4 Na-
tural Power MyLife 88 kW, Volkswagen  Caddy 1.6 TDi 
Hihgline 75 kW a Volkswagen Caddy 2.0 CNG High-
line 80 kW, Volkswagen Touran  1.6 TDI BMT Trendline 
77 kW a Volkswagen Touran 1.4 TSI EcoFuel Trendline 
110 kW, Opel Zafira 1.7 CDTI Classic 92 kW a Opel 
Zafira 1.6 CNG Classic 110 kW, Volkswagen Passat   
2.0 TDI BMT Comfortline 103 kW a Volkswagen Passat  
1.4 TSI EcoFuel Comfortline 110 kW, Mercedes Benz 
E 220 CDI BE a Mercedes Benz E 200 NGT BE 120 kW
Do studie praktického srovnání CNG vs. diesel se 
promítly mj. tyto faktory, které by zřejmě hrály roli 
při rozhodování mezi zmíněnými variantami:
●● Řidší čerpací síť stanic CNG než nafty
●● Konec zákazu parkování v podzemních gará-

žích (dle vyhlášky technických podmínek požární 
ochrany staveb)
●● Výhoda akčního rádiusu vozidla na CNG (dvě 

nádrže)
●● Vysoké oktanové číslo CNG – při úpravě motoru 

výrobcem na vyšší výkon
●● V drtivé většině případů ekonomicky výhodnější 

vozidlo na CNG
A závěry, k nimž studie došla?
●● Jediným ústupkem ekologii je v případě CNG je 

řidší síť čerpacích stanic.
●● Alternativa CNG přináší jasnou ekonomickou 

i ekologickou úsporu a není v žádném případě 
uživatelským kompromisem v jízdních vlastnostech, 
či bezpečnosti provozu.
●● Na trhu jsou dostupné modely konvenčního 

vzhledu bez kompromisů ve volbě výbavy při-
nášející oproti naftovým variantám svižnější sve-
zení s větším dojezdem než dieselové varianty.
Také při porovnání emisí motorů vychází lépe 

(s výjimkou metanu) oproti dieselovým jednotkám 
CNG pohon, který je v daleko menší míře zatížen 
negativními prvky v podobě zplodin, jako jsou oxid 
uhličitý a uhelnatý, oxidy dusíku, organické látky či 
pevné částice. Prakticky jediným parametrem, kde 
dieselové motory dosahují v oblasti emisí lepších 
hodnot je produkce metanu, který CNG pohon 
obsahuje, ale diesel nikoli. ■● Jan Tejnor, Arval

Oproti další plynové alternativě – LPG (zkapal-
něný rafinerský plyn neboli propan-butan) pro 
CNG hovoří kvalita (u LPG nejednotná, záleží na 
distributorovi, resp. zdroji) a jeho fyzikální vlastnosti 
(LPG těžší než vzduch nelze odvětrávat). Oktanové 
číslo vyšší i oproti naftě a benzínu (130 oktanů) 
umožňuje vysoký výkon motorů při nízké zatížení 
životního prostředí. Nezanedbatelným faktorem 
je i nižší hlučnost CNG motorů, např. u nákladních 
automobilů a autobusů představuje snížení hladiny 
hluku o cca 6 db.
Na rozdíl od nyní rovněž preferovaných elektromo-
bilů je doba plnění CNG u veřejných plnicích stanic 
prakticky srovnatelná s běžným tankováním, za-
tímco i u rychlodobíjení je to minimálně 15–20 min. 
U menších stanic či pomaloběžných plniček v řádu 
desítek minut či několika málo hodin.
K hlavním nevýhodám CNG patří v současné době 
řidší síť čerpacích stanic ve srovnání s možnostmi 
nabízenými běžnými palivy a vyšší ceny vozidel 
určených pro tento druh pohonu. To je však zjevně 

jen otázkou času – ke konci roku 2012 by v ČR mělo 
fungovat celkem 45 plnících stanic, a k roku 2020 
se předpokládá cca 250 veřejných stanic, které by 
v té době mělo využívat na 300 000 vozidel na CNG 
jejichž provoz se předpokládá, z toho cca 2 000 
autobusů. Také jejich cena se bude nepochybně 
s postupem času snižovat.
Bezpečnost CNG automobilů, která je u plynem 
poháněných vozidel často diskutována, je v pří-
padě CNG pohonu (oproti LPG) vyřešena: Hrozba 
výbuchu plynu je minimalizována  – zemní plyn 
se rozptyluje, vyšší teplota zápalnosti, přízni-
vější mez výbušnosti ve směsi se vzduchem. 
Silnostěnné tlakové nádoby odolávající nárazu 
jsou umístěny ve spodku vozidla a nepřicházejí 
tedy ani v případě havárie do styku s přímým 
nárazem. Jsou vybaveny spolehlivými bezpeč-
nostní ventily s elektromagnetickým uzávěrem, 
tlakovou a tepelnou pojistkou. Díky tomu už nyní 
vozidla na CNG mohou parkovat v podzemních 
garážích. ■● /jat/

Proč má smysl investovat do vozidel na CnG?

V případě zemního plynu je to především ekonomická výhodnost (zemní plyn bude vždy i při 
vypršení státní podpory levnější) díky nízké spotřební dani a nulové silniční dani, navíc je CNG 
ekologické palivo. Nabízí nižší náklady na PHM, servis, daně a možnost úspory na povinném ručení. 
Zásoby zemního plynu jsou také větší než ropy (300–500 let), což ale dnešní řidiče asi trápit nemusí...
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Jak firma deklaruje, konečným cílem je odstranění 
ekologického dopadu osobní dopravy. Tomu má 
pomoci ekologická mobilita. Prvním projektem 
byl dvoumístný automobil pro místní dopravu 
z hi-tech kompozitů poháněný vodíkovými pali-
vovými články. Na jejich špičkových parametrech 
mají zásluhu také palivové články dodávané sin-
gapurskou firmou Horizon Fuel Cell Technologies, 
která se specializuje na hi-tech produkty 
v oblasti pokročilých zdrojů energie.
U jeho zrodu byl výzkumný projekt 
LIFECar (LIghtweight Integrated Fuel 
Efficient Car – lehké integrované 
úsporné auto) a vodíkový pali-
vový článek, který poháněl 
sportovní vůz vycházející 
z modifikovaného road-
steru Morgan Aero 8. 
Ten nebyl navržen 
pro silniční provoz, 
ale výzkum energe-
tických článků. Ofi-
ciálně se představil 
na autosalonu v Ženevě na 
jaře 2008 a poznatky získané z projektu  
LIFECar se uplatnily i ve firmě Riversimple, která si 
předsevzala převést program vodíkových vozidel 
do fáze komerční životaschopnosti.
Vývoj vozítka byl zahájen před třemi lety, a už o rok 
později byla dosažena dohoda s městem Leicester 
na pilotní projekt zahrnující tři desítky těchto vozidel, 
která letos absolvují svůj zkušební provoz. Dalších  
30 vozidel je předmětem dohody s městy Shropshire 
a Herefordshire. Jde o první v terénu fungující flotilu 
vodíkových vozidel na světě. Pokud absolvují tyto 
testy úspěšně, měla by následovat sériová výroba 
v řadě menších továren, které by ročně vyproduko-
valy zhruba 5000 těchto malých vozů pro službu na 
místních trzích. Koncept tzv. distribuované výroby, 
která je pro stroje takovéhoto typu efektivnější, je 
dalším specifickým znakem projektu Riversimple.

Dělat věci jinak 
Vůz samotný má 5 inovativních prvků – lehkou 
a odolnou karoserii z kompozitů, čtyři elektrické 
motory, obejde se bez převodovky a převodů, 
rekuperační brzdění a výkon zajišťuje sada vodí-
kových palivových článků. Žádná z těchto funkcí 
není specificky vodíková, průlom přichází ze syn-
tézy a synergického efektu všech. Tato architektura 
umožnila vytvořit neuvěřitelně efektivní vozidlo, 
jež není závislé na jedné technologii, ale může být 
vybaveno řadou zdrojů energie.
Téměř všechno brzdění se provádí pomocí elektro-
motorů. To umožňuje, aby vozidlo zachytilo do tzv. 

ultrakapacitorů asi 50 % energie vozu při pohybu, 
místo jejího vyplýtvání v podobě tepla jako u běž-
ných vozů. Ultrakapacitory pak mohou poskytovat 
80 % energie potřebné pro zrychlení, takže vozidlu 
s palivovým článkem stačí v porovnání s konvenčním 
automobilem pouze pětinový výkon. Každá kom-
ponenta je propojena se všemi ostatními složkami 

a energie může 
proudit v obou smě-

rech (samozřejmě kromě cesty zpět do palivového 
článku). Vozidlo je také neuvěřitelně lehké – snížená 
velikost palivových článků a absence převodovky se 
promítly v redukci hmotnosti, což umožnilo použít 
lehčí šasi, takže k pohonu vozu stačí méně energie.
Koncept, vyvíjený původně pro automobil smart je 
však unikátní i svou flexibilitou: na rozdíl od většiny 
jiných systémů vodíkového pohonu koncipovaných 
pro určitý model vozu je svým způsobem univer-
zální a pomocí úprav parametrů jeho klíčových 
součástí  jej lze aplikovat na různé typy vozidel.

Mobilita jako služba
Pozoruhodný je i obchodní model: vozy nebudou 
prodávány jako produkt, ale zákazníci si budou 
moci koupit mobilitu jako službu. Zatímco běžný 
automobil je ohrožen rychlým zastaráním a vyso-
kými provozními náklady, projekt Riversimple je 
zaměřen na dlouhou životnost a nízké provozní 
náklady, a nebude nutit zákazníka pořizovat si ka-
ždé tři roky nový vůz, konstatují představitelé firmy. 
Zajímavou skutečností je mj. i to, že hlavním in-
vestorem projektu je rodina Ernsta Piëcha, část 
dynastie, která založila firmu Porsche, či Chris Reitz, 
bývalý šéf designu u automobilky Alfa Romeo a Fiat. 
To naznačuje, že nejde o pouhou marketingovou 
bublinu, ale seriózní a pečlivě propracovaný projekt.
Další novinkou v elektromobilním programu firmy 
Horizon FuelCell je Microcab H2EV. Hybridní vůz 
nové generace využívá zkušeností renomovaných 
automobilek a motoristického průmyslu. Pro jeho 

pohon byl zvolen nový systém 3 kW palivových 
článků Horizon, jehož moduly tvoří palivový člá-
nek samotný, řídicí systém a obvody pro napájení 
a kontrolu baterií vozidla. Hybridní koncept kom-
binuje možnosti lithiové baterie s energetickými 
možnostmi vodíkového palivového článku, aby 
bylo dosaženo vysokého výkonu vozidla při velmi 
nízké spotřebě energie a nulových emisích. Čtyř-

sedadlový multifunkční vůz 
může sloužit jako běžné 
auto, malá dodávka nebo 
taxík a byl navržen tak, aby 
mohl používat buď vodí-
kový palivový článek, nebo 
čistě bateriový pohon 
v závislosti na požadavku 
uživatele a dostupnosti do-
bíjecí infrastruktury.

VodíkoVé Vozy už jedou „na plný plyn“ 
(a také trochu na elektřinu)

Vodíkové automobily sice existují, zpravidla jako koncepty či prototypy, ale jsou stále po-
važovány tak trochu za věc z oblasti sci-fi. Výjimkou je však projekt Riversimple – program 
stejnojmenné britské firmy, která ve spolupráci s univerzitním výzkumem a lidmi z renomo-
vaných automobilek vytvořila unikátní malé městské vozidlo, které už není pouhou studií, 
nýbrž vozem s dosahem přes 150 mil (zhruba 250 km), který se již sériově vyrábí.

Postavte si vodíkové autíčko
Horizon Fuel Cell není jen tvůrcem vodíkových 
technologií, ale i jejich propagátorem. Součástí 
produktového portfolia firmy jsou i tzv. výukové 
kity, které mají seznámit nejmladší generaci 
s různými technologiemi. Příkladem je třeba 
nová generace modelu vodíkového automobilu 
H-racer 2.0. Sada obsahuje fotovoltaický článek, 
miniaturní vodíkovou stanici a dálkové ovládání. 
Získala řadu ocenění prestižních periodik jako 
např. Time Magazine „Best Inventions“, stříbrnou 
cenu Business Week IDEA apod. 
Model s názvem  Hydrocar – solární vodíkové 
autíčko je poháněno čistým vodíkem, vyrábě-
ným pomocí reverzibilní polymerové elektroly-
tické membrány (PEM) nové generace. Ukazuje 
i svým futuristickým designem, jak by mohly 
vypadat automobily budoucích desetiletí. Díky 
průhledným zásobníkům v zadní části vozi-
dla lze pozorovat, jak se vytváří kyslík a vodík 
pomocí elektrolytického rozkladu pro nějž 
dodává energii solární panel, který je rovněž 
součástí výukové sady. Ta kombinuje v jenom 
zařízení dvě technologie – vodní elektrolýzu 
a palivové články. ■� /joe/

Microcab H2EV

Hydrocar
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Mercedes a Audi trochu jinak
Mercedes uvedl na trh sériově vyráběný smart 
e-bike, inteligentní elektrokolo vyvinuté ve spolu-
práci s renomovanou firmou Grace, rozšiřuje port-
folio elektrovozidel s trojcípou hvězdou a Mercedes 
jej prezentoval ve spojení s novou generací malého 
elektromobilu Smart ForTwo ED jako průkopníka 
místní bezemisní elektrické mobility. Hlavní kom-
ponenty jako rám, usazení baterie, řídítka, světla 
nebo blatníky byly navrženy a vyvinuty speciálně 

pro Smart. Jako tzv. pedelec (Pedal Electric Cycle) je 
Smart e-bike přísně vzato hybridní systém Bezúdrž-
bový a bezkartáčový elektromotor v náboji zadních 
kol se zapne, jakmile jezdec začne šlapat. Integro-
vaná třírychlostní převodovka umožňuje pohodlné 
řazení, jezdec si pomocí tlačítka na řídítkách sám 
určí, jak velkou část výkonu 250W elektromotoru 
chce dodat pro podporu své svalové síly. K dispozici 
je výběr ze čtyř výkonnostních úrovní, v závislosti 
na zvolené úrovni výkonu a způsobu jízdy vydrží 
400Wh Lithium-iontová baterie (jedna z nejvý-
konnějších na trhu) podle výrobce i přes 100 km. 
Také automobilka Audi představila v březnu nový 
výkonný e-bike prototyp nového výkonného high-
-endového elektrokola pro sport a zábavu. Audi e-
-bike Wörthersee nabízí futuristický rám z uhlíkových 

vláken, který je základnou pro palubní počítač a Li-ion 
akumulátor Prototyp nabízí pět jízdních režimů cesty, 
od silového šlapání do pedálů po čistě elektrický. e-
-kolo se díky použití uhlíkových materiálů vyznačuje 
skutečně muší váhou – např. 26palcové CFRP ráfky 
s paprskovým vzorem váží pouhých 1,32 kg (600 g 
každý) s výkyvným ramenem na zadním kole. To vše 
pomáhá k celkové hmotnosti kola 46,3 kg, včetně vy-
měnitelné 48V/530Wh Li-ion baterie v rámu. Doba na-
bíjení je podle výrobce 2,5 hodiny ze sítě 230 V.Perma-
nentními magnety synchronní motor má maximální 
výkon 2,3 kW, dodává maximální točivý moment 250 
Nm na zadní kola, umístěná v nejnižším místě rámu. 
Devět hydraulicky ovládaných rychlostí řazení řady 
E-Bike funguje podobně jako rychlý sekvenční přenos 
R-tronic v Audi R8. Kolo dosahuje max. rychlosti až 
80 km/h, v plně elektrickém režimu je výkon seřízen 
na maximum 50 km/h. V režimu „Balanced Whee-
lie“, pro zkušenější jezdce, je rovnováha udržována 
elektronicky. Uživatelé si mohou vybrat jízdní režimy 
a přizpůsobení provozních funkcí pomocí palubního 

počítače, dotykový displej v horní liště rámu ukazuje 
rychlost, vzdálenost, stav baterie, spotřebu energie 
a úhel sklonu. Provoz lze také ovládat pomocí WLAN 
propojeného Smartphonu (anténa je integrována do 
předního brzdového vedení), který se také používá 
pro deaktivaci imobilizéru. Video snímky pořízené 
v telefonu lze nahrát na web nebo zaslat přímo do 
programu on-line trenéra. Kolo má vpředu i vzadu 
hydraulické kotoučové brzdy, vzduchem odpružené 
zavěšení vpředu, LED osvětlení, integrované do řídítek 
a parametry sedadla lze průběžně upravovat  pomocí 
ovládacích prvků na řídítkách.
Elektrokola se začínají objevovat už i v ČR, byť ne 
v takovéto high-endové podobě – např. v Praze již 
funguje v rámci poradenského centra Pražské ener-
getiky (PRE) půjčovna elektrokol a elektroskútrů, 

Kurýři testují elektrovoziodla  
při doručování zásilek
Kurýrní služba Messenger zkouší během července 
za podpory Skupiny ČEZ elektroskútry Akumoto 
a elektrokola od českého výrobce ekolo.cz v ná-
ročných podmínkách každodenního rozvozu zá-
silek. Cílem je zjistit, jaký vliv na efektivitu kurýrů 
a ekologii bude mít výměna běžných dopravních 
prostředků za elektrické. Dalšími kritérii je otestování 
výdrže baterií a celková praktičnost elektrických 
dopravních prostředků při doručování zásilek po 
Praze. U elektrokol se průzkum zaměří i na dojezd 
do vzdálenějších a kopcovitějších částí Prahy, kam 
se běžně kurýři na kolech se zásilkami nevydávají. 
Kurýři si budou každý den zapisovat důležité údaje 
o počtu ujetých kilometrů, spotřebovaných kWh 
a doručených zásilek. To vše se po konci testovacího 
období porovná s běžnými výkony a zjistí se, nakolik 
a jakým způsobem se v běžném provozu projevila 
výměna běžných kol a skútrů za ty elektrické. 
„ČEZ se věnuje zajímavým projektům z oblasti elek-
tromobility, a proto nás možnost testování reálného 
výkonu elektrokola a elektroskútru v běžných pod-
mínkách velice zaujala. Oba dva dopravní prostředky 
začínají pomalu ale jistě nacházet své místo na na-
šem trhu a toto je jedinečná příležitost ukázat jejich 
opravdové jízdní vlastnosti,“ říká Tomáš Chmelík, 
manažer útvaru čisté technologie společnosti ČEZ.  
 „Pro naši firmu je příležitost otestovat tyto elektrické 

Jednostopá elektřina vyráží do světa

Automobilky už nevyvíjejí jen elektromobily, ale jejich výzkum v oblasti elektromobility 
se promítl i do segmentu jednostopých vozidel. Slavné automobilové značky se vrhly i na 
elektrokola.

Audi e-bike: synchronní motor s permanentními magnety 
dodává maximální výkon 2,3 kW a maximální točivý moment 
250Nm na zadní kolo

Smart eD je v kombinaci s elektrokolem 
stejné značky příkladem konceptu „totální 
městské elektromobilty“
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dopravní prostředky velmi lákavá. Naši nejvýkon-
nější kurýři ujedou na kole denně až 120 kilometrů, 
a tak věřím, že se při takovémto nasazení elektrokol 
a elektroskútrů do reálného provozu určitě projeví 
všechny jejich výhody i nedostatky. To může dodat 
vnímání těchto dopravních prostředků veřejností 
nový rozměr,“ dodává Martina Vaculíková z marke-
tingového oddělení společnosti Messenger.  

Jak poukazuje Jakub Ditrich, jednatel společnosti 
ekolo.cz, jsou elektrokola, především skládací 
s menšími koly, která Messenger používá, v měst-
ském provozu velmi mrštná. Kurýři si díky nim zkrátí 
trasu a zásilku doručí rychleji, protože již nebudou 
muset řešit převýšení terénu. To však není jedinou 
výhodou. „Výkon elektrického skútru je srovnatelný 
s výkonem malého benzinového skútru, ovšem 

cenově je to neporovnatelné. Sto kilometrů pro-
vozu elektrického skútru vyjde zhruba na pět až 
deset korun a ve městě je jeho provoz bezemisní 
a rychlý. Pořizovací cena elektroskútru je přitom 
srovnatelná s nákupní cenou skútru benzinového, 
což je velice důležitý argument pro masové rozšíření 
a využití elektroskútrů, říká obchodní ředitel značky 
Akumoto Lukáš Drahovzal. ■

Bratislavské dobíjecí stanice společnosti ZSE jsou 
součástí projektu tzv. přeshraniční mobility s názvem 
„Vibrate“, který má přispět k pohodlnému a ekolo-
gickému cestování napříč příhraničními regiony. Je 
financován z Programu přeshraniční spolupráce mezi 
Slovenskem a Rakouskem, a v letech 2011–2013 
v jeho rámci konsorcium slovenských a rakouských 
firem proinvestuje více než milion eur (zhruba 24 mil. 
Kč) na vybudování tzv. zelené dálnice, tvořené 50 na-
bíjecími stanicemi. Zhruba 10 jich má stát v Bratislavě. 

Zelenou má ve svém názvu i slovenská společ-
nost GreenWay Operator, která nabízí flotilu leh-
kých užitkových vozidel do 3,5 t s dojezdem až 
240 km, plus vybudování dobíjecích a/nebo stanic 
pro výměnu baterií. Za projektem GreenWay stojí 
skupina vedená firmou MyEnergy, která se původně 
zabývala stavbou solárních elektráren v ČR a na 
Slovensku. Koncept projektu GreenWay je založen 
na obdobném principu jakým fungují např. mo-
bilní operátoři. „Produktem GreenWay Operátora 
je služba, nástrojem auto. Dodávky nevyrábíme 
ani neprodáváme, ale pronajímáme za fixní cenu za 
kilometr. Klient tak platí jen za naježděné kilometry 
odečítané prostřednictvím GPS,” vysvětluje Ľudovít 
Ulehla, marketingový manažer Greenway Operator. 
Podle jeho slov je taková doprava řádově levnější 
než diesel a projekt přináší na trh systémové řešení 
zavádění elektromobility do praxe tak, aby byla 
cenově výhodná.

Klient, který si dodávku pronajme, především dlouho-
době na tři až čtyři roky, může využívat všechny služby 
servisu a dobíjecích stanic, přičemž platí pouze za 
ujeté kilometry. Součástí služby je také infrastruktura, 
tedy nabíjecí stanice a stanice pro výměnu baterií, 
stejně jako kompletní servis. Primárně je novinka 
určena např. pro spediční společnosti a živnostníky 
využívající dodávky do 3,5 t, které najezdí ročně kolem 
50 000 km. „Infrastrukturu nabíjecích stanic v prvním 
stupni realizujeme ve formě výměnných bateriových 
stanic, přičemž s dalším rozvojem elektromobility po-
čítáme s možností připojení, resp. budování veřejných 
rychlodobíjecích stanic pro veřejnost,“ říká Ulehla.
V současné době probíhá testovací provoz prv-
ního funkčního prototypu – vozu Citroën Jumper 
upraveného na elektrický provoz z dílny české spo-
lečnosti EVC Group, specializované na přestavby 
elektromobilů. 
Palubní 60kW rychlodobíječka dokáže doplnit aku-
mulátory z 30 na 90 % kapacity během 36 minut. 
Výměna baterie, umístěné ve speciálním boxu na 
kolečkách přímo v nákladovém prostoru, trvá řá-
dově kratší dobu – na výměnné stanici obsluha box 
jednoduše vymění během pár minut za nabitou 
baterii. Dodávku výměnných stanic pro baterie 
zajistí společnost Koval Systems, první stanice by 
měla být v provozu během letošního podzimu. ■

Jeden z hlavních handicapů elektromobilů – 
omezený dojezd – už přestává být bariérou. 
Novinka firmy Tesla Motors právě uvedená na 
trh nabízí dojezd půl tisícovky kilometrů na 
jedno nabití. Ovšem něco to stojí…
Automobilka Tesla Motors úspěšně odstartovala vý-
robu elektromobilů Model S. Jde o novou generaci 
sportovního vozu, který se koncem června začal 
prodávat na americkém trhu, a příští půlrok dorazí i do 
Evropy a Japonska. Jen letos dodá 5000 těchto vozů, 
ale už příští rok jich chce prodat až 20 000. Ačkoli tento 
elektromobil rozhodně nepatří k nejlevnějším – jeho 
cena činí u nejlevnější verze téměř 50 000 dolarů, 
a u nejdražší s 85 kWh Li-Ion akumulátory už přesa-
huje 100 000 dolarů – už během 1. čtvrtletí 2012 měl 
výrobce na Model S bezmála 10 000 rezervací. 
Analýza dat sbíraných čtyři roky přímo z provozu 2500 
těchto sportovních elektrických vozů se promítla do 
charakteristiky vozu. K hlavním trhákům patří akční 
rádius: oficiální data výrobce udávají minimální dojezd 
480 km na jedno nabití (v dvoucyklovém testu EPA, 
55 % jízdy po městě, 45 % po dálnici). V nejvyšší konfi-
guraci s 85kWh baterií je pak dokonce ještě vyšší, přes 
500 km. Za ideálních podmínek (při konstantní rychlosti 

mezi 80 až 112 km.h-1) vystačí plně nabité akumulátory 
na ujetí až 560 km. K nastavení parametrů vozidla (např. 
brzdění či akcelerace nebo přepínání normálního, soft 
či sportovnějšího režimu) slouží velký dotykový displej.
Na pozoruhodných parametrech vozu se podílela 
i jeho neméně pozoruhodná konstrukce – kromě 
výkonných baterií má na dojezdu zásluhu i lehká, 
ocelí vyztužená hliníková karoserie, která pomáhá 
výrazně snížit celkovou hmotnost vozu. 
Zatímco většina vozů používá standardizovaný ko-
nektor  J1772, Tesla Model S využívá k napájení vlastní 
konektor, protože podle výrobce disponuje lepšími 
parametry, ale samozřejmě dodává adaptér. Vlastní 
řešení představují i tzv. “superdobíječky”. Rychlodobí-
jecí stanice koncipované pro elektromobily Tesla, které 
s výkonem 90 kW 440 V dokáží 85kW verzi Modelu 
S dobít během jedné hodiny, resp. za 30 minut na 
poloviční kapacitu akumulátorů. Nicméně toto rych-
lodobíjení není výrobcem doporučováno pro běžné 
každodenní používání, ale spíše jen příležitostně pro 
situace, kdy je potřeba rychle nabít a zase jet dál. Tesla 
Motors plánuje celou síť takovýchto superdobíječek, 
které by měly fungovat i jako stanice pro výměnu 
baterií podobně jako je tomu u konceptu Better Place.

Zelená slovenská elektromobilita

První dobíjecí stanice pro elektromobily na Slovensku byla oficiálně otevřena na konci listo-
padu 2010 v Košicích společností Východoslovenská energetika. Ta má v plánu vybudovat 
celou síť dobíjecích stanic tak, aby se už letos v první fázi dalo elektromobilem přejet z Košic 
do Bratislavy, kde loni otevřela první tamní nabíjecí stanici Západoslovenská energetika (ZSE). 

„auta na baterky“ už dojedou dále

Tesla S – jezdí jako drak a na elektřinu, kromě pozoruhod-
ného výkonu nabízí i dojezd, který se vyrovná běžným auto-
mobilům

Renault Zoe stanovil nový rekord: 
elektromobil ujel za 24 h 1618 km
Nový rekord – a hned o více než 300 km lepší 
než předchozí – dosáhl v červnu tovární tým 
automobilky Renault, když sériový elektromobil 
Renault Zoe ujel během 24 h na rychlostní dráze 
Aubevoye v Normandii 363 kol, což odpovídá 
1618 km. Překonal tak předchozí rekord Cit-
roënu AX přestavěného na elektrický pohon, 
který za jeden den zvládnul 1280 km. Během 
24 hodinového maratonu byly baterie vozu 
dobíjeny celkem 18krát a za volantem se střídalo 
15 jezdců z továren a center Renaultu. ■

Elektromobilita pro Slovensko: Greenway nabízí elektrickou 
dodávku a stanice pro výměnu baterií
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Robustní automobil patřící do kategorie vyšší třídy 
je nabízen pouze s nejvyšší úrovní výbavy, do které 
spadá např. bezklíčová technologie, elektricky ovlá-
daná přední sedadla, automatická parkovací brzda, 
vrstvená zatmavená boční skla s akustickou úpra-
vou, panoramatická střecha nebo audio a navigační 
systém Wip Nav Plus. 

Ve výraznější přední části vozu je zřetelná světelná 
identita. Tři horizontální linie LED světel pro denní 
svícení (poprvé použité u tohoto modelu) jsou 
dobře viditelná jak v noci, tak i za dne. Vizuální 
identitu doplňují originální směrová světla tvořená 
sedmi elektroluminiscenčními LED diodami.   
Nový Peugeot povyrostl o 50 mm do výšky a dostal 
zvětšený rozchod o 40 mm. Zavazadlový prostor 
o objemu 400 l lze snadno zvětšit sklopením zad-
ního sedadla až na 1439 l.
Pohon zajišťuje 2,0 HDi FAP HYbrid4. Jde o první 
plně hybridní dieselový motor na světě s maxi-

málním kombinovaným výkonem 147 kW a maxi-
málním točivým momentem 450 Nm. Díky těmto 
parametrům je schopen za sebou táhnout přívěs 
o hmotnosti až 1100 kg. 
508 RXH používá technologii HYbrid4, která umož-
ňuje pohánět všechna čtyři kola. Přeplňovaný vzně-
tový čtyřválec pohání přední kola a elektromotor se 
stará o zadní nápravu. Systém umožňuje jízdu v plně 
elektrickém režimu (např. pro jízdu v městském 
provozu) a dokáže snížit kombinovanou spotřebu 
na 4 l na 100 km jízdy. V případě potřeby se mohou 
oba motory spojit v tzv. boost efektu, např. při 
prudké akceleraci. Propojení přední a zadní nápravy 
je řízeno elektronicky „by wire“, oproti klasickému 
mechanickému systému pohonu 4x4 disponuje 
množstvím výhod, mezi které patří i lepší rozložení 
hmotností. 

Jízdní režimy
V interiéru převládá čistota designu. Ovládací páka 
na středové konzole je provedená tak, že je napůl 
řadicí pákou a napůl počítačovou myší. Pomocí 
otočného ovladače je možno zvolit jeden ze čtyř 
jízdních režimů (Auto, ZEV, 4WD a Sport).

 ● režim Auto – systém je řízen elektronicky s ohle-
dem na optimální využití spalovacího a elektrického 
motoru. Nastavení převodových stupňů, rozpětí 
otáček motoru HDi i fáze využití elektropohonu 
jsou optimalizovány na co nejnižší spotřebu paliva 
a emisí CO

2
.

 ● režim ZEV (Zero Emission Vehicle) – aktivuje roz-
šířený elektrický režim např. při jízdě ve městě, kde 
je možné mít 2/3 času dieselový motor vypnutý. Na 
čistě elektrický pohon je možné jet rychlostí přibližně 
60 km.h-1 a ujet vzdálenost 4 km. Dieselový agregát 
se v tomto případě aktivuje při náročnějších fázích 
zrychlení nebo když mají baterie kapacitu pod 50 %.

 ● režim 4WD (4x4) – zvýší mobilitu vozu a zařídí, 
aby oba motory fungovaly společně co nejčastěji. 
Rozdělení  točivého momentu závisí na adhez-
ních podmínkách a chodu motoru. Pohon všech 
kol tak není stálý jako u všech současných SUV 
vozů. Funkce pohonu všech kol je díky stálému 
výkonu alternospínače 8 kW k dispozici kdykoliv, 

bez ohledu na zvolený režim pohonu a i v případě, 
že jsou baterie vybité. Tato dodatečná energie je 
pro udržení pohonu při nízkých rychlostech nebo 
při rozjezdu dostačující.  

 ● režim Sport – umožňuje řazení vyšších rychlost-
ních stupňů při vyšších otáčkách než v režimu Auto 
a využívá veškerý dynamický potenciál vozu k do-
sažení maximálních výkonů. Spojení spalovacího 
a elektrického motoru zvyšuje dynamiku (efekt 
Boost), a optimálně rozděluje pro lepší stabilitu 
krouticí moment na všechna kola. Z 0 na 100 km.h-1 
zrychlí vůz v tomto režimu na 8,8 s. 

Jak je to s pohonem
Spalovací motor funguje optimálně při delších 
cestách a po dálnicích. Elektrický motor přebírá 
pohon ve fázích slabšího výkonu, především při 
rozjezdu. Přechod ze spalovacího motoru na elek-
trický probíhá automaticky prostřednictvím vyso-
konapěťového systému Stop&Start o výkonu 8 kW, 
který může také vytvářet elektrickou energii nezbyt-

nou pro fungování elektrického motoru. Systém 
přepne spalovací motor do pohotovostního režimu 
a restartuje ho, jakmile to podmínky vyžadují.
Oba motory se mohou za určitých podmínek spojit 
(„boost“ efekt) např. při silné akceleraci. Výkony 
systému HYbrid4 jsou tedy přímo srovnatelné 
s výkony dosaženými pomocí dieselového HDi 
motoru ale s vyšším zdvihovým objemem. Die-
selový i elektrický motor reagují rychle a ve smíše-
ném režimu vykazují při rovnocenných výkonech 
nejméně o 35 % nižší spotřebu a emise CO

2
.

Baterie typu Ni-MH (nikl-metal hydrid) jsou 
umístěny pod prahem zavazadlového prostoru, 
v blízkosti elektromotoru. Sadu vysokonapěťových 
článků doplňuje klasický akumulátor 12 V, umístěný 
pod přední kapotou, který zajišťuje obvyklé funkce.
Ekologický způsob jízdy a především schopnost řidiče 
předvídat hrají ještě důležitější úlohu než u  klasického 
vozu, neboť umožňují optimalizovat fáze rekuperace 
energie a snížit spotřebu paliva. ■ /ks/ 

PEUGEOT 508 RXH  HYBRIDNÍ 
DIESELOVÁ ČTYŘKOLKA

Novým přírůstkem modelové řady automobilka Peugeot zacílila na náročné zákazníky. 
Po loňském uvedení modelů 508 sedan a SW je nová verze řady 508 RXH technologicky 
vyspělejší. Jeho největší devizou je kombinace hybridního pohonu s dieselovým agregátem 
a pohonem všech čtyř kol.

DIESELOVÁ ČTYŘKOLKA
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Předchůdce tohoto elektromobilu byl prezen-
tován společností Heuliez již v roce 2008. Na 
novém projektu má v současnosti většinový 

podíl německá společnost Mia Electric GmbH a vý-
robní závody jsou ve Francii.
Elektromobil zajímavé konstrukce s jednoprostorovou 
karoserií nabízí tři varianty. Základní verze je dlouhá 
2,87 m, široká 1,64 m a vysoká 1,55 m. Sedadlo řidiče 
je ve všech verzích umístěno centrálně uprostřed, což 

umožňuje řidiči dobrý výhled. V základní verzi jsou za 
sedadlem řidiče z každé strany sedadla spolucestují-
cích. Přístup do interiéru je zabezpečen bočními po-
suvnými dveřmi na obou stranách. Druhá modifikace 
Mia L nabízí prodlouženou karoserii na 3,19 m a za 
sedadlem řidiče je umístěná třímístná lavice. Z modelu 
L vychází třetí verze Mia U v podobě dodávkového 
elektromobilu. Tato verze nemá zadní boční okna a dis-
ponuje jen sedadlem řidiče. V základním provedení je 
k dispozici ABS, airbag a centrální dálkové zamykání.
Pohon všech modelů zabezpečuje 25 kW elektromo-
tor, s jehož pomocí lze vůz rozjet na maximální rych-
lost 100 km.h-1. Mia electric má na výběr ze dvou sad 
baterií (8 nebo 12 kWh) – Li Fe PO4, které mají nižší 
pořizovací náklady než baterie Li - iont. Baterie ne-
mají paměťový efekt a je možno je dobíjet i krátkým 
časem, např. 10 min nabíjení zabezpečí 8 km dojezdu. 
Řízení 12 V napájecího okruhu vozidla umožňuje 
bezpečné připojení telematického zařízení. 
Dle metodiky ECE 15 městský cyklus je dojezd 
v závislosti na použité sadě baterií 80–90 km nebo 
120–130 km. Dobíjení lze provádět z běžné domácí 

sítě 230 V (16 A). Na plnou kapacitu baterií jsou 
potřebné zhruba tři nebo 5 hodin. 
Elektromobil plní požadavky EU na recyklovatelnost, 
je dosahována až 95 %. Počet komponent vozidla byl 
omezen na nezbytné minimum. Například použité 
technologie baterie a její umístění eliminují potřebu 
chladicích kapalin, tím se odstranily komplikace 
z hlediska údržby. Celá konstrukce je založena na 
využití čistých materiálů, které pro dosažení lepší 
recyklovatelnosti nahradily vícesložkové materiály. 
Technická Unie pro automobily, motocykly a jízdní 
kola (UTAC) po přezkoumání ověřila proces recyk-
lace a ten se stal nedílnou součástí schválení vozi-
dla. Podstatná část montáže vozidla je realizována 
nýtovými spoji nebo pomocí připínacích elementů, 
takže např. nárazníky, sedadla a další komponenty 
mohou být lehce demontovány a zbytek karosé-
rie je připraven na konečné zpracování a separaci 
vytěžených surovin standardními metodami. ■

České společnosti měly doposud mož-
nost využít pouze nabídky na certifikaci 
dle mezinárodního standardu ISCC. První 
a prozatím jedinou certifikační společností, 
která nabízí také cenově přijatelnější va-
riantu certifikace dle české legislativy, je 
společnost  TÜV SÜD Czech.
Firmy exportující biopaliva či biomasu do 
Německa, ale i jejich dodavatelé byli nu-
ceni získat mezinárodní certifikát ISCC. Od 
ledna 2012 se požadavky na zajištění shody s kritérii 
udržitelnosti přímo či nepřímo vztahují na všechny 
české výrobce a články zapojené do řetězce výroby 
kapalných biopaliv. 

Doposud se však české společnosti nemohly 
nechat certifikovat podle české legislativy, 
zákona o ochraně ovzduší, protože zde ne-
byla žádná certifikační společnost s patřič-
nou akreditací a autorizací. Prvním držitelem 
akreditace a autorizace č. CZ-01, uděleným 
MŽP po dohodě s MZe, je společnost TÜV 
SÜD Czech. Autorizace se kromě certifikace 
udržitelnosti biopaliv vztahuje také na ověřo-
vání emisí skleníkových plynů u dodavatelů 

pohonných hmot, což je další legislativní novinka, 
která však vstoupí v účinnost až opožděně. 
„Naše společnost zareagovala na poptávku ze strany 
českých firem, které mají zájem splnit požadavky 

české legislativy, na druhou stranu je však pro ně 
certifikace podle standardu ISCC cenově i admini-
strativně náročnější. Největší zájem o certifikaci je 
právě nyní, kdy se společnosti připravují na obcho-
dování s novou sklizní, především řepky.“ uvedla 
Soňa Hykyšová, manažerka pro oblast životního 
prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která nabízí 
certifikaci dle standardu ISCC DE, ISCC EU, REDCert 
a od června také dle zákona o ochraně ovzduší. 
Hlavním kritériem udržitelnosti biopaliv je poža-
davek na min. 35 % úspory emisí skleníkových 
plynů v celém životním cyklu biopaliva v porovnání 
s referenčním fosilním palivem. Od roku 2017 se 
požadovaná redukce emisí skleníkových plynů zvýší 
na 50 %. U nových zařízení budou požadavky na 
úspory ve výši 60 %. Dalšími neméně důležitými 
kritérii jsou požadavky na ochranu ploch s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, půd s vysokou 
zásobou uhlíku a rašelinišť. Důležitý je také způsob 
pěstování biomasy, který musí být v souladu s po-
žadavky tzv. správné zemědělské praxe, což v praxi 
znamená, že biomasa musí v rámci EU pocházet od 
zemědělců, kteří jsou příjemci dotací, a tudíž tyto 
podmínky splňují. ■� /ks/

Mia electric: zajíMavá konstrukce

Na loňském autosalonu v Ženevě byla představena podoba malého elektromobilu Mia electric, 
nejednalo se o řešení, které vychází z klasického vozu osazeného elektrickým pohonem, ale 
o koncepci čistě elektrického vozidla.

První autorizovaná sPolečnost  
Pro certifikaci udržitelnosti bioPaliv  
dle české legislativy

Od 1. ledna 2012 nastala pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy 
a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii 
udržitelnosti, která jsou definována v nařízení vlády č. 446/2011 Sb. 

Příklad označení, 
které TÜV SÜD 

Czech propůjčuje 
certifikovaným 
společnostem
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Zkoušky konvojů vozidel v rámci projektu 
SARTRE (Safe Road Trains for the Environ-
ment – Bezpečné silniční vlaky pro životní 

prostředí), na kterém se podílí několik společností, 
učinily významný pokrok (psali jsme v TM). Koncem 
května letošního roku se uskutečnila na dálnici 
poblíž Barcelony – historicky první zkušební jízda 
silničního vlaku mezi ostatními účastníky silničního 
provozu na trati dlouhé 200 km.
Autovlak je tvořen vedoucím vozidlem řízeným 
profesionálním řidičem, za kterým následují au-
tomobily Volvo S60, Volvo V60 a Volvo XC60 plus 
nákladní vůz. S využitím stávajících bezpečnost-

ních systémů firem Volvo Car Corporation a Volvo 
Technology – včetně prvků, jako jsou kamery, ra-
dar či laserová čidla – sledují automobily vedoucí 
vozidlo i další auta v jejich bezprostředním okolí. 

Díky propojení pomocí bezdrátové komunikace 
„napodobují“ vozidla v konvoji vedoucí vůz při 
použití autonomní řídicí technologie firmy Ricardo. 
Automobily tak můžou zrychlovat, brzdit a zatáčet 
stejně jako vedoucí vůz.
Kromě mnoha změn bylo vylepšené prostředí ři-
diče. Namísto řízení se tak řidiči mohou při jízdě 
věnovat různým činnostem jako práce na PC, číst 
knihu nebo se jen tak uvolnit.
Od projektu se také očekává zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu, snížení jeho dopadu na životní 
prostředí a díky plynulé regulaci rychlosti eliminace 
rizik dopravních zácp. 
„Jízda mezi ostatními účastníky silničního provozu 
je pro náš projekt významným milníkem. Konvoj se 
pohyboval rychlostí 85 kilometrů v hodině. Mezera 
mezi jednotlivými vozy byla pouhých 6 m. Během 
testů na zkušebním okruhu jsme vyzkoušeli roze-
stupy od 5 do 15 m. Všechny testy dopadly dobře. 
Jsme skutečně nadšeni,“ říká Linda Wahlström, ve-
doucí projektu SARTRE ve společnosti Volvo Car 
Corporation.
Sedět v automobilu, který se pohybuje rychlostí 
85 km/h pouhých 6 m za vozidlem vpředu, a spo-
léhat se výhradně na technologii, může být trochu 
strašidelné. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že 
lidé si na tento stav velmi rychle zvyknou.

poprvé na veřejných komunikacích

Poprvé absolvoval silniční vlak tvořený osobními vozy Volvo a nákladním vozem v automatic-
kém režimu za vedoucím vozidlem jízdu po veřejné komunikaci za plného silničního provozu. 
Historická zkouška, která proběhla ve Španělsku, byla mimořádně úspěšná.

Projekt SARTRE
Tříletý projekt probíhá již od roku 2009. Vo-
zidla za tu dobu najezdila téměř 10 000 km. 
Po zkoušce na veřejných komunikacích ve 
Španělsku vstupuje nyní projekt do nové fáze, 
kde bude hlavní pozornost věnována analýze 
spotřeby paliva.
Ve stávajících systémech je prováděno co 
nejméně změn. Vše by mělo fungovat bez ja-
kýchkoliv změn infrastruktury komunikací či 
nákladných doplňkových součástí ve vozidlech. 
Kromě softwaru vyvinutého v rámci projektu 
se vozidla autovlaku od těch, která jsou běžně 
dostupná v autosalonech, liší pouze možností 
vzájemné bezdrátové komunikace.
Projekt je částečně financován ze 7. rámcového 
programu Evropské komise a je řízen britskou 
společností Ricardo UK Ltd. Na projektu spo-
lupracují společnosti: Španělská Idiada and 
Tecnalia, německý Institut für Kraftfahrzeuge 
Aachen (IKA), švédský SP Technical Research 
Institute, Volvo Car Corporation a švédské Volvo 
Technology.

Co je cílem projektu?
Cílem je dosáhnout pokroku v osobní dopravě 
prostřednictvím bezpečných a ekologických 
silničních vlaků (konvojů). V rámci programu se 
vyvíjejí prototypy systémů, které umožní bez-
pečné zavedení silničních vlaků do běžného 
provozu, aniž by bylo zapotřebí jakkoliv měnit 
veřejné komunikace. Projekt řeší tři hlavní do-
pravní problémy dneška – ekologii, bezpečnost 
a dopravní zácpy. Jako motivaci k jeho přijetí 
mezi uživateli nabízí možnost zvýšeného „kom-
fortu jízdy pro řidiče“. ■

Silniční autovlak

Linda Wahlström, vedoucí projektu SARTRE představuje 
možnosti nové technologie – při jízdě si může klidně číst
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Kvarteto jízdních režimů
Nový Citroën je doslova nabit pokročilými tech-
nologiemi jako je např. novinka z dílny Citroënu 
– systém Intelligent Traction Control (ITC) spojený 
s elektronickou stabilizací ESP, který zaručuje opti-
mální kontrolu nad vozem i v nejnáročnějších si-
tuacích, úsporný systém Stop/Start s reverzibilním 
alternátorem nové generace, mlhové světlomety 
s funkcí přisvícení do zatáček, či elektronický super-
vizor PowerTrain Management unit automaticky 
regulující jednotlivé režimy chodu obou motorů 
s cílem dosáhnout co nejnižší spotřeby paliva. 
Kromě dalších špičkových technologií je specia-
litou tohoto modelu zejména možnost využití 
různých jízdních režimů pro různé podmínky. Jak 
již naznačuje označení Hybrid4, nabízí Citroën 
u tohoto modelu hned čtyři jízdní režimy, které si 
řidič může jednoduše přepínat pomocí kolečka 
na středové konzoli:

Režim AUTO: Tento režim se 
používá jako výchozí při kaž-
dém startování vozidla. Systém 
řídí automaticky přechody 
mezi spalovacím motorem 
a elektromotorem a preferuje 
nízkou spotřebu paliva. Tento 
režim „úplného“ inteligent-
ního řízení zajišťuje jednotlivé 
funkce hybridního pohonu (4 
poháněná kola, plně elektrická 
činnost atd.). Pro doplnění to-
hoto již velmi kompletního re-
žimu je možné – pokud si to 
řidič přeje – možno manuálně 
přejít do jiného režimu: 
Režim SPORT: Umožňuje 
využít největší výkon s větším 
zatížením naftového motoru 
i elektromotoru. V tomto re-
žimu se sčítá výkon dieselo-
vého motoru s výkonem elek-
tromotoru, a je tak možno 
dosáhnout výkon až 147 kW.

Režim ZEV (Zero Emission Vehicule): Vynucený 
plně elektrický režim umožňuje tichou jízdu ome-
zenou rychlostí (rezidenční čtvrti, parkoviště atd.). 
Dojezd v režimu ZEV je 2–3 km, po dosažení max. 
délky se pohon přepne do režimu AUTO.
Režim 4WD (pohon 4 kol): používá oba motory 
(spalovací motor + elektromotor) zároveň pro lepší 
pohyblivost vozidla při nízké rychlosti a nízké ad-
hezi. Poháněna jsou všechna čtyři kola: zadní elek-
tromotorem, přední dieselovým agregátem . Tento 
režim najde uplatnění na zasněžených vozovkách 
a v obtížném terénu (bláto, písek apod.).
Rekuperace energie elektrickým trakčním strojem 
probíhá ve všech režimech voliče ve fázích zpoma-
lování vozidla. V této fázi se projevuje větší brzdný 
účinek motoru, než je tomu u běžného vozidla 
vybaveného stejným vznětovým motorem.
Mezi jednotlivými fázemi Stop a Start, tzn. mezi 
každým automatickým vypnutím a automatic-
kým opětovným nastartováním motoru je inter-
val minimálně 5 s, aby byl zachován komfort při 

řízení vozidla (s výjimkou požadavku uživatele 
přejít do režimu „ZEV“, kdy se pro pohon 

používá pouze elektrický trakční 
stroj a funkce Stop/Start je 

deaktivována). Vzhledem 
k tomu, že u průměr-
ného městského 
provozu může jízda 
s vypnutým moto-

rem přesáhnout až 
polovinu jízdní doby, 

lze s využitím těchto 

systémů dosáhnout opravdu výrazné úspory paliva.
Při rychlosti vozidla přesahující 60 km.h-1 je režim 
ZEV deaktivován a volič hybridního režimu přejde 
do režimu AUTO. Elektromotor se ve všech režimech 
voliče odpojí při rychlosti vyšší než 120 km.h-1 (re-
žimy Auto/Sport/4WD), protože při těchto vysokých 
rychlostech již není využíván jeho přídavný účinek, 
vzhledem k tomu, že motor má za těchto podmínek 
lepší účinnost. To umožňuje optimalizovat spotřebu 
paliva. Díky hybridnímu pohonu se podařilo výrazně 
snížit spotřebu paliva a emise zejména v měst-
ském provozu, kde v porovnání s rovnocenným 
dieselovým motorem došlo k poklesu o 30–35 %, 
v provozu mimo město činí pokles 10–15 %. Při 
náhonu na všechny čtyři kola produkuje i při vy-
sokém výkonu 200 k jen 99 g CO

2
. ■

TECHNOLOGIE HYBRID4 U DS5

Vysokonapěťový trakční Ni-MH akumulátor umístěný v zadní části vozu tvoří 
168 článků (každý o jmenovitém napětí 1,2 V) zapojených sériově, což umožňuje 
dosáhnout napětí od 151 do 269 V. Součástí je také chladicí systém a řídicí počítač. 
Počítač sleduje teplotu a napětí trakčního akumulátoru, což umožňuje jeho provoz 
nejméně 10 let bez významného snížení výkonových parametrů. Životnost 
akumulátoru je stejná jako životnost vozidla.

Citroën DS5, novinka uvedená v na trh v závěru loňského roku představuje novou etapu vývoje 
řady DS a skutečnou technologickou inovaci. U tohoto modelu uplatnil Citroën vůbec poprvé 
technologii Hybrid4, což je plně hybridní pohon spojující výhody dieselového motoru HDi 
s účinností elektrického pohonu. Dieselový HDi 160 nabízí výkon 120 kW a točivý moment 
300 Nm, elektromotor vzadu pak výkon 20–27 kW a točivý moment 100–200 Nm.

SRDCE HYBRIDU: 
Reverzní alternátor firmy Bosch je umístěn 
v motorovém prostoru v blízkosti spalovacího 
motoru. Jeho úkolem je měnit mechanickou 
energii (dodávanou spalovacím motorem přes 
řemen pohonu) na elektrickou energii pro na-
bíjení trakčního akumulátoru a pomocného 
akumulátoru, a měnit elektrickou energii trakč-
ního akumulátoru na mechanickou energii po-
třebnou pro nastartování motoru. Není v něm 
použit tzv. volnoběh, protože alternátor funguje 
buď jako pohonná jednotka (motor), nebo jako 
poháněný (generátor). Jeho součástí je i „počita-
dlo opotřebení“ řemene pohonu příslušenství 
– zvětšuje svou hodnotu úměrně s počtem 
startování motoru a v závislosti na činnosti řidiče 
(plně sešlápnutý pedál akcelerace). Tyto údaje 
jsou vztaženy k provozu v normálních, nebo 
ztížených podmínkách, za které jsou považo-
vány např. krátké jízdy typu rozvážkové služby 
či opakované krátké jízdy do 10 km se startem 
se studeným motorem, dlouhodobý provoz 
v zemích s extrémním klimatem (teploty vyšší 
než 30 °C nebo nižší než – 15 °C) nebo praš-
ným ovzduším či s palivy, která neodpovídají 
doporučení výrobce.
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na středové konzoli: každým automatickým vypnutím a automatic-
kým opětovným nastartováním motoru je inter-
val minimálně 5 s, aby byl zachován komfort při 

řízení vozidla (s výjimkou požadavku uživatele 
přejít do režimu „ZEV“, kdy se pro pohon 

používá pouze elektrický trakční 
stroj a funkce Stop/Start je 

deaktivována). Vzhledem 
k tomu, že u průměr-
ného městského 
provozu může jízda 
s vypnutým moto-

rem přesáhnout až 
polovinu jízdní doby, 

lze s využitím těchto 
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Prezentováno bylo všech 7 generací Porsche 911, 
od nejstarší po nejnovější. Těchto legendárních 
automobilů bylo od roku 1963 vyrobeno v továrně 
nacházející se v sousedství muzea přes 700 000.
K vidění byly i takové unikáty jako Porsche 911 
Carrera RS 207 Safari, Porsche 911 GT3 R Hybrid, 
vozy ze stálé expozice s vazbou na tři generace 
rodiny Porsche, vývoj prototypu nové generace, 

včetně volantů a kol, ale i vozy v řezu, motory na 
otočných stojanech atd.
Nutno zmínit obrovský technický a organizační um 
rodiny Porsche od nejstaršího Ferdinanda (narozen 
r. 1875 ve Vratislavicích nad Nisou, konstruktér le-
gendárního VW „Brouk“) přes syna přezdívaného 
Ferry (konstruktér a zakladatel firmy Porsche) až 
po vnuky Ferdinanda Alexandra (duševní otec 

„sporťáku“ 911 a zakladatel firmy Porsche Design) 
a také Ferdinanda Piöcha (donedávna předseda 
představenstva koncernu VW).
Pozornost byla přirozeně věnována i sportovním 
úspěchům vozů Porsche v F 1 i Le Mans.
Síla zrakového vjemu byla umocňována prostředím 
s unikátní atmosférou, přičemž perfekcionismus je 
znát nejen v budově muzea a expozici, ale i v zázemí 
od průvodcovských služeb přes prodejnu upomín-
kových předmětů a cateringem konče.
Není možné se v článku podrobně zmiňovat o jed-
notlivých exponátech (muzeum t. č. vlastní cca 400 
silničních a závodních speciálů), a tak se pokusíme 
přiblížit muzeum i jeho atmosféru alespoň fotogra-
fiemi. Milovníky aut chceme ještě upozornit, že ve 
Stuttgartu je i neméně zajímavé starší Mercedes-
-Benz Museum. ■ Jan Kůr

Exkluzívní specializovaná výstava s názvem Identität 911 byla od 31. ledna až do 20. května 
2012 věnována automobilové ikoně Porsche 911. Výstava v ultramoderní nové budově Porsche  
Musea v předměstské čtvrti Zuffenhausen na severu Stuttgartu byla citlivě zakomponována 
do stálé expozice s výstavní plochou o velikosti cca 5600 m².

Zvláště ženy obdivují tohoto bílo-červeného „krasavce“ 
z roku 1922

Samostatnou skupinu tvoří vozy pro Le MansPorsche se uplatnilo i v F 1

 V Porsche-Centru naproti muzeu je podstatně víc aut 
a personálu než kupujících. Součástí centra je i prodej 
předmětů Porsche Design.

28 000 úspěchů na závodech je dobrou vizitkou firmy Carrera S model 2011 v řezu je trvale v obležení návštěvníků

Museum Porsche bylo otevřeno před 3 roky a stojí na stejnojmenném náměstí v těsném sousedství stanice S-Bahn č. 6 
naproti prodejního centra Porsche a výrobního závodu

SEDM GENERACÍ PORSCHE

Museum Porsche bylo otevřeno před 3 roky a stojí na stejnojmenném náměstí v těsném sousedství stanice S-Bahn č. 6 
naproti prodejního centra Porsche a výrobního závodu

SEDM GENERACÍ PORSCHE
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Nafukovací pásy se používají stejným způsobem 
jako klasické a lze je bez problémů kombinovat 
s dětskými sedačkami. V případě nehody pás velmi 
rychle zvětší svůj objem a energie nárazu se tak 
rozloží na 5krát větší plochu než u běžného pásu.
Stejně jako airbagy se i nafukovací bezpečnostní 
pásy aktivují, jakmile senzory nárazu zaznamenají 
situaci odpovídající nehodě. Ze zásobníku ulože-
ného pod sedadlem je přes sponu do pásu uvolněn 
stlačený plyn, jenž způsobí rozvinutí pásu za méně 

než 40 milisekund. Na rozdíl od airbagů, které při 
rozvíjení uvolňují teplo, se bezpečnostní pásy na-
fukují chladným stlačeným plynem.
„Systém prošel důkladným testováním na celé ro-
dině našich zkušebních figurín a poskytuje lepší 
ochranu než standardní zadní bezpečnostní pásy,“ 
uvedl Joerg Doering, konstruktér zádržných systémů 
z Ford of Europe. Spojení vlastností airbagu a bez-
pečnostního pásu je významný pokrok a v Evropě 
v současnosti taková technologie k dispozici není. 

Poprvé byla technologie nafukovacích bezpečnost-
ních pásů uvedená na trh v roce 2010 v americkém 
Fordu Explorer a ihned si získala velkou popularitu. 
Jde o poslední z řady inovací, kterými Ford přispěl 
ke konstrukci bezpečnostních pásů. Už v roce 1955 
nabídl poprvé zákazníkům dvoubodové pásy, což 
tehdy byla velká novinka.
V rámci výzkumu, který Ford organizoval, více než 90 % 
lidí, kteří měli možnost nafukovací pásy otestovat, je 
považovalo za komfortnější než běžné pásy. ■

Co vede automobilku k těmto zásadním změnám? 
Podle vyjádření vedení značky je cílem těchto změn 
nejen dosažení pozice lídra v oblasti snižování 
spotřeby paliva a emisí, ale i hodnocení točivého 
momentu a redukce hlučnosti.
Prvním z nových agregátů bude turbodmycha-
dlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1598 cm3, 
vybavený přímým vstřikováním benzinu do válců 
a systémem Start/Stop. Nový motor SIDI (Spark 
Ignition Direct Injection = zapalování svíčkou, 
přímé vstřikování paliva) ECOTEC bude k dispozici 
v různých výkonových modifikacích ve většině 
modelových řad značky. Nový motor se bude rodit 
v maďarském Szentgotthardu a jeho výroba začne 
již koncem tohoto roku.
Aby byla dosažená plynulá a zároveň razantní akce-
lerace, snížená hlučnost a spotřeba paliva, zaměřili se 
konstruktéři na krouticí moment motoru. Konečný vý-
sledek 187,5 Nm na 1 litr objemu motoru je vzorem pro 
segment velkosériově vyráběných zážehových motorů.  

Maximum točivého momentu 300 Nm dosa-
huje nový motor 1,6 l už ve velmi nízkých 1700 
ot min-1. Maximální výkon 147 kW je k dispozici při  
4700 ot.min-1. Oproti dosavadnímu čtyřválci 1,6 
Turbo se podařilo snížit spotřebu i emise CO

2
 

o 13 %. 
Dle vyjádření ředitele automobilky, Karl-Fried-
richa Strackeho, uvede Opel během 12 měsíců 
kompletně tři nové generace motorů. „Nový motor 
1,6 l s přímým vstřikováním benzinu je skutečným 
fenoménem při hodnocení točivého momentu. 
Výkon i točivý moment mají velmi plynulý průběh,” 
vysvětluje Thomas Johnen, ředitel odpovědný za 
zážehové motory.
Prvním zážehovým motorem Opelu s přímým 
vstřikováním benzinu byl čtyřválec 2,2 ECOTEC o vý-
konu 114 kW, který debutoval v roce 2003 v mode-
lech Signum a Vectra, později se začal montovat i do 
modelů Zafira. V roce 2007 dostal kabriolet Opel GT  
první turbodmychadlem přeplňovaný zážehový 

čtyřválec 2,0 l s přímým vstřikováním paliva o vý-
konu 194 kW. O rok později se tento motor začal 
montovat i do modelů řady Insignia, a to ve dvou 
výkonových modifikacích 162 a 184 kW. Nový mo-
del Astra OPC bude poháněn nejvyšší verzí tohoto 
agregátu o výkonu 206 kW. ■

Opel mění mOtOrizace

Automobilka Opel se pustila zcela zásadně do obnovy nabídky svých motorů. Většinu aktuál
ního portfolia nahradí tři úplně nové řady zážehových a vznětových motorů. 

Nový agregát 1,6 Turbo SIDI ECOTEC zrozen v maďarském 
Szentgotthardu

nafukOvací bezpečnOstní pásy  
– nOvinka v nOvém mOndeu

Nový Ford Mondeo, který bude příští rok uveden na evropský trh, nabídne inovativní nafu
kovací bezpečnostní pásy, jejichž účelem je zmírnit poranění hlavy, krku a hrudníku osob na 
zadních sedadlech, kde často cestují děti nebo senioři.

Nový systém nafukovacích bezpečnostních pásů v sobě 
spojuje ochranné vlastnosti konvenčních pásů a airbagů. 
Podstatně sníží riziko zranění cestujících, energii nárazu 
rozkládá do 5krát větší plochy.
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Model Yaris Hybrid je čerstvou novinkou a zá-
roveň prvním plně hybridním modelem 
ve třídě malých vozidel. Navíc cenou nyní 

konkuruje verzím se vznětovými motory. Toyota 
Yaris Hybrid stojí jen 359 900 Kč a má nadprůměrně 
bohatou výbavu, která obsahuje například zadní 
parkovací kameru, automatickou duální klimatizaci, 
rádio (CD/MP3/WMA) s dotykovou obrazovkou či 
7 airbagů. Například obdobně vybavená Škoda 
Fabia s podobně výkonným vznětovým motorem 
1,6 TDI/77 kW by byla o více jak 70 000 Kč dražší. 

3 km na elektrický pohon
Díky akumulátorům NiMH ujede hybridní Yaris té-
měř 3 km pouze na elektrický pohon a má v dané 
třídě nejnižší emise pevných částic, CO

2
 a NOx. 

Spotřeba benzínu je tak nižší, než u stejně velkých 
automobilů se vznětovými motory. 
Systém pohonu Hybrid Synergy Drive funguje 
v několika různých režimech ve snaze dosáhnout 
co nejvyšší provozní účinnosti. Při zastavení se spa-
lovací motor automaticky vypíná. Za podmínek, kdy 
je účinnost spalovacího motoru nejnižší, např. při 
rozjezdu nebo při nízkých a středních rychlostech, 
je vůz poháněn výhradně elektromotorem, a tak se 
zcela eliminují emise. 
Za běžných jízdních podmínek se tak rozdělo-
vání výkonu neustále upravuje mezi spalovacím 
motorem a elektromotorem ve snaze dosáhnout 
optimální účinnosti s co nejnižší spotřebou paliva. 

Výjimkou je jízda po dálnici, která jde výhradně na 
vrub spalovacího motoru. 
Schopnost elektromotoru vyvinout maximum toči-
vého momentu již v prvním okamžiku po sešlápnutí 
plynového pedálu, znamená zásadní přínos při 
neustálých rozjezdech v husté městské dopravě. 
Tam lze využít rychlé a prakticky neslyšné rozjezdy 
z místa, s možností zrychlovat pod plným plynem 
z 0 na 50 km.h-1 za pouhé 4 s, což je nejlepší hod-
nota v dané třídě. 
Při zpomalování a brzdění funguje elektromotor jako 
vysoce výkonný generátor využívající rekuperační 
brzdění (používá se elektronicky řízená brzdová sou-
stava), čímž se v rámci pohonu Hybrid Synergy Drive 
optimalizuje využití energie rekuperací. Kinetická 
energie jinak ztracená ve formě tepla při brzdění 
a zpomalování se přeměňuje na energii elektrickou, 
ukládanou do vysokokapacitního akumulátoru. 

Dosáhly jsme spotřeby 3,7 l/100 km
V praxi hybridní Yaris funguje tak, že systém v měst-
ském provozu nebo při jízdě po okresní silnici ne-
ustále mění konfigurace pohonu. Spalovací mo-
tor se tak velmi často startuje a opět vypíná. Jeho 
opětovné nastartování je téměř nepostřehnutelné. 
Především při zrychlování se elektromotor aktivně 
zapojuje. Akumulátor sice vydrží na ujetí nejvýše tří 
kilometrů, na druhou stranu jeho menší kapacita 
umožňuje rychlejší dobití. Při běžných jízdách po 
městě lze bez problémů 66 % trasy ujet v čistě elek-
trickém režimu s vypnutým spalovacím motorem, 
čemuž odpovídá 58 % celkového času stráveného 
na cestě. V tomto případě je do celkového času 
započítáno i stání na křižovatkách s vypnutým 
motorem díky systému Stop/Start.
Při měření spotřeby paliva jsme jak ve městě, tak na 
okresní silnici naměřili obdobné hodnoty. Při vhod-
ném využívání hybridního systému, tedy při plynulé 
jízdě a při snaze využívat co nejčastěji rekuperaci 
kinetické energie namísto brzd a tím co nejčastěji 
dobíjet akumulátor, je možné jezdit do 4 l/100 km. 
Nám se na okresní silnici dařilo jezdit za 3,7 l/100 km. 

Rychlost jízdy ale v tomto případě nesmí příliš pře-
kračovat rychlost 80 km.h-1 a je nutné se na jízdní 
styl skutečně soustředit. V případě běžného ježdění, 
kdy se řidič nesnaží jízdní styl zcela přizpůsobovat 
požadavkům hybridnímu systému, je nutné počítat 
se spotřebou 4,5 l/100 km. 
Také jsme se v městském provozu snažili ujet co 
nejdelší vzdálenost na čistě elektrický pohon. Stačí 
stisknout tlačítko EV a z Toyoty se stane elektromo-
bil. Když jsou akumulátory zcela nabité a rychlost 
jízdy nepřesáhne 30 km.h-1, tak lze ujet 2,6 km. 
Při rychlosti do 50 km.h-1 je dojezd 1,8 km a nad 
rychlost 50 km.h-1 se automaticky zapíná spalovací 
motor. Ten se spustí také v případě, že jedete v EV 
módu, ale razantněji sešlápnete plynový pedál. 
Řídicí jednotka hybridního systému tento stav vy-
hodnotí jako aktuální potřebu co nejrychleji zrychlit 
a tak zároveň spustí spalovací motor. 
Řidič může tlačítkem také zvolit režim ECO, který 
omezuje reakce škrticí klapky na zbrklé sešlapávání 
plynového pedálu a zároveň upravuje řízení kli-
matizace s ohledem na co nejpříznivější spotřebu 
paliva. Režim ECO může v závislosti na jízdních 
podmínkách napomoci ke snížení spotřeby paliva 
přibližně o 10 % v porovnání s režimem Normal. 

Na dálnici překvapivě úsporný
S hybridní toyotou jsme také ze zvědavosti zavítali na 
dálnici, kde se výhody tohoto systému smazávají a po-
hon obstarává výhradně spalovací motor. Malý Yaris 
i zde mile překvapil a ve spotřebě se vyrovnal vzně-
tovým konkurentům. Při ustálené rychlosti 130 km.h-1 
spotřebuje jen 5,6 l/100 km, při rychlosti 90 km.h-1 je 
spotřeba jen 3,9 l/100 km. ■ Michal Busta

TECHNICKÉ ÚDAJE
MOTOR, PŘEVODOVKA:
Vpředu napříč uložený zážehový čtyřválec, 
zdvihový objem 1497 cm3, výkon 55 kW při 
4800 ot.min-1, točivý moment 111 Nm při 4800 
ot.min-1 společně se synchronním permanent-
ním elektromotorem o výkonu 45 kW (169 Nm) 
pohání přední kola. Konečný výkon pohonného 
systému je 74 kW. Bezestupňová samočinná 
převodovka CVT. 
ROZMĚRY:
Vnější  rozměr y (délka/šířka/výška) 
3905/1695/1510 mm, rozvor 2510 mm. Zava-
zadlový prostor 0,286 m3.
HMOTNOSTI:
Provozní/užitečná hmotnost 1085/480 kg
VÝKONY:
Největší rychlost 165 km.h-1, zrychlení z 0 na 
100 km.h-1 za 11,8 s, spotřeba paliva město/
mimo město/kombinace 3,5/3,1/3,5 l/100 km.

Výjimkou je jízda po dálnici, která jde výhradně na 

Schopnost elektromotoru vyvinout maximum toči-
vého momentu již v prvním okamžiku po sešlápnutí 
plynového pedálu, znamená zásadní přínos při 
neustálých rozjezdech v husté městské dopravě. 
Tam lze využít rychlé a prakticky neslyšné rozjezdy 
z místa, s možností zrychlovat pod plným plynem 

mimo město/kombinace 3,5/3,1/3,5 l/100 km.

TOYOTA YARIS HYBRID 
 TICHÁ REVOLUCE TICHÁ REVOLUCE TICHÁ REVOLUCE

Toyota se do hybridních automobilů výrazně opřela. Chrlí nyní jednu novinku za druhou 
a co víc, ceny snížila na úroveň konkurenčních automobilů se vznětovými motory. 

Propracovaná dynamika se součinitelem aerodynamického odporu jen 0,286 znatelně napomáhá nízké spotřebě

Na přehledné přístrojové desce je vlevo od rychloměru umís-
těn analogový přístroj aktuálního pohonu hybridního systému

Hybridní soustava 
je do malého automobilu 

integrována tak, že nikterak 
neomezuje vnitřní prostor automobilu
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Zavedení energetických štítků budov, s nímž noveli-
zovaná právní úprava počítá, má díky lepší informo-
vanosti o energetických parametrech budov a jejich 
prostor vést k nižší spotřebě energie a pomoci tak 
uspořit náklady na ní, a podporovat tak výstavbu 
energeticky efektivnějších a hospodárnějších objektů. 
Až zákon vstoupí v platnost, budou muset majitelé 
opatřit průkazem podobným tomu, jaký mají elekt-
rospotřebiče, všechny nemovitosti (pro novostavby 
platí tato povinnost už od roku 2009), přičemž štítek 
bude nutný při prodeji bytu či domu a od roku 2016 
bude potřeba i při pronájmech nemovitostí. Má po-
sloužit k tomu, aby bylo možné objektivně a bez 
hlubších znalostí zhodnotit energetickou spotřebu 
budov a předpokládá se, že jeho cena by se měla 
pohybovat v řádu jednotek tisíc korun. Poslanci ze 
zákona vypustili možnost, aby si při pronájmu bytu 
nechal průkaz vypracovat přímo majitel, nikoli třeba 
společenství vlastníků. Místo toho má platit, že průkaz 
pro celou budovu je i průkazem pro její součást.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na-
hradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ 
podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který ale hodnotil 
budovu pouze z hlediska potřeby energie na vy-
tápění. Od roku 2012 bude vyžadován ke všem 
objektům určeným k bydlení, pronájmu a komerč-
ním účelům, a to i v souvislosti s pronájmy ploch 
objektů bez výjimky.
Novela představuje zásadní změnu pro realitní trh, 
který tak získá informace o stavu budov a jejich 
provozních nákladech. Má však i problematické 
stránky: především v tom, že bude nutné během 
poměrně krátké doby vypracovat průkazy pro tisíce 
starších budov. Kdo bude štítky zpracovávat a jakou 
bude mít odpovědnost, to určí teprve vyhláška, 
kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Už nyní se však objevují varování, aby tato nebyla 
zneužitelná, a prováděcí metodika byla nastavena 
tak, aby znemožnila spekulativní postupy, např. to, 
aby na stejnou budovu mohly být vypracovány 
různé posudky. Vzhledem k enormnímu množství 

budov a bytů, které bude zapotřebí „oštítkovat“ je 
zřejmé, že na autorizované osoby a instituce, jež 
budou průkazy udělovat, vznikne obrovské zatížení.
PENB však není jediným dokumentem, který může 
o spotřebě energií v konkrétní stavbě podat užitečné 
informace. Podobně (i vizuálním zpracováním) po-
pisuje základní energetické charakteristiky objektu 
i Energetický štítek obálky budovy (ESOB), který 
nahrazuje dříve užívaný “Energetický štítek budovy“ 
a vyjadřuje stavebně-energetické vlastnosti kon-
strukcí domu. Budovy klasifikuje podle průměrného 
součinitele prostupu tepla Uem do 7 kategorií A – 
G, tedy od velmi úsporných (A) až po mimořádně 
nehospodárné (G).

I když jsou si tato dvě osvědčení podobná, každé 
z nich podává trochu jiné informace. Hlavní rozdíl 
mezi Průkazem energetické náročnosti budovy 
a Energetickým štítkem obálky budovy je v tom, 
že Průkaz vypovídá o spotřebě energie na provoz 
domu, kdežto z Energetického štítku vyčtete úroveň 
stavebně-energetických vlastností konstrukce domu.

Průkaz energetické náročnosti budovy je povin-
nou součástí dokumentace pro stavební povo-
lení při výstavbě nových budov nebo při větších 
změnách, které ovlivňují energetickou náročnost 
dokončených budov, a je vydáván s platností na 
10 let. Rozděluje objekty do 7 kategorií od velmi 
úsporných až po mimořádně nehospodárné, 
přičemž za vyhovující jsou považovány budovy 
v kategoriích A – C. Klasifikační třída A odpovídá 
pasivním domům, třída B nízkoenergetickým do-
mům. Třída C se podrobněji dělí na subkategorie 
C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě sou-
činitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje 
požadované úrovni součinitele prostupu tepla). 
Rozmezí tříd D a E se týká zejména starších ob-
jektů – odpovídá průměrnému stavu stavebního 
fondu ČR do roku 2006.
ESOB zavedla technická norma 730540-2/2007 
(Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky), 
která tak zjednodušila hodnocení stavebně-ener-
getických vlastností budovy. Je grafickým vyjá-
dřením stavebně-energetických vlastností kon-
strukcí domu a umožňuje jednoduché srovnání 
budov z hlediska kvality konstrukce a nároků na 

energii potřebnou pro vytápění. Klasifikace 
je založena na výpočtu prostupu 

tepla obálkou budovy, 
přičemž třída da-
ného domu je 

určena na základě 
průměrných hod-

not vypočteného 
součinitele prostupu 

tepla, požadovaného 
normového součinitele 

prostupu tepla a průměrné 
hodnoty součinitele pro-

stupu tepla stavebního fondu.
Současné předpisy povolují 

udělit stavební povolení, které 
mohou dnes získat jen budovy 

spadající do kategorií A – C. Každá 
nově projektovaná nebo rekonstruo-

vaná budova musí splňovat minimálně 
požadavek třídy C. Výjimkou mohou být 

jen rekonstrukce památkově chráněných budov 
nebo objektů, u nichž se splnění tohoto poža-
davku prokáže s ohledem na životnost budovy, její 
účely apod. jako technicky, ekonomicky a funkčně 
nevhodné. ■

POVINNÉ ŠTÍTKOVÁNÍ VŠECH DOMŮ A BYTŮ 
JDE DO FINÁLE

Do Senátu míří po schválení poslaneckou sněmovnou novela zákona o hospodaření energií, 
která bude mít zásadní význam (nejen) pro budoucí stavební legislativu. Česká republika tak 
přejímá nová pravidla evropské směrnice EPBD II o energetické náročnosti budov. 

Kategorie energetické náročnosti

Druh budovy A B C D E F G

Rodinný dům < 51 51–97 98–142 143–191 192–240 241–286 286

Bytový dům < 43 43–82 83–120 121–162 163–205 206–245 > 245

Hotel/restaurace <102 102–200 201–294 295–389 390–488 489–590 > 590

Administrativní < 62 62–123 124–179 180–236 237–293 294–345 > 345

Nemocnice <109 109–210 211–310 311–415 416–520 521–625 > 625

Vzdělávací < 47 47–89 90–130 131–174 175–220 221–265 > 265

Sportovní < 53 53–102 103–145 146–194 195–245 246–297 > 297

Obchodní < 67 67–121 122–183 184–241 242–300 301–362 > 362

Třídy energetické náročnosti budov s měrnou spotřebou energie v kWh/(m2.rok).

I když jsou si tato dvě osvědčení podobná, každé 
z nich podává trochu jiné informace. Hlavní rozdíl 

budov z hlediska kvality konstrukce a nároků na 
energii potřebnou pro vytápění. Klasifikace 

je založena na výpočtu prostupu 
tepla obálkou budovy, 

přičemž třída da-

určena na základě 
průměrných hod-

not vypočteného 
součinitele prostupu 

tepla, požadovaného 
normového součinitele 

prostupu tepla a průměrné 
hodnoty součinitele pro-

stupu tepla stavebního fondu.
Současné předpisy povolují 

udělit stavební povolení, které 
mohou dnes získat jen budovy 

spadající do kategorií A – C. Každá 
nově projektovaná nebo rekonstruo-

vaná budova musí splňovat minimálně 
požadavek třídy C. Výjimkou mohou být 
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Na 150 odborných hostů z řad akademiků, ar-
chitektů, projektantů, ekonomů a dalších profesí 
a 14 odborných přednášejících ve dvou odbor-
ných sekcích – stavební a ekonomické – nahlédlo 
na problematiku energeticky efektivního stavění 
z různých úhlů. 
Miroslav Linhart ze společnosti Deloitte připo-
mněl, že stát (a jeho organizační jednotky) je 
vlastníkem až 2/3 všech kancelářských ploch 
v ČR a renovace 2,5 % veřejných budov každý rok 
( jak požaduje směrnice) bude znamenat inves-
tice zhruba 3 mld. Kč ročně. Na druhé straně mo-
hou tyto investice ekonomice přinést ročně až 
10 mld. Kč, přičemž z analýz vyplývá, že až 70 % 
této částky by se vrátilo do veřejných zdrojů. 
Komplexnost přípravy problematiky stavebnictví 
dle Strategie 2020 i implementaci Road Map 

pro energeticky efektivní budovy připomněl 
Zdeněk Bittnar z Fakulty stavební ČVUT. „Ev-
ropský průmysl a stavebnictví musí kompletně 
přehodnotit své procesy, chtějí-li si zachovat 
konkurenceschopnost,“ uvedl mj. v přednášce, 
v níž představil i chystaný projekt Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov. Ekono-
mický expert NERV Petr Zahradník se zaměřil 
na příští programovací období kohezní politiky 
EU i jeho finanční nástroje a upozornil na úskalí 
spojená se snížením objemu prostředků z EU 
v příštím období. Jednu z možností financování 
energetických úspor ve stavebnictví představil 
např. Stanislav Kolář ze společnosti Carbon Re-
dux – zdrojem potřebných financí by mohlo být 
emisní obchodování.
Na konferenci se představila řada projektů, které 

již parametry nové směrnice splňují anebo jdou 
dokonce ještě dále. Odborníci ze společnosti 
Saint-Gobain předvedli koncept pasivního Multi-
-Komfortního domu, který klade důraz i na sociál - 
ní, zdravotní, estetický a ekonomický rozměr 
stavby, a projekt mateřské školy v Mariánských 
Lázních, další z unikátních realizací budov v pa-
sivním energetickém standardu. Jiří Hirš z Fakulty 
stavební VUT v Brně představil další z moderních 
trendů – tzv. aktivní dům. 
Většina účastníků se shodla, že problematika 
energetické náročnosti budov i stavění budov 
s téměř nulovou spotřebou energie si zaslouží 
větší podporu. „Představitelé vlády i politici by 
měli v oblasti energetické efektivity budov při-
jmout dlouhodobou strategii, aby dali sektoru 
jasný signál, kam se bude stavebnictví ubírat. 
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že s rozvojem 
stavění v pasivním standardu roste počet reali-
začních firem a klesají náklady. Jako příklad lze 
uvést Rakousko, kde se nyní rozdíl nákladů oproti 
běžné výstavbě pohybuje jen v rozmezí 3–7 %, 
přičemž i toto navýšení je vykompenzováno 
nesrovnatelně vyšší kvalitou bydlení, úsporami 
energií i zhodnocením domu,“ říká Libor Urbášek 
z divize Isover společnosti Saint-Gobain. ■

Unie má celkem 27 členů a 18. místo v nějakém 
eurožebříčku lze interpretovat i tak, že jsme 
zhruba desátí od konce, nedostali jsme se v pří-
slušném ukazateli ani do první poloviny, natož 
do první „top“ desítky, považované za pomysl-
nou první ligu. Postup na 18. místo (z dřívějšího 
19.) jsme dosáhli díky tomu, že Portugalci, které 
jsme v daném parametru předstihli, jsou na tom 
momentálně (podobně jako další země jižní části 
evropského kontinentu) ještě o něco hůře než my. 
HDP na člověka v Česku podle eufemistickými 
přídomky nepřikrášlených dat Eurostatu nicméně 
stále představuje jen 80 % průměru EU.
Statistici ve srovnání použili takzvané standardy 
kupní síly (PPS), což je uměle vytvořená jednotka 
užívaná k mezinárodním srovnáním a umožňuje 
částečně vyrovnat rozdíly, které existují mezi kupní 
silou měn jednotlivých států. Jinými slovy: Obecně 
platí, že za jeden PPS by se ve všech zemích kou-
pilo stejné množství zboží či služeb. 

Nenápadný půvab průměrnosti
Rozdíly mezi členskými státy unie jsou však po-
měrně značné: například s přihlédnutím k unijnímu 
průměru HDP na obyvatele by tento ukazatel např. 
v Rumunsku či Bulharsku vykazoval zhruba polo-
vinu (49 %, resp. 45 %) unijního průměru, zatímco 
v Lucembursku, které je na tom v tomto ohledu ze 

zemí EU nejlépe, činí podle údajů Eurostatu více 
než pětinásobek (274 %) průměrné hodnoty unie.
V zájmu objektivity (jenže které statistiky jsou 
opravdu objektivní?) je nutno dodat, že v případě 
zmíněného ministátu jsou údaje poněkud zkresleny 
tím, že čísla nejsou vztažena ke skutečnému počtu 
rezidentů, vzhledem k tomu, že řada lidí sem běžně 
dojíždí pracovat (a tedy vytvářet hospodářský po-
tenciál země) z okolních států, ale v Lucembursku 
trvale nebydlí a nejsou tudíž zahrnuti do statistik 
operujících s přepočtem na obyvatele.
Statisticky korektnější jsou tedy spíše charakteris-
tiky dalších zemí: Za Lucemburskem na druhém 
místě figuruje Nizozemsko (131 % unijního prů-
měru), následované Rakouskem (129 %) a Irskem 
(127 %). To by bylo snad z našeho pohledu, jak 
si na tom v unii stojíme, v pořádku. Také skandi-
návci s téměř vyrovnaným skóre (Švédsko 126 %, 
Dánsko 125 %), Belgie a Finsko s nepatrným od-
stupem (118, resp. 116 %) či poslední z první 
desítky, Velká Británie (108 %) jsou nad unijním 
průměrem, tedy OK.  
Jenže před Českem se umístil dokonce např. 
i Kypr (na 14. místě s 92 %) nebo Řecko (na 
17. místě s 82 %) zralé téměř až na vyloučení 
z elitního klubu EU, o nichž se nyní hovoří prak-
ticky výhradně v souvislostech s ekonomickými 
problémy!

Dříve SSSR, kdo bude naším  
vzorem teď?
Pravda, z „východních“ členů unie je na tom 
ČR relativně nejlépe – Slovensko skončilo na 
20. místě (73 %), následováno Maďarskem na 
22. místě (66 %) a Polskem na 23. místě (65 %), 
což ovšem nemusí znamenat důvod k radosti 
a bušit se v prsa nadmutá chválou – jde o to, 
s kým se chceme srovnávat, resp. které státy si 
bereme za vzor. Například z nečlenských zemí, na 
něž má unie občas tendenci koukat „skrz prsty“ 
jsou před námi sice evropsky neorganizované, ale 
rozhodně ne zaostalé Norsko (189 %), či Švýcar-
sko (151 %) ale také třeba nedávno zbankrotovalý 
Island (110 %), jehož obyvatelé si ve srovnání 
s námi rovněž rozhodně nežijí špatně. K zemím, 
které se naopak z pohledu HDP per capita, tedy 
na hlavu v příslušném srovnání umístily až za 
námi, a na které tedy můžeme teoreticky snad 
opravdu shlížet svrchu, patří např. Chorvatsko 
(61 %), Turecko (52 %), Srbsko (35 %) nebo Bosna 
a Hercegovina (29 %). Tedy skvělé turistické des-
tinace, ale jako náš ekonomický vzor asi zrovna 
ne to pravé ořechové. Balkánské státy figurovaly 
v odstupu za (tehdejší) průmyslovou elitou, k níž 
patřily i Čechy, Morava a Slezsko tvořící dnešní 
ČR, už za c. a k. monarchie. Z tohoto pohledu 
tedy nic nového pod sluncem, i když upřímně 
řečeno, v mnohých ukazatelích bychom naopak 
mohli závidět třeba právě Turecku, z něhož jsme si 
zvykli utahovat kvůli jeho hospodářství. Ale stejně 
tak okřídlené rčení o „španělské vesnici“ jako 
synonymum něčeho nepřehledného a nepříliš 
ukázkového znají naši západoevropští sousedé 
v obdobné podobě a smyslu – jako „Böhmischen 
Dorf“… A to není zrovna kontext, na který by-
chom měli být nějak zvlášť pyšní. ■

/joe/

EnErgEticky EfEktivní budoucnost 
Evropského stavEbnictví

U příležitosti 1. ročníku soutěže Building Efficiency Awards proběhla 7. června i odborná 
konference Building Efficiency k nové evropské směrnici o energetické náročnosti budov 
(EPBD II) s ní spojené strategii 20-20-20.

ošidná kouzla statistik

„Češi jsou 18. nejbohatší ze států EU“ hlásá titulek článku, komentujícího údaje zveřejněné 
nedávno evropským statistickým úřadem Eurostat. Fajn, konečně zase nějaká pozitivní zpráva, 
zaraduje se našinec hrdý na to, jak jsme na tom dobře. Ale moment… Tady něco „neštymuje“ 
zarazí nás nutně vzápětí přemýšlivé ego při pomyšlení na plejádu zpráv o problémech s dluhy, 
řádění exekutorů, ukazateli výroby, propouštění, atd. Takže se podívejme na ty statistické 
údaje ještě z jiného úhlu.
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Celý spor začal vyvinutím produktu společnosti 
SAS Institute Inc, který byl následně rozmnožen 
a využit společností World Programming Ltd 
(WPL). Konkrétně společnost SAS Institute vyvinula 
systém SAS, jako integrovaný systém programů, 
který umožňuje zpracovávat a analyzovat údaje, 
zejména pak statistické. Zásadní složka systému 
SAS - Base SAS - umožňuje uživatelům psát a pro-
vozovat programové aplikace (skripty) napsané 
v programovacím jazyce SAS a umožňující zpra-
covávání údajů.
Společnost World Programming se domnívala, že 
existuje potenciální odbyt pro alternativní soft-
ware, který by byl schopen provádět programové 
aplikace napsané v jazyce SAS. Vytvořila tak World 
Programming System (WPS), který napodobuje 
velkou část funkcí modulů SAS v tom smyslu, že 
se společnost WPL až na určité drobné výjimky 
snažila zajistit, aby tytéž vstupní údaje generovaly 
tytéž výstupní údaje. To by uživatelům systému 
SAS umožnilo provádět v systému „World Progra-
mming System“ skripty, které vyvinuli pro použití 
v systému SAS. Za účelem vytvoření tohoto pro-
gramu WPS nakoupila společnost WPL legálně 
rozmnoženiny učební verze systému SAS, které 
studovala, ale nelze nikterak doložit, že by WPL 
měla přístup k zdrojovému kódů modulů SAS 
nebo že tento kód rozmnožila.

Vývoj software může být 
i záležitostí právníků
SAS Institute, v návaznosti na tento postup, po-
dala k britskému soudnímu dvoru High Court of 
Justice UK žalobu na určení, že WPL rozmnožila 
příručky a moduly k systému SAS a porušila její 
autorská práva a podmínky licence k učební verzi. 
V návaznosti na to položil High Court Soudnímu 
dvoru EU otázku ohledně rozsahu právní ochrany 
počítačových programů přiznané unijním právem, 
a zejména zda se tato ochrana vztahuje na funkce 
a programovací jazyk.
Soudní dvůr v odpovědi zaprvé připomněl, že 
směrnice o právní ochraně počítačových pro-
gramů1 rozšiřuje autorskoprávní ochranu na vy-
jádření vlastního duševního výtvoru autora po-
čítačového programu v jakékoli formě2. Naproti 

tomu myšlenky a zásady, na kterých je založen 
kterýkoli z prvků počítačového programu, včetně 
myšlenek a zásad, na kterých je založeno jeho 
rozhraní, nejsou autorským právem podle uvedené 
směrnice chráněny. Autorským právem je tak chrá-
něno pouze vyjádření těchto myšlenek a zásad. 
Předmětem ochrany přiznané směrnicí o právní 
ochraně počítačových programů je jakákoli forma 
vyjádření počítačového programu (např. zdrojový 
a strojový kód) která umožňuje program rozmno-
žit v různých počítačových kódech. Na základě 
těchto úvah měl Soudní dvůr za to, že ani funkce 
počítačového programu, ani programovací jazyk či 
formát datových souborů užívaných počítačovým 
programem za účelem využití některých z jeho 
funkcí nepředstavují formu vyjádření. Nepožívají 
tudíž autorskoprávní ochrany.
Připustit, že by funkce počítačového programu 
mohla požívat autorskoprávní ochrany, uvedl dále 
Soudní dvůr EU, by totiž znamenalo umožnit mo-
nopolizaci myšlenek na úkor technického pokroku 
a průmyslového rozvoje. V této souvislosti Soudní 
dvůr EU uvedl, že kdyby si třetí osoba opatřila část 
zdrojového nebo strojového kódu, který se vzta-
huje k programovacímu jazyku nebo k formátu 
datových souborů užívaných počítačovým pro-
gramem, a kdyby pomocí tohoto kódu vytvořila 
podobné prvky ve svém vlastním počítačovém 
programu, mohlo by být toto jednání autorem 
programu zakázáno. V projednávané věci přitom 
z vysvětlení podaného předkládajícím soudem 
vyplývá, že WPL neměla přístup ke zdrojovému 
kódu programu společnosti SAS Institute, ani ne-
provedla rozklad strojového kódu tohoto programu. 
Jen díky zkoumání, studování a zkoušení chování 
programu společnosti SAS Institute rozmnožila 
společnost WPL funkce tohoto programu, přičemž 
použila tentýž programovací jazyk a tentýž formát 
datových souborů.

Nečtete licenční ustanovení? 
Chyba – může být přínosné i pro vás!
Zadruhé Soudní dvůr EU uvedl, že podle směr-
nice o právní ochraně počítačových programů 
má nabyvatel licence k programovému vyba-
vení právo zkoumat, studovat nebo zkoušet 

fungování počítačového programu za účelem 
zjištění myšlenek a zásad, které jsou základem 
kteréhokoli z prvků programu. Veškerá smluvní 
ustanovení, která jsou v rozporu s tímto právem, 
jsou od počátku neplatná. Dále Soudní dvůr 
EU uvedl, že zjišťování těchto myšlenek a zásad 
může být prováděno v rámci úkonů, k jejichž 
provádění opravňuje licence. V důsledku výše 
uvedeného nositel autorského práva k počí-
tačovému programu nemůže s odvoláním na 
licenční smlouvu bránit tomu, aby nabyvatel 
této licence při provádění úkonů, které je podle 
uvedené licence oprávněn činit, jakož i úkonů 
spočívajících v nahrávání a provozování nezbyt-
ném k užití programu zkoumal, studoval nebo 
zkoušel fungování tohoto programu za účelem 
zjištění myšlenek a zásad, na nichž je založen 
kterýkoli z prvků tohoto programu, za podmínky, 
že neporušuje výlučná práva nositele autorského 
práva k tomuto programu. Podle Soudního dvora 
navíc nedochází k žádnému porušení autorského 
práva v případě, že oprávněný nabyvatel licence 
stejně jako v projednávané věci neměl přístup 
ke zdrojovému kódu počítačového programu, 
ale pouze studoval, zkoumal a zkoušel tento 
program za účelem rozmnožení jeho funkcí ve 
druhém programu.
Soudní dvůr konečně konstatoval, že rozmnožení 
některých prvků popsaných v uživatelské příručce 
k počítačovému programu chráněné autorským 
právem v jiném počítačovém programu nebo 
uživatelské příručce k tomuto programu může 
představovat porušení autorského práva k prvně 
uvedené příručce, pokud tato rozmnoženina před-
stavuje vyjádření vlastního duševního výtvoru au-
tora dané příručky.
V tomto ohledu měl Soudní dvůr EU za to, že 
v projednávané věci jsou klíčová slova, skladba, 
příkazy a kombinace příkazů, volby, implicitní 
hodnoty, jakož i smyčky složeny ze slov, číslic 
nebo matematických pojmů, které – pokud jsou 
posuzovány odděleně – nejsou jako takové du-
ševním výtvorem autora tohoto programu. Te-
prve výběrem, uspořádáním a kombinací těchto 
slov, těchto číslic nebo matematických pojmů 
autor vyjadřuje svého tvůrčího ducha originálním 
způsobem.
Předkládajícímu soudu – High Court of Justice 
UK – tak přísluší ověřit, zda rozmnožení namítané 
ve věci v původním řízení představuje vyjádření 
vlastního duševního výtvoru autora uživatelské 
příručky k počítačovému programu chráněné au-
torským právem. ■ /pm/

1 Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní 
ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 122, s. 42; Zvl. vyd. 
17/01, s. 114).
2  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010, Bezpeč-
nostní softwarová asociace (C-393/09).

SOUDNÍ DVŮR EU: FUNKCE POČÍTAČOVÉHO 
PROGRAMU A PROGRAMOVACÍHO JAZYKA 
NEMOHOU POŽÍVAT AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY

SOUDNÍ DVŮR EU VYHLÁSIL DNE 2. KVĚTNA 2012 ROZHODNUTÍ 
VE VĚCI C-406/10 SAS INSTITUTE INC. V. WORLD PROGRAMMING LTD, 
KTERÝM ROZHODL, ŽE FUNKCE POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU 
A PROGRAMOVACÍHO JAZYKA NEMOHOU POŽÍVAT 
AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY. NABYVATEL LICENCE K PROGRAMU 
MÁ PODLE ROZHODNUTÍ V ZÁSADĚ PRÁVO ZKOUMAT, STUDOVAT 
NEBO ZKOUŠET JEHO FUNGOVÁNÍ ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ MYŠLENEK 
A ZÁSAD, NA NICHŽ SE TENTO PROGRAM ZAKLÁDÁ.
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Výklad byl zaslaný předsedovi Výboru pro dopravu 
a cestovní ruch Evropského parlamentu, v návaz-
nosti na otázky, které původně položila Meziná-
rodní unie silniční dopravy, komentuje pravidla 
pro používání nadrozměrných nákladních vozidel 
v mezinárodním provozu, včetně tzv. modulárních 
nákladních vozidel, která jsou jednou z posledních 
novinek výrobců kamionů, ale i otázkou pro evrop-
skou dopravní legislativu. 
Směrnice 96/53 o maximální hmotnosti a roz-
měrech silničních vozidel stanoví tři okolnosti, 
za nichž lze povolit odchylky od maximálních 
rozměrů vozidel. Sousední členské státy, které si 
přejí využít těchto odchylek, aby povolily delším 
nákladním vozidlům přejezd hranic mezi svými 
územími, tak mohou učinit, pouze pokud jsou 
– jak se uvádí v dopise – splněny zvláštní pod-
mínky:  
●● První odchylka se týká přepravy nedělitelného 

nákladu. Tu mohou příslušné členské státy povolit 
na základě zvláštního povolení. 
●● Druhá odchylka se vztahuje na vozidla využívající 

při překročení hranic modulový přístup, pokud to 

stávající požadavky na infrastrukturu dovolují. Směr-
nice tuto dopravu nezakazuje, pokud významně ne-
ovlivní mezinárodní hospodářskou soutěž a omezí 
se na území dvou členských států.
●● Třetí odchylka se týká cesty, která je součástí 

zkušební jízdy. Jízda však musí zůstat místně i ča-
sově omezená.
Kromě uvedených podmínek nesmí docházet 
k diskriminaci ve vztahu k přepravcům z přísluš-
ného členského státu a jiných členských států. 
Tyto odchylky by navíc neměly vést k tomu, aby 
se výjimečné postupy staly normou. 
Výše uvedená ustanovení neplatí v členských 
státech, které těchto odchylek nevyužívají a delší 
vozidla na svá území nevpouštějí. Každý členský 
stát tedy může podle místních podmínek a uvá-
žení rozhodnout, zda na svém území používání 
delších vozidel povolí či nepovolí. Tento koncept 
je v souladu se zásadou subsidiarity.
Koncem roku 2012 plánuje Komise navrhnout 
omezené změny dalších aspektů směrnice 
o hmotnosti a rozměrech (např. zlepšení designu 
kabiny a aerodynamických vlastností nákladního 

vozidla). V případě, že si to budou spolutvůrci 
právní úpravy přát, budou mít možnost podrobit 
pravidla pro přeshraniční použití revizi. 
Pro úplnost je vhodné dodat, že v současnosti je 
používání modulárních nákladních vozidel povo-
leno ve Finsku a Švédsku a v Dánsku, Nizozemsku 
i v některých německých spolkových zemích je ve 
fázi testování. ■● /pm/

1 Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro 
určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví 
maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní 
provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Evropská komisE zpřEhlEdnila pravidla  
pro přEshraniční používání dElších 
nákladních vozidEl

Místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za dopravu Siim Kallas podal 15. června  
Evropskému parlamentu a Radě výklad směrnice o hmotnosti a rozměrech silničních vozidel1 
a podmínek, které mají být splněny, pokud sousední členské státy chtějí povolit delším ná-
kladním vozidlům přejezd společných hranic.

Legislativa musí udržovat krok i s technickým vývojem 
a novinkami, které přináší, jako je např. koncept modulárních 
vozidel, který přináší významné změny do dopravního 
provozu

Zatímco dosud bylo nastavení klimatizace 
v kancelářských prostorách ponecháno 
na uvážení jejich osazenstva a záleželo tak 

především na dohodě pracovníků, od letošního 
1. dubna platí úprava, která reguluje provoz klima-
tizace zákonem, přesněji řečeno novelou nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci.
Ta stanovuje teplotní podmínky v závislosti na 
druhu práce a typu pracoviště – např. v kan-
celářích, kde mají zaměstnanci sedavou práci 
s minimem pohybu, by se podle předpisů měla 

teplota celoročně pohybovat mezi 20 až 27 °C. 
Klimatizace by přitom neměla místnost ochla-
zovat na méně než 24,5 °C, což podle hygieniků 
odpovídá zásadě, že mezi venkovní a vnitřní 
teplotou na pracovišti nemá být rozdíl vyšší 
než 6 stupňů Celsia. O něco méně, na 23,5 °C, 
mohou být chlazené místnosti, v nichž zaměst-
nanci vykonávají práce rovněž vsedě, nicméně 
manuálně náročnější – tam by se měla celková 
teplota držet mezi 18 až 26 stupni Celsia.
Tato stanovená nastavení by měla mj. zajistit, 
že přechodem z jednoho do druhého prostředí 
nebude organizmus vystaven extrémním tep-
lotním výkyvům, které mohou vyvolat one-
mocnění z nachlazení, na něž si zaměstnanci 
pracující v klimatizovaných prostorách často 
stěžovali, podobně jako např. na podráždění 
očí. Hygienici a dodavatelé klimatizačních sys-
témů však upozorňují i na další aspekty, které 
je potřeba brát v úvahu, především na čistotu 
filtrů - znečištěné filtry představují riziko šíření 
infekcí do místností, které mají klimatizace 
udržovat. 

Přípustné hodnoty nastavení teploty 
klimatizační jednotky podle druhu 
práce a typu pracoviště
24,5 °C: Práce vsedě s minimální pohybovou 
aktivitou, kancelářské administrativní práce, kon-
trolní činnost v dozornách a velínech, psaní na 
stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování 
nebo třídění drobných lehkých předmětů. 
23 °C: Práce převážně vsedě spojená s lehkou 
manuální prací rukou a paží, řízení osobního 
vozidla a některých drážních vozidel, přesouvání 
lehkých břemen nebo překonávání malých od-
porů, automatizované strojní opracování a montáž 
malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů 
a mechaniků, pokladní.  ■

/pem/

mátE přEdpisovou klimatizaci?

Teplé letní dny znamenají tradičně nástup klimatizací. Ale pozor: na pracovištích už letos 
platí oficiální pravidla pro jejich nastavení.

Teplota klimatizovaných pracovišť už podléhá oficiálním nor-
mám. Kromě nastavení klimatizace je ale potřeba dbát i na  
stav jejích filtrů. Na ventilátory se – zatím? – podobné předpisy 
nevztahují a tak si je můžete pouštět po libosti podle svého…
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GE Money Bank zahájila pro-
voz mobilní pobočky. Speciální 
bankovní vůz zvýší dostupnost 
finančních služeb v menších ob-
cích a přichází s obsluhou klientů 
přímo v místech, kde žijí - šetří jim 
čas i náklady spojené s cestová-
ním do vzdálené banky. 
Od července se mohou s pojízdnou 
pobočkou setkat obyvatelé 8 měst 
v jihočeském regionu, kam bude 
na stálé stanoviště přijíždět jednou 
týdně a podle zájmu obcí se její pole 

působnosti rozšíří. Pojízdná banka 
nabízí bezhotovostní služby, které 
jsou běžně dostupné v kamenných 
pobočkách, pro výběry hotovosti 
slouží ve voze zabudovaný banko-
mat. Bankovní operce i osobní data 
klientů jsou zabezpečeny stejně jako 
v klasické pobočce. Mobilní pobočka 
je také pod stálou ochranou bezpeč-
ností agentury.
V menších městech, kde by se kla-
sická kamenná pobočka „neuživila“, 
představuje její pojízdná verze ideální 

řešení. Pokud se koncept mobilní po-
bočky osvědčí, má v plánu GE Money 

Bank rozšířit její služby i do dalších 
regionů. ■

Banka, která přijede za vámi

Říše středu, jak zní starý název 
pro Čínu, nezaostává nic dlužna 
své pověsti technologické vel-
moci, jíž vděčí svět za řadu vyná-
lezů, které ovlivnily naši historii, 
a předvádí další důkazy své tech-
nologické vyspělosti i v moderní 
době. 
Čína buduje svou vlastní kosmickou 
stanici, v jejím základním modulu 
nazvaném Nebeský palác (Tchien-
-kung ) už pracují tři taikonauti, jak 
jsou označování čínští kosmonauti, 
mezi nimi i první Číňanka na oběžné 
dráze - třiatřicetiletá Liou Jang. Čína, 
která vyslala do kosmu svého prv-
ního vlastního kosmonauta v roce 
2003, vypustila loni v listopadu kos-

mickou loď Šen-čou 8 bez posádky, 
která se úspěšně automaticky spo-
jila s modulem Tchien-kung 1. Nyní 
kosmonauti úspěšně odzkoušeli 
i ruční připojení. V roce 2020, kdy 
má na oběžné dráze vzniknout dlou-
hodobě obyvatelná stanice, bude 
podle čínských expertů Mezinárodní 
vesmírná stanice (ISS), spravovaná 
USA, Ruskem a dalšími čtyřmi ze-
měmi, u konce své životnosti. Čína 
se tak může stát jedinou zemí, která 
bude mít na oběžné dráze srovna-
telné zařízení. 
Podle čínských odborníků je jed-
ním z příštích cílů vesmírného prů-
zkumu Měsíc. V roce 2013 chce na 
jeho povrch Čína vyslat průzkumné 

vozítko, kolem roku 2017 získat 
pomocí sondy vzorky měsíčního 
povrchu a po roce 2020 by měl na 
Měsíci přistát čínský modul s lidskou 
posádkou.
Ve stejný den, kdy čínští kosmo-
nauti úspěšně manuálně připojili 
vesmírnou loď Šen-čou 9 k experi-
mentálnímu modulu Tchien-kung 1, 
si novodobá historie čínské techniky 
mohla připsat na své konto i další 
důležitý milník, tentokráte v hlu-
bokomořském výzkumu. Ponorka 
Ťiao-lung pojmenovaná podle draka 
z čínské mytologie se s tříčlennou 
posádkou v Mariánském příkopu 
v západní části Tichého oceánu 
potopila do hloubky 7015 m. Čína 
hodlá ponorku využívat k vědec-
kému výzkumu, jako je sbírání 

vzorků podmořského života a bu-
doucí rozvoj využití mořských ne-
rostných zdrojů. ■

Čína míří do kosmu i do hluBin oceánu

Unikátní technologii předsta-
vila společnost Siemens s ozna-
čením Heartbeat detektor. 
Přístroj, jehož rozměry nepře-
kračují velikost malého příruč-
ního kufříku, dokáže pomocí 
pouhého tlukotu srdce zjistit 
přítomnost osoby ukryté v au-
tomobilu či uzavřeném přeprav-
ním kontejneru.
Systém byl vyvinut v rámci jaderného 
výzkumu pracovníky národní labo-
ratoře Oak Ridge spadající pod mi-
nisterstvo energetiky USA. Původně 
sloužil bezpečnostním složkám stře-
žícím jaderné elektrárny, brzy však 
našel uplatnění i v armádě, celní a po-
hraniční správě či vězeňství. Systém 
detekce osob se skládá z průmyslo-
vého počítače s obslužným progra-
mem a ze speciálních snímačů. Fun-
guje na principu snímání akustických 
signálů srdeční činnosti, přenášených 

povrchem objektů, s nimiž je lidské 
tělo v kontaktu. Snímače umístěné na 
kovových částech automobilu nebo 
přepravního kontejneru, jsou nato-
lik citlivé, že odhalí i osoby zabalené 
do silné deky či ležící na molitanové 

podložce. Signály ze snímačů detek-
tor analyzuje pomocí pokročilého 
algoritmu, přičemž testy prokázaly, 
že při eliminaci vlivu větru či deště, 
je spolehlivost detekce přítomnosti 
osob stoprocentní.  

Použití v praxi vypadá následovně: 
Prověřované vozidlo zastaví a řidič 
před jeho opuštěním vypne mo-
tor. Operátor na vozidlo umístí sní-
mače, vybere na obrazovce typ auta 
a spustí proces sběru a analýzy dat. 
Do 15 sekund od umístění snímačů 
jsou k dispozici výsledky, celková 
doba kontroly, včetně přiložení a od-
stranění snímačů, není delší než čtyři 
minuty.   
Hlavními výhodami detektoru ve 
srovnání s rentgeny je nižší pořizo-
vací cena, nižší provozní náklady (na-
pájecí napětí je standardních 220 V) 
a pasivní princip fungování, který 
lidské tělo nevystavuje škodlivému 
rentgenovému záření. Další výho-
dou je výrazně vyšší mobilita zaří-
zení (počítač se snímači váží zhruba 
5 kg) a rychlost kontroly, protože sběr 
a analýza dat trvá řádově desítky vte-
řin, zatímco skenování nákladního 
automobilu rentgenem zabere při-
bližně 30 minut. ■

detektor srdeČní aktivity odhalí i myš v náklaďáku
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V USA probíhají certifikační 
zkoušky létajícího automobilu, 
který by se měl v dohledné době 
dostat na trh. 

Projekt Transition, který vyvíjí společ-
nost Terrafugia, dostal konečně po-
třebná povolení a výjimky, aby mohl 
vyjet na americké dálnice a úřady 

daly povolení k výrobě a stroj pod-
nikl 12. března svůj první zkušební 
let. Čeští konstruktéři pro změnu ne-
dávno představili projekt létajícího 
kola vyprojektovaného v rámci sou-
těže Autodesku. Zdálo by se, že podi-
vuhodné létající stroje už nemohou 
ničím překvapit – v podstatě všechno 
už tu bylo. Ovšem úplně všechno 
možná ještě ne…
Může kočka létat? Odpověď – byť pro 
mnohé možná překvapivá – zní: ano! 
Tedy aspoň v případě, že je mrtvá, 
vycpaná, a patří člověku s kulantně 

řečeno „nevšedními nápady“. Nizo-
zemský umělec Bart Jansen se tímto 
způsobem rozhodl vzdát poslední 
poctu svému kocouru Orvillovi, který 
se stal obětí automobilismu: umožní 
mu létat. Nechal jej odborně vypre-
parovat, a s pomocí specialisty na 
vysílačkou řízené modely vybavit 
bateriemi a řídicí elektronikou, na 
konci tlapek jsou umístěny vrtule 
poháněné elektromotory, díky nimž 
se vycpaný Orvill může vznášet, řízen 
dálkovým ovládáním podobně jako 
běžné letecké modely. ■

Létající koLo, automobiL – a kocour…
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Proslulý mrtvý papoušek britské skupiny Monty Python má důstojného nástupce: létajícího 
mrtvého kocoura. Vycpaný Orvill dělá čest svému jmenovci z dob průkopníků létání. Pokud 
kolem vás v Amsterodamu proletí kočka, nedivte se…

Pod pojmem tablet si většina 
lidí automaticky představí kul-
tovní iPad firmy Apple, či některý 
z jeho více či méně povedených 
klonů jiných výrobců – co ostatně 
také lze asi na konceptu placa-
tého počítače jinak vymyslet, že..
Nicméně novinka, s níž přišel Micro-
soft v podobě svého tabletu Sur-
face ukazuje, že lecos inovativního 
v této oblasti ještě vymyslet jde. Tím 
zásadním, co Surface na první po-
hled odlišuje od většiny tabletové 
konkurence je klávesnice, mazaně 
integrovaná v rozkládacím obalu 
TouchCover, kterou běžné tablety 

(ale možná i řada uživatelů) po-
strádají. Ta dělá microsoftí novinku 
něčím mezi standardním tabletem 
a běžným počítačem, a překonává 
tak dosavadní nevýhodu tabletů 
v podobě hardwarové klávesnice, na 
níž se přece jen píše pohodlněji. Za-
jímavá je i technologickým provede-
ním: klávesy jsou de facto jen nazna-
čené, a využívají tlakové snímání ve 
vymezeném místě. Další se skrývají 
uvnitř. Zařízení je dodáváno ve dvou 
variantách: verze RT s procesory ARM 
je se svými 680 g hmotnosti bližší 
tabletům, robustnější varianta Pro 
s čipy Intel a hmotností 990 g, od-

povídá spíše ultrabookům a je za-
měřena na profesionální uživatele. 
K jejímu vybavení patří i magneticky 
uchycené dotekové pero. Microsoft 
se tak vydal jinou cestou než ostatní 
výrobci a snaží se odlišit zařízení pro 
běžné uživatele a multimediální zá-

bavu a profesionální vybavení pro 
firemní sektor, kde přenosná zaří-
zení typu tabletů nacházejí stále větší 
uplatnění (zaměstnanci používají své 
přístroje i pro firemní účely), ale vy-
žadují také některá specifika (výkon, 
zabezpečení apod.). ■

microsoft surface: nový trend  
ve světě tabLetů?

Něco na dovolenou pro oprav-
dové dobrodruhy: HD Hero2 
Outdoor Edition je kamera na-
bízející spolehlivou funkci i při 
opravdu extrémním použití tam, 
kde běžné přístroje nestačí – na 
vodní sporty a potápění, moto-
sport či cyklistiku nebo třeba 
skoky z letadla. 

Kamera nabízí možnost záznamu 
v nejvyšším rozlišení 1080p, rychlost 
záznamu může činit od 30 do 120 sním - 
ků za sekundu (při WVGA 848×480). 
Umožňuje také pořizovat 11 Mpix 
fotografie v 0,5 / 2 / 5 / 10 / 30 
a 60sekundových intervalech. Díky 
kompatibilitě s různými úchyty ji 
lze snadno připevnit na přilbu či 

čelovou pásku, odolný odníma-
telný polykarbonátový kryt umož-
ňuje její ochranu včetně odolnosti 
až do 60metrové hloubky. Kamery 
GoPro a jejich příslušenství jsou 
konstruovány s ohledem na odol-
nost proti pádům, prachu i vodě, 
takže např. u držáku s přísavkou na 
kapotu auta lze počítat s pevností 
až do 320 km.h-1! Li-Ion baterie vy-
drží na jedno nabití až 2,5 hodiny 
záznamu. ■

opravdu spoLehLivý „parťák“  
na dovoLenou
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CO SE PSALO PŘED 51 LETY 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Značka a číslo vozu v matrice
V Americe přichází ročně 300 dětí na svět v au-
tomobilech. Podle amerických předpisů se do 
matriky zaznamenává značka a číslo vozu, ve 
kterém přišlo dítě na svět. Stejné údaje se pak 
zapisují i do osobního průkazu. ■

Město pro nemocné
V hlavním městě Moldávie Kišiněvě se buduje 
léčebné městečko pro 650 nemocných. Ústav 
vybavený nejmodernějším zařízením se bude 
rozkládat v Údolí růží na ploše 11 hektarů. První 
objekty již byly dány do  provozu. ■

Víno pod vodou
Gruzínští odborníci navrhli originální projekt 
vinných sklepů. Víno bude uchováno v pod-
zemní jednopatrové stavbě, nad níž bude 
vytvořeno umělé jezero. To umožní udržovat 
v podzemí po celý rok stejnou teplotu. ■

Bratské vodní dílo
Historie Bratské vodní elektrárny začala v roce 
1955. Na březích sibiřské řeky Angary vykonali 
sovětští lidé obrovský kus práce s překonáním 
obrovských potíží, kdy se každý rok stavby může 
právem počítat za celých pět let. Neproniknu-
telná tajga a hluboký sníh ztěžovali spojení 
s Bratskem a dodávky zařízení. Kruté sibiřské 
mrazy dotíraly na stavbaře. A nyní se od břehu 
ke břehu kdysi bouřlivé řeky Angary tyčí mo-
hutná hráz přehrady. ■Doporučení pro městský provoz

Ve městech prudce stoupá nejen spotřeba 
benzínu, ale je i značně větší opotřebování 
pneumatiky a motorů než na volné silnici. Tímto 
zjevem se zabývá  zajímavá knížka J.Tyla Jak 
správně jezdit. V knize doporučuje využívat 
dojezdů ke křižovatkám. ■

Rychleji do práce
V Rižské vagónce byl zkonstruován nový typ elek-
trického vlaku pro předměstskou dopravu. Nový 
vlak dosahuje rychlosti až 130 kilometrů za ho-
dinu. Komfortní a prostorné vagóny jsou vybaveny 
technologickým zařízením, který vrací elektrickou 
energii do sítě při brzdění. Uprostřed každého va-
gónu jsou ještě doplňující dveře. ■

Pro mnoho výhod méně oleje
Dosavadní poměr směsi benzínu a oleje u dvou-
dobých motorů se zdá být nevyhovující a podle 
posledních výzkumů se zdá, že se bude používat 
mnohem menší množství oleje než dosud. Má 
prý to mnoho výhod: bude méně spalin, svíčky 
déle vydrží apod. Také se zkouší přimazávání 
dvoudobého motoru ojnicí  převodovky. ■

Protektorování pneumatik
Většina  motoristů špatně hospodaří s pneu-
matikami. Značná část pneumatik, které nemají 
poškozený kord, se dá ještě renovovat celo-
kruhovým obnovením, tzv. protektorováním. 
Ovšem, aby se nepoškodil  kord, je třeba pne-
umatiky často prohlížet, dát hned opravit malá 
poškození a správně hustit. Čas od času je nutno 
kontrolovat, zda manometr, který motorista 
vlastní, správně ukazuje. Vhodná zařízení  mívají 
většinou benzínové pumpy. ■

Z motoristického světa
Mnoho motoristů zapomíná na mytí motoru 
a podvozku. Vhodným prostředkem, který mytí 
podvozku a motoru podstatně usnadní, je Pene-
trating. Vhodný i na odstranění skvrn od asfaltu na 
karosérii automobilu. ■

Povinná přilba pro moto
Ve Francii bylo zavedeno povinné nošení přileb pro 
všechny majitele motocyklů a skútrů. Předpisy sta-
noví, jaké musí mít přilba vlastnosti. Stále je hlášen 
velký počet nehod, které jsou způsobeny tím, že 
motoristé nenosí ochranné brýle. ■

Co se starou autosvíčkou
Zajímavý zlepšovací návrh, jak vyčistit závit pro 
svíčku, popisuje časopis The Motor Cycle. Do-
poručuje upravit starou svíčku s nepoškozeným 
závitem tak, že se kolmo k závitu vypilují dva, asi 
jeden a půl milimetru hluboké žlábky. Nečistoty 
ve žlábku uváznou a po vyšroubování svíčky se 
snadno odstraní. ■

Ochranné pásy
V Německé spolkové republice se stejně jako u nás 
nepovedlo zavést ochranné pásy, kterými by se řidič 
a cestující připnuli k sedadlům. Západoněmecký 
automobilový klub dokonce slíbil prémii tomu, koho 
potká nehoda v době, kdy bude mít ochranný pás. ■

Jaderný pohon kosmických raket
Ve Spojených státech amerických se horečně 
pracuje na pokusech s pohonem raket jadernou 
energií. Výbor pro vědu a astronautiku věnoval 
na tyto pokusy jednu miliardu dolarů. Počítá se 
ovšem, že zkoušky raket poháněných jaderným 
palivem mohou začít teprve v letech 1966-67. 
Firma General Atomics chce rakety pohánět ex-
plosemi malých jaderných bomb. Tento princip 
pohonu si firma ověřila v projektu nesoucím ozna-
čení PutPut. Šlo o vozidlo Orion o váze 135 kg 
a průměru 90 cm. ■

Estakáda je smontována z obrovských ocelových 
nosníků, které dohromady váží 27 tisíc tun. V hlavních 
stavbách hydroelektrárny jsou uloženy milióny 
krychlových metrů betonu.

Svářečské práce v přívodním potrubí Bratrské elektrárny
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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 TM 6/2012:

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.

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 6/2012:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 6/2012:

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Televize trochu jinak
Televizní přijímače už trvale zaujaly své místo 
v mnohých domácnostech. Svědčí o tom 
husté lesy televizních antén ve městech 
i na vesnicích. Televize nás zavádí do kon-
čin tisíce kilometrů vzdálených, seznamuje 
s nejnovějšími událostmi doma i za hrani-
cemi a také nás baví. Ale někomu televize 
pomáhá.
Skutečně, průmyslová televize zaznamenala 
v posledních letech bouřlivý rozvoj. Lze ji vy-
užít v rozmanitých podmínkách. Na prvním 
snímku například operátor Magnitogorského 
hutního závodu řídí na dálku nakládání na-
hřívací pece. Vševidoucí televizní oko může 
proniknout i do hlubin země. Na druhém 
snímku nahlíží člověk televizní kamerou do 
naftového vrtu hluboko pod povrch.
V blízké budoucnosti přestane televize plnit 
jen funkci pasívního pozorovatele. Televizní 
oko bude propojeno s elektronickým moz-
kem, který sám, bez účasti člověka, zhodnotí 
situaci, najde řešení a vydá příkazy podříze-
ným strojům např. v hutních závodech, ale 
i jiných odvětvích průmyslu, lékařství nebo 
zemědělství. ■

Převrat v destilaci mořské vody
V laboratoři elektrotechnického trustu amerického 
General Electric Co ve Vermontu se podařilo vyvi-
nout zbrusu nový způsob destilace mořské vody 
mnohem efektivnější než dosavadní: umožňuje zís-
kávat sladkou vodu téměř absolutně čistou (jeden 
díl soli v jednom miliónu dílů vody), a to v množství 
19 kg z 45 kg mořské vody, zařízení zaujímá jen 
40 % prostoru, který byl třeba na zařízení dosavadní, 
a váží jen 60 % váhy dosavadního. Kromě toho jsou 
tepelné ztráty zmenšeny na minimum.
Těchto  úspěchů se dosáhlo v podstatě odstraně-
ním vření a kypění mořské vody a tvoření bublinek, 
obvyklé u dosavadního způsobu destilace. Podařilo 
se to tím, že se mořská voda destiluje ve velmi 
tenké vrstvě, asi 0,025 mm. Nový destilační postup 
je v podstatě následující: mořská voda je vedena 
do odpařovače složeného ze dvou svislých trubic 
zasunutých do sebe: vnitřní trubicí prochází voda, 
v prostoru mezi trubicemi proudí pára. Pára je roz-
prašována vířením lopatek na hřídeli, procházejícím 
vnitřní trubicí a hnaném elektromotorem, na stěnu 
trubice v uvedené tenoulinké vrstvičce, a tam se 
rychle vypařuje bez vření a bublinek a odchází 
úplně čistá spodem trubice v podobě páry, solanka 
se vypouští spodkem vnější trubice. Nový způsob 
bude zaveden nejdříve v americkém loďstvu, poz-
ději se uplatní k účelům civilním. ■

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jaroslava Šedivá, Tábor
Michal Kolečkář, Děčín 
Tereza Fedorová, Zlín
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12.–16. 8. San Diego, USA: OPTICS 
+ PHOTONICS – výstava a konference 
věnované optice a nanotechnologiím. 
PHOTONIC DEVICES + APPLICATI-
ONS – poslední vývoj fotoniky, foto-
nické a organické materiály a zařízení, 
detektory a senzory. NANOSCIENCE 
+ ENGINEERING – interdisciplinární 
sympozium o využití výzkumných 
a komerčních příležitostí v nanově-
dách. SOLAR ENERGY + TECHNO-
LOGY – symposium zaměřené na 
nové zdroje založené na využívání solá-
rní energie. OPTICAL ENGINEERING 
+ APPLICATIONS – aplikace klasické 
optiky a jejich konstrukce, technologie. 
Pořádá: SPIE (International Society for 
Optical Engineering), tel.: +1 (360) 
676-3290, fax: +1 (360) 647-1445, 
e-mail: spie@spie.org, www.spie.org

 

23.–26. 8. Nitra, Slovensko: 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
– alternatívne a obnoviteľné zdroje 
energie, nové trendy vo využívaní 
obnoviteľných zdrojov energie z poľ-
nohospodárskej prvovýroby. Pořádá: 
Agrokomplex-Vystavnictvo Nitra, tel.: 
+421 376 572 121, fax:+421 376 572 
111, e-mail: agrokomplex@agrokom-
plex.sk, www.agrokomplex.sk

 

31. 8.–5. 9. Berlín, Německo: 
IFA BERLIN – svět spotřební elektro-
niky. Pořádá: Messe Berlin GmbH, tel.: 
+49 (0)30 3038 0, fax: +49 (0)30 3038 
2325, e-mail: cenral@messe-berlin.de, 
www.messe-berlin.com

 

3.–6. 9. Valencie, Španělsko: 
EUROPEAN PVSEC – evropská výstava 
a konference o fotovoltaice a solární 

energii. Pořádá: WIP-Renewable Ener-
gies, tel.: +49 89 720 12 735, fax: +49 
89 720 12 791, e-mail: pv.conference@
vip-munich.de, www.vip-munich.de

 

4.–6. 9. Petrohrad, Rusko: 
DEFECTOSCOPY – specializovaná 
mezinárodní výstava přístrojů a vyba-
vení pro průmyslové nedestruktivní tes-
tování. Pořádá/info: Restec, tel.: +7 (812) 
320 6363, fax: +7 (812) 320 8090, e-mail: 
main@restec.ru, www.restec.ru

 

5.–7. 9. Krasnojarsk, Rusko: 
NON-FERROUS METALS CONGRESS 
& EXHIBITION – mezinárodní výstava 
a kongres o nekovových materiálech. 
Pořádá/info: Non-Ferrous Metals Org. 
Committee, tel.: +7 (391) 269-56-47, 
fax: +7 (391) 269-56-48, e-mail:nfmsib@
nfmsib.ru, www.nfmsib.com

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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