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Skrytý půvab nenápadného pokroku
A je tu zase podzim, období tradičně spojené s dušičkovou zasmušilostí, ale také barevných kreací
přírody, které jindy neuvidíte. Záleží vlastně jen na povaze, stavu mysli a úhlu pohledu. Jinak
vnímá svět kolem nezdolný optimista, a jinak zarputilý škarohlíd, kterému asi nikdo nevyvrátí
životní přesvědčení, že „líp už bylo“. I když si to asi pod tlakem metylové aféry a podobných trháků
moc lidí neuvědomuje, zdá se, že něco se děje, a světe div se – kupodivu k lepšímu… Pokud by si
čtenáři dali práci a věnovali by pozornost i dalšímu informačnímu obsahu médií kromě sledování telenovel a krváků v podobě TV zpravodajství, zjistili by možná zajímavou věc, která je ukryta
v nenápadných drobných zprávách na okraji aférového mainstreamového běsnění. Česko už
není jen zemí „notorů“ houfně podléhajících pančovaným kořalkám (nechtějí je už ani Rusové!),
kterou se musí zabývat až samotná EU, jež má, chudák, nyní dost starostí s dluhovými problémy
mediteránců. Začíná se měnit v lokalitu, kde se daří nápadům a atraktivním investicím.
Postupně, nenápadně a bez mediálního cirkusu se začínají do ČR stěhovat elitní vědecká pracoviště. Přibývá firem a institucí, které představují už vyšší ligu. Ať už je to třeba nový pražský
závod ABB na výrobu polovodičů, s čistými laboratořemi srovnatelnými se světovou špičkou,
která zásobuje třeba NASA, výzkumná a vývojová centra, jako např. automobilní centrum pro
udržitelnou mobilitu v Roztokách u Prahy, superlaser ELI na opačném konci metropole či nově
vznikající superpočítačové centrum IT4 Innovations v Ostravě.
A k světu se čile mají i menší privátní firmy, tvořené často nadšenci, kteří ani navzdory pokročilejšímu věku neztratili životní elán a hýří nápady a energií, jež by jim mohli závidět i o celé
generace mladší. Třeba brněnský Mesing, kde vznikl unikátní kalibrační systém, který získal
nejvyšší ocenění na MSV Brno, nebo strojírny Olšovec z Vysočiny, nenápadná rodinná firma,
kde dokáží vyrobit snad cokoliv, co si zákazník vymyslí.
Zajímavé je, že dost pozitivních zpráv se týká i státních institucí, považovaných obecně za
rigidní a byrokratické molochy, neschopné reagovat na požadavky veřejnosti. A ejhle, zdá se,
že ono to nakonec jde…
K pozoruhodnému marketingovému počinu se např. odhodlaly i často kritizované České
dráhy, a mazaně využily problémů se stále zadrhávajícím provozem na dálnici D1, který se
zřejmě ještě zhorší s její stále odkládanou opravou. Od října vypravují posilové D1 Expressy,
které budou jezdit každý všední den mezi Prahou a Brnem. Pojedou bez zastavení a jsou
vybavené klimatizací, elektrickými zásuvkami a během podzimu také systémem wi-fi. Ačkoli
lokomotivy i vozy jsou konstruovány na rychlost 160 km.h-1., v současném jízdním řádu ji nelze
plně využít a soupravy budou zatím jezdit maximálně 140 km.h-1 (což je ovšem i tak rychleji
než předpisová jízda po dálnici) a v cíli tak mají být za dvě a půl hodiny.
Na kolejích ovšem státnímu „ajznbonu“ čile přibývá privátní konkurence, které vděčíme za
to, že ČD se začaly konečně snažit. Kromě žlutých vlaků Radima Jančury se už zanedlouho
budou na kolejích prohánět i elegantní černozlaté soupravy LEO Express, které opět posouvají
úroveň cestování dopředu a představují novou výzvu pro dosavadní dopravce.
Také státní Česká televize už jak se zdá konečně pochopila, že pro ni není řešením snažit se
být veřejnoprávním klonem soukromých TV stanic a konkurovat jim podle jejich parametrů,
a ze svého vysílání už sjednocením hlukové úrovně svých pořadů odstranila agresivní „řvoucí“
reklamu. Soukromé stanice, řízené vše řešící rukou trhu k tomu bude muset zřejmě přimět
až zákon. Nicméně i ten kupodivu poslanci už schválili, a pokud navrhovaná právní úprava
projde, možná se už od poloviny příštího roku dočkáme klidných televizních večerů - komerční
televize a výrobci reklam budou mít po přijetí novely 7 měsíců na to, aby se novým pravidlům
přizpůsobily. Je zřejmé, že místo reklamy teď budou řvát hlavně její zadavatelé a televizní
lobby. Ale při předpokládané investici zhruba 200 000 Kč (jak odhadují autoři předlohy
navrhovaného zákona, výdaje na novou techniku) by se tyto náklady televizím zaplatily při
současných cenách reklamních spotů už z několika málo reklam.
No řekněte, není to skvělý pocit, že kolem nás není jen krize a problémy, jak by se mohlo zdát
z novinových a televizních zpráv? A přitom stačí relativně málo: nepodléhat stádně titulkům
z hlavních stran, ale podívat se občas také na ty další, tištěné menším písmem někde vzadu…



Josef Vališka, šéfredaktor
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Celková hodnota všech vozů
vlastněných na 27 pobočkách
společností AAA AUTO se počátkem září v zemích působnosti
firmy vyšplhala na 1 miliardu
korun.
Pouze 10 % z nich je financováno
bankami nebo leasingovými společnostmi. Celkový počet vozů na
prodejních plochách tří A ve třech
zemích (ČR, SR, RF) je nyní přes 8000.
„Díky výborným hospodářským výsledkům máme k dispozici dostatek
finančních prostředků, abychom
mohli nákup vozidel sami financovat
až z 90%,“ uvedla generální ředitelka
Karolína Topolová.
Téměř třetinu vozů (30 %) v nabídce
firmy tvoří vozy značky Škoda. Pět
nejprodávanějších značek doplňují

ještě vozy VW, Ford, Renault a Peugeot, které tvoří dalších 39 % nabídky.
V modelech je zastoupení v pořadí
podle počtu vozů: Škoda Fabia, Škoda
Octavia, Ford Focus, Ford Mondeo,
Opel Astra, VW Passat, Renault Megane, VW Golf a Peugeot 307. Dieselová vozidla představují 46 %,
zatímco benzínová 54 %, ale jsou zastoupeny i hybridy nebo vozy s pohonem LPG. Mezi nejčastější barvy patří
šedá, modrá, stříbrná, červená a černá
a nejvíce jsou zastoupeny karoserie
hatchback, combi, sedan/saloon,
MPV a SUV. Desetina nabídky vozů
má pohon všech čtyř kol a stejný je
i podíl vozů s automatickou převodovkou.
Jedním z nejrůstovějších segmentů
jsou vozy 4x4 a SUV, kterých je
v současné době na pobočkách přes 500. AAA
AUTO prodá vykoupený
vůz průměrně za 30 dnů,
přičemž průměrná cena
prodaného vozu stále
pomalu stoupá, a to díky
zvolené strategii výkupu
a prodeje mladších a tedy
kvalitnějších vozů. ■

abb získala díky vítkovicím
obří kontrakt Pro tePelnou
elektrárnu v turecku
Společnost ABB získala zakázku v hodnotě přibližně
35 milionů USD představující
komplexní dodávky elektro
zařízení a automatizace pro tepelnou elektrárnu Yunus Emre
o výkonu 290 MW.
Zakázku jí přidělila česká společnost Vítkovice Power Engineering,
která je inženýrským, technologickým a stavebním dodavatelem
projektu. Koncovým uživatelem
a vlastníkem elektrárny je společnost Adularya Energy, člen skupiny
Naksan Holdings. Elektrárna Yunus
Emre poblíž města Eskişehir v severozápadním Turecku bude sestávat ze dvou 145 MW bloků, které
budou splňovat aktuální emisní
normy EU pro uhelné tepelné
elektrárny. Dokončení 1. bloku se
plánuje na červen a 2. bloku na
září 2014.
Kompletní řešení ABB zahrnuje
návrh, konstrukci, dodávky, insta-

laci a uvedení do provozu včetně
vybavení pro vlastní spotřebu, vyvedení výkonu a rozvodny velmi
vysokého napětí. Mezi hlavní dodávané výrobky patří výkonové
a odbočkové transformátory, generátorové vypínače, rozváděče
vysokého a nízkého napětí, systém
chránění výrobních bloků, vzduchem izolovanou rozvodnu 380 kV
s řízením a chráněním pro připojení
na přenosovou soustavu.
Výrobní bloky elektrárny bude řídit nejnovější plně automatický
systém Symphony Plus od ABB.
Tento distribuovaný řídicí systém
nabízí jednoduchou systémovou
architekturu a škálovatelnou řídicí platformu pro automatizaci
všech oblastí elektrárny. Umožňuje úplnou integraci zařízení
a systémů elektrárny a poskytuje
bezpečné a spolehlivé prostředí
pro prevenci neoprávněného přístupu. ■
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Šéf koncernu ZePPelin na své První návŠtěvě cZ loko
Jen v superlativech mluvil o své
návštěvě společnosti CZ LOKO
a jejích závodů v České Třebové
a Jihlavě Peter Gerstmann, nejvyšší představitel německého
koncernu Zeppelin, který spoluvlastní CZ LOKO přes českou dceřinou firmu Phoenix – Zeppelin.
„Zatím jsem CZ LOKO viděl jen na
papíře. Chtěl jsem poznat, jak firma
funguje, co je za ní fyzicky, a musím říct, že jsem tím byl ohromen,“
prohlásil po skončení své pracovní
návštěvy. V rámci naší nové strategie se zaměřujeme hlavně na řešení
problémů zákazníků. Náš byznys do
budoucna určitě nebude postaven
na počtu prodaných kusů motorů,
ale na komplexním řešení služeb,“
uvedl Peter Gerstmann. Tuto strategii hodlá koncern aplikovat do
všech oblastí energetických systémů – hlavně v oblasti tzv. power

systems, čili energosystémů, která
patří mezi strategické oblasti, např.
dodávek energetických, lodních
i lokomotivních aplikací. Právě
železnice je oblastí, kde CZ LOKO
představuje významného partnera.
„Po změnách generálních ředitelů

PražŠtí Plynaři nasaZují Proti
nePlatičům chytré měřiče
Akciová společnost Pražská
plynárenská zahájila ofenzívu
proti notorickým neplatičům
a nasadila nové radikální řešení
v podobě inteligentních plynoměrů, které lze na dálku uzavřít
a tím odpojit dlužníka od dodávek plynu.
Přísun energie obnovíme až poté,
co hříšník svou pohledávku vůči
společnosti vyrovná nebo alespoň

sjedná přijatelné řešení celé situace.
Další novinkou je plynoměr, který

Pražská centrála Galilea Zahájila
ProvoZ
místopředseda Evropské komise (EK)
pro průmysl a podnikání Antonio
Tajani, podle něhož by první služby,
např. pátrací a záchrannou, mohl
umožnit Galileo komerčně nabízet
již koncem roku 2014. Už do roku
2017 by mohl očekávaný potenciální přínos tohoto satelitního systému
dosáhnout 90 až 99
mld. eur. Na oběžné
dráze jsou však zatím
jen dvě z třiceti plánovaných družic (včetně
záložních). Další dvě
mají být vypuštěny

umožňuje odběry pouze při vložení
předplacené karty. V případě vyčerpání kreditu přeruší dodávku plynu,
která je obnovena až po opětovném
nabití karty. Jak uvedl mluvčí firmy
Miroslav Vránek, oba druhy plynoměrů hodlá společnost postupně
instalovat u klientů, u nichž se opakovaně objevovaly problémy s platbami, nicméně přerušení dodávky
plynu, které tato zařízení umožňují,
považuje až za krajní razantní možnost, již hodlá uplatnit hlavně proti
odběratelům, kteří s ní nekomunikují
a situaci odmítají řešit. ■

10. října z kosmodromu ve Francouzské Guyaně, a každého půl roku pak
poputují do vesmíru čtyři satelity.
V roce 2014 tak jich má být na orbitu
již 18, což umožní nabídnout první
služby. Evropská komise předpokládá,
že celý systém se stane plně funkčním
na přelomu let 2019 až 2020. Jeho
špičkové navigační služby najdou využití nejen v dopravě, ale i ve zdravotnictví, rybolovu a dalších oblastech.
V Česku se zpočátku
počítá s využitím Galilea pro navigování
letadel na menších
regionálních letištích,
řízení železniční dopravy a po roce 2016
zřejmě i pro výběr mýtného na silnicích. ■

Personálie
ve firmách
Invaze krásných
dam do vedení
IT firem
První dámou společnosti Asseco
Solutions SR se,
s účinností od 1. července 2012,
stala Ing. Martina Mošková, která
je nyní novou generální ředitelkou.
Ve společnosti působila již od roku
2007 na pozici finanční ředitelky.
Petr Lang, který uvolnil pozici generálního ředitele se nyní bude
starat o strategický rozvoj firmy
z pozice předsedy představenstva
společnosti.
Capgemini
s novým
ředitelem
Do čela světového
poskytovatele
služeb v oblasti
poradenství, technologií a outsourcingu, firmy Capgemini ČR, se
dostal Zdeněk Přibyl, který v nové
roli využije své dlouholeté zkušenosti z oblasti IT a finančnictví.
Datasys vyměnil obchodního
ředitele
Obchodním ředitelem IT společnosti Datasys se
stal Jaroslav Mašek. Dříve působil
např. jako Country Manager ve
společnosti Asseco Central Europe
nebo jako generální ředitel firmy
EMM, zaměřené na bezpečnost
informačních technologií. Ve své
nové pozici zodpovídá za řízení,
rozvoj a koordinaci veškerých
obchodních aktivit na domácím
i zahraničním trhu.
Epicor posiluje
Manažerský tým
společnosti Epicor
pro střední a východní Evropu posílil. Senior viceprezidentem prodeje
pro oblast EMEA
byl jmenován Ian
Walker a viceprezidentem pro region
střední Evropy Hermann Stehlik. Ian Walker bude
zodpovídat za prodejní strategii
napříč celým regionem a Her-

▲

Od podzimu letošního roku funguje v ČR jedna z významných
evropských institucí - nové administrativní centrum evropského
globálního navigačního satelitního systému Galileo (GSA).
Hlavním úkolem pražské centrály,
která oficiálně zahájila svůj provoz
1. září, je ve spolupráci s Evropskou
komisí (EK) a Evropskou vesmírnou
agenturou koordinovat realizaci
evropského systému Galileo. „Proti
konkurenčnímu GPS bude mnohem
přesnější. Zatímco u GPS je odchylka
řádově v metrech až desítkách metrů,
u Galilea půjde jen o 30 cm,“ uvedl

v koncernu Zeppelin a ve společnosti
Phoenix – Zeppelin to pro nás byla
důležitá návštěva. Máme šanci dostat
své služby a produkci i na globální
trhy, kde skupina Zeppelin působí,“
uvedl generální ředitel CZ LOKO Josef
Bárta. ■
/zdz/
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mann Stehlik za provozní otázky
prodeje a podpory v Německu,
ČR, Slovensku, Polsku, Rumunsku
a dalších zemích střední a východní Evropy.
Eset s novou
posilou
Globální prodejní
a marketingový
tým antivirové společnosti Eset posílil
Ralf Tegethoff jako ředitel zákaznického prodeje pro region Evropa,
Blízký východ a Afrika (EMEA). Před
nástupem do Esetu pracoval téměř
7 let v antivirové firmě Kaspersky
Labs, kde rozvíjel evropské maloobchodní a on-line trhy.
Český Hyundai
s novým
prezidentem
Pro Hyundai Motor
Czech byl od září
jmenován nový
prezident Sung Jun Kim, který
nahradil ve funkci odcházejícího
Kuen Young Leea. Ten po čtyřletém funkčním období odchází do
managementu mateřské společnosti Hyundai Motor Company.
Nový prezident Sung Jun Kim
působil ve společnosti Hyundai
Motor Company, kde měl na starosti koordinaci aktivit pro latinskoamerický trh.
Změny
v Ignumu
Výkonným ředitelem společnosti
Ignum se od srpna
stal Miroslav Jura.
Marek Erneker, který zastával pozici výkonného ředitele Ignum
od roku 2006, přechází na nově
vytvořenou pozici technického
ředitele, kde bude odpovědný za
provoz systémů pro poskytování
hostingových a doménových
služeb a další směřování vývoje
technologických platforem společnosti.

▲

Výměna na
pozici generálního ředitele
značky Peugeot
Po 10 letech se
Vincent Rambaud,
generální ředitel značky Peugeot,
z osobních důvodů rozhodl opustit skupinu PSA Peugeot Citroën.
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Firmy „křečkují“ peníze, aby si
vytvořily rezervy pro horší časy
České podniky drží v hotovosti
na svých bankovních účtech rekordní množství peněz – vklady
tuzemských podniků v bankách
dosáhly podle statistik ČNB na
konci července nejvyšší hodnoty
v historii: firmy na nich měly uloženo 677 mld. Kč.
To proti loňsku představuje prudký
nárůst, celkem o 95 mld. Kč. Jak uvedl
pro deník E15 člen představenstva
Komerční banky Pavel Čejka, nárůst
korporátních vkladů je signálem, že
si firmy vytvářejí finanční polštář pro

horší časy, šetří, neinvestují a budují
si likviditní rezervu“. České podniky
v zásadě následují celosvětový trend,
který se objevil po likviditní krizi před
čtyřmi lety: „sedí na polštáři peněz“.
Podle průzkumu firmy REL má tisícovka největších evropských firem
takto odloženo téměř 900 mld. eur
nevyužitého pracovního kapitálu.
Ekonomičtí experti varují, že hromadění hotovosti je pro ekonomiku
škodlivé – nerostou ceny akcií, podniky neinvestují a nepřibírají lidi. Zhoršující se výhledy podnikatelů mají za

důsledek i nižší ochotu brát si úvěry,
zpomalující tempo růstu průmyslové
výroby a exportu se promítá i do růstu
úvěrového portfolia.
Pro české firmy zůstává, podle mluvčího Svazu průmyslu a dopravy Milana
Mostýna, hlavním rizikem zhoršující
se vývoj v západní Evropě, kde jsou
ovšem také jejich hlavní obchodní
partneři. Dalším problémem je také
délka recese – zatímco na přelomu
let 2008 a 2009 byla recese v průmyslu prudká, ale rychle odezněla, nyní
útlum trvá dlouho a podniky neinvestují. Pokud jde o situaci v jednotlivých
sektorech, letos se zatím poměrně
daří strojírenství, problémy může
očekávat autoprůmysl a hutnictví. ■

server hosting s monitoringem
příkonu až na úroveň zásuvek
Český poskytovatel hostingových
služeb Coolhousing nabízí měření
reálného příkonu všech hostovaných serverů. Díky použitým
napájecím panelům Eaton ePDU
může měřit a i vyúčtovat reálnou
spotřebu připojených serverů.
Spotřebovaná elektrická energie
je jednou z nejzásadnějších a také
nejzáludnějších položek celého
hostingu serverů. Obvykle totiž tvoří
60–80 % ceny a představuje tak nejvyšší náklad, který zákazník za hostovaní svého serveru zaplatí. Běžnou
praxí datových center je účtování
nákladů na napájení podle příkonu,

který je uveden na štítku zdroje u připojeného serveru.
Společnost Coolhousing jako první
na našem trhu dokáže měřit on-line reálný příkon všech serverů, na
všech zásuvkách v datovém centru.
Zákazníci tak nejsou nuceni platit za
elektrickou energii, kterou ve skutečnosti jejich server nespotřeboval.
„Někdo může takovéto měření chápat jako nevýhodu, pro nás je však
zákazník skutečným partnerem,“
říká Jiří Dvořák, specialista prodeje
Coolhousing s.r.o., a dodává: „Aby
mohlo partnerství dobře fungovat, nesmí ani jedna ze stran jít do

společné věci s tím, že nad druhou
stranou nějakým způsobem vyzraje
nebo dokonce zamlčí významné
skutečnosti. Přesné a kdykoliv doložitelné měření je vždy přínosem.“ ■

Festo otevřelo své dveře zájemcům o automatizaci
Poslední zářijový týden proběhl
v sídle společnosti FESTO tradiční
den otevřených dveří – během
třídenní akce se mohli zájemci
a automatizační techniku seznámit s nejnovějšími trendy v oboru
i produkty a službami, které firma
v této oblasti nabízí.
Kromě praktických ukázek a přednášek odborníků byly připraveny
i soutěže, v nichž si mohli ověřit své
schopnosti pomocí netradičních aplikací automatizačních systémů a prvků
z portfolia firmy. Firemní specialisté
představili novinky v oblasti ventilových terminálů, pneumatických válců
a informace o nových materiálech
i službách. Na připravených exponátech bylo možné si v praxi vyzkoušet
jejich funkce i výhody pro daná řešení.

Jak uvedl marketingový ředitel Ing.
Václav Lacina, vývoj nové techniky
umožňuje výhodné uspořádání
technologického vybavení strojů,
což vede k významné úspoře nákladů, práce i času. Cenné služby,
pokud jde o úspory, může nabíd-

K lákadlům patřil i pohyblivý model
dinosaura, o jehož „oživení“ se stará
automatika FESTO, kterou firma
vybavila už řadu dinoparků

nout firma i v oblasti energií, pomocí detekce netěsností, analýzy
kvality a spotřeby stlačeného vzduchu a diagnostiky s využitím vysokorychlostní kamery. Zaměřuje se
i na zvyšování disponibility strojů
a optimalizaci logistiky, diagnostiku
či sledování kritických procesů strojního zařízení k zajištění konstantní
jakosti a vyloučení neplánovaných
odstávek.
Další sekce byly zaměřeny na oblast
procesní techniky a elektrických pohonů (představení nové generace
servomotorů a ovladačů, nové mechaniky elektropohonů a pomůcek
pro výběr a návrh) a oblast vzdělávání,
kde firma nabízí moderní výukové
systémy pro technické obory i školení
pracovníků. ■

z domova a ze světa
další konkurence na čeSkých
kolejích: přIpravuje Se tendr
na drážní komunIkace
Koncem letošního roku vyprší
smlouvy, na jejichž základě
spravuje drážní komunikace
společnost ČD-Telematika, kterou většinově vlastní od roku
2008 České dráhy pro Správu
železniční dopravní cesty
(SŽDC).
Podle informací, které přinesl deník
E15 připravují Ministerstvo dopravy
ČR a SŽDC tendr, jehož vítěz získá
čtyřletý kontrakt v předpokládané
hodnotě dvě miliardy korun. Vypsání tendru se předpokládá během podzimu. V rámci veřejné

zakázky s názvem Zajištění provozu a servisu železničního telekomunikačního majetku, bude
muset vítěž pro železnici zajistit
bezchybný provoz komunikačních

vojenSký technIcký úStav funguje už
jako SamoStatný podnIk
Dne 1. září 2012, 90 let po svém založení, zahájil svoji samostatnou
existenci Vojenský technický ústav (VTÚ), který byl doposud součástí
státního podniku LOM PRAHA. Ústav bude mít statut samostatného
státního podniku zřízeného Ministerstvem obrany ČR.
„Je to konec koncepce, kdy byly výzkumné a technické ústavy sjednoceny s výrobními podniky. Ukázalo
se, že v současných podmínkách je
pro vědeckou organizaci nezbytné
fungovat samostatně, protože principy managementu, financování
i procesů jsou odlišné,“ uvádí tiskový
mluvčí MO Jan Pejšek.
„Vojenský technický ústav je strategickou výzkumnou a vývojovou
kapacitou, která dodává Armádě ČR
i dalším bezpečnostním složkám komunikační systémy i řadu dalších
produktů z oborů informačních
technologií, obranných technologií
a letectví. Podnik se zabývá i speciál-

ními zástavbami do motorových vozidel, která jsou používána v operacích Armády ČR i Policie ČR. Kromě
výzkumu a vývoje zvládáme i malosériovou výrobu ve vlastních dílnách,
což je unikátní kombinace,“ říká generální ředitel VTÚ Václav Irovský.
Dalším oborem činnosti podniku jsou
bezpilotní průzkumné prostředky.
„Máme k dispozici pokročilé prototypy. Naše bezpilotní letouny dokáží
i s využitím prvků umělé inteligence
automaticky sledovat konkrétní místo
či dokonce jedoucí auto bez nutnosti
manuálního ovládání,“ říká Irovský.
Jako erudované výzkumné a vývojové pracoviště má VTÚ dlouhou

Superpočítač It4I začíná lákat do čr
špIčkové odborníky
Superpočítač a špičkové centrum
výzkumu informačních technologií IT4Innovations, které za
zhruba dvě miliardy Kč z EU vyrůstá v Ostravě, už láká zpět do
ČR špičkové manažery a vědce.
Superpočítačové a výzkumné centrum
IT4Innovations pomůže spočítat jak
možnosti ukládání jaderného odpadu,
tak design nových automobilů nebo

třeba vývoj a možnost léčby rakoviny.
Superpočítač vznikne ve dvou etapách. První část, tzv. malý cluster, má
být k dispozici v první polovině příštího roku. O dva roky později vznikne
tzv. velký cluster, tedy superpočítač,
který by dnes patřil k 20 nejvýkonnějším strojům světa. V době svého
dokončení bude patřit do první stovky.
Výzkumné práce pro„nakrmení“ super-

systémů včetně např. datových, rádiových a telefonních sítí, požární
signalizace, hodin nebo informačních tabulí. V historii českých drah
to bude vůbec poprvé, kdy šanci
při zajištění provozu železničních
komunikačních zařízení dostanou
konkurenti. „Cílem je zajistit provoz
a servis železničního telekomunikačního majetku tak, aby nedocházelo k situacím, které mohou
mít negativní vliv na bezpečnost
a spolehlivost řízení železničního
provozu,“ uvedl mluvčí ministerstva
dopravy Martin Novák. Neveřejné
telefonní, datové a digitální rádiové
sítě, které pomáhají řídit provoz na
kolejích, mají přes 20 000 uživatelů
a jsou umístěny ve více než šesti tisících budovách v 1500 obcích. ■

tradici. Jeho historie se datuje již
od 1. května 1922, kdy byl výnosem
ministra národní obrany založen
vzduchoplavecký studijní ústav.
Vojenský technický ústav, s.p.
vznikl na bázi dosavadního Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany (VTÚL
a PVO), který byl odštěpným závodem státního podniku LOM
PRAHA, s.p., a spojením bývalého
Vojenského technického ústavu
pozemního vojska ve Vyškově
a Vojenského technického ústavu
zbraní a munice ve Slavičíně, což
byly odštěpné závody státního
opravárenského podniku VOP.CZ
Šenov u Nového Jičína.
Propojením odborných kapacit
uvedených vojenských technických
ústavů se VTÚ stal výzkumnou a vývojovou základnou s celoarmádní
působností, přesahující do dalších
bezpečnostních a záchranných
sborů a Integrovaného záchranného
systému ČR. ■

počítače, který má být hotov v roce
2015, začaly už na konci léta 2011.
Novým ředitelem projektu IT4Innovations se stal Martin Palkovič, roli
ředitele Superpočítačového centra
IT4Innovations převzal Branislav Jansík, který se přistěhuje z Dánska. Oba
odborníci vedli multinárodnostní
týmy v oboru IT a komunikací v oblasti výzkumu i jeho aplikací. Nyní budou řídit jak vybudování výzkumného
a superpočítačového centra, tak jeho
rozběh a naplnění konkrétními úkoly
z akademické i komerční sféry.

Na jeho místo byl jmenován od
začátku října Maxim Picat, který do
té doby řídil Dong Feng Peugeot
Citroën Automobiles v Číně.
Safetica
s novou posilou
Na pozici Channel
Sales Director ve
společnosti Safetica Technologies
nastoupila od srpna Pavlína Mahovská, která před svým příchodem do Safetica Technologies
působila 8 let ve společnosti AVG
Technologies. Bude zodpovídat
za celosvětový partnerský prodej
bezpečnostního řešení Safetica
Endpoint Security.
Změna v divizi
Siemens
Od poloviny roku
byl jmenován Roland Müller ředitelem divize Low
and Medium Voltage společnosti
Siemens. V roce 2002 nastoupil
do německé společnosti Siemens Management Consulting
a později založil a vedl oddělení Siemens Power Generation
Benchmarking. Od roku 2007 odpovídal v koncernu celosvětově
za modernizaci řídicích systémů
pro turbíny.
Jmenování
v Symantecu
Představenstvo
společnosti Symantec jmenovalo současného
předsedu představenstva Steva
Bennetta, prezidentem a generálním ředitelem. Na této pozici
nahradil Enriquea Salema, který
po 19 letech skončil ve funkci. ■

Ing. M. Palkovič, Ph.D. působil posledních 12 let v belgickém výzkumném
institutu imec Leuven, řídil multinárodnostní týmy realizující inovativní
řešení pro informační a komunikační
technologie pro velké nadnárodní společnosti, dlouhodobě spolupracuje na
výzkumu jak s evropskými univerzitami, tak s předními světovými firmami.
Mgr. B. Jansík, Ph.D. přichází z Institutu
chemie dánské Aarhus Univerzity. Jako
team leader výzkumných i aplikovaných
projektů pracuje jak na evropských, tak
na světových superpočítačích. ■
10/2012
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strojírenství – výzkum

Automobilní budoucnost zAčíná u PrAhy
Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka patří mezi elitní výzkumná pracoviště
světové úrovně. V září se při příležitosti mezinárodní konference o výzkumu spalovacích
motorů KoKa 2012 prostory tohoto jinak nepřístupného výzkumného centra na jeden den
mimořádně otevřely i jejím účastníkům.

J

ak již napovídá název, je CVUM JB orientováno na automobilový průmysl – výzkumné
a vývojové práce jsou zaměřeny na ústrojí
pohonu, tj. spalovací motory na kapalná, plynná
i alternativní paliva, převodovky, elektrické
a hybridní pohony a s tím související elektroniku
a mechatroniku. Výzkum motorů je zaměřen na
termodynamiku, vnitřní aerodynamiku, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použití
konvenčních i nově se objevujících technologií,
snižování a následnou úpravu emisí, inteligentní
systémy řízení motorů, dynamiku motorů a pevnost skupin aplikovanou na optimalizaci konstrukce. Centrum dále provádí výzkum a vývoj
v oblasti konstrukce vozidlových převodovek
a optimalizace přenosu síly (mechanický, hydraulický a elektrický přenos), konstrukce odpružení
vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků
a jejich řízení), aerodynamiky karosérie a pasivní
bezpečnosti.
K tomu slouží čtyři stanoviště pro zkoušení motorů nebo elektrických pohonových systémů,
dvě stanoviště pro mechanické a elektrické pohonové agregáty, laboratoře mikroelektroniky
a mechatroniky a také specializované pracoviště
pro simulaci s výkonným serverem a databázovým vybavením pro programovatelné zatěžování
a udržování otáček a plnou simulaci reálného
provozu ve vozidle s ohledem na emise, účinnost a řízení.
K dispozici jsou špičková zařízení – boxy s dynamometry, vozový válcový dynamometr Maha 4x4,
analyzátory výfukových plynů a další zařízení pro
testování pohonných systémů včetně převodovek.
V moderním komplexu vytvořeném pro účely aplikovaného výzkumu a vědy najde práci na 150 vy-

soce kvalifikovaných pracovníků. Jeho osazenstvo
tvoří špičkoví odborníci ze strojních fakult ČVUT
v Praze, VUT v Brně, Technické univerzity v Liberci
a VŠB – TU Ostrava, společnosti Ricardo Prague,
TÜV – UVMV. Jde tedy o téměř ukázkový příklad
mezioborové spolupráce a propojení akademické
a podnikové sféry. Centrum je spojeno s automobilovým a motorářským průmyslem (v Radě centra,
jsou zastoupeni výrobci z oboru a zástupci dalších
výzkumných a vývojových firem – např. Mercedes-Benz Engineering, Škoda Auto, ČZ Strakonice aj.),
je členem European Automotive Research Partners
Association (EARPA).
Činnost výzkumníků se bude koncentrovat na
prostředky a technologie výzkumu nových řešení
a optimalizaci současných koncepcí pístových
motorů pro vozidla i energetiku, hnacích agregátů
automobilů a jejich integrované řízení s ohledem
na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí. Výstupem jsou konkrétní návrhy pohonových ústrojí
pro osobní vozidla malé a nižší střední třídy, jejichž
realizace by měla umožnit snížení dráhové spotřeby
paliva o minimálně 5–10 %.

VTP Roztoky, investice za 300 mil Kč (z čehož
zhruba polovina je směrována do technologií) s celkovou plochou 4200 m2, je pozoruhodný nejen kvůli špičkovým laboratořím, jež
představují výkvět současných technologií,
ale i samotnou budovou, která je jejich domovem. Objekt je koncipován jako nízkoenergetická inteligentní budova, což obnáší
mj. tyto prvky:
●●protiemisní, protihlukové a protivibrační opat-

ření (systém „dům v domě“),
tepelnými čerpadly z pěti hlubinných vrtů,
●●samočinná regulace osvětlení,
●●rekuperace elektrické energie z dynamometrů
zkušebny do rozvodné sítě,
●●energetické hospodářství s využitím kapalných a plynných paliv a elektropohonu.
●●vytápění
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lAborAtoře
v Proudu čAsu
Od roku 1864 začala na Polytechnickém
ústavu Království českého, založeném
v roce 1707, výuka strojnictví jako samostatného oboru. Po vzniku Československé republiky se v roce 1920 Polytechnický institut transformoval na České
vysoké učení technické v Praze a o tři roky
později vznikla na nádvoří jeho areálu
na Karlově náměstí v centru Prahy první
strojní laboratoř, umístěná ve dvou vojenských barácích převezených z kasáren
v Chocni.
Byla v provozu až do konce 60. let minulého
století, kdy v souvislosti s výstavbou nového
areálu ČVUT v Dejvicích, získala strojní fakulta
nejen novou budovu, ale i dvě velké haly a další
prostory v nových Těžkých laboratořích v sousední Podbabě. Laboratoř spalovacích motorů
zahájila zkušební provoz na podzim roku 1967
a laboratoř automobilů na jaře 1968. V té době
byly laboratoře s osmi motorovými brzdami
a válcovou automobilovou brzdou na špičkové
úrovni, a to nejen v zemích východního bloku.
V hale spalovacích motorů byly instalovány
všechny základní typy vznětových automobilových motorů LIAZ a Tatra a zážehových
motorů Jawa, Škoda a Tatra. Hala automobilů
byla vybavena unikátním vozovým dynamometrem, umožňujícím zkoušky vozidel až do
rychlosti 220 km.h-1.
Čeští inženýři a konstruktéři byli od počátku éry
automobilů v úzkém kontaktu s vývojem oboru
a po roce 1989 se jim znovu otevřel i svět. Došlo
k obrovskému rozvoji mezinárodní spolupráce,
především v rámci projektů EU. Platformou
pro spolupráci se stalo Výzkumné centrum
Josefa Božka (VCJB) při ČVUT, sdružující přední
odborníky českých vysokých škol a výzkumných
ústavů, zabývajících se výzkumem a vývojem
spalovacích motorů a automobilů. Po 40letém
provozu laboratoří v Podbabě, bylo však zřejmé,
že již zastaraly.
V rámci Operačního programu Věda a výzkum pro podnikání a inovace s podporou
EU v rámci Evropského fondu pro regionální
rozvoj bylo proto zřízeno nové Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (CVUM
JB). Jeho laboratoře jsou v budově Vědecko-technického parku Roztoky, která byla již pro
jejich potřeby projektována. Ty byly po téměř
půlroční náročné montáži technologického
vybavení uvedeny do provozu 13. června
letošního roku.
Historicky druhá laboratoř automobilů a motorů v Podbabě však nebude zrušena jako její
předchůdkyně na dvoře fakulty na Karlově
náměstí, ale zůstává v provozu pro výzkum
a vývoj podvozků a hlavně pro výuku studentů
oboru dopravní a manipulační technika se
zaměřením na automobily, kolejová vozidla
a spalovací motory. ■

interview

InvestIce s evropskou
podporou – I menší hráčI
mají šancI
Na letošNím mSV BRNo předStaVila SpoleČNoSt Ge moNey
BaNk NoVou možNoSt fiNaNcoVáNí ZaměřeNou Na SeGmeNt
meNších a StředNích fiRem, pRo Něž Bylo ZíSkáNí eVRopSké
podpoRy doSud ČaSto komplikoVaNou a NeJiStou
ZáležitoStí, a V řadě případů VůBec NedoSažitelNé. to By Se
mělo NyNí ZměNit. a přeStože Si pRo pRemiéRoVé uVedeNí
NoViNky Ge moNey BaNk ZVolila hlaVNí pRůmySloVou
událoSt V ČR, NeNí iNVeStiČNí NaBídka uRČeNa Zdaleka JeN
pRo StRoJaře, ale NaBíZí NoVé možNoSti šiRokému SpektRu
ZáJemců.

N

a podrobnější informace týkající se této
atraktivní novinky, která by mohla dát šanci
mnoha českým firmám pro jejich další rozvoj
a růst, jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího –
poskytl je Jiří Báča, ředitel firemního bankovnictví
a člen představenstva GE Money Bank.
Můžete v kostce charakterizovat podstatu
a hlavní principy nového finančního produktu
– investičního úvěru CIP s podporou EU, který
GE Money Bank zavádí jako první u nás?
Předně bych chtěl říci, že GE Money Bank je jedinou bankou v České republice, která v současnosti může tento typ úvěru malým a středním
podnikům nabídnout. EU Investice je investiční
úvěr do 10 milionů Kč na nákup technologií, výstavbu, rekonstrukci či nákup nemovitosti, atd.
– jsou to prostě peníze určené na rozvoj firmy.
Garance Evropského investičního fondu nám
umožňuje výrazně snížit požadavek na zajištění
úvěru, dokážeme tak zrychlit jeho vyřízení a omezit administrativní náročnost. Úvěr EU investice je
určen pro malé a střední firmy s ročním obratem
do 200 mil. Kč.
V čem je nový produkt pro české firmy zajímavý? Co nového přináší proti obdobným
předchozím aktivitám bank cíleným na menší
a střední podniky?
Úvěr EU Investice je unikátní díky skutečně významnému snížení požadavků na zajištění. Standardně
fungující firmy mají dokonce možnost získat úvěr
EU Investice od GE Money Bank zcela bez zajištění
vlastním majetkem. Prakticky se dá říci, že financování rozvojových plánů malých a středních firem
v GE Money Bank je díky spolupráci s EIF mnohem
dostupnější.
Novinka už úspěšně odstartovala v několika
zemích, nyní přišla na řadu i ČR – máte už první
zkušenosti či informace s jakou odezvou se
setkala u nás?
První týdny prodejů ukazují velký zájem firem
o nový úvěr EU Investice. Potvrzuje to fakt, že už

„Střední a menší firmy zaměstnávají téměř dva miliony lidí, což představuje asi 1/3 celkové pracovní síly
v České republice. Jsou také největším zaměstnavatelem v podnikatelském sektoru v ČR – podílejí se 60 %.
Z této statistiky je patrné, že financování potřeb malých a středních podniků představuje pro banky obrovskou příležitost,“ říká Jiří Báča.

jsme poskytli první desítky úvěrů a evidujeme další
žádosti, v řádech stovek miliónů korun s rostoucí
dynamikou.
Jaké perspektivy má obecně sektor SME z pohledu finančních institucí v současné, a hlavně
výhled v nadcházející době? Jinými slovy: Váš
pohled na ekonomickou situaci a odhad jejího
dalšího vývoje.
Příspěvek malých a středních podniků k celkovému
HDP se pohybuje mezi 35 – 40 %, SME zaměstnávají téměř dva miliony lidí, což představuje asi 1/3
celkové pracovní síly v České republice. SME jsou
také největším zaměstnavatelem v podnikatelském

sektoru v ČR (60 %). Z této statistiky je patrné, že
financování potřeb malých a středních podniků
představuje pro banky obrovskou příležitost. Růstový potenciál tohoto segmentu vnímáme dokonce
silněji než u velkých podniků. Pro GE Money Bank
je kvalitní obsluha a ucelené produktové portfolio
pro malé a střední podniky prioritou.
Pokud jde o bankovní záruky, které novinka
značně zjednodušuje – do jaké míry byly
brzdou rozvoje podnikání u nás? A naopak:
neobáváte se, že zjednodušením přístupu
k financím na sebe berou banky možná až přílišné riziko? V dnešní složité době mají právě
menší firmy často problém normálně fungovat a jsou možná nejvíce ohroženy. Nemají
většinou takové finanční rezervy aby „ustály“
těžké období či větší výpadky plateb od svých
zákazníků (řada velkých firem, pro něž fungují
jako subdodavatelé má navíc extrémní lhůty
splatnosti) tím by ovšem nemohly plnit ani
své závazky vůči bankám, což otevírá bránu
dalším problémům…
Garance Evropského investičního fondu nám v případě EU Investice pomáhají zjednodušit poskytnutí
investičního úvěru. Může to vypadat trochu jako
paradox, ale aktuálně se – i přes relativně nepříznivé
ekonomické prostředí – setkáváme spíše s velice
kvalitními investičními záměry malých a středních
firem, které bychom ve většině případů financovali
i bez záruk EIF. Zdá se, že ekonomická recese měla
svým způsobem disciplinující účinek na fungování
menších a středních firem, které nyní mnohem
komplexněji přemýšlí o svých záměrech a do banky
chodí až ve chvíli, kdy jsou přesvědčeni o jejich
skutečné kvalitě.
Je současná novinka ve financování projektů
jedinou významnou aktivitou GE Money Bank
zaměřenou na průmyslový sektor? Jaké ambice má GEMB v ČR v této oblasti?
EU Investice doplňuje naši nabídku směrem
k průmyslovým firmám. GE Money Bank v rámci
Mezinárodního strojírenského veletrhu uvedla
hned několik novinek, vedle EU Investice jsme
představili provozní úvěr PRO-EXPORT se zárukou České exportní banky, bankovní záruky za
0,8 % p.a. a dále například konto Genius Business
Export/Import s řadou výhod pro firmy, které obchodují se zahraničím.
Spolupracuje GEMB v tomto směru – projekty
pro rozvoj podnikání a investičního prostředí
pro technologie – i s dalšími subjekty a institucemi, které jsou ty hlavní?
V první řadě jsou to veškeré české instituce
podporující obchodní aktivity našich klientů,
například Česká exportní banka, Českomoravská
záruční a rozvojová banka, EGAP, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Technologické centrum
AV ČR a další. V rámci skupiny GE Capital také
sledujeme i evropské a mezinárodní organizace
podporující rozvoj podnikání. Právě výsledkem
této aktivity je úvěr EU Investice poskytovaný
v rámci Programu pro podporu konkurenceschopnosti a inovací (CIP). ■
/jv/
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Ventilátory ZVVZ pohánějí už
i české aerodynamické tunely
Po dodávkách do zkušebních aerodynamických tunelů v Kanadě a Německu se nyní velké
axiální ventilátory milevské společnosti ZVVZ Machinery staly srdcem těchto výzkumných
zařízení i v Česku.

prostředí, kde lze simulovat mráz, teplo i vlhkost,
slouží vědcům, výrobcům aut nebo letadel k testování
nejrůznějších tvarů a jejich vlivu. Třeba pro optimalizaci karosérií, aby se snížila spotřeba paliva. Proudění
vzduchu zde testují i výrobci kolejových vozidel, kteří
zkoumají vnější aerodynamiku souprav, nebo výrobci
lodních dílů. Pro stavebnictví se zde modeluje např.
atmosférické proudění v krajině či v městské zástavbě,
což umožňuje analyzovat odolnost výškových budov a mostů vůči větru. Experimentální tunel v Telči
umožňuje vědecky zkoumat vliv počasí na památky.
Získané vědecké poznatky podporují zachování kulturního dědictví. ■
/zdz/

Instalovány jsou od letošního léta i v novém aerody- klasické hliníkové. Právě vysoká technická úroveň
namickém tunelu Univerzity obrany v Brně a v Centru a úspora nákladů umožnily ZVVZ Machinery zakázky
excelence Telč. „Výstavba zkušebních aerodynamic- v zahraničí i v Česku získat.
kých tunelů je nákladná záležitost a ne každý si ji Firma vyrobila např. ventilátory pro aerodynamické
dovolí. Ale věřili jsme, že když uspějeme v zahraničí, a klimatické tunely německých automobilek Audi v Inprosadíme se s našimi přetlakovými ventilátory APH golstadtu a v Neckarsulmu a BMW v Mnichově. Zatím
i v Česku,“ říká Miloslav Mácha, generální ředitel ZVVZ největší, o průměru oběžného kola 4850 mm, který
Group, pověřený řízením strojírenské firmy ZVVZ na délku měří téměř 22 m a včetně motoru váží 70 t,
Machinery. Její experti se vývoji velkých axiálních je součástí klimatického větrného tunelu v Technologickém institutu
Ontario v Kanadě. DalšíTesting
ventilátorů intenzivně věnují již řadu let a i díky
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Non-destructive
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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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electronica 2012: výkladní skříň

elektronického průmyslu před startem

Už za měsíc se na mnichovském výstavišti otevřou brány 25. mezinárodního odborného
veletrhu electronica 2012, který od 13. do 16. listopadu představí nejmodernější novinky
a trendy ve světě elektronického a elektrotechnického průmyslu. Letos je pořádán s další
specializovanou akcí - veletrhem Hybridica, zaměřeným na oblast hybridních komponentů.
Podle prognóz Ústředního svazu německého průmyslu elektrotechniky a elektroniky (ZVEI) se objem
trhu elektronických součástek zvýší o 5,7 % na
téměř 503 mld. dolarů v roce 2012, a s ohledem
na rostoucí náklady na energii a úsilí o snižování
emisí poroste rovněž toto odvětví.

Představit novinky a sbírat informace
přijedou i „naši“
Komponenty, řešení a aplikace pro elektrotechnický průmysl, které tvoří těžiště veletrhu, jsou
hybnou silou současného světa a není divu, že se
electronica stala Mekkou oboru. Během 25 ročníků
v dvouletém cyklu se za půl století své existence
(koná se od roku 1964) vypracovala do pozice vůdčího veletrhu pro elektronické součástky, systémy
a aplikace a stala se největší akcí svého druhu na
světě. Vzhledem k tomu, že se veletrhu účastní
prakticky všichni klíčoví hráči na trhu, umožňuje
tato prestižní akce získat na jednom místě reálný
a ucelený obraz o situaci v odvětví. Veletrhu se

Pokročilá elektronika je dnes už nedílnou součástí
automobilového průmyslu

na více než 132 000 m2 výstavní plochy účastní
přes 2800 vystavovatelů včetně velkého počtu
firem z ČR a SR – na letošním ročníku jich můžete
potkat na tři desítky. Řada z nich využila toho,
že veletrh byl zařazen na seznam významných
mezinárodních akcí v programu „Specializované
veletrhy a výstavy“, který řídí Hospodářská komora
ČR spolu s agenturou CzechTrade, a mohla získat
podporu na svou účast.
Vystavovatele láká na electronicu i vysoká návštěvnost z řad profesionálů – branami veletrhu projde
obvykle kolem 70 000 odborníků, aby se nejen
seznámili s produktovými novinkami a službami, ale
i s hlavními trendy, prostřednictvím řady doprovodných akcí. Veletrh doprovází různá specializovaná
odborná fóra, zaměřená na moderní dynamicky
se rozvíjející obory: Automotive, Wireless Communication, MIcroNanoWorld, Embedded. Mezi
atraktivními tématy jsou např. „MEMS ve spotřební
elektronice“ nebo „Organická elektronika“.

Ve znamení mobility a energií
electronica 2012 představuje výrobky, řešení
a strategie pro mobilitu budoucnosti. Technologie a produkty pro automobilový průmysl bude
letos prezentovat více než tisícovka vystavovatelů a jedním z ústředních bodů v tomto odvětví
a hlavní téma veletrhu je elektromobilita. Firma
Visteon představí např. poprvé svůj elektronický
koncept „e-Bee“, který zkoumá nové přístupy
k využívání vozidel a spotřební elektroniky, od
použití grafických uživatelských rozhraní pro zobrazování informací, které umožňují přizpůsobit
auto co nejširšímu okruhu řidičů a požadavků.
Podstatné je, že nový vývojový koncept je kompatibilní s běžnými platformami elektromobilů.
Společnost Mektec představí svůj patentovaný
flexibilní tištěný obvod (Flex), umožňující současný
přenos signálu a napájení, využitelný např. pro
řešení určená pro hybridní pohonné systémy.
Automobilové fórum nabídne hloubkový pohled
na toto odvětví. Zahrnuje mj. přednášky o elektromobilitě, výkonové elektronice, bateriích a technologiích pro podporu řidiče. Jednou ze stěžejních doprovodných akcí je konference electronica
automotive, kde mezinárodní experti představí
nejnovější technologie a vývoj, týkající se témat
jako „Auto na webu“, „Energeticky efektivní mobilita“ apod. Přednášky se zabývají možnostmi, které
ve vozidlech nabízejí počítačové sítě a internet,
mobilním bezdrátovým standardem LTE a tématy,
jako je nabíjení jednotek pro elektrické automobily,
bezpečnost apod.
Dalším z ústředních témat veletrhu je „Inteligentní
energetické řešení“ pro dodávky energie v budoucnosti. Výroba energie je stále více decentralizovaná
a podléhá větším výkyvům. S ohledem na trend
globálního přechodu na alternativní zdroje a rozšíření
rozvodných sítí, představí electronica 2012 technická
řešení a produkty pro zlepšení energetické účinnosti,
skladování energie a výstavbu inteligentních sítí. Vystavovatelé budou prezentovat komponenty, systémy
a aplikace pro řízení infrastruktury, inteligentní měřicí
zařízení a porovnávání spotřeby s variabilními ceny
elektrické energie, systémová řešení síťové infrastruktury, LED, senzorové technologie, diagnostiku poruch,
sledování a kontrolu fotovoltaických modulů apod.
Významným tématem jsou i bateriové úložné systémy
a inovativní elektrické skladovací jednotky pro domácnosti a průmysl. Od malých modulů v řádu několika
kWh pro použití v rezidenčním sektoru k uložení energie vyrobené vlastním solárním systémem až po pokročilá řešení pro rozsáhlé systémy v řádu megawattů.
Kulatý stůl CEO na letošním ročníku veletrhu se bude
zabývat různými aspekty expanze sítí. Jeho motem
jsou „polovodičová řešení pro výzvy Smart Grid“. ■

budoucnost
potřebuje pohon.
tady jej získá.
smart energy solutions.
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Návštěvnický servis:
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604 45 Brno
tel. +420 545 176 158
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strojírenství – Zlaté medaile MSV

Vítězné exponáty
MSV Brno 2012
BrNěNSký VElETrH NENí jEN PřEHlídkOu NOVINEk
VE STrOjírENSTVí a NaVaZujíCíCH OBOrECH, alE TradIčNě
I každOrOčNíM kláNíM PrůMySlOVýCH fIrEM O PrESTIžNí
OCENěNí VySTaVOVaNýCH ExPONáTů – ZlaTé MEdaIlE. a CO
NEjVíCE ZaujalO POrOTu Na lETOšNíM rOčNíku?
Zlatou medaili si z letošního MSV odvezly čtyři z téměř tří desítek nominovaných exponátů. Z celkových 29 nominací pak odborná porota vybrala dalších osm, které sice nedosáhly na stupně absolutních
vítězů, ale byly natolik zajímavé či inovativní, že za ně
získali jejich výrobci či vystavovatelé čestná uznání.
Redakce TechMagazínu výběr z exponátů, které byly
na letošním MSV k vidění, rozšířila ještě o jeden další,
který sice nezískal oficiální ocenění, ale dle názoru
redakce by si jej rozhodně zasloužil, takže přidává
k souhrnu brněnských vítězů své vlastní ocenění.

Zlaté medaile – „nejlepší z nejlepších“

Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek
– za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně
ve spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci
vývojových projektů dotovaných státem.
Unikátní zařízení, které vzniklo v rámci dlouhodobé
spolupráce mezi inovační firmou MESING, s.r.o., a výzkumnou institucí Ústavem přístrojové techniky
Akademie věd ČR, v.v.i., představuje zásadní inovaci
bezkontaktní kalibrace koncových měrek, a nabízí
možnost automatizace těchto procesů u dosavad-

měření provedeno bezdotykově pomocí dopadu
světelného záření na oba konce měrky v jeden
okamžik. Zároveň je délka měrky určena s přímou
návazností na definici jednotky jeden metr, neboť odměření probíhá s využitím laserového záření s přesně
známou délkou vlny. Automat je dále vybaven specializovaným manipulátorem pro plně automatické
zakládání koncové měrky ze zásobníku do měřicí
komory přístroje a kapacita zásobníku je až 126 ks
měrek. Uplatnění najde jako etalon ve vrcholných
institucích a organizacích zodpovědných za určení
správných měr. Podrobnější informace o tomto unikátním zařízení jsme přinesli v TM č. 8. na str. 14–15.
Výrobce/vystavovatel: MESING, spol. s r.o.
Průmyslový videoskop IPLEX TX
– za nejlepší inovační exponát v kategorii komerčních produktů.

Průtlačný práškový parní kotel PG575 s granulačním ohništěm
– za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní komerční produkt.
Moderní kotel s vysokou účinností a výrazně sní-

Nový IPLEX TX, světově unikátní videoskop s pohyblivou CCD kamerou je jediným videoskopem na
světě s natáčecím koncem sondy. Tato ultra-tenká
sonda o průměru pouhých 2,4 mm umožňuje detailní pozorování povrchu v hlubokých a extrémně
úzkých dutinách, a tím vizuálně kontrolovat i velmi
stísněné prostory a složitě tvarované objekty. Díky
speciálnímu ochrannému povrchu se může pochlubit vynikající odolností vůči oděru, již 200krát
větší oproti dřívějším modelům (srovnáváno s fibroskopy). LCD obrazovka o velikosti 6,5 palců s vysoce
citlivým senzorem umožňuje čisté a jasné zobrazení
kontrolovaných prostorů.
Výrobce: Olympus Corporation Shinjuku Monolith. Vystavovatel: Olympus Czech Group, s.r.o.
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Senzorová hlava VAST XTR gold na souřadnicovém měřicím stroji Accura II
– za nejlepší inovační exponát – v průmyslové automatizaci, měřicí, řídicí, automatizační a regulační
technice.

ženou produkcí škodlivin je řešen jako průtlačný,
dvoutahový, s granulačním ohništěm a přímým
foukáním uhelného prášku do hořákových sekcí,
s přehříváky a přihříváky páry. K přípravě prášku
je symetricky instalováno 6 ks ventilátorových
mlýnů s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách spalovací komory kotle.
Výrobce/vystavovatel: Vítkovice Power Engineering a.s.

▲

ních systémů tohoto typu nedosažitelnou. Představený automat zavádí do praxe patentovaný princip
kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace
bílého světla a světla laseru. U tohoto přístroje je

Uživatelé souřadnicových měřicích strojů si
dosud mohli při dotykovém měření geometrií součástí vybrat mezi otočnými senzorovými
hlavami, které jsou sice flexibilní díky krokovému
natáčení senzorů, ovšem měření s nimi není
přesné, nebo si mohli vybrat pevné senzorové
hlavy, které jsou sice přesné, ale nejsou tak flexibilní při dosahování různých poloh. Senzorová
hlava VAST XTR gold pro souřadnicové měřicí
stroje s dotykovým měřením geometrie součástí
kombinuje to nejlepší z obojího. Unikátní řešení
použité na pevné hlavě VAST XTR gold umožňuje
flexibilní otáčení snímacího systému s krokem
15°, přičemž patentované řešení s aretací v uvedených diskrétních polohách garantuje vysokou
přesnost a opakovatelnost měření. Zařízení je
v současné době k dispozici na souřadnicových
měřicích strojích ZEISS typu ACCURA II, GageMax,
PRISMO a MMZ T II.
Výrobce: Carl Zeiss IMT GmbH. Vystavovatel: Carl
Zeiss spol. s r.o.

Kuličkový šroub s klecí
za nejlepší inovační exponát – komerční produkt.
Porotu zaujalo zejména nové progresivní konstrukční řešení kuličkového šroubu určeného
především pro krátké zdvihy s plynulým chodem
a vysokou přesností polohy. Kuličkový šroub s klecí
nemá žádný převodník pro recirkulaci kuliček, klec
slouží jako zásobník kuliček a zároveň jako poziční
element pro zajištění konstantní polohy kuliček.

(více na str.18)

Toto provedení zaručuje plynulý chod kuličkového
šroubu a polohování po velmi malých přírůstcích.
Výrobce/vystavovatel: Kuličkové šrouby Kuřim, a.s.

Kromě Zlatých medailí udělila
odborná porota také čestná uznání.
Ta získala následující řešení:

Řešení, které pražská firma premiérově představila
na letošním veletrhu Automatica, je určeno právě
pro tento případ a právem vzbudilo značnou pozornost. Je určeno pro výběr neorientovaných dílů
z kontejneru průmyslovým robotem a jejich následné
umístění do přesně stanovené orientované polohy
v pracovním prostoru robotu. Robot je naváděn průmyslovou 3D kamerou (Machine Vision). Takováto
aplikace má velmi široké možnosti použití zejména
ve strojírenských provozech, kde jsou nahodile poskládané polotovary dopravovány k jednotlivým
technologickým uzlům právě v kontejnerech. Systém je výsledkem spolupráce vystavovatele a akademické sféry – VUT v Brně, FSI – v rámci projektu MPO
v programu TIP, číslo projektu: FR-T12/708. Výrobce/
vystavovatel: Blumenbecker Prag s.r.o.

www.bibus.cz

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

Portálové multifunkční obráběcí centrum
MCV 2318
– nejlepší inovační exponát – komerční produkt.
Jde o progresivní multifunkční obráběcí centrum
typu horní gantry v 5osém provedení s plnohodnotnými funkcemi soustružení a frézování. Kinema-

Tlakové snímače
a spínače
Dotyková kapacitní
tlačítka

Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile
umístěných dílů z kontejneru průmyslovým
robotem
– za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně
ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací v ČR a v rámci vývojových projektů
dotovaných státem.
Exponát oceněný za unikátní technické řešení robotické manipulace s nahodile umístěnými a tva-

Detektory a separátory
kovů
Spínací lišty a koberce
Měření úrovně hladiny

tika stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami, sklopnou hlavou s elektrovřetenem,
s brzdou a otočným stolem o průměru 1800 mm
a s maximálními otáčkami 250.min-1.
Výrobce/vystavovatel: TAJMAC-ZPS, a.s.

Kazetový systém pro stavbu jednoduchých
CNC strojů-C12, tiskárna 3D fabbster
– za nejlepší inovační exponát jako mimořádná
didaktická pomůcka pro technické školství.

Pro správné rozhodnutí je podstatné
mít v každém okamžiku k dispozici
objektivní a přesné informace. To platí
v každodenním životě i v technice. My
Vám pomáháme změřit, v jakém stavu
se dané médium nachází, a Vy rozhodujete, co s tím. Nabízíme snímače
pro vysoké či velmi nízké tlaky tekutin
a plynů, snímače teploty, plovákové a
kapacitní snímače hladiny, snímače
úhlů, náklonu, otáček a také snímače
průtoku pro nejrůznější média a kapacity.

▲

rově složitými součástkami – tzv. bin picking. Jde
o sofistikované robotické pracoviště, které se jako
první svého druhu dokáže vypořádat s problémem,
na který narážely robotizované linky při průmyslové
velkovýrobě: spolehlivé odebírání předmětů na lince
robotem a jejich příprava k automatizovaným operacím pro další proces. Robotické systémy vybavené
tzv. průmyslovým viděním dokáží rychle manipulovat
s předměty a vybírat je z kontejnerů apod., ale jen
v případě, že jsou určitým způsobem uloženy tak,
aby je senzory robota mohly detekovat, a robot tak
měl jistotu, že má uchopit právě tento konkrétní
prvek. V bednách, kdy jsou např. při automobilové
výrobě součástky nasypány neuspořádaně, roboty
selhávaly, lidé byli v tomto případě rychlejší než stroje,
které jinak vynikaly vůči nim při standardizovaných
operacích nepřekonatelnou rychlostí. Tedy až dosud.

Drive CLiQ interface
– nejlepší inovační exponát v průmyslové automatizaci, měřicí, řídicí, automatizační a regulační
technice.
Inovativní sběrnice nové koncepce Drive Cliq je
výkonné komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase. Drive
Cliq interface je otevřené pohonové rozhraní pro
připojení přímých i nepřímých odměřování, které
díky své širokopásmovosti, topologii a modularitě
dává potenciál pro další budoucí vývoj. Otevřenost
systému umožňuje připojení odměřování různých
výrobců a tím nabízí vysokou možnost volby pro
aplikace a díky čtení a výměně systémových parametrů poskytuje velmi obsáhlou diagnostiku.
Výrobce: Siemens AG. Vystavovatel: Siemens,
s.r.o., Divize Industry Automation and Drive
Technologies, Řídicí systémy pro obráběcí
stroje a roboty.

strojírenství – Zlaté medaile MSV
Při řešení jednoduchých CNC strojů a 3D tiskáren
vystoupily do reálné podoby otázky rychlého
přenosu myšlenek. Z toho vyplynul vývoj kazetového systému C-12, který kombinuje velké
množství funkcí. Kazetu, kalené tyče LM-12 je
možné osadit lineárními a radiálními ložisky,
které mohou kombinovat lineární a rotační pohyby mechanizmů. Připojením tyči v uhlu 90°
je možné vytvářet kompletní konstrukce strojů.
Kazetový systém je otevřený systém, umožňující vytvořit nové stroje, tiskárny, laser řezačky,
manipulační mechanizmy a roboty, frézky a soustruhy. Prvním strojem z této řady je 3D tiskárna
fabbster pracující na principu stick deposition
moulding. Vývoj trval dva roky a od zahájení
výroby v 5/2012 výroba již v 8/2012 přesáhla
1000 ks/měsíčně.
Výrobce: SINTERMASK GmbH. Vystavovatel: AGI, s.r.o.
Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II
330/09
– Energeticky efektivní komerční produkt.
Udržovací pec na hliníkové slitiny navržená s důrazem na energetické úspory představuje zdařilé
energetické a rozměrové řešení pece v procesu
udržování teploty taveniny hliníku a je vhodná
i pro slévárny s omezeným prostorem pro instalaci.
Nejmenší možné rozměry jsou dosaženy díky moderním izolačním materiálům a novému systému
upevnění topných spirál, umístěných v drážkách
žárobetonových tvarovek, které brání jejich přehřívání a chrání spirály před vniknutým kovem
do pecního prostoru a uvolňující se glazury z kelímku. Instalovaný příkon je redukován na minimum
a spolu s novým izolačním systémem předurčuje
tuto pec k tomu, aby byla jednou z energeticky
nejúspornějších a nejefektivnějších zařízení pro
udržování hliníku na trhu.
Výrobce/Vystavovatel: LAC s.r.o.
Automatický systém aktivního řízení lunet
pro ustavení klikových hřídelů při opracování
s regulací na polohu dvěma regulovanými
elektromechanicky poháněnými pistony
– za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně
ve smluvní spolupráci firem.
Jde o promyšlené technické řešení obrábění klikových velkorozměrových hřídelí s automatickým
vyrovnáváním jejich průhybu. Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené
především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení
klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv.
dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí
při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, jeho hmotností a tím,
že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele
a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené
hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým
zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena,
potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání.
Původní technologie je řešena ručním nastavením
podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv
automatizace.
Výrobce/vystavovatel: Vítkovice Mechanika, a.s.
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Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
– za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně
ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR)
a v rámci vývojových projektů dotovaných státem.

Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC, která získala
čestné uznání za unikátní technické řešení stroje pro
obrábění vaček s vysokou přesností, je postavena na
základě modulových celků renomovaných výrobců.
Jde především o pohony, lineární osy, vřeteno a řídicí
kontroler. Rám stroje je jako vůbec první konstrukce
svého druhu a první v ČR vyroben technologií Mineralgusstechnik Schneeberger. Řídicí systém vznikl
ve VÚTS na základě dlouholetého výzkumu aplikací
elektronických vaček, které jsou integrovány v systému a umožňují efektivní řízení výrobních NC os.
Umožňuje provádět rozměrovou analýzu kontury
vačky, aniž by bylo nutné snímat obrobek ze stroje.
Výrobce/vystavovatel: VÚTS, a.s.
Univerzální robotický modul ARBURG (URA
modul)
– za nejlepší inovační exponát – v průmyslové automatizaci, měřicí, řídicí, automatizační a regulační
technice.
Univerzální robotizovaná výrobní jednotka s jednoduchým programováním, oceněná za flexibilní řešení automatizace průmyslovým robotem
v procesu vstřikování polymerů, umožňuje rychlé
a snadné přemístění k několika vstřikovacím strojům. Zařízení se velmi jednoduše a intuitivně programuje pomocí dotykové obrazovky s využitím
grafických symbolů a se systémem učení polohy
(teaching režim) spolu s přednastaveným algoritmem pohybů robota Epson.
Výrobce/vystavovatel: ARBURG spol. s r.o. ■
Kromě exponátů oceněných Zlatou medailí či
čestným uznáním bylo v expozicích samozřejmě
k vidění i řada dalších zajímavých a pozoruhodných řešení.
Redakce TechMagazínu již tradičně vybrala pro
své vlastní ocenění jednu z prezentovaných novinek, která by podle našeho názoru neměla ujít
pozornosti.
Jde o systém výroby kovových dílů přímo z 3D
tiskárny, který prezentovala na svém stánku firma
Renishaw. Podrobnější informace o tomto zajímavém exponátu přinášíme na str. 15.

Bilance MSV 2012:
úSpěch, ale i otazníky
Organizátoři mohou být spokojeni: brněnské výstaviště se opět slušně zaplnilo a přitáhlo zájem více než 75 000 návštěvníků
a hlavně vystavovatelů – podle předběžné
zprávy se MSV 2012 zúčastnilo 1873 firem, což znamená meziroční nárůst o 17 %,
a nejlepší výsledek od roku 2008, více než
polovinu poprvé tvořili zahraniční vystavovatelé z celkem 32 zemí.
Potěšitelná je mimořádná účast ze zemí s rychle
rostoucí ekonomikou, tzv. skupiny BRIC (hlavně
díky velkorysé účastí Indie, jež byla letos partnerskou zemí MSV). Obsazená plocha byla ve
srovnání s loňskem vyšší o 8 % a zhruba polovina
expozic prezentovala technologické inovace,
často špičkové světové úrovně.

Nicméně je nutné si uvědomit, že kromě tradičního MSV zahrnují letošní statistiky i několik dalších, dříve samostatných veletrhů. Šlo ale vesměs
o akce, které s ústředním strojírenským veletrhem
přímo či úzce souvisejí, a takovéto sdružování
má svůj smysl i z hlediska vystavovatelů a návštěvníků, kteří tak najdou na jednom místě pohromadě firmy a exponáty z různých oborů, jež
mohou být pro ně zajímavé – ať už kvůli přehledu
o trendech, vývoji a novinkách, nebo o aktivitách
konkurence. Stále častěji jsme totiž i svědky obdobného trendu v jiných oborech, motivovaného
spíše zoufalým úsilím pořadatelů zaplnit areály
(které v poslední době strádají stále nižší ochotou
vystavovatelů prezentovat se na rostoucím počtu
výstav a veletrhů) sdružováním a koncentrací
přehlídek různorodého zaměření, jejichž cílem
je hlavně opticky vzbudit dojem, že výstaviště je
nabito a vše je ve skvělé kondici. Omyl, není. Je
už dávno veřejným tajemstvím, že firmy tlačené
hospodářskou situací by z řady dříve obsazovaných prezentací nejraději v tichosti vycouvaly.
Ne vždy je to však možné „bez ztráty kytičky“,
tzn. bez rizika, že vzbudí podezření, že s nimi
(a jejich finanční situací) něco není v pořádku, což
se může pro renomé firmy stát snadno osudné.
Veletrhy a výstavy budou mít ale zřejmě i v éře
internetu, který se měl stát jejich zabijákem, své
místo, nejen jako příležitost k osobnímu setkání
a možnosti k diskusi s odborníky a firemními
specialisty na stáncích i četných akcích v rámci
doprovodného programu, ale i možnosti vyzkoušet si produktové novinky v reálu a naživo.
Nejinak tomu bylo i letos. ■
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Kovové díly přímo z CAdu
Když loni proběhla tiskem nenápadná informace, že společnost Renishaw provedla akvizici
MTT Technologies, malé hi-tech firmy z britského Staffordshiru, specializované na výrobu
strojů pro nekonvenční technologie, ještě málokdo tušil, jak revoluční změnu to bude znamenat v rozšíření portfolia renomovaného výrobce známého především jako výrobce precizní
odměřovací techniky. Sondy a kalibrační přístroje doplnila nová pozoruhodná technologie.
Technologie laser melting, volně přeloženo laserové
tavení, dává konstruktérům strojních dílů nebývalou
konstrukční svobodu pro vytváření optimalizovaných konstrukcí a tvarů, které by jinak byly omezeny konvenčními postupy nebo
nástrojovými požadavky. Umožňuje
tak vytvářet součástí jinými technologiemi nevyrobitelné.
Sir David McMurty, šéf společnosti
Renishaw charakterizoval 3D laser
melting jako „unikátní příležitost
s velkým prostorem pro rozvoj“.
Začal se jimi zabývat ještě předtím,
než loni Renishaw provedl akvizici hi-tech firmy MTT
Technologies. A jak ukazují dosavadní výsledky, zdá
se, že to byl krok správným směrem. Zájem zákazníků o novou technologii je obrovský: od výroby
kvalitních prototypů až po bio-kompatibilní ortopedické implantáty. Klíčovou výhodou je, že design
komponentů již nemusí být podřízen omezením
tradičních technik obrábění, ale dává příležitost

až 100 mikronů roztavených v přísně kontrolované
řízené ochranné atmosféře, vytváří přesný a dokonale homogenní kovový díl přímo z CAD modelu.
Renishaw nabízí dvě varianty provedení stroje: systémy AM125 a AM250. Oba stroje se
od konkurenčních zařízení odlišují
použitím vakua, nízkou spotřebou
ochranného plynu a zejména vysoNáhrada čelisti...

... a srdeční chlopně vyrobené pomocí 3D tiskárny

přehodnotit celou koncepci „designu pro výrobu.“
Laser melting je výrobní proces obdobný známému
3D tisku, který však umožňuje výrobu dílů z kovů.
Pomocí vysoce výkonného vláknového laseru se
z práškového kovu vrstvu po vrstvě, v tloušťkách 20

kým stupněm ochrany pracovníků obsluhy před
kontaminací práškovými kovy. Zařízení byla navržena pro snadné a bezpečné použití a využívají
poznatky několikaleté zpětné vazby od klíčových
rozvojových partnerů a klientů.
AM125 umožňuje výrobu dílů o objemu 125 x 125
x 125 mm (XYZ), a AM250 pak 250 x 250 x 300 mm
(XYZ) s osou Z prodloužitelnou až na 360 mm. Oba
modely zpracovávají 5 až 20 cm3 materiálu za hodinu, v závislosti na materiálu, hustotě a geometrii
vytvářeného objektu. AM125 nabízí výběr mezi 100
nebo 200W laserem, pro AM250 je k dispozici 200
nebo 400W laser. Dvojice nových strojů má plně vybavené vakuové pracovní komory, spotřeba ochranného plynu je extrémně nízká, a umožňuje dosažení

velmi nízké koncentrace kyslíku až 10 ppm, která
je nezbytná pro zpracování reaktivních materiálů
jako je titan nebo hliník, a významně přispívá k homogenitě materiálu a vynikajícím mechanickým
parametrům finálního dílu.
Renishaw systémy jsou schopné pracovat se širokou
škálou kovových materiálů:
●●nerez ocel 316L & 17-4PH
●●nástrojová ocel H13
●●Cobalt Chrome (ASTM75)
●●Titanium Al64V Al6 Nb7
●●Inconel 718 a 625
●●Aluminium AlSi12
●●Hastalloy X
3D tiskárnu Renishaw si pořídila např. Swansea
University, jedna z předních britských výzkumných
univerzit, kde bude systém využíván novým multidisciplinárním výzkumným týmem „Aerospace &
Manufacturing“. Také firma Directed Manufacturing Inc (DMI) získala systém Renishaw AM250,
jímž rozšíří stávající sortiment strojů na svém
technické zařízení v Texasu, kde dodává výrobní
kovové a komplexní geometrické komponenty
pro lékařský, letecký a obranný průmysl.
První stroje Renishaw řady AM budou v nejbližší
době instalovány i v regionu ČR a SR. Zastoupení
Renishaw v ČR bude kromě prodeje strojů zabezpečovat i servis a zákaznickou podporu pro stroje
instalované v ČR, SR, ale i v okolních zemích. ■

Laserové tavení (AM)
Aditivní výrobní (AM) technologie Renishaw je
digitálně řízený proces, který používá vysoce
výkonný vláknový laser pro lokální natavení
a spečení jemných kovových prášků do 3D objektů, přímo z 3D CADových dat. AM využívá
průmyslový standard 3D CAD souborů ve formátu .stl. Softwarová aplikace rozdělí 3D model
na soubor mnoha 2D vrstev, které jsou postupně
ve stroji zpracovávány.
Kovový prášek se nanáší ve vrstvách o tloušťkách v rozmezí 20 až 100 mikronů. Vrstva prášku
se poté za použití laseru taví v přísně řízené
ochranné atmosféře. Tento proces se opakuje
a vrstvu po vrstvě se skládají části příští součásti.
Laserové tavení již našlo uplatnění v lékařském
průmyslu (ortopedie), i leteckém a kosmickém
průmyslu a odvětvích špičkových technologií a elektroniky. Nyní se prosazuje i v dalších
oblastech. Typické aplikace pro technologii
laserového tavení představují např.:
●●funkční testování prototypů, malosériová či
kusová výroby dílů, jako jsou např. části pro
testování a vývoj, ale i dentální implantáty,
korunky či můstky,
●●výroba organických tvarů nebo velmi složité
geometrie, komplexní geometrie a struktury včetně přechodu na kompozitové díly
a struktury,
●●malobjemová výroba složitých kovových dílů
ze specializovaných materiálů, materiály a slitiny, které jsou obtížné pro strojové obrábění
a nebezpečné pro zpracování prostřednictvím
jiných metod.
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Přesné broušení i velmi malých nástrojů
Společnost Ing. Šimůnek, která zastupuje bavorskou společnost Feinmechanik Michael
Deckel GmbH, představila na brněnském výstavišti u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu nejnovější výsledek vývoje – 5osou CNC nástrojovou brusku S20+
pro broušení i nejmenších nástrojů. Bruska byla osazena CBN a diamantovými brusnými
kotouči italského výrobce fy Cafro.

U

vedená novinka, bruska S20+, vychází
z předchozího modelu S20, ale nabízí optimalizované konstrukční prvky, nový design, výbavu a širší příslušenství, včetně nabídky
alternativ různých řídicích systémů a software
vyvinuté švýcarskými odborníky. Vertikální konstrukce stroje zaručuje optimální tuhost a ideální

pohyb os. Patentovaný svisle upnutý nástroj nabízí vyšší přesnost obvodového házení a je také
příjemnější pro obsluhující personál. Díky přímo
poháněnému brusnému vřetenu s vysokým krouticím momentem, integrovanému 6násobnému
zásobníku kotoučů a automatizaci pomocí řetězového zásobníku pro 41 nástrojů, je bruska velmi

Robotizovaná zakládací jednotka pro vyšší
produktivitu
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vhodná pro vysoce přesné ostření i pro výrobu
složitých nástrojů.
Předností zařízení je sériově zabudovaný zásobník
brusných kotoučů se systémem rychlé výměny
pro 6 sad s až 18 brusnými kotouči umožňující
obrábět nástroje s nejrůznější geometrií a z různých
materiálů při jednom osazení. Přesnost upínání je

zabezpečená systémem HSK a v případě použití
robotizované zakládací jednotky RC 1250 může
být zásobník vybaven naklápěcí funkcí.
Jádrem celého zařízení je řídicí systém s přehledným,
výškově stavitelným ovládacím panelem. Čím výkonnější je řídicí systém, tím hospodárnější je provoz
brusky. Výrobce dodává na výběr řídicí systém Turbo

Automatické vyhodnocení obrobku elektronickým
měřicím snímačem, který se sám cejchuje

PMAC firmy DeltaTau se software MTS nebo systém
NUM Axium Power P2 se softwarem NUMROTOplus.
Automatizace je řešena integrovaným řetězovým
zásobníkem pro 41 nástrojů až do délky 170 mm.
Natáčecí chapadlo může uchopit obrobky v rozsahu
průměrů od 5 do 25 mm. Čas výměny trvá zhruba
23 s. Robotizovaná zakládací jednotka RC 1250
s 5osým robotem Fanuc umožňuje automatizovaný
provoz větších dávek. Robot zakládá ze třech palet
polotovarů (kde může být umístěno až 600 nástrojů) do hydraulického sklíčidla a díky dvojitému
chapači zajišťuje minimální čas výměny.
Nástrojová bruska S20+ disponuje velkým množstvím
inteligentního příslušenství, mezi které patří také
opce pro vysoce přesné broušení obzvlášť malých
nástrojů. Pomocí přímého odměřování v lineárních
osách, definované polohy zastavení vřetene brusného
kotouče, hydro upínání a optimalizace házení umožňuje výrobu velmi malých nástrojů až do Ø 0,3 mm.
Dalším příslušenstvím pro optimalizovanou hospodárnost je infračervený měřicí snímač, pevný věnec
s 13 nastavitelnými tryskami pro chladicí kapalinu
v ose C, manuální luneta pro přesné broušení dlouhých tenkých nástrojů, přístroj pro optimalizaci
házení (≤ 2 µ) a 9 nastavitelných chladicích trysek
pro osu A. ■
/pk/
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Vize nezná hranic
– tak to Vidí VÚtS

Prof. Ing.
Miroslav
Václavík, CSc.

Změna Liberce Z města „textiLáků“ na město pLné vědy
už Začíná být vidět. veLkou měrou k tomu přispěL
i prof. mirosLav vácLavík, generáLní řediteL vÚts, a.s.,
a Zároveň čLen mnoha vědeckých organiZací a vedoucí
katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti na technické
univerZitě v Liberci. právě jeho jsme se ZeptaLi, jak tuto
proměnu vnímá.
Co vy a věda?
Věda, abych byl přesný, aplikovaný výzkum, je
můj život. Vždyť mým učitelem byl vynálezce uni
kátního tryskového způsobu tkaní Václav Svatý
a prof. Höschl, uznávaný odborník na vyšetřování
příčin poruch strojů a jejich odstraňování. Svůj
pracovní život mám úzce spojen s VÚTS (Výzkumný
ústav textilních strojů, pozn. redakce). Za dobu
své existence se firma VÚTS zapsala do povědomí
světového textilního strojírenství zejména díky již
zmíněnému unikátnímu vynálezu a také mnoha

patenty na bezvřetenové předení, technologii
výroby netkaných textilií a řadou textilních strojů
a dalších zařízení. Nedávno jsme získali status vý
zkumné organizace, což nás posouvá do první
výzkumné ligy. Máme nyní obdobný status jako
ústavy Akademie věd.

Jaká je současnost VÚTS?
Nyní se VÚTS zaměřuje na výzkum, vývoj a vý
robu strojů a zařízení pro zpracovatelský prů
mysl, a to především v oblasti obráběcí, textilní,
polygrafické, potravi
nářské, balicí a zdravot
nické techniky. Jedním
z nejúspěšnějších našich
strojů jsou vzduchové
a vodní tryskové stavy,
které jsou určeny pro
tkaní technických tka
nin, zejména skelných
vláken. Tryskové stavy
CAMEL na tkaní tzv.
perlinkové vazby patří
dlouhodobě ke světové
špičce. Je pro mě velmi
potěšující, že se nám
úspěšně daří převádět
výsledky výzkumu a vý
voje do praxe.

Jak jste přispěli
k tomu, že se
Liberec stává
centrem české
vědy?
Vzhledem k tomu, že
textilní průmysl zazna
menal v devadesátých
letech značný pokles,
bylo nutné hledat nové
příležitosti. U nás ve
VÚTS jsme se zaměřili
na nová technologická
řešení, modernizaci
a optimalizaci starších
strojů. Nabízíme zákaz
níkům řešení na míru.
Abychom to mohli dělat
v ještě lepší kvalitě, roz

Absolvent Strojní
fakulty VŠST (dnes
TU Liberec) působil
v letech 1979–1990
jako vedoucí ma
tematickofyzikál
ního odboru VÚTS
Liberec. Se svým kolegou Ing. Z. Kolocem,
CSc. vybudoval specializované pracoviště
pro výpočet, výrobu a měření vaček a vač
kových mechanismů, které získalo pověst
evropsky uznávaného pracoviště. Od roku
1990 byl jmenován ředitelem VÚTS a v roce
1992 generálním ředitelem VÚTS Liberec, a.s.
Působí také jako vedoucí katedry mechaniky,
pružnosti a pevnosti FS Technické univerzity
v Liberci, je spoluautorem 15 patentů. Získal
ocenění Manažer roku za Výzkum a Vývoj
2004 a ocenění Česká hlava za nejlepší ino
vaci (2004).

hodli jsme se vybudovat Centrum rozvoje strojí
renského výzkumu, které se zaměří na zvyšování
výkonu a snižování energetické náročnosti strojů,
snížení jejich hluku a vibrací, dále na aplikaci
nových materiálů a na spojení mechaniky s elek
tronikou. Vybudování takového centra určitě
zapadá do celkové strategie regionu zaměřit
se na vědu a výzkum. Naplňujeme tak tvrzení,
že Liberec je baštou českého výzkumu. Dopl
ňujeme také plány Technické univerzity Liberec
postavit Centrum pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace.

Výzkumné centrum, to je velký
projekt; jak to je s jeho financováním?
Samozřejmě, že je to velký projekt za velké pe
níze. Pracujeme na tom již od roku 2007. Tehdy
jsme začali usilovat o dotace ze strukturálních
fondů EU v rámci programu „Výzkum a vývoj
pro inovace“. Jedná se o investici ve výši téměř
800 mil. Kč. Kromě peněz z dotací jsme využili
i dlouholeté spolupráce s Komerční bankou, která
nám pomáhá spolufinancovat návazné projekty,
jako je komerční část výroby a laserové centrum.
Banka nám vyšla vstříc a poskytla nám zázemí
i pro finanční toky všech zdrojů, které souvisí
s naším výzkumným centrem. Vážím si profesio
nality ze strany Komerční banky.

Jaká jsou vaše očekávání
do budoucna?
Věřím, že se nám pro vědu a výzkum podaří na
dchnout i mladé lidi, spojení zdejší Technické
univerzity s komerčními vědeckými centry nám
k tomu nahrává a vytváří výborné podmínky.
A pokud se bavíme o VÚTS, tak zde očekávám
hodně zajímavých projektů, kterými naplníme
naše Centrum rozvoje strojírenského výzkumu,
a doufám, že tak posuneme strojírenskou techniku
kupředu. ■
10/2012
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KULIČKOVÝ ŠROUB S KLECÍ
Oceněný výrobek, kuličkový šroub s klecí, vytváří nový vzor řešení odvalování
kuliček bez nutnosti aplikovat tradiční převodník pro recirkulaci kuliček. Klec má
funkci zásobníku kuliček i pozičního elementu pro kuličky a zabraňuje jim v kontaktu při vzájemném protiběžném pohybu.
Hlavní funkce kuličkového šroubu, vysoce
účinný převod rotačního pohybu na přímočarý, je zde nezměněna, mění se kvalita
tohoto převodu, a to eliminací převáděcích
elementů a jimi negativně ovlivněným chodem kuličkového šroubu.
Nové řešení kuličkového šroubu s klecí
umožní využívat menších přírůstků přísuvu
především u brousicích strojů a tím zvýší

přesnost polohování a snadnost dosažení
požadovaného výsledku operace broušení
jak v rozměru, tak i v geometrii broušených
ploch. Chod přísuvu celé osy je klidnější bez
negativního vlivu převodníků v maticích. Lze
využívat i pro aplikace broušení tzv. metodou
PENDELHUB pro broušení klikových hřídelí
v poloze odpovídající uložení hřídele v ložiscích bloku motoru. ■

FALZIFIKÁTY UŽ I NA DOMÁCÍM TRHU
S výskytem falzifikátů bojuje v současné době většina renomovaných nejen strojírenských
podniků, ale jde většinou o výrobu napodobenin především na asijských trzích. S falzifikáty
na domácím trhu už má ale bohaté zkušenosti společnost Pramet Tools ze Šumperka.
Falzifikáty tak už nejsou pouze záležitostí Číny a dalších asijských zemí. Naopak, vyskytují se i na trzích,
kde by to zákazník neočekával. „Aktuálně jsme se

Stopková fréza do rohu s vyměnitelnými břitovými
destičkami ADMX

s falzifikáty setkali v Polsku, České republice i na
Slovensku. O těchto padělcích jsme se dozvěděli
od obchodních partnerů i ze strany našich poboček,“ říká Ing. Petr Beneš, MBA, generální ředitel
společnosti Pramet, která vyvíjí a vyrábí obráběcí
nástroje ze slinutých karbidů. „Vesměs se jednalo
o již použité soustružnické a frézovací destičky,
které byly znovu upraveny a vydávány za nové.
Šlo však také o produkty jiných výrobců, které se
pouze nacházely v obalech naší značky“, dodává.
Unikátnost technologie, využívané firmou Pramet,
spočívá v prověřených postupech a know-how,
které firma shromažďuje již více než 60 let. Ty jsou
vázány ke každému jednotlivému kroku výroby.
Je zapotřebí vynikající materiál, znalost správného
18
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postupu lisování, použití konkrétních výrobních
nástrojů a přesné řízení všech dalších procesů (např.
nastavení parametrů řezné hrany, při kterém každá
vyrobená destička projde kontrolou speciálního
měřicího přístroje). Pouze tak může vzniknout skutečně kvalitní a výkonný výrobek. „Velice si ceníme
podpory české vlády, máme běžící program výzkumu a vývoje, kde získáme podporu 5 milionů Kč
každý rok. Celkem tedy ročně investujeme okolo
25 milionů Kč, což je ale stále málo,“ uvedl Petr
Beneš. I díky těmto investicím do výzkumu se daří
Prametu bojovat proti padělkům jejich značky.
Součástí každého obalu výrobků je zakódovaná
šarže, podle jejíhož čísla lze dohledat, kdy byla
vyrobena. V drtivé většině případů je možné zjistit

VUT na MSV

V expozici VUT, která zaujala
nejen leteckým simulátorem, se mohli návštěvníci
seznámit s inovativním
přístupem k problematice
identifikace osob pomocí
3D geometrie ruky nebo
s novým typem dvoustupňové vírové turbíny.
Mezi vystavenými exponáty poutalo čerpadlo

jméno prvního zákazníka, kterému byl produkt
prodán. U nástrojů Pramet se díky jejich zaměření
očekává vysoká kvalita i vysoký výkon a trvanlivost.
Tu však falzifikáty postrádají a z tohoto důvodu je
jejich užívání spíše ztrátové, někdy dokonce končí
i poškozením výrobních strojů. Implementováním
falzifikátů může navíc výrobní výkon klesnout až
o 80 %. „Kopírování není aktuálně natolik účinné,
aby výrobkům naší značky konkurovalo. Srovnání
s falzifikáty se tedy skutečně neobáváme. S trochou
nadsázky by se dalo říct, že tím, že nás některé firmy
kopírují, nás těší. To, že se o naše výrobky snaží, už
něco znamená,“ komentuje problematiku generální
ředitel Petr Beneš.
Velmi pevné zpětné vazby se zákazníky jsou jedním
z klíčových bodů strategie společnosti, která svým
odběratelům garantuje 100 % klientský servis. Jeho
součástí je především profesionální poradenství,
které odběratelům navrhne a dodá nástroje přesně
na míru. Právě tento fakt představuje pro klienty přidanou hodnotu, kterou prodejci zboží podezřelého
původu nikdy nedokážou nabídnout. ■
/pe/

se zatopeným lineárním
tubulárním motorem, designerský model závodního
tahače nebo robotické auto.
Zajímavý byl i experimentální
komunikační modul, který byl
rok testován ve vesmíru na
Mezinárodní kosmické stanici
ISS nebo projekt na sledování objektů v obraze
představený výzkumnou skupinou STRaDe. ■

strojírenství

NETME Centre

– TEChNologiCké CENTruM VuT V BrNě
Poslední den brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu přinesl ještě jednu, a to velmi
zásadní novinku. V areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně bylo slavnostně otevřeno
Centrum nových technologií pro strojírenství, tzv. projekt NETME Centre (New Technologies
for Mechanical Engineering). Po dvou letech budování vzniklo technologické zázemí pro
naplňování vize zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu.
„Budování NETME Centre jako prvního centra v ČR
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace bylo zahájeno v roce 2010. Šlo o pilotní
projekt ze skupiny projektů, na které VUT v Brně
získalo prostředky z Evropských fondů ve výši téměř
8 mld. korun. Management VUT v Brně při vědomí
možného chybného čerpání finančních prostředků,

strojírenství“, jeho činnost zasahuje do více oborů
a průmyslových odvětví.
Než nahlédneme dovnitř, určitě je zajímavé podívat se na vnější opláštěná budovy, kde byl použit
speciální materiál Corten, který řízeně koroduje až
do fáze , kdy se koroze zastaví a materiál pak už
nepotřebuje žádnou další údržbu.

Na vnější opláštění nové budovy NETME Centre byl
použit speciální materiál Corten, jehož řízená koroze
se časem zastaví a vznikne zcela bezúdržbový povrch

které se objevilo v mediálně známých kauzách,
pozorně sledoval systém řízení celého projektu.
Po dvou letech audity v rámci NETME Centre opakovaně prokázaly bezchybné čerpání finančních
prostředků z hlediska bruselské administrace,“ řekl
rektor VUT v Brně profesor Karel Rais.
Stavba čtyřpodlažní centrální budovy NETME Centre byla financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR. Centrum bylo díky
dlouhodobým kvalitám vědecké, výzkumné a vývojové základny FSI VUT v Brně, která je hodnocena
dlouhodobě jako nejlepší ze strojních fakult v ČR,
koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové
centrum, a i když má v názvu „nové technologie pro

„Tepelný manekýn“- zařízení k ohodnocení komfortu
osob ve vnitřním a venkovním prostředí, např. v kabinách dopravních prostředků, anebo k ohodnocení
tepelně izolačních vlastností oblečení

Při přestřižení pásky nechyběl rektor VUT v Brně
profesor Karel Rais

Centrum je rozděleno na divize podle dlouhodobě
úspěšné výzkumné činnosti a charakteru. Divize
energetiky, procesů a ekologie (PPE) je zaměřena
na aplikovaný a základní výzkum a vývoj v oblasti
životního prostředí, energetických zařízení a procesních technologií. Divize letecké a automobilní
techniky (AAT) se zabývá činností v oborech aerodynamických a pevnostních analýz, statických a únavových zkoušek leteckých i neleteckých konstrukcí, spolupracuje na vývoji moderních pohonných jednotek
a modelování chování konstrukcí vozidel. Divize
mechatroniky (M) díky multioborovému složení
vědeckovýzkumných pracovišť umožňuje realizovat
aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických
řešení v oblasti inteligentních elektromechanických
soustav. Aktivity divize virtuálního navrhování
a zkušebnictví (VMDT) jsou orientovány zejména
na využití univerzálních technologií počítačového
navrhování a numerické simulace a reálného testování při vývoji nových produktů. Poslední z divizí je
divize progresivních kovových materiálů (AMM),
jejíž zaměření je na aplikace poznatků vlastního
vědeckého výzkumu ve strojírenské praxi a přímou

spolupráci s průmyslem a komerčním výzkumem. Výzkumné týmy všech divizí centra mají za sebou řadu
úspěchů v řešení mezinárodních projektů a grantů
i konkrétních úkolů pro průmyslovou komerční sféru.
V budově je umístěna řada – často unikátních – zařízení
či technologií. Např. laboratoř určená pro výzkum energeticky náročných procesů, jako je moderní profesní
prádelna budoucnosti, úsporná z hlediska spotřeby
energie a šetrná vůči životnímu prostředí, klimakomora,
laboratoř pro výzkum biologicky rozložitelných odpadů nebo laboratoř se zařízením na bázi technologie
elektronového paprsku. Zajímavým zařízením je tzv.
„tepelný manekýn“ v podobě zprůměrované lidské
postavy s možností různých poloh končetin (pohyblivý v ramenou, loktech, kolenou a kotnících), který se
používá k ohodnocení komfortu osob ve vnitřním
a venkovním prostředí, např. v budovách a kabinách
dopravních prostředků, anebo k ohodnocení tepelně
izolačních vlastností oblečení např. pro sportovní aktivity. Elektronové dělo je zas unikátní zařízení umožňující
obrábění, svařování či povrchovou úpravu kovů s využitím elektronového svazku. Jde velmi často o materiály,
které jsou používány v leteckém průmyslu, kosmické
technice nebo dopravní technice.
„Jde nám o skromný příspěvek ke ,zvýšení konkurenceschopnosti České republiky΄ tak, aby výraz uvedený v uvozovkách nebyl vnímán pouze
jako klišé, ale aby naše centrum působilo v tomto
smyslu nanejvýš důvěryhodně. Právě proto klademe důraz na výchovu vlastních výzkumných
pracovníků a prostory centra tomu budou zcela jistě
napomáhat, zvláště v méně populárním – ale o to
potřebnějším – technickém oboru,“ uvedl duchovní
otec NETME Centre Petr Stehlík.
Činnost NETME Centre není zdaleka založena pouze
na budovách vybavených moderním zařízením
a špičkovou přístrojovou technikou, ale i na aktivitách v domácím a zahraničním „terénu“. Výzkumní
pracovníci centra zpracovali strategickou studii týkající se energetického využití odpadů v moderních
spalovnách, která se stala podkladem pro státní energetickou koncepci v předmětné oblasti. Výzkumné
činnosti však intenzivně pokračovaly a mladí pracovníci centra vytvořili světově unikátní postupy sloužící
ke strategickému plánování umístění jednotek pro
energetické využití odpadů v určitých lokalitách.
V rámci těchto aktivit došlo k exkluzivní spolupráci
s energetickým gigantem ČEZ, který se na základě
studie NETME centra rozhodl o zásadním investičním
záměru v oblasti energetického využití odpadů. ■

Analytický rastrovací elektronový mikroskop, který
bude využíván k analýze morfologie materiálů, lomových ploch a chemického složení fází v mikroobjemech
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PoPtávka Po nebankovním financování
se stále zvyšuje
I v době ekonomické stagnace roste poptávka podnikatelů po nebankovních leasingových a úvěrových produktech. V čem tkví jejich kouzlo a pro financování jakých komodit je
podnikatelé nejvíce využívají? Na to jsme se ptali Libora Bosáka, předsedy představenstva
a generálního ředitele ČSOB Leasing, největší leasingové společnosti u nás, který je současně
členem představenstva ČLFA.
a těžké dopravní techniky, u které byl markantní
významný meziroční nárůst již v minulém roce,
a to včetně financování autobusů a zemědělské
techniky. Česká republika má historicky rozvinutý
průmysl. Není tedy překvapením, že velké množství
zákazníků využívá služeb leasingových společností
na financování pořízení či užívání výrobních zařízení
např. v segmentu strojírenství i v dalších oborech
podnikání. Pro představu šíře typů předmětů, co
lze financovat a co financujeme, bych uvedl např.
letadla typu CESSNA nebo PIPER, autobusy VOLVO
IRIZAR, elektromobily, elektrickou střídavou lokomotivu, zubařská křesla, magnetickou rezonanci či
předkynárny nebo průmyslové pece.
Jak se vyvíjí aktuálně poptávka po nových
leasingových a úvěrových obchodech?
Podle našich výpočtů na základě dat z České leasingové a finanční asociace vzrostl za 1. pololetí
tohoto roku meziročně trh leasingových společností
o více než 1 %, pokud do výpočtu nezapočítáme
fotovoltaické projekty. Ty měly v předchozích dvou
letech spíše charakter výjimečné komodity, která se
v této míře běžně na leasingovém trhu nefinancuje.
Obecně platí, že pokud ekonomika sklouzne do
stagnace, reaguje na to poklesem v rámci dosahovaných objemů nových obchodů také leasingový trh.
Zároveň však platí, že pokud má ekonomika přejít
ze stagnace do růstu, jsou jedním z jejich hnacích
motorů právě investice do majetku, které financují
leasingové společnosti. Lze říci, že leasingové společnosti svým financováním a službami podporují
přidanou hodnotu a rozvoj českého podnikatelského sektoru. Pokud mají čeští podnikatelé obstát
před zahraniční, mnohdy velmi dravou, konkurencí
na trhu, musí investovat do obdoby a modernizace
svých výrobních prostředků, do nových technologií
apod. Na financování těchto investic jsou leasingové
společnosti na trhu experty, a to nejenom šíří produktové nabídky a kvalitou doprovodných služeb,
ale zejména rychlostí reakce a kvalitou distribuce.
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1%
26%
39%

21%
13%

Komoditní struktura trhu: 1. pol. 2012 (%) zdroj ČLFA
a ČSOB Leasing
■ nová osobní a užitková auta
■ ojetá osobní a užitková auta
■ nákladní vozidla
■ Stroje a zařízení
■ Fotovoltaické elektrárny

Podívejme se na leasing strojů a zařízení. Jak
ten si vede?
Leasingový trh je především o financování investic
do hmotného investičního majetku. Investice do
obnovy a modernizace výrobních prostředků, tedy
do produktivního majetku, jsou krevním oběhem
růstu podnikání. Rozvoj podnikání, nebo chcete-li
podnikatelská budoucnost, je něco, co univerzální
leasingová společnost typu ČSOB Leasing svými
produkty a službami podporuje již z principu
svého podnikání. Financování strojů a zařízení je
segment, kde aktuálně dochází k meziročnímu
poklesu, což je dáno stagnací ekonomiky, a s tím
spojenou vyšší mírou nejistoty vývoje trhu. Jak
jsem již uvedl, už kvůli konkurenceschopnosti
není možné tyto investice odkládat do nekonečna,
osobně tedy věřím v jeho brzký růst. Jsme vedoucí
leasingovou společností jak v segmentu financování strojů a zařízení, tak i celého leasingového
trhu, je tedy také v našem zájmu podnikatele
výrazněji podpořit. Proto usilujeme, jako i další
kvalitní leasingové společnosti, o kvalitní nabídku
produktů a dostupnost služeb.
Využívá se stále ve velké míře leasing na financování silničních dopravních prostředků,
především užitkových vozů a autobusů?
Ano, využívá. V dnešní době však již není nabídka
pro podnikatele omezena pouze na leasing. Umíme
k němu nabídnout i alternativní finanční produkty
dle přání a požadavků zákazníků. Potřebuje-li podnikatel pořídit a užívat dopravní prostředek na kratší
či delší dobu a zároveň dosáhnout rovnováhy ve
své bilanci, doporučíme mu finanční leasing. Chce-li užívat dopravní prostředek na kratší dobu a je
zvyklý se o něj dále starat, nabídneme mu opět
finanční leasing nebo alternativně účelový úvěr.
Nechce-li se však o dopravní prostředek starat, jen
ho užívat a mít kompletně zajištěny služby, o které
zaplatí více v porovnání s účelovým úvěrem či
finančním leasingem, navrhneme mu operativní
leasing se službami.

▲

Leasingové společnosti financují především
majetek. O co je aktuálně největší zájem, jaký
segment trhu roste?
Pro český trh dlouhodobě platí, že leasingové
společnosti financují stěžejně dopravní techniku.
V letech 2009 a 2010, kdy se v České republice plně
projevil dopad finanční krize, pozastavila řada podnikatelů investice do majetku, a to zejména v komoditě strojů a zařízení. Nemodernizovat nebo neobnovovat tento majetek však nelze věčně, takže již od
roku 2011 došlo k opětovnému nárůstu poptávky
i v tomto segmentu. Pokud se podíváme na aktuální
trendy, roste financování osobních automobilů

Jak je to s růstem operativního leasingu a jak
si vysvětlujete jeho prudký nárůst?
Operativní leasing je skutečně na nebankovním
trhu svou dynamikou nejvíce rostoucím produktem. Pokud porovnáme meziroční růst nově uzavřených obchodů v 1. pololetí 2011 a 2012, vzrostl
jejich objem o 17 %. V meziročním srovnání činil
podíl operativního leasingu v prvním pololetí 2011
v rámci leasingových produktů 32 %, v meziročním srovnání letošní poloviny roku je to již 44 %.
V tomto růstu však osobně nevidím žádnou náhlou revoluční změnu, jde spíše o přirozený vývoj
a dospívání českého trhu. V ČR je tento produkt
stále méně rozšířený a používaný v porovnání
s trhy západní Evropy. Operativním leasingem
lze financovat nejenom automobily. Naše společnost ho poskytuje také na speciální dopravní

techniku, manipulační a skladovou techniku (kolovou techniku), výpočetní a kancelářskou techniku
či speciální stroje a zařízení. V rámci operativního
leasingu mohou firmy využívat také další doprovodné služby, které se mohou v rámci jednotlivých
společností lišit. Pro představu např. ČSOB Leasing
spravuje v rámci operativního leasingu informační
portál eLeasing, prostřednictvím kterého firmy
získávají okamžitý přehled o provozních nákladech
jednotlivých předmětů nebo o celkových nákladech svého vozového či strojového parku podle
jednotlivých služeb. Na základě takto získaných
informací mohou řídit čerpání nákladů na jednotlivá zařízení a tím snížit a zefektivnit vynaložené
provozní náklady. Přidanou hodnotou a inovací
pro firmy je vedle tradičních forem fakturace také
schopnost poskytovat skutečnou, dle právních
předpisů uznávanou elektronickou fakturaci leasingového nájemného a souvisejících služeb. Při
elektronické fakturaci zákazník dostává doklady
elektronicky ve formátu ISDOC tj. v datové větě,
které jsou elektronicky podepsány. Datovou větu
si pak nahrává do svého účetnictví.

strojírenství
▲

Jen pro informaci, podle statistik ČLFA se v 1. pololetí tohoto roku financovaly leasingem nákladní
automobily včetně přívěsů a návěsů v hodnotě
přes 5,5 mld. Kč, užitkové automobily za více jak
600 mil. korun, autobusy a trolejbusy za přibližně
350 mil. korun. Podnikatelskými úvěry financovaly
leasingové společnosti užitkové automobily v hodnotě kolem 1,5 mld. korun, nákladní automobily
částkou přesahující 1,3 mld. korun, u autobusů
a trolejbusů dosáhla poskytnutá částka více jak
600 mil. korun.
Které produkty na leasingovém trhu mají stálou a rostoucí úroveň?
Je to především operativní leasing a účelový úvěr na
financování pořízení předmětů. Částečně jde o přirozený vývoj, kdy zákazníci očekávají produktově
stále širší nabídku. Významný vliv na poptávku po
určitém typu produktu mají však i legislativní změny,
především prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu, a tím snížení atraktivity tohoto
produktu v případě, že chce firma financování na
kratší dobu. Další negativní dopad na strukturu
zájmu spotřebitelů o finanční leasing měl zákon
o spotřebitelském úvěru, do kterého byl nad rámec
příslušné evropské direktivy včleněn také finanční
leasing, aniž by byla reflektována jeho specifika. Tím
byla de facto znemožněna jeho nabídka spotřebitelům. Oboru i českým podnikatelům by prospělo,
pokud by došlo ke zkrácení minimální zákonné
doby trvání finančního leasingu.
Hovoříte o omezení nabídky finančního leasingu pro spotřebitele kvůli zákonu o spotřebitelském úvěru. Nabízí se tedy otázka, jak na
to reagují leasingové společnosti?
Pro upřesnění bych uvedl, že uvedený zákon měl
vliv na finanční leasing pouze pro spotřebitele, na
firmy neměl žádný dopad a ty ho nadále aktivně
využívají. Pro zákazníky - spotřebitele, kteří mají
zájem o rychlé a dostupné financování svého vozu
leasingové společnosti připravily alternativní produkt ve formě účelového úvěru, který poskytuje
spotřebitelům obdobné benefity jako finanční
leasing. Je především dostupný a smlouvu může
zájemce o nebankovní úvěr uzavřít během jedné
návštěvy přímo u prodejce. Pokud by však případná novelizace zákona reflektovala specifika
finančního leasingu, resp. kdyby se na něho tento
zákon nevztahoval, jak i předvídá příslušná evropská direktiva, dokázaly by leasingové společnosti
nabídnout spotřebitelům seriózní a parametricky
atraktivní leasingové produkty s dalšími doprovodnými službami, což by vedlo k celkovému zlepšení
rozsahu nabídky pro spotřebitele.
Zastavme se závěrem u nebankovních produktů. Jak si vedeme ve srovnání se zeměmi
EU, je zde situace odlišná?
V zásadě je obdobná, trh v České republice je již vyspělý a srovnatelný s trhy západní Evropy. Pokud se
podíváme na produktovou strukturu západních trhů
v porovnání s trhem u nás, je v těchto zemích o něco
více zastoupený leasing v porovnání s úvěry na financování předmětů, což je dáno mimo jiné i uvedenými
legislativními omezeními v České republice. ■

Packaging Live ve znamení inovací
Obří robot už zdálky lákal návštěvníky strojírenského veletrhu na svoji žlutou barvu – majestátně ukotvený pod kopulí historického pavilonu A2. Brněnské výstaviště zde již popáté hostilo projekt balicí linky Packaging live, který byl letos rozšířený o nové technologie i partnery.

J

ak nám sdělila a popsala projekt Michaela Zachová z pořádající agentury EQUICom, prezentací
projektu, který se spouštěl každý den po dvou
hodinách, se zúčastnilo každého startu několik desítek
zájemců. Mezi nejnovější inovace patřilo bezpochyby
paletizační robotizované pracoviště. „Ve spolupráci
s firmou ARC Robotics jsme se snažili návštěvníkům
linku co nejvíce zautomatizovat a předvést i velkého
robota v akci. Na samém začátku linky byly umístěny
dva vertikální balicí stroje společnosti VikingMasek.
První z nich ST560 byl určený pro balení jednoporcových sáčků, tzv. stickpaků, které se následně vynášecím krokovým dopravníkem přesouvaly do druhého
stroje (M250) a zde docházelo k sekundárnímu balení
do společného sáčku. Ještě před svárem byla folie
označena termotransferovým tiskem za pomocí tiskárny SmartDate X40. Hotové sáčky z dopravníku
odebíral první z robotů FANUC M 430iA, který ukládal
sáčky do krabic a po naplnění jistého naprogramovaného počtu robot zahájil cyklus značení, lepení
a paletizace. Do krabic před zalepením byly ještě vkládány vzduchové polštáře firmy FP International, která
se zabývá ochranou produktů při přepravě. Krabice
byly dále opatřeny datem a místem výroby (inkjetová
tiskárna Marke Imaje 9232) a logem (tiskárna velkých
znaků MI 5800), po zalepení pak navíc etiketou – etiketovací stroj a ostatní značící technologie dodala
společnost ONDRÁŠEK INK JET SYSTEM. Lepení krabic proběhlo automaticky ve stroji GF47F dodaném
společností Technology Group. Druhý z robotů, obří
FANUC M410iB, řídil paletizaci. Nejprve vkládal na
připravenou paletu proložky Kartofix z vlnité lepenky,
které dodala firma Servisbal Obaly – nový partner
linky. Známý výrobce z Dobrušky pak dodal i paletizační víko a rohy pro upevnění. Krabice, do kterých
byly sáčky baleny, byly tradičně z dílny společnosti
Thimm. Při paletizaci byla vidět precizní práce robota,
ukládajícího krabice s přesností na setiny milimetru,
robot pracoval v pomalém režimu, ale při plném výkonu je schopen dosáhnout až 1900 cyklů za hodinu.

Následovalo ovinování palety folií, zde opět nastoupil
poloautomat dodaný firmou Technology Group, tentokrát výkonnější typ s pamětí na 100 programů. Po
ovinu přišla na řadu aplikace tzv. chytré etikety s RFID
Tagy, dodané společností Gaben. Po projetí čtečkou
se tak objevily údaje na displejích a LCD obrazovkách
u linky a bylo možné zde (fiktivně) sledovat pohyb
zboží. RFID technologie zde prezentoval Gaben ve
spolupráci s RFID laboratoří při Vysoké škole báňské, Technické university Ostrava. Dalším z partnerů
linky byla společnost TENTE, dodávající pojezdová
kola a kladky do všech odvětví průmyslu, včetně
manipulační techniky – a v projektu představil ruční
manipulátor v zelené firemní barvě TENTE. Na proces
logicky navazoval i prostorný užitkový vůz Mercedes
Vito, dodaný společností Hošek Motors. Návštěvníkům byly u příležitosti Packaging Live prezentovány
další dva nové produkty. Novinkou na českém trhu
bylo americké biologické mazivo UltraLube na bázi
sojových olejů pro uvolnění zarezlých částí i plastů.
Letos poprvé byla partnerem linky i finanční instituce,
konkrétně GE Money Bank, která rovněž půdu MSV
v Brně využila pro představení novinky. Jednalo se
o možnost pořízení nových technologií nebo zařízení
do výše až 10 mil. Kč včetně DPH prostřednictvím
zcela nového investičního úvěru EU Investice. Potěšením spíše pro oko na závěr byl i osobní vůz Mercedes Benz (CarStore,) instalovaný nedaleko stánku
TechMagazínu, u hlavního odpočinkového místa
programu – kavárny Anděl. V příjemném prostředí
si tu mohli návštěvníci usednout a vychutnat dobrou
kávu. Myslím, že letos jsme díky partnerům mohli
ukázat balicí linku trochu jinak než obvykle, i když
na přípravu bylo mnohem méně času než např. při
veletrhu Embax“, řekla Michaela Zachová a dodala:
„Jsem ráda, že náš program navštívila řada hostů,
včetně osob s rozhodovací pravomocí z velkých firem.
V soutěžích si návštěvníci odnesli zajímavé dárky
a také předplatné časopisu TechMagazín.“ ■ /dk/
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ENERGIE, INOVACE V ENERGETICE
ZDROJE PRO BUDOUCNOST JSOU TU UŽ DNES,
ALE S JEŠTĚ DOST OTAZNÍKY
Energie, obnovitelné zdroje, úspornost, efektivita… Pojmy, se kterými se dnes setkáváme
takřka na každém kroku. Ale jaký je jejich skutečný obsah? Uvědomujeme si, jak ovlivní naši
budoucnost a co můžeme udělat pro to, aby vycházela co nejpříznivěji? Odpověď na to je potřeba hledat v souvislostech, aby výsledkem bylo skutečně optimální řešení, a nikoli dočasné
východisko z momentálních problémů, které v sobě nese už počátek dalších.
Čtenáři (dnes už vlastně spíše pamětníci) verneovek,
si ještě určitě vzpomenou na úžasný svět nabitý nejrůznějšími technickými vynálezy, jejichž společnou
hybnou silou byla především elektrická energie. Ta
byla v době, kdy Jules Verne ve 2. polovině 19. století
psal své pozoruhodné příběhy, něčím moderním
a skvělým, co s elegancí dobové hi-tech nahradí
staromódní parní stroje. Spalovací motory byly tehdy
ještě na počátku své historie a nikdo nemohl mít
tušení, že to budou právě ony, které za čas s rozvojem
automobilismu a letectví odvrátí „elektrický zlatý
věk lidstva“ na dlouhá léta na vedlejší kolej – aby se
k němu oklikou nyní zase vrátilo…

např. ITER, podporuje se vývoj a nástup zařízení využívajících právě obnovitelné zdroje jako sluneční svit,
energie větru či vln apod. A neustále se vylepšuje i jejich
účinnost, takže zdálo by se, že vše je na nejlepší cestě
– ovšem je už zjevné, že po ní bude nutné ujít ještě
notný kus cesty. I když teoretické předpoklady jsou už
víceméně vytyčeny a za vědci už je znát pořádný kus
práce, řada výsledků jejich úsilí už úspěšně funguje,
hlavní část na cestě ke světlé, energeticky bezstarostné
budoucnosti nás teprve ještě čeká.

Spasí svět chytré sítě?

Téma, které je nyní v kurzu, nese označení Smart Grids,
neboli chytré sítě a inteligentní řešení výroby, distriTradiční zdroje nezmizí, ale budou
buce a také skladování elektřiny (tedy záležitost, která
vzácnější a dražší
je dnes ještě v plenkách) je nepochybně záležitostí,
Snad s výjimkou ropného šoku z počátku 70. let mi- která má smysl. Z pohledu dnešního spotřebitele
nulého století ještě nikdy nebyla snaha o nalezení má však jeden podstatný háček (podobně jako řada
energeticky úsporných řešení tak intenzivní, jako nyní. dalších aspektů dnes preferovaných tzv. obnovitelTo je dáno částečně neúprosným tlakem na snižování ných zdrojů): na tyto vymoženosti si ještě nějakou
nákladů, jednak tím, že si lidstvo konečně naplno dobu počkáme, není to ještě hotová a prověřená
uvědomilo nepříjemný fakt, že zdroje, na nichž vyrostla věc. Jde o systém budoucnosti, který nyní teprve
naše současná civilizace, nejsou neprochází stadiem testování, pivyčerpatelné. Nejde jen o to, že by
lotních projektů, které mají ověřit
jeho možnosti, a to hlavní – hledá
mohly být vytěženy definitivně, to
se ještě vhodný obchodní model.
zřejmě v dohledné době nehrozí,
a oproti původním prognózám
To nebude jednoduchá záležitost,
se ukazuje, že ještě nějakou dobu
protože ve hře je stále ještě velká
bude stále co těžit. Ale i když se
řada neznámých. Přitom právě
daří nacházet stále další naleziště
nastavení komerčních parametrů
systému má klíčovou roli, protože
ropy, uhlí a plynu, jejich získávání
jak se již mnohokrát ukázalo v mije stále náročnější a tudíž dražší,
což samozřejmě tyto energetické
nulosti, sebelépe míněný a obecně
zdroje postupně silně prodražuje.
prospěšný, ale špatně nastavený
Problémem je také efektivita
systém může nadělat více škody
těchto zařízení – i když se jejich
než užitku. Neuvážená a nekritická
účinnost stále zlepšuje, dosahují
podpora biopaliv či fotovoltaiky
např. spalovací motory automojsou toho ještě citelným dokladem.
bilů účinnosti 20 – 40 % (parní stroj Elektřina poháněla i slavný Nautilus Problém je však ještě v jedné
asi 10 – 12 %, parní turbína kolem kapitána Nema…
věci: Ačkoli se výrobcům vcelku
daří dosahovat někdy poměrně
35 %), zatímco elektromotor se
pyšní až 90% účinností, což už se pomalu blíží teore- razantního snížení spotřeby a zvýšení účinnosti
tickému, z principu ovšem nedosažitelnému ideálu nejrůznějších zařízení, roste zároveň jejich absolutní
stoprocentního využití energie.
počet. Jinými slovy – spotřeba počítačů, elektroniky,
Obecným trendem, který zjevně nelze zvrátit opačným automobilů apod. se sice snižuje, ale jejich množsměrem ale je, že ceny energií neustále porostou – ství se neustále zvyšuje, takže ve svém celkovém
přinejmenším do té doby, než se podaří nalézt příslo- souhrnu spotřebovávají více energie. K tomu nás
večný svatý grál průkopníků nových technologií – zdroj nutí ekonomický model, ponoukající lidstvo aby
pokud možno nevyčerpatelné, nebo aspoň snadno si pořizovalo stále více věcí – samozřejmě těch
obnovitelné levné energie, jaký představuje např. nyní nejnovějších, s menší spotřebou… A ruku na srdce,
rovněž často citovaná studená fúze apod. Výzkumníci dodavatelé energie sice neustále apelují na úspory
se o to samozřejmě snaží, pokračují projekty jako je a šetrnost, ale v zájmu jejich akcionářů je pravý opak
22
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…dnes navrací na silnice elektromobily

– vyrábět a prodávat co nejvíce, takže je otázkou,
do jaké míry brát tyto proklamace o zodpovědném
chování a výchově zákazníka k šetrnosti ke zdrojům (obvykle elegantně zabalené do ekologické
obálky snižování uhlíkové stopy a ohleduplnosti
k životnímu prostředí) vážně. Vzniká tak vlastně
jakýsi bludný kruh, ale v jednom mají snahy o úspornost pravdu: obecně je dobré přeorientovat se na
lepší hospodaření s energiemi a jejich efektivnější
využívání, protože jinak bude (s ohledem na výše
uvedené) ještě hůř. ■

REQUIEM ZA ŽÁROVKU
Úspornost musí být, ať to stojí co to stojí, a tak
od podzimu končí klasické baňkové žárovky,
které nás provázely řadu generací, a na které si
mnozí zvykli víc než dnešní generace na internet
a mobily, bez něhož nepřežijí ani půl hodiny.
Výtvor (nikoli úplně vynález, ten mají zřejmě na
svědomí Huphry Davy a Heinrich Göbel o nějaký
rok dříve) páně Edisonův, (jeho první žárovka byla
rozsvícena 21. října 1879 a svítila 40 hodin, dožila
by se tak letos krásných 333 let). Sloužila nám
dobře, občas praskla a bylo nutno opatřit jinou za
pár korun. S tím je teď konec, závisláci si možná
stihnou nasyslit pár posledních kousků, než z regálů zmizí definitivně, a pak už budeme odkázáni
jen na úsporné zdroje, které ovšem už nejsou tak
půvabně neúsporné, ale také cenově jsou trochu jinde. Já vím, ušetřím na elektrice, ale není to
prostě ono… Jenže nikdy není vše jednoznačně
černobílé, a tak by asi úplně „pohřbívat“ žárovku
bylo předčasné. V některých věcech totiž prostě
skutečně funguje trh a pravidla nabídky a poptávky, a pokud je zájem, příslušné zboží se vždy
opatří, i když ho vrchnost zakazuje. Ani za nejtužší
prohibice v Americe minulého století tomu nebylo
jinak. Jen doufám, že nám žárovky na záchod a do
koupelny bude opatřovat legálně šedým dovozem
agilní asijský obchodník, a ne mafie.

Budiž světlo! řekl Pán. Ale ne žárovkové! řekla EU.
A bylo…

interview

I české fIrmy se mohou zapojIt do projektů
za 300 mIlIard dolarů
Pro české firmy v oblasti jaderného průmyslu bylo pražské říjnové symposium Atomex Europe
příležitostí pro rozvoj spolupráce s ruským nukleárním sektorem. Pro TechMagazín jako mediálního partnera této prestižní akce zase šancí zeptat se na aktuální situaci těch, kteří o tom
rozhodují, jako je např. viceprezident společnosti Rusatom Overseas Ivo Kouklík.
Jak si Češi stojí v dodávkách pro jaderné elektrárny postavených na technologii VVER?
Česká republika má vcelku unikátní postavení,
protože je jedinou zemí – kromě těch s vlastním
projektem jaderných elektráren, tedy Ruska, Francie,
USA, Japonska, Koreje a Číny – která má jaderný
průmysl na tak vysoké úrovni, že je schopen vyrobit a postavit prakticky celou jadernou elektrárnu.
České firmy jsou vybaveny a technologicky připraveny na výrobu a montáž různých typů zařízení pro
jadernou elektrárnu na základě technologie VVER.
Český průmysl se perfektně vyzná nejen ve výrobě
těchto zařízení – mimochodem zde bylo vyrobeno
už 24 reaktorů – ale také v jejich provozu a údržbě.
Většina českých firem, které se jadernému průmyslu
věnují, nepotřebuje zvláštní investice do nového
strojního vybavení, technických řešení či do vzdělávání lidí. Některé se podílejí na výstavbě 3. a 4. bloku
slovenské jaderné elektrárny v Mochovcích, řada
jich zařízení pro elektrárny využívající technologii
VVER, tedy pro Rosatom, velmi úspěšně dodává.
Pokud mám vyčíslit celkový objem dosud již dodaných výrobků nebo podepsaných kontraktů, jsme
aktuálně zhruba na 4,5 miliardách korun.
Jak reálné je zvyšování objemu zapojování
českých firem do tohoto dodavatelského řetězce? Bude mít Rosatom vůbec potřebu objednávat u firem z Česka a ze Slovenska, když
podobné komponenty vyrábějí i ruské firmy?
Rosatom má v různém stádiu výstavby skoro tři
desítky jaderných bloků po celém světě. Staví
elektrárny v Evropě a v Asii a zajímá se o projekty
na dalších kontinentech. Často se jedná o země,
ve kterých také česká vláda vidí budoucnost pro
české exportéry. Ve výhledu do roku 2030 plánuje
společnost nákup zařízení a služeb pro budované
jaderné objekty v celkové hodnotě přes 300 miliard
dolarů, tedy při současném kurzu přibližně 6 bilionů
korun. České a slovenské firmy mají právě kvůli své
profesionalitě a vysoké kvalitě příležitost získat podíl
z této částky a vedle toho ještě diverzifikovat své
teritoriální rozvrstvení exportu.
Není to jen kalkul, jak získat zakázku na dostavbu Temelína?
Je to velmi pečlivě rozmyšlené obchodní rozhodnutí, Rosatom potřebuje diverzifikovat svoji výrobu
zařízení pro existující a plánovaný široký program
výstavby. Společnost ve svých strategických plánech počítá až s 80 bloky v různých fázích výstavby
do roku 2030.
Potenciální dodavatelé samozřejmě musí splňovat
velmi přísná kritéria. Musí projít certifikací a uspět
v tendrech, zaručit špičkovou kvalitu a spolehlivost,
nabídnout konkurenceschopnou cenu a garanto-

„České firmy se dlouhodobě orientují právě na technologii VVER a proto jsou pro nás tím nejpřirozenějším partnerem.“

vat termíny dodávek. To platí i pro Temelín, u kterého je preference lokálních dodavatelů v nabídce
Konsorcia MIR.1200 jednoznačná.
Ale o vysoké míře lokalizace okolo 70 % hovoří
všichni tři zájemci…
Rosatom byl první, kdo s tak vysokým podílem přišel.
Už loni v říjnu na veletrhu Atomex Europe v Praze
toto číslo uvedl generální ředitel Rosatomu Sergej
Kirijenko. Nabídka Konsorcia MIR.1200 vedená plzeňskou Škodou Jaderné Strojírenství, kterou doplňují
dvě společnosti ze skupiny Rosatom, Atomstrojexport jako inženýringová společnosti a OKB Gidropess
jako hlavní konstruktér a nositel know-how pak
potvrzuje, že pokud zadavatel tendru vybere právě
ji, více než 70 % dodávek zařízení, prací a služeb připadne na české firmy. Nechci hovořit ani za ostatní
uchazeče, ani o nich, nicméně chci říct, že nabídka
Konsorcia MIR.1200 je reálně podložená . Ostatně
stačí se podívat na schéma dodavatelského řetězce
firem, který samozřejmě i ve formě subdodávek
zahrnuje více než 250 společností z ČR.
A nemůže to být jen taková vějička pro českou
veřejnost, firmy, ČEZ, vládu?
Rozhodně ne, ale dovolte mi to rozvést, protože
tuto otázku považuji za velmi důležitou. Skutečností je, že takováto míra lokalizace je obsažena
v závazné nabídce, kterou jsme na začátku čer-

vence předali ČEZu. Tam je dodavatelský systém
detailně rozepsán. V souvislosti s tím podepsal
Rosatom v rámci příprav na výběrové řízení 39
Memorand o porozumění s českými a slovenskými
podniky, tedy v podstatě dohody o tom, že obě
strany chtějí spolupracovat. Ta se však nevztahují
pouze na projekt výstavby třetího a čtvrtého bloku
JE Temelín, týkají se celého programu výstavby
jaderných elektráren Rosatomu na území Ruska
a dalších zemí světa. České firmy se dlouhodobě
orientují právě na technologii VVER, a proto jsou
pro nás tím nejpřirozenějším partnerem.
Jsem přesvědčen, že nabídka Konsorcia je pro
český průmysl s přehledem nejlepší. Jednak přinese značný technologický a ekonomický rozvoj
dodavatelů a jejich subdodavatelů, dále bude mít
značný pozitivní dopad na zaměstnanost a úroveň
kvalifikace odborného personálu, a v neposlední
řadě podstatně zvýší šance firem podnikajících
v ČR zúčastnit se nových projektů ve třetích zemích.
Ostatně letos v létě začala v rámci Rosatomu pracovat skupina pro lokalizaci, která se právě tomuto
věnuje. Své sliby tedy plníme.
Které konkrétní komponenty dodávají české
firmy do elektráren, které Rosatom staví?
Rosatom pravidelně od českých firem nakupuje
desítky typů armatur a čerpadel. Na projektech
přímo v Ruské federaci se uplatnily již i ohříváky
sekundárního okruhu, z ČR byly vyexpedovány
stovky kamionů kabelů na různé stavby jaderných
bloků. Jsou připraveny kontrakty na dodávky komponent chladicích věží. Příležitost mají české firmy
i při dodávkách největších zařízení pro jadernou
elektrárnu jako je vlastní reaktor nebo parogenerátory. V tomto případě to ale nejde takříkajíc ze
dne na den, protože je potřeba převést patenty,
licence, technologické postupy a dokumentaci.
Jednání s českými dodavateli jsme už zahájili, ale
jde opravdu o náročný a rozsáhlý proces.
Česko-ruský projekt nabízí reaktor vycházející
z technologie VVER. V čem se VVER 1200 liší
od starších modelů, které fungují v Temelíně
a v Dukovanech?
Technologie VVER znamená, že se jedná o tlakovodní lehkovodní reaktor a „dvanáctistovka“ je evolucí této technologie s vyšším výkonem a s vyšší
úrovní bezpečnosti. Jde o „tříapůltou“ generaci
reaktorů, navazující právě na osvědčené bloky,
s efektivnějším provozem a uplatněním nových
projektových řešení, která zvyšují jeho bezpečnost.
Reaktor VVER-1200 má dvojitý kontejnment, který
ho chrání před vnějšími riziky jako je pád letadla,
tlaková vlna způsobená výbuchem, extrémní větrné
smrště a podobně. Využívá kombinaci aktivních
i pasivních bezpečnostních systémů, je vybaven
lapačem koria, tedy taveniny aktivní zóny. Reaktorů
VVER se za posledních 50 let postavilo téměř 70
a provoz těchto reaktorů dohromady představuje
více než 1500 „reaktorových let“ bezpečného provozu, aktuálně je pak v různé fázi výstavby několik
desítek reaktorů. Vývoj a výstavba elektráren typu
VVER nebyla na rozdíl od jiných technologií v minulých desetiletích přerušena, a jak výše uvedená čísla
ukazují, má před sebou dlouhou perspektivu. ■
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CisCo a alstom spolupraCují na novýCh
teChnologiíCh pro smart grids
Společnosti Cisco a Alstom Grid uzavřely dohodu o obchodní a technologické spolupráci,
v jejímž rámci vyvinou a nabídnou bezpečnější a efektivnější digitální řešení pro elektrorozvodné sítě nové generace.
Základem nových řešení budou směrovače a přepínače Cisco Connected Grid a řídicí systémy Alstrom DS
Agile. Architektura založená na protokolu IP umožní op-

timalizovat přenos energie i informací. Součástí řešení
bude také integrované zabezpečení a distribuovaný
monitoring i řízení sítě. Flexibilita řešení společností
Cisco a Alstom Grid podporuje nasazení více aplikací na
běžné síťové infrastruktuře, což provozovatelům sníží
náklady na provoz a údržbu. Architektura založená na
více vrstvách umožňuje provozovat pevnou i bezdrátovou komunikaci v rámci jediné konvergované sítě.
Inteligentní elektrorozvodné sítě příští generace přinesou řadu výhod pro provozovatele i zákazníky.
Digitálně řízené elektrorozvodné systémy (smart grid)
postavené na protokolu IP mohou nabídnout vyšší
úroveň zabezpečení a větší odolnost proti kybernetickým útokům nebo snížení nákladů na provoz.

Operátoři utilit mohou chránit síť jako celek, stanovit
jednotnou bezpečnostní politiku, řídit přístup uživatelů ke kritickým zdrojům a rozpoznat a omezit dopady kybernetických útoků. Komplexní bezpečnostní
kontroly jsou založeny na doporučeních a standardech
NIST (National Institute of Standards and Technology)
a IEC (International Electrotechnical Commission).
Nové technologie zajistí v elektrorozvodných sítích
příští generace také vyšší efektivitu provozu, a to díky
optimalizaci a automatizaci architektury. Pokud je architektura založená na více vrstvách, umožní např.
snadný návrh i nasazování technologií pro automatizaci rozvoden. V rámci komunikační infrastruktury
bude možné jednotně monitorovat zařízení pro řízení
sítě i další vybavení. Zjednoduší se sledování kapacity
sítě a řízení provozu s ohledem na její limity, přičemž
bude možné mnohem víc využívat skutečnou kapacitu
přenosové soustavy. Další výhodou je například podpora pro stávající i nové standardy, jako je IEC 61850,
stejně jako snadné nastavení priorit, kdy např. přenos
řídicích dat má přednost před ostatním provozem.
Společnost Cisco se podílí na projektu tzv. chytrých
sítí (Smart Grids) také v České republice. ■

obChodování s emisemi: eK dočasně
uvolňuje bezplatné přidělování povoleneK
pro eleKtrárny v bulharsKu, čr a rumunsKu
Evropská komise dne 6. července 2012 schválila žádosti Bulharska, ČR a Rumunska týkající se
dalšího bezplatného přidělování povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi
(EU ETS) jejich odvětvím energetiky na období po roce 2012.
Komise přijala tato rozhodnutí na základě ustanovení směrnice 2009/29/ES o evropském systému
emisního obchodování (EU ETS), která umožňují
udělit některým členským státům výjimku z obecného pravidla, že od roku 2013 musí odvětví energetiky nakupovat všechny své povolenky v dražbě
nebo na trhu.
Podle revidované směrnice o EU ETS, přijaté v roce
2009, dostalo 10 členských států možnost požádat
o dočasnou výjimku z pravidla, že se v odvětví energetiky bude uplatňovat plné dražení povolenek EU
ETS od roku 2013. V září 2011 podalo osm členských
států (Bulharsko, ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Maďarsko,
Polsko a Rumunsko) žádosti o dočasně bezplatné
povolenky. Malta a Lotyšsko tak mohly rovněž učinit,
ale žádost nepředložily. Komise je posoudila v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v dané

směrnici 2009/29/ES a po určitých úpravách přijala
žádosti Bulharska, České republiky a Rumunska,
v květnu schválila žádosti Estonska, Kypru a Litvy.
Žádosti Maďarska a Polska se nyní posuzují a budou
uzavřeny v dohledné době.
V období 2013 až 2019 bude elektrárnám v těchto
šesti „schválených“ zemích bezplatně přiděleno
celkem více než 268 mil. povolenek. Počet se bude
každoročně snižovat a v roce 2020 dosáhne nuly (viz
tabulka). Členské státy zavedou přísná monitorovací
a vynucovací pravidla, aby zajistily, že bude do
modernizace zařízení na výrobu elektřiny investována částka, která alespoň odpovídá ekonomické
hodnotě bezplatných povolenek, nebo je vyšší.
Dočasné přidělení bezplatných povolenek představuje zásadní odchylku od obecného pravidla stanoveného v revidovaných právních předpisech o EU

ETS, že by se elektrárnám neměly přidělovat žádné
bezplatné povolenky. Z tohoto důvodu Evropský
parlament a Rada podmínily dočasné přidělení
bezplatných povolenek několika požadavky:
●●musí skončit nejpozději v roce 2019;
●●v roce 2013 je omezeno na maximálně 70 %
emisí pro domácí dodávky elektřiny a poté se
má každým rokem snižovat;
●●částka odpovídající hodnotě bezplatných povolenek musí být investována do dodatečného
vybavení a do modernizace energetické infrastruktury dané země, včetně nových elektráren,
diverzifikace skladby energie a energetických
dodávek, a do čistých technologií. Tyto investice
musí být uvedeny ve vnitrostátním plánu;
●●komise musí posoudit žádost z hlediska souladu
s pravidly směrnice o ETS. ■

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Bulharsko

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

0

54 167 999

Kypr

2 519 077

2 195 195

1 907 301

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

0

10 975 977

ČR

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

0

107 666 668

Estonsko

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

0

21 155 307

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

0

2 853 628

Rumunsko

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

0

71 409 917

Celkem

66 701 423

57 246 072

47 822 551

38 354 723

28 878 572

19 394 104

9 832 051

0

268 229 496

Litva

24

10/2012

Pramen: Evropská komise

Počet povolenek, které mají být bezplatně přiděleny elektrárnám

Téma: Energie, inovace v energetice

E.oN posiLujE svou ELEktrickou fLotiLu
a uvEDL Do provozu maLou voDNí ELEktrárNu
Energetická společnost E.ON rozšířila svůj dosavadní vozový park o další elektromobil – dodávkový vůz Mercedes-Benz Vito E-CELL, který představuje první sériově vyráběný užitkový
vůz s elektrickým pohonem a nulovými emisemi.
Elektřinou poháněná dodávka s dojezdem zhruba
130 km se veřejnosti poprvé představila na letošním
jarním mezinárodním autosalonu v Ženevě. „Nový
vůz budeme vyžívat jak pro naše potřeby v rámci
vozového parku, tak i ve spolupráci s dalšími partnery při společných projektech zaměřených na

podporu a rozvoj elektromobility na českém trhu“,
uvedla Eva Šelepová, manažerka projektu Smart
Mobility E.ON Česká republika.
S celkem 26 vozy na elektrický pohon tak E.ON
v současné době provozuje největší flotilu elektromobilů v ČR. Kromě posledního přírůstku zahrnuje vozový park společnosti dalších 25 elektromobilů smart ed (electric drive), které jsou ve
většině případů bezplatně zapůjčovány k ročnímu zkušebnímu provozu. S elektromobilem
smart ed tak jezdí např. Zdravotnická záchranná
služba hlavního města Prahy, pražská ZOO či
humanitární organizace ADRA. Elektromobily
lze bezplatně dobít v pěti veřejných dobíjecích
stanicích společnosti E.ON, tři fungují v Praze
a dvě v Brně. Rovněž prodává a provozuje pod

vlastní značkou elektroskútry E.ON e-max a elektrokola BIKE.ON.
K dalším novinkám, jimiž energetická firma hodlá
přispět k ekologičtějšímu světu patří nová malá
vodní elektrárna, kterou E.ON uvedl do provozu
první zářijový týden. Situována je vedle dosavadní
budovy strojovny vodní elektrárny ve Vranově nad
Dyjí pod názvem MVE Vranov 2. Vertikální Francisova turbína, na níž z řeky Dyje dopadá voda
z výšky 37 m, dává tomuto vodnímu dílu instalovaný
výkon 1125 kW.
Vlastní objekt strojovny, který je vysoký 11,5 m, vyčnívá nad přilehlý terén jen 2,5 m. Zbývající část je
„schována“ ve vývaru VD Vranov pod bezpečnostními
přelivy, protože základová spára se nachází na betonovém dně vývaru. Zajímavostí stavby je i provizorní
přemostění na přilehlý ostrov, které bylo potřeba
vybudovat kvůli dopravě stavebních materiálů.
„Smyslem je maximalizovat možné energetické
využití vody odpouštěné z Vodního díla Vranov.
Elektrárna je koncipována jako průtočná a bude
dále zajišťovat minimální zůstatkový průtok v korytu
řeky Dyje pod Vranovem nad Dyjí,“ uvedl projekt
manažer Petr Klimeš ze společnosti E.ON Trend,
která je investorem celé akce. ■
/eon/

zEmě vycházEjícího sLuNcE
a zapaDajícího atomu
Japonsko se připojuje k Německu, Švýcarsku a dalším zemím, které se po fukušimské katastrofě
odklánějí od jaderné energetiky a plánuje do 30 let opustit nukleární zdroje, a nahradit je obnovitelnými. Jaderní odpůrci poukazují na nové příležitosti, které může tento krok přinést, zastánci atomu
upozorňují naopak na možné nepříznivé dopady na konkurenceschopnost japonské ekonomiky.
Japonská vláda oznámila 14. září svůj záměr ukončit do
roku 2040 provoz všech jaderných elektráren v zemi.
Rozhodnutí o postupném zastavení výroby atomové
energie je reakcí na loňské neštěstí v atomové elektrárně Fukušima, které přimělo japonský parlament
vzdát se plánu z roku 2010, jež počítal s tím, že do
roku 2030 budou více než polovinu výroby energie
v zemi zajišťovat právě jaderné elektrárny. Tokio chce
výpadek původně plánované jaderné energie nyní nahradit podílem energie z obnovitelných zdrojů. Většina
dodávek bude ale pocházet z tepelných elektráren. To
bude ovšem znamenat velké nároky na dovoz ropy,
uhlí a plynu, což pro zemi kriticky závislou na jejich
dovozu představuje nemalou ekonomickou zátěž.
Premiér Jošihiko Noda nicméně také uvedl, že před
vypršením zmíněné lhůty budou moci být ještě
restartovány reaktory, které budou při nynějších
prověrkách shledány bezpečnými. Přísnými bezpečnostními testy už úspěšně prošla řada z nich,
do provozu ale byly znovu uvedeny pouze dva
reaktory v Ohi v západním Japonsku.
Japonsko bylo před fukušimskou tragédií třetím
největším producentem jaderné energie na světě
a tamní průmyslníci se po německých zkušenostech
obávají, že zaměření na fosilní paliva a obnovitelné
zdroje zvedne podle nich ceny elektřiny, což japonské podniky konkurenčně znevýhodní. Japonská
vláda nedávno odhadla, že pokud by země od
jaderné energie odstoupila okamžitě, musela by

ročně zaplatit za dovoz surovin o 40 mld. dolarů
víc než dosud.
Zastánci jaderného stopu ale podobně jako v Německu namítají, že strašení ekonomickými škodami
je přehnané a sektor obnovitelných energií podle nich
naopak na sebe může navázat nové podnikatelské
příležitosti a možnosti inovace, což by podle nich mělo
naopak v konečném důsledku nastartovat hospodářský růst. Odklon od jaderné energie bude však každo-

pádně nepříjemnou záležitostí pro japonské výrobce
působící v jaderném průmyslu, vzhledem k tomu,
že tamní energetika mohutně využívající nukleární
energii působila jako významný referenční faktor. ■

LEDky pro krista
Tři stovky světelných zdrojů na bázi technologie LED od firmy Osram, která je dceřinou
společností koncernu Siemens, osvětlují jeden ze sedmi novodobých divů světa - sochu
Krista v Rio de Janeiru.
Nový LED systém pomohl snížit spotřebu energie
na osvětlení bezmála 40 m vysoké pamětihodnosti
o více než 75 %. Řešení kombinující energeticky
efektivní světelné zdroje s moderními systémy pro
řízení osvětlení umožňují snížit spotřebu energie až
o 80 %. Což v případě umělého osvětlení, které podle
statistik globálně spotřebovává přibližně pětinu
světové produkce elektrické energie, představuje
opravdu výraznou úsporu. Nový světelný zdroj byl

Budiž světlo, řekl Pán. I když zjevně neměl na mysli
zrovna LED osvětlení, dnes by mu dal možná přednost.

instalován u příležitosti konference OSN, která se
v Rio de Janeiru uskutečnila v červnu letošního roku
a byla věnována tématu udržitelného rozvoje. ■
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Abb modernizovAlA
český závod nA
výrobu polovodičů
Letošní rok si společnost ABB může označit
jako rekordní, pokud jde o otevírání nových
továren v ČR. Nejnovějším přírůstkem do
rodiny švýcarského nadnárodního koncernu působícího v oblasti energetiky a automatizace je nově otevřený modernizovaný závod na výrobu polovodičů v Praze.

Hutním montážím roste podíl tržeb
z energetiky
Hutní montáže, akciová společnost ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group, zvyšují
svoji angažovanost v energetice. Kompletace ocelových konstrukcí a technologií pro energetické komplexy a elektrárny letos tvoří už 88% podíl na celkových tržbách firmy.
„Energetické zakázky jsou pro nás dlouhodobě
zajímavé a letošek potvrzuje trend, který jsme nastartovali už v roce 2008. S tím rozdílem, že tehdy
byl objem energetických zakázek kolem 700 mil. Kč
za rok, nyní tohoto čísla dosahujeme za půl roku,“
uvedl generální ředitel a předseda představenstva
Hutních montáží Miroslav Přecechtěl.
Hutní montáže mají v energetice dlouhodobou
tradici. V minulosti se podílely na výstavbě téměř
všech tepelných i jaderných energetických zdrojů.
U tepelných elektráren se jednalo jak o výstavbu
nosných ocelových konstrukcí, tak i technologického zařízení. Pro jaderné elektrárny to byly dodávky
nosných ocelových konstrukcí a ochranné obálky.

Roste zájem o technologické celky
Speciální oděvy zabraňují kontaminaci výrobků
nečistotami

Dvouletá rekonstrukce, která mj. představuje
nejvyšší investici společnosti na českém trhu za
posledních 10 let do jednoho závodu – její hodnota činí 240 milionů Kč, umožnila přestavbu
závodu na špičkovou světovou úroveň a zavedení nově vyvinutých procesů. Současná plocha
závodu ABB Polovodiče má přibližně 9 500 m2
a v rámci renovace se oblast tzv. čisté výroby
rozšířila o 15 %. Díky změně organizace výroby
umožnila dosáhnout celkově efektivnějšího
využití tohoto výrobního závodu. ABB vyrábí
polovodiče ve dvou lokalitách na světě: první
je centrum ve Švýcarském Lenzburgu, další je
právě v Praze. Obě spolu úzce spolupracují,
pokud jde o výrobkové portfolio a vývoj nových
výrobků. Český závod dodává své výrobky do
celého světa, mezi největší zákazníky patří např.
Německo, USA, Francie, Itálie a Čína.
„Závod ABB Polovodiče v Praze má významný
podíl na světovém trhu svářecích diod pro takzvané bodové sváření. Zvýšení zakázek jsme
zaznamenali u nové výroby v oblasti průmyslových aplikací,“ uvedl Jürgen Winterer, ředitel
výrobní jednotky polovodičů. ■

Za loňský rok, kdy Hutní montáže vytvořily tržby
1,2 mld. Kč, činil podíl zakázek v energetice asi 67 %
a měl absolutní hodnotu přes 850 mil. Kč. Předloni
byl zhruba 65 %. Ve zmíněném roce 2008 se podíl
prací pro energetiku pohyboval okolo 50 %. „Je to
dáno především našimi kontrakty pro zahraniční
klientelu. Obnovy a výstavby energetických kapacit
se dosud téměř nedotkly výkyvy evropských ekonomik. Uspěli jsme se specializovanými činnostmi
v oborech téměř nezasažených krizí. Jde o tzv.
nadkritické kotle pro elektrárny,“ zhodnotil generální
ředitel. Zajímavé je i vnitřní členění zakázek pro
energetiku, kde stále více a více převládají montáže
technologických celků nad kompletací ocelových
konstrukcí. Loni činil podíl montáží celků 47 %
z tržeb (konstrukce byly dalších asi 20,5 %), letos to
jsou jen za pololetí už 73 % (další část energetických
zakázek je opět na ocelové konstrukce).
Pro letošní rok byly podepsány významné zakázky
se společností Hitachi, pro kterou chystají vítkovičtí
k tlakové zkoušce nové energetické nadkritické
kotle ve Wilhelmshavenu a Moorburgu v Německu
a v Rotterdamu v Nizozemí. Další zakázky jsou určeny pro společnost Alstom, pro niž montážní firma
ze skupiny Vítkovice Machinery Group dokončí
montáž ocelových konstrukcí kotle v Hammu v Německu. Pro finskou společnost Andritz realizuje
montáž ocelových konstrukcí a montáž dvou kotlů
u městečka Colonia v Uruguayi a pro další finskou
firmu Foster Wheeler montáž kotle v české továrně
na Kladně.
Hutní montáže jsou připraveny i na zakázky z oblasti
jaderné energetiky – prošly i zákaznickými audity ze
strany koncernů Westinghouse a Areva a dostaly se
mezi doporučené montážní společnosti.

Nové šance může přinést partnerství
s Westinghouse
Žluté osvětlení odbourává modré spektrum
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Výrazným přínosem pro energetickou strategii
společnosti Hutní montáže je zářijová dohoda
o strategické spolupráci s firmou Westinghouse

Electric Company (součást skupiny Toshiba Corporation) v rámci přípravy na potenciální výstavbu
jaderné elektrárny AP1000 v ČR i v širším regionu.
Technologie Westinghouse jsou dnes základem
přibližně poloviny všech fungujících jaderných
elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch
umístěných v Evropě.
Pokud bude reaktor AP1000 vybrán pro dostavbu
nových bloků JE Temelín v ČR, budou Hutní montáže provádět naprostou většinu mechanických
instalací a souvisejících konstrukčních testů, včetně
montáže a instalace ochranné obálky reaktoru. Tato
dodávka představuje velice významný podíl na
výstavbě elektrárny. Hutní montáže by dodávaly
rovněž těžkotonážní jeřáby a uvazovací techniku
pro transport, vykládání a usazování jednotlivých
komponent, jako jsou moduly, ochranná obálka
reaktoru, hlavní prvky primárního okruhu a hlavní
zařízení nejaderné části elektrárny.

Westinghouse označil strategické partnerství za
další významný krok ve snaze nadále získávat lokální partnery, který navazuje na předešlé dohody
s předními českými firmami s cílem vytvoření kvalitního a diverzifikovaného lokálního dodavatelského
řetězce. „Partnerství se společností Hutní montáže
je dalším důkazem závazku Westinghouse nakupovat tam, kde staví. Místním partnerům nabízíme
dodávky s vysokou přidanou hodnotou, které vytvářejí příležitosti pro jejich další rozvoj,“ prohlásil
Randy Galm, viceprezident Westinghouse, Business
& Project Development, pro Evropu, Blízký Východ
a Afriku. „Důležité také je, že Westinghouse staví
v souladu s mezinárodně uznávanými standardy
a certifikáty ASME (American Society of Mechanical Engineers). Osvojení těchto standardů může
společnost Hutní montáže dále využít po celém
světě, a to nejen v jaderném průmyslu,“ zdůraznil.
Miroslav Přecechtěl, předseda představenstva
Hutní montáže ke spolupráci říká: „Partnerství
s Westinghouse nám umožní podstatně rozšířit
naše kapacity do nových oblastí, což rozšíří nabídku
našich produktů a služeb, a dává šanci účastnit se jaderných i nejaderných projektů v širším regionu.“ ■
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Poláci a Turci Plánují své
První jaderné elekTrárny
Zatímco naši Západní sousedé vyhlásili nukleární energii
stop, severní se naopak chystají podíl jaderné energie
roZšířit. v polsku se připravuje výstavba vůbec první
jaderné elektrárny. a Zahájit éru jaderné energetiky
se ve spolupráci s rusy připravuje i turecko.
První polský jaderný zdroj má být hotový v roce
2024, optimistický scénář uvádí termín dokonce
ještě o rok kratší. Elektrárna má mít výkon 3000
MW, který by se měl do roku 2030 zdvojnásobit.
Pro srovnání: ve finální podobě by tak měla mít
6násobek současné kapacity dvou nynějších temelínských bloků. Kde bude stát, zatím nebylo
upřesněno, dodavatel technologie má být vybrán
v první polovině roku 2015. Zájem zúčastnit se
tendru na stavbu už projevila japonská skupina
GE Hitachi a rovněž francouzská Areva a americký
Westinghouse, které se přihlásily i do tendru na
dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín.

Od uhlí k jádru
Původní záměr počítal s tím, že výstavbu jaderného
zdroje svěří státní energetické firmě PGE, nicméně
aby se velké náklady na investičně náročný projekt i finanční riziko (odhadované investiční náklady byly vyčísleny na 30–50 mld. zlotých, tzn. 180 až 300 mld. Kč)
lépe rozložily, bylo nakonec rozhodnuto rozdělit
stavbu mezi čtyři firmy, i ty však má pod kontrolou
stát. První polskou jadernou elektrárnu tak postaví
sdružení, které tvoří trojice výrobců energie (firmy
PGE, Enea a Tauron) a státní podnik KGHM zaměřený
na výrobu mědi. Všechny zmíněné firmy jsou mj. zapo-

jeny i do projektu těžby břidlicového plynu. Kvarteto
firem již podepsalo počátkem září záměr o výstavbě,
což je první krok k realizaci elektrárny, i když zatím
nebylo stanoveno, jaký podíl budou ve společném
joint venture s názvem PGE EJ 1 jednotliví členové mít.
Průlomové rozhodnutí znamená v podstatě pro
polskou ekonomiku vznik neexistujícího jaderného
odvětví. Energetická infrastruktura země je zatím
založena na klasických zdrojích - Polsko vyrábí 90 %
energie v tepelných elektrárnách spalujících uhlí,
které produkují velké množství skleníkových plynů.
„Jádro ve svém energetickém mixu potřebujeme,“
řekl ministr financí Mikołaj Budzanowski.

Atom pod praporem půlměsíce
Výstavbu své první jaderné elektrárny chystá rovněž
Turecko, kde probíhá příprava elektrárny Akkuyu,

jejímž generálním projektantem je na základě
rusko-turecké smlouvy z roku 2010 společnost
Atomenergoprojekt, dceřiná společnost ruské
státní korporace Rosatom. Na místě budoucí JE
na jihu Turecka poblíž města Mersin budou letos
dokončeny technické průzkumy, v přípravné fázi
budou dokončeny inženýrské práce a přehled prací
nezbytných pro přípravu projektové dokumentace.
Od února tohoto roku jsou na místě pracovníci
generálního projektanta a provádějí topografický
průzkum, jehož výsledkem bude topografický základ, který specifikuje vlastnosti přírodního terénu
a stavu budov a komunikací. Na místě jsou rovněž
specialisté Atomenergoprojektu, jejichž úkolem
bude koordinovat a řídit terénní průzkum prováděný tureckými dodavateli. Inženýrský průzkum
pro výstavbu jaderné elektrárny Akkuyu již od roku
2011 provádějí pracovníci ruské společnosti spolu
s místními odborníky. Právě výsledky a údaje z této
fáze přípravy dovolily vytvořit předprojektovou
dokumentaci.
„Naši odborníci již shromažďují a zpracovávají data.
Materiály inženýrského průzkumu budou tvořit
základ dokumentů pro získání licence a výstavbu
první jaderné elektrárny v Turecku. Letos čeká naše
projektanty velké množství práce na přípravě projektové dokumentace a dalších prioritních úkolech
pro tuto stavbu,“ řekl náměstek generálního ředitele
a současně ředitel divize inženýrství Atomenergoprojektu Ilja Kopytov.
Na počátku září navštívili místo výstavby také
odborníci mezinárodní Agentury pro atomovou
energii (International Atomic Energy Agency - IAEA),
kteří se zabývali ekologickými, geologickými a seizmickotektonickými výzkumy jak na pevnině na
pobřeží, kde má elektrárna stát, tak na moři.
JE Akkuyu budou tvořit čtyři bloky, každý o výkonu
1200 MW a po dokončení bude schopná vyrábět
35 mld. KWh ročně. Plánovaná životnost elektrárny
je 60 let. ■
/pev/

Češi dodají zařízení Pro leningradskou
jadernou elekTrárnu 2
Strojírenské společnosti Arako a Sigma Group podepsaly smlouvy na dodávky zařízení pro
Leningradskou JE 2 (LAES-2) v celkové hodnotě 156 mil. Kč. Jde o dodávky průmyslových
armatur, zavíracích ventilů a kohoutů, vysokotlakých systémů a čerpacích jednotek, které
navazují na memoranda o spolupráci, jež obě společnosti loni podepsaly se státní korporací
Rosatom a na začlenění těchto firem do dodavatelského řetězce Rosatomu.
S oběma společnostmi úzce spolupracuje
i Konsorcium MIR.1200 v tendru na dostavbu
JE Temelín a v případě výhry konsorcia budou
Arako a Sigma dodávat zařízení pro jaderný
ostrov. Podle Leoše Tomíčka, výkonného viceprezidenta společnosti Rusatom Overseas,
představuje ruský jaderný průmysl obrovskou
příležitost pro české společnosti. „Kontrakty podepsané s Arakem a Sigmou jsou nejnovějším
příkladem zapojení českých firem do projektů
skupiny Rosatom. Český jaderně inženýrský
průmysl je v Evropě svým rozsahem a kvalitou
produkce unikátní a je dlouhodobě orientován

na technologii VVER. Je proto logické, že chceme
rozšířit dodávky pro naše projekty o produkty
českých výrobců.“
Společnost Arako zahájila svoji účast na ruských
jaderných projektech před více než 40 lety, během
nichž dodala průmyslové armatury do 23 jaderných elektráren stavěných společností Rosatom
v 8 zemích. Jen za poslední tři roky dodala zařízení
v celkové hodnotě 857,9 mil. Kč na Rostovskou, Bělojarskou a Novovoroněžskou jadernou elektrárnu,
které jsou ve výstavbě.
Také Sigma Group, zaměřená na výzkum, vývoj
a výrobu středně těžkých, těžkých a unikátních

na dodávkách pro nyní budovanou je laes-2 se
podílejí i české firmy

čerpacích agregátů do technologických celků
v energetice, má s ruským jaderně energetickým trhem dlouholeté zkušenosti a kromě kontraktu pro dodávku na Leningradskou jadernou
elektrárnu realizovala dodávky čerpacích agregátů pro Kalininskou, Balakovskou, Bělojarskou
a Novovoroněžskou JE a dlouhodobě spolupracuje s mnoha dceřinými firmami korporace
Rosatom. ■
10/2012
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Solární články v přímém Srovnání

Technologické inovace, které zvyšují solární výkon
jsou velmi důležité pro konkurenceschopnost v solárním průmyslu. Vědci a výrobci dosáhli společně
rozhodující pokrok a na trh byly uvedeny nové,
efektivnější solární články. Se svými PV-Charts nyní
Fraunhofer ISE usiluje, aby mohli i lidé mimo obor
jednoduše porovnat různé technologie a solární
články, a chce dát jejich přehledu transparentnost.
V přehledu fotovoltaických grafů Fraunhofer ISE
PV-Charts budou publikovány parametry fotovoltaických článků naměřené u akreditované insituce
CalLab a tento přehled nabídne důvěryhodné řazení solárních článků podle účinnosti, stejně jako informace od výrobců různých solárních technologií.

Cílem je dokonalý přehled
Kalibrační laboratoř solárních článků Fraunhofer ISE
je renomovaným pojmem v solárním průmyslu už
mnoho let. Výrobci fotovoltaických článků využívají její měření na kalibraci svých solárních článků
nebo jako referenční příklady. Přehled Fraunhofer
ISE PV-Charts bude sestaven v úzké spolupráci se

Foto: Fraunhofer ISE

Velké pokroky ve výzkumu a vývoji v posledních několika letech vedly ke stále vyšší výkonnosti solárních elektráren. S novými koncepcemi článků a výrobních technologií přibývá
solárním článkům účinnost, zvláště ty „velkoformátové“ dosáhly významného zlepšení. Nyní
Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy ISE nabízí výrobcům solárních buněk
možnost vstoupit se svými produkty do vyčerpávajícího seznamu, tzv. „Fraunhofer ISE PV-Charts“, který porovnává výkon solárních článků různých typů.

Měření účinnosti solárních článků v CalLab PV cell

solárním průmyslem a společnost vyzývá výrobce
solárních článků, partnery a nové zákazníky, aby poskytli záznamy rekordních výsledků svých produktů
pro zveřejnění v PV-Charts. Se svolením výrobců
budou výsledky měření z akreditovaných zkušeben
spolu s dalšími informacemi o různých typech fotovoltaických článků předloženy ve formě přehledných tabulek a grafů, které budou zveřejněny na
internetových stránkách společnosti Fraunhofer ISE
k prohlížení. Šablonu pro prezentaci záznamů a další

TZB-info SpuSTil nový porovnávač
cen energií
V rámci veletrhu For Arch zahájil portál TZB-info provoz nového nástroje pro porovnávání
cen elektřiny a plynu, který umožní porovnávat ceny dodavatelů energií na základě konkrétní
spotřeby v daném přípojném místě.
Portál TZB-info již jedenáctým rokem nabízí informace
o výrobcích, technologiích, řešeních a legislativě
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k úsporám energií. Možnost porovnání cen za spotřebovanou energii je tedy logickým pokračováním.

informace lze nalézt na adrese www.pv-charts.com.
Již na konci roku 1980, společnost Fraunhofer ISE
zveřejnila přehled efektivnosti průmyslově významných solárních článků různých typů a pokračovala
v této publikaci do 1990. Vypracovala tak dnes dobře
zavedený přehled špičkové efektivnosti. Tento seznam však nezahrnoval celou kompletní řadu různých výrobních technologií. „Cílem naší PV-Charts
je sestavit úplný komplexní reprezentativní seznam
pro porovnání všech typů solárních článků, který by
držel krok s nejnovějšími technologiemi, a zahrnoval
neustále rostoucí sbírku kritérií účinnosti fotovoltaických prvků. Fraunhofer ISE PV-Charts také představí
přehled designu, technologií a konstrukčních řešení
různých solárních článků, které používají jednotliví
výrobci solárních článků,“ říká Dr. Stefan Glunz, ředitel divize Rozvoje a charakterizace křemíkových
solárních článků u Fraunhofer ISE.

Projekt CalLab
Projekt měření a systemizace fotovoltaických článků
CalLab byl zahájen na Fraunhofer ISE asi před 25 lety.
Jeho nabídka služeb zahrnuje měření solárních
článků s různými fotovoltaickými technologiemi.
Laboratoř spolupracuje s výrobci a institucemi po
celém světě na rozvoji přesných měření pro nové
technologie v této oblasti. V roce 2008 byla kalibrační laboratoř pro solární články akreditována
Deutsche Kalibrierdienst DKD (nyní nesoucí název
Deutsche Akkreditierungsstelle DakkS) a dnes je
CalLab (www.callab.de) jednou z předních světových kalibračních laboratoří pro sluneční články. ■

V oblasti plynárenství a elektroenergetiky stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu
(ERÚ) reguluje některé složky dodavatelské ceny.
U elektrické energie tvoří regulovaná část ceny
pro rok 2012 asi 52 % celkové ceny. U zemního
plynu tvoří regulovaná část ceny jen asi 21 %
celkové ceny. Zbylá část cen obou komodit je
neregulovaná, tržní, a stanovuje ji obchodník.
Tato část generuje rozdíly v různé výši a správným
výběrem dodavatele lze významně ušetřit. Je ovšem
nutné si uvědomit, že důležité je energií v první
řadě šetřit.
Projekt kalkulátoru cen energií na jednom místě
přináší souhrnné informace o cenách jednotlivých
prodejců elektrické energie a plynu na českém trhu.
Pracuje se svým rozsahem unikátní databází cen
energií většiny dodavatelů na českém trhu, zahrnující nejen aktuální ceníky, ale sleduje i historický
vývoj cen u každého dodavatele, s předstihem
uveřejňuje budoucí ceny energií s platností např.
pro následující rok. Každodenně sleduje ceny energií a ihned přehled a porovnání aktualizuje, takže
nabízí nejaktuálnější údaje. Poskytuje nezávislou
poradnu pro odběratele elektrické energie a plynu.
Pro uživatele je nesporným plusem skutečnost, že
jde o nezávislý porovnávač, tzn. systém, který nepreferuje prodejce v závislosti na poskytované provizi
nebo jiných výhodách. Jednoduchým způsobem
srozumitelným pro každého jasně a přehledně
ukazuje, co vše spotřebitel platí v ceně energie
a umožňuje detailní porovnání vypočtené ceny
s fakturou za energie. ■
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AtomenergomAš zAčíná vydávAt licence
českým podnikům
Strojírenská společnost Atomenergomaš, energetická divize ruské státní společnosti pro
atomovou energii Rosatom, začala v rámci programu lokalizace výroby zařízení pro jaderné
elektrárny technologie VVER vydávat licence českým podnikům. Informoval o tom obchodní
ředitel společnosti Atomenergomaš Boris Arsejev během svého vystoupení na nedávném
37. sympoziu Světové jaderné asociace v Londýně.
JSC Atomenergomaš sdružuje více než 50 výrobních, výzkumných a inženýringových podniků na
území Ruska i v zahraničí a je rovněž členem Konsorcia MIR.1200, jednoho ze tří uchazečů o dostavbu
3. a 4. bloku JE Temelín.„V souvislosti s účastí Konsorcia
MIR.1200 ve výběrovém řízení na dostavbu dvou
bloků jaderné elektrárny Temelín intenzivně jednáme
s českými partnery o předání technologií a výrobních
licencí. Vysoká technická úroveň místních výrobních
kapacit umožňuje, že míra lokalizace projektu bude
opravdu činit minimálně 70 %,“ uvedl Boris Arsejev.
Česko-ruské Konsorcium MIR.1200 představilo svůj
projekt v rámci expozice také na MSV Brno 2012, kde
zpřehlednilo dodavatelský řetězec konsorcia. Na dvě
stě zástupců různých společností vyjádřilo svou při-

pravenost navázat na předchozí i stávající spolupráci
v oblasti jaderné energetiky. „Díky naší účasti jsme
měli možnost hovořit se zástupci společností, které
mají zájem se do dodávek pro výstavbu nových bloků
JE Temelín také zapojit. Je třeba si uvědomit, že na
společnosti, které jsou členy našeho dodavatelského
řetězce, jsou napojeny stovky dalších subdodavatelů.

Pro ty je dostavba Temelína šancí i v tom, že mohou
navázat spolupráci také s dalšími dodavateli. Vytvoří se
tak další nové vazby, které překročí projekt dostavby
Temelína,“ uvedl ředitel projektu dostavby JE Temelín
Josef Perlík. Dodavatelský řetězec, který se v případě
vítězství konsorcia v tendru na dostavbu JE Temelín,
zahrnuje více než 250 českých firem.

Licence – klíč k dalším trhům
pro české firmy
Evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200 představující zástupce tzv. generace III+, který nabízí Konsorcium MIR.1200, těží ze zkušeností z více než 1500
reaktorových let provozu jaderných elektráren typu
VVER. Udělení licencí umožní českým výrobcům
ucházet se i o zakázky
v dalších zemích, jejichž
jaderné elektrárny se
opírají o technologii
VVER, a podpoří tak
průnik místního strojírenského průmyslu na
nové světové trhy. Jde
např. o Ruskou federaci,
Indii, Ukrajinu a Čínu.
Jen v posledních několika týdnech podepsaly
tři významné české
podniky – Vítkovice
Group, Sigma Group
a Arako – smlouvy na
dodávky zařízení pro
nové bloky Leningradské JE, která je ve výstavbě,
a Balakovské JE v Ruské federaci. Největší česká strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group uzavřela
přímo na MSV v Brně kontrakt na zařízení (trubkové
svazky) pro Balakovskou jadernou elektrárnu v hodnotě zhruba 55 mil. Kč (2,2 mil. Eur) – už sedmý kontrakt svého druhu od chvíle, kdy společnost pode-

kApAcitA větrných elektráren v eU dosáhlA
ekvivAlentU čtyř desítek jAderných
Instalovaná kapacita větrných elektráren
v Evropské unii překročila 100 GW, což odpovídá elektřině vyrobené 39 jadernými
elektrárnami. Vyplývá to z informací Evropského svazu pro větrnou energii (EWEA),
který zároveň upozornil i na finanční rizika,
které ohrožují další růst odvětví.
Podle údajů EWEA rostl instalovaný výkon větrných elektráren v průběhu posledních let tem-

pem zhruba o 10 GW ročně a zhruba stejnou
rychlostí by měl podle analytiků přibývat i letos.
Výhled na příští rok je však už poměrně nejistý,
vzhledem k řadě „brzdných“ faktorů. „Je zde příliš
politických nejistot,“ uvedl ředitel EWEA Christian
Kjaer s tím, že odvětví má nyní problémy, protože
banky zkrátily splatnost úvěrů a zvýšily náklady
na úvěry. Na vývoji v segmentu se podepsal i vliv
evropské dluhová krize, která přinesla výrazné škrty

psala memorandum o spolupráci s ruskou skupinou
Rosatom. Předchozí smlouva na dodávku speciálních
výměníků určených pro systém regenerace páry
pro nový blok Rostovské jaderné elektrárny za více
než 7 mil. eur byla přitom podepsána necelé dva
týdny předtím.
Vydávání licencí je jednou z řady aktivit, které přímo
navazují na podpisy Memorand o spolupráci mezi
společností Rosatom a 39 českými firmami. O přesném rozsahu a rozdělení licencí mezi konkrétní
společnosti se teprve rozhodne. Atomenergomaš
společně s českými partnery vytvořil 6 pracovních
skupin k různým druhům zařízení, včetně zařízení
primárního okruhu a strojovny. Pracovní skupiny
nyní podle Borise Arsejeva vedou bilaterální jednání v českých podnicích a upřesňují parametry
možného předání technologií, včetně zmíněných
licencí. Předběžné výsledky těchto technických
jednání jsou i jedním z témat mezinárodního fóra
Atomex – Europe 2012 (9.–10. října v Praze).

Žofínské fórum zaměřeno na
technologii VVER
Další z významných akcí v oblasti jaderného průmyslu proběhne 30. října na pražském Slovanském
ostrově, kde se uskuteční již 139. Žofínské fórum
na téma Trendy v jaderné energetice: Technologie
VVER – bezpečnostní a technické aspekty. Záštitu
nad konferencí převzaly Česká nukleární společnost
a sdružení vysokých škol zabývající se výukou v oboru
jaderného inženýrství CENEN.
Konference si klade za cíl představit technologická
a projekční řešení jaderných elektráren využívajících
technologii VVER, bezpečnostní testy prováděné
na elektrárnách tohoto typu, problematiku licencování jaderných elektráren, nakládání s vyhořelým
palivem či specifika výstavby jaderných elektráren
VVER, včetně výroby jejich hlavních komponentů.
Fórum umožní účastníkům z řad odborné i širší
veřejnosti diskutovat se zástupci předních ruských
vývojových, konstrukčních a projekčních kanceláří.
Přednášet budou např. experti z ruského národního
vědeckého centra Kurčatovský institut, petrohradského projekčního institutu SpbAEP, vývojové a konstrukční kanceláře OKB Gidropress, české společnosti
ŠKODA JS (jaderné strojírenství) a řada dalších. Konferenci budou moderovat špičkoví odborníci v oblasti
jaderné energetiky, bývalý ředitel jaderné elektrárny
Temelín František Hezoučký a viceprezident České
nukleární společnosti Miroslav Kawalec. ■

vládních výdajů a změny v politice financování
obnovitelných zdrojů energie.
EU si stanovila, že do roku 2020 má pětina energetické spotřeby pocházet z obnovitelných zdrojů.
Česko má do roku 2020 vyrábět 13 % energie
z obnovitelných zdrojů. V České republice činil
koncem loňského roku podle údajů ČTK celkový
instalovaný výkon větrných elektráren asi 216 MW
a do roku 2020 by podle předpokládaných projektů měly v ČR fungovat zdroje o výkonu 743 MW,
což odpovídá průměrnému nárůstu instalovaného
výkonu o 50 MW ročně. ■
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FORD A SCHNEIDER ELECTRIC PŘEDSTAVUJÍ
PANEVROPSKÉ ŘEŠENÍ PRO DOBÍJENÍ
ELEKTROMOBILŮ
Společnosti Ford Motor Company a Schneider Electric spojily své síly, aby zákazníkům po
celé Evropě nabídly řešení pro dobíjení firemních i soukromých elektromobilů. Jednoduché,
hospodárné a ekologicky vstřícné dobíjecí stanice jsou nabízeny s 5etou zárukou a technickou
podporou v mateřském jazyce.
Partnerství obou společností přinese rychlé, spolehlivé, bezpečné a pohodlné dobíjení. Využívat
ho budou moci majitelé elektromobilů (BEV)
a hybridních elektrických vozů dobíjených z rozvodné sítě (PHEV, plug-in hybrid electric vehicle),
včetně Focusu Electric, který se brzy objeví na trhu.
„Společně nabídneme řidičům i provozovatelům
vozových parků flexibilní a hospodárné řešení pro
dobíjení jejich automobilů,“ řekl Andreas Ostendorf,
viceprezident pro udržitelný rozvoj, životní prostředí
a bezpečnost ve Ford of Europe.
Dobíjecí stanice EVLINK od Schneider Electric
prošla přísnými testy, aby splňovala bezpečnostní standardy společnosti Ford i evropské
normy. Bude navíc k dispozici s 5letou zárukou,
která je v oboru nejdelší, a technickou podporou
v mateřském jazyce, uzpůsobenou „na míru“ pro
každou oblast.
Spolupráce společností zaručuje, že stanice jsou
optimalizované pro elektromobily Ford, např. model
Focus Electric, který se začne prodávat v příštím

roce, či hybridní vozy této značky dobíjené ze zásuvky. Majitelé Focusu Electric v regionech, kde
jsou k dispozici dodávky elektrické energie v kompatibilní specifikaci, budou moci akumulátory plně
dobít za necelé tři hodiny. Plné dobití poskytne
Focusu Electric dojezd 162 km, přičemž spotřeba
energie podle nedávno ověřených údajů Fordu
činí 15,9 kWh/100 km.
„Díky tomuto partnerství nabídneme každému
zákazníkovi Fordu jednoduché, hospodárné a ekologicky vstřícné řešení pro dobíjení elektrické energie. Naše spolupráce napomůže rozvoji evropského trhu s elektromobily,“ uvádí Julio Rodriguez,
výkonný viceprezident pro globální operace ve
Schneider Electric.
Ford a Schneider Electric navíc vlastníkům elektrického Focusu umožní nakupovat elektřinu od
společností, které se zaměřují na ekologii
a dodávají certifikovanou energii
pocházející z obnovitelných
zdrojů – čistý provoz na elektřinu s neutrálními emisemi
CO2 tím dosahuje svého
vrcholu ve vstřícnosti
k životnímu prostředí. Například v Německu bude
obnovitelnou energii dodávat společnost RheinEnergie, která nedávno
instalovala systém solárních panelů na střeše kolínského závodu společnosti
Ford s výkonem 1,2 MW. ■

OBŘÍ AKUMULÁTOR PRO STABILNÍ SÍŤ
Energie z obnovitelných zdrojů je trendem dnešní doby a na její zelené vlně se veze stále více
výrobců elektřiny. Není divu: je populární, není nutné řešit emise ani vyhořelé palivo, a firmy
se tak aktivně podílejí na udržitelném vývoji lidské společnosti. S počtem elektráren využívajících obnovitelné zdroje však roste i množství technologických komplikací, jež je třeba vyřešit.
Mezi největší slabiny solární či větrné energie patří výrazná nestabilita dodávek energie.
Stačí doslova malá nepřízeň počasí, aby se jejich výkon prudce snížil, nebo případně přestaly
elektřinu vyrábět vůbec. V rozvodné síti mohou
tyto výkyvy způsobit značné problémy, v krajních
případech až výpadky dodávek, tzv. blackout.
V budoucnu by ale měly stávající rozvody nahradit tzv. chytré sítě (Smart Grids), které si s těmito
problémy umějí poradit. Jedním z klíčových prvků,
který by mohl fluktuace v dodávce kompenzovat,

Rozměry obřího akumulátoru odpovídají klasickému
lodnímu kontejneru. Tyto jednotky lze pro navýšení
celkové kapacity dále spojovat až do součtu 2 MWh.
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je i řešení pro ukládání energie v době, kdy systémy využívající obnovitelné zdroje jedou na plný
výkon a zajišťují možnost dodávek do rozvodné
sítě tehdy, kdy nejsou schopny energii vyrábět. Do
této kategorie patří i nový akumulační bateriový
systém od společnosti Siemens pro uchovávání
elektrické energie.
Akumulační bateriový systém s názvem Siestorage má modulární design, přičemž každou jednotku tvoří akumulátor typu lithium-ion velikosti
kontejneru. Kapacita jednoho takového zařízení
činí 500 kWh. To je pro představu zhruba takové
množství energie, které spotřebuje za jeden den 50
domácností. Díky spolupráci společnosti Siemens
s výrobci akumulátorů typu lithium-ion však lze
kapacitu zvýšit až na čtyřnásobek, při maximálním
výkonu 8 MVA. Ačkoli nejde o extrémně velkou kapacitu, účelu úložiště dostačuje. Nemá totiž sloužit
jako náhradní zdroj energie při úplném výpadku, ale
k překrytu kritických situací a jeho úkolem je pouze
vyrovnávat hladinu dodávky při jejích poklesech.
Jde tak v podstatě o velký tlumič energetických

Útroby Siestorage jsou vybaveny nejen akumulátory
s celkovou kapacitou 500 kWh, ale i nejmodernější
elektronikou. Při poklesu napětí tak může systém
jeho hodnotu vyrovnat během několika milisekund.

výkyvů, který prakticky okamžitě (v řádu milisekund)
vyrovnává nedostatečnou produkci.
Zatím první spuštěný systém má kapacitu jedné
megawatt hodiny a mj. slouží i ke studiu dalších
možností stabilizace napětí, včetně reakcí zařízení
na kompletní výpadek. ■

reportáž z veletrhu

Foto: InnoTrans

KOLEJE, KTERÉ VEDOU DO BUDOUCNOSTI

InnoTrans, mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel
a systémů pro dopravu, především železniční. se stal největším a nejvýznamnější akcí svého
druhu v oblasti kolejové dopravy. A letošní, v celkovém pořadí již 9. ročník, který se konal
v Berlíně od 18. do 21. září byl v dosavadní historii veletrhu rekordní.
Celkem 2243 vystavovatelů ze 45 zemí (z toho
tisícovka německých a zbývající více než polovina
zahraničních – v roce 2010 zde vystavovalo 2000
firem ze 44 zemí) zaplnilo všech 26 hal berlínského
výstaviště a obsazeny byly i venkovní tratě na přilehlém venkovním kolejišti, kde bylo v celkové
délce 3,5 km kolejí předváděno 115 vozidel. Největší
drážní veletrh světa tak poprvé obsadil kompletně
celou plochu Messe Berlin (180 000 m²). Ze 106 600
návštěvníků letošního ročníku uváděných statistikami organizátorů tvořilo více než 103 000 odborných, což je procento, které charakterizuje vysokou
profesionální úroveň veletrhu, a které mu mohou
ostatní veletržní správy oprávněně závidět. Na výstavišti se prezentovalo 104 světových premiér.

Rychlovlaky i novinky pro regiony
K magnetům veletrhu patřily hlavně vysokorychlostní vlaky, jako např. model nové italské soupravy

Budoucí šampion německých drah ještě nemá
oficiální název, je označován jako ICx

ETR 1000 označované (kvůli barvě dopravce) jako
„rudý šíp“. Přes 200 m dlouhé čtyřsystémové vlaky,
odvozené od konstrukčně podobných souprav
Bombardier ZEFIRO 380, pojmou celkem 469 ces-

Ruské státní dráhy (RŽD) poprvé ukázaly nové
jednotky Desiro RUS pro region Soči, dějiště příští
olympiády. Soupravy Desiro se v Berlíně představily
v podobě prototypu pro DB i v hybridní verzi Desiro Classic umožňující nejen rekuperovat energii
z brzdění, ale také ji poté využívat pro trakci Regio.
Zajímavý technologický koncept představila i lokomotivka Bombardier Transportation, který do
svých strojů místo jednoho centrálního agregátu
začíná používat několik menších motorů, což by
podle výrobce mělo přinést nižší provozní náklady
u operací, které nevyžadují vysoký výkon. Na obdobné úspory je zaměřena i funkce autonomního
posunu nově přidávaná do elektrických lokomotiv.

Své vysokorychlostní soupravy představila i Čína –
společnost CSR zde předvedla modely superexpersu
pro rychlost 500 km.h-1 a více a soupravy intercity
CRH6 pro rychlosti 160-200 km.h-1.

tujících a počítá se s nimi nejen pro provoz na italských kolejích, ale v celé Evropě. Německý dopravce
DB Mobility Logistics prezentoval rovněž v podobě
modelu zástupce nové generace rychlých vlaků,
s prozatímním označením Icx. Dalším z těchto exponátů byl prototyp nové generace hnacích vozů pro
vysokorychlostní platformu Avril (Light High-Speed
Independent Wheel) španělské firmy Talgo, kterou
výrobce charakterizuje jako nejmodernější evropský
high-speed koncept, s revoluční konfigurací míst
3+2 pro maximální kapacitu vlaku, aniž by snížil
komfort a optimální flexibilitu a modularitu pro
železničními operátory.

I takto může vypadat tramvaj – „hedvábný červík“,
neboli bourec morušový (SilkWorm) turecké firmy
Durmazlar Makina či Tramlink lokomotivky Vossloh
byly rovněž exponáty letošního veletrhu InnoTrans
10/2012
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Česká stopa na kolejích
Impozantní je i účast českých firem – letošního ročníku se zúčastnilo přes 70 firem z ČR.
Kromě individuálních vystavovatelů zastřešoval
na 400 m2 celkem 23 českých firem společný
stánek asociace podniků českého železničního
průmyslu ACRI v hale 9, a vlastní expozici mělo
na veletrhu i Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR. Česká stopa tu byla navíc silně zastoupena
v expozicích nadnárodních koncernů, jako
je např. Siemens nebo ABB, v jejichž výzkumných odděleních se na vývoji dopravních novinek čeští inženýři často významně podílejí.
Jak uvedl na slavnostním zahájení veletrhu generální ředitel evropského sdružení dodavatelů
pro železnice (UNIFE) Philipe Citroën, Innotrans
demonstruje vitalitu železničního sektoru, který
podle předpokladu v příštích šesti letech poroste
tempem 2,7 % ročně. To nabízí skvělou příležitost
pro dodavatele, mezi něž se po boku renomovaných značek jako Siemens, Alstom, Bombardier, aj.
řadí i nemalý počet českých firem. Ty samozřejmě
rovněž patří k tradičním vystavovatelům, i letos se
v Berlině prezentovaly Bonatrans, CZ Loko, Pramet,
Škoda Transportation. Některé z nich, jako např.
společnost Borcard, patřily doslova k hvězdám veletrhu – na vyzkoušení luxusních sedadel, kterými
český výrobce vybavuje vlaky se dokonce stály
fronty. Kromě nových sedadel Excellent a Comfort
představila firma několik atraktivních řešení pro
ještě komfortnější cestování. Patří k nim např.
zabudované LCD obrazovky v sedadlech, nový typ
podhlavníku (takže zákazník si může vybrat ten
nejvhodnější) a zásadní inovací je otočná verze
sedadla, která umožňuje cestování ve směru jízdy,
i když se vlak v cílové stanici neotočí. Produkty
firmy Borcard včetně elektricky nastavitelných
sedadel Excellent pro třídu Premium poskytujících nejvyšší možnou míru komfortu, známou
dosud jen z luxusních letadel budou mj. vybaveny
i elektrické soupravy Flirt řady 480 od Stadleru
společnosti LEO Express, které byly rovněž jednou
z hlavních atrakcí veletrhu.

Škoda Transportation předvedla 100% nízkopodlažní modulární čtyřčlánkovou tramvaj ForCity,
novou třísystémovou lokomotivu řady 381 pro
slovenské železnice, a jednopodlažní elektrickou
jednotku RegioPanter, pro regionální tratě ČD
vybavenou mj. připojením k internetu pomocí
sítě wi-fi. CZ LOKO svou novou lokomotivu řady
744.0 s AC/AC přenosem výkonu (podrobné informace o novince byly uvedeny v TechMagazínu
č. 6/2012). Společnost LEGIOS představila např.
cisterny řady Zacns 85 m3 a samovýsypné vozy
32
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a technologií, které představují klíčová řešení pro
bezpečný a spolehlivý provoz dopravních systémů – komponenty pro kolejová vozidla, měřicí
a kontrolní systémy, diagnostiku, zabezpečovací
techniku atd. I zde měly české firmy zastoupení –
jejich nabídku zde prezentovaly např. Alfa Union,
AŽD Praha (nové systémy vyšších generací jako
např. plně elektronické staniční zabezpečovací
zařízení ESA 44 anebo přejezdové zabezpečovací
zařízení PZZ-J), UniControls, Amest, Mesit Přístroje,
První Signální a další.

Vlakotramvaje a metrobusy

Siemens představil kromě futuristického metra pro
Varšavu také zajímavou hybridní verzi své soupravy
Desiro

Falns 85 m3 a Faccns 48 m3. Tyto vagóny patří díky
svým technologickým inovacím mezi špičku na
trhu. Předností výsypného vozu řady Falns 85 m3
je nízká hmotnost a vyšší životnost díky použití
nerezových částí uvnitř vozu a speciálního otěruvzdorného a korozi odolného nátěru. Je určen
pro přepravu odolných materiálů, jako je např.
uhlí, koks, štěrk či písek. Vagón navržený podle
nejnovějších platných předpisů splňuje standardy
TSI, UIC, EN i TSI-OTIF/AVV – určující použitelnost
v mezinárodní přepravě. Inovativní Faccns 48 m3
pro sypké materiály je kratší, než vozy stejného
typu, přesto v celé vlakové soupravě převeze více
materiálu. Umožňuje jak mechanické, tak pneumatické ovládání výsypných klapek, což usnadňuje
vykládku nákladu.Novinky přivezli i slovenští výrobci: ŽOS Vrútky představily novou motorovou
jednotku řady 861, své expozice na veletrhu měly
na společném stánku i firmy EMtest (komplexní
systém pro veřejnou dopravu), Asociácia výrobcov
a opravcov koľajových vozidiel (AVOKOV) s členmi
– EVPÚ, HMH, Regonik, Techklima, ŽOS Trnava
a Zvolen, Elektrokarbon, ELV Produkt, Kinex Bearings, MOLPIR, NES Nová Dubnica, SEC Lighting,
Tatravagónka Poprad, ZLH Plus, ŽS Cargo.
I když hlavním magnetem veletrhu InnoTrans jsou
tradičně vysokorychlostní jednotky a výkonné
lokomotivy, veletrh není jen o nich. Bohaté zastoupení měla i řada sice nenápadnějších, leč
neméně významných exponátů z řad produktů

Zajímavým, stále více se prosazujícím trendem
jsou vlakotramvaje a metrovlaky – soupravy kombinující možnosti různých typů dříve samostatných
dopravních prostředků. V podstatě jde o systémy,
které jsou ve vylepšené moderní podobě obdobou
řešení, jež již řadu let úspěšně fungují např. v Londýně či v podobě známých S-Bahn v německých
velkoměstech – v centrech měst jezdí v podzemí
po trasách metra, v okrajových čtvrtích jako běžná
kolejová doprava po tramvajových tratích, nyní
rozšířené ještě o další funkci příměstské dopravy,
která má také svá vlastní specifika. Tomu všemu
se snaží vyhovět nově koncipované univerzální
většinou modulární soupravy. Na veletrhu jich bylo
vidět hned několik. Jde o moderní vícečlánkové
soupravy, obvykle nízkopodlažní vzhledem k za-

stávkám v městském provozu, vybavené klimatizací
a dalšími prvky zvyšujícími komfort pro cestující,
které starší tramvaje a příměstské vlaky postrádaly.
Patří k nim např. nový typ kombinovaných jednotek
Tango švýcarské firmy Stadler DT8.12 vytvořený pro
město Stuttgart. Díky své téměř 40metrové délce
(39,1m) patří tato 100% nízkopodlažní vozidla kombinující prvky tramvajové dopravy s vlastnostmi
metra k nejdelším svého druhu. Souprava nabízí
kapacitu 106 míst k sezení a 146 míst ke stání.
Dalším zástupcem této skupiny byla na InnoTransu vlakotramvaj Alstom Citadis Dualis. Má
dva trakční systémy, napájené ze sběračů kompatibilních se dvěma různými typy trolejového
vedení. V městském provozu může jezdit na
tramvajových trasách rychlostí až 70 km.h-1, ale
po výjezdu na konvenční trať dokáže dosáhnout
rychlost i 100 km.h-1, a může se tak zapojit do
běžného regionálního provozu. Souprava je 100%
nízkopodlažní a téměř stoprocentně (z 98 %)
recyklovatelná.
Trochu odlišný koncept představuje vlakotramvaj
Vamos konsorcia německých firem HeiterBlick
a Vosloh. Souprava kategorie „light rail system“

reportáž z veletrhu
vychází z klasického tramvajového řešení, ale
s upraveným nástupním prostorem (u dveří jsou
uvnitř vozu zasouvací schůdky, které se přizpůsobují výšce nástupní hrany a řeší tak kompatibilitu
vozidla pro tramvajové a vlakové tratě) a vyšší
rychlostí (80 km.h-1). Tříčlánková, necelých 35 m
dlouhá souprava o kapacitě 52 míst k sezení je
určena hlavě pro kratší městské trasy s přesahem
do příměstské dopravy.

Špičku mezi těmito městskými chameleony představuje nové varšavské metro Siemens Inspiro. Jde
o vysoce automatický vysokokapacitní systém tvořený hnacími a vloženými vozy zhruba 20metrové
délky (hnací vozy měří 20.1 m vložené vozy 19,4 m),
a kompletní 5vozová souprava (o celkové délce
117,7 m) může přepravovat přes 1400 cestujících,
(z toho 256 sedících) rychlostí až 90 km.h-1. Vlaky
jsou napájeny běžným způsobem z třetí kolejnice.

Světové premiéry na innotransu:
Vlaková anténa pro všechny systémy
Multipásmová anténa firmy AntoNiCS-ICP s označením Omniplanar TOP 230 AMR z nové série
radiových vlakových antén umožňuje kombinovat techniku analogových anténních systémů
rádiového 2m pásma a digitálních komunikačních
systémů, např. pro Tetra / GSM / UMTS / GPS /
WLAN. To umožňuje sdílené využívání různých

rádiových systémů na jediné anténě s extrémně
tenkým designem – výška antény je jen 140 mm.
ABB Railway Systems: menší, lehčí, energeticky účinnější transformátor
Výkonová elektronika použitá v tomto novém typu
tažného transformátoru umožnila vyvinout zařízení, které je menší a lehčí než jiné, běžné modely,
a zlepší účinnost vlaku. Nový PETT (power electronic traction transformer) transformátor je založen
na inovativní víceúrovňové střídačové topologii,
která používá vysoce výkonné IGBT (insulated gate
bipolar transistor) polovodiče a transformátory
střední frekvence, nahrazující konvenční kombinaci transformátoru a usměrňovače. Měnič střední
frekvence také snižuje hladinu hluku.

Vícemotorová dieselová lokomotiva a lokomotiva s doplňkovým naftovým motorem
firmy Bombardier Transportation
Lokomotiva TRAXX F140 DEME byla navržena pro
celoevropskou osobní a nákladní dopravu.Výměna
jedné dieselové jednotky za čtyři průmyslové
vznětové motory nabízí řadu výhod. Ve srovnání

s jedinou pohonnou jednotkou má výrazně nižší
spotřebu paliva, emise výfukových plynů (vyhovuje přísnějším emisním normám EU) i náklady na
životní cyklus. TRAXX AC s doplňkovým diesel motorem je řešení „poslední míle“ – eliminuje nutnost
měnit lokomotivy v posunovacích oblastech, jako
jsou stanice, kde je přechod z jednoho systému do
druhého, terminály, přístavy nebo výrobní prostory,
kde zpravidla konečných pár metrů železniční trati
není elektrifikováno, což vyžaduje k překlenutí tohoto úseku použití posunovací lokomotivy. U nové
lokomotivy TRAXX AC to již není nutné.

Zajímavou variantou vlakotramvají je i jejich silniční alternativa v podobě tzv. metrobusů (viz
str. 54). Jde o vysokokapacitní autobusy, či spíše
soupravy určené na trasy, kde je potřeba přepravovat velké množství cestujících, ale budování
klasických kolejových systémů v podobě tramvajových tratí či metra by bylo neefektivní, či
komplikované, v extrémních případech i fyzicky
nemožné. ■
/joe/

Rila k vlaku za méně než dvě minuty. Jeho funkce
umožňují prozkoumat velkou část železniční sítě,
bez nutnosti zabírat trať. Zařízení může být použito
k získávání různých druhů dat jako např. kontrola
rozchodu, bezpečnostní parametry trati, kvalita
kolejí, traťové zeměměřictví nebo polohy koleje.
Automatický systém čištění podvozků
Automatický podvozkový čistící systém Cyclojet
firmy Cyclo System využívá vysokotlaký proud vody
pro efektivní a bezpečné čištění spodků různých
typů vlaků. K určení, zda jednotlivé části podvozku
vyžadují čištění, se používají ultrazvuková a laserové
technologie. Oscilační vysokotlaká tryska pak provádí
automatizované čištění a oplachování jednotlivých
dílů. Tekutý čisticí prostředek je automaticky filtrován
a recyklován. Systém BULOX valvetesting firmy Bulox
umožňuje na jediném zařízení spolehlivě simulovat
a otestovat provoz brzdových ventilů a jiných pneumatických vzduchových ventilů - vyzkoušet lze až 30
různých typů pneumatických ventilů nacházejících
se na vlacích, s max. zkušebním tlakem 16 bar.
Solární drážní telefon Titan GSM-R
Robustní výrobek britské firmy Gai-Tronics s krytím
IP65 plně odolný proti povětrnostním vlivům je navržen pro venkovní použití v rozmezí -20 až +60 °C
pro trvalé nebo dočasné instalace. GSM-R terminál
a baterie jsou umístěny uvnitř jednotky. K hlavním
technickým charakteristikám patří anténa s vysokým ziskem, induktivní spojka jako standard, 10 W
solární panel a sluchátko s pancéřovaným kabelem.
Pohotovostní doba je až 120 h, umožňuje telefonní
provoz po dobu až 5 h a to i při absenci denního
světla, lze jej vzdáleně konfigurovat a monitorovat
pomocí SMS. Používá standardní SIM karty, a to
buď GSM-R nebo GSM.

Měření prostřednictvím pravidelných vlaků
Nový měřicí systém firmy Raildata vyvinutý a zdokonalený během posledních tří let v Nizozemsku
umožňuje provádět kompletní, přesné a hospodárné měření geometrie trati. Rila hardware využívá
vlaky provozované podél pravidelných jízdních
řádů, což eliminuje potřebu samostatných speciálních měřicích vlaků provádějících měření. Systém
počítá a zobrazuje traťovou geometrii v absolutních
hodnotách X, Y a Z, zpracování dat je nezávislé na
typu použitého vlaku. Během plánované zastávky
ve stanici, zvládnou dvě osoby připojit systém
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PlaStová novinka Pro automobilový PrůmySl
O využití plastů v automobilovém průmyslu se hovoří poměrně často hlavně v souvislosti
s nahrazováním různých kovových součástí vozidel lehčími plastovými alternativami. Plasty
se však uplatňují v segmentu automotive i v jiném ohledu – jako významný prvek produktů
pro logistiku. Nejnovější přírůstek v tomto oboru představila společnost CHEPS v podobě moderního přepravního kontejneru určeného speciálně pro potřeby automobilového průmyslu.
Pod označením IcoQube uvedla společnost
CHEP Automotive Solutions nový typ automobilových kontejnerů speciálně navržený tak,
aby zajistil nákladově-efektivní a k životnímu
prostředí šetrné řešení některých problémů,
jimž čelí výrobci automobilů a dodavatelé
v souvislosti s mezikontinentální přepravou.
Stohovatelný kontejner IcoQube, který je k dispozici ve čtyřech velikostech, speciálně určených k maximalizaci námořní kontejnerové
kapacity, kompletně vyplní buď 40 stop vysoký
nebo standardní námořní kontejner, což vede
ke zlepšení využití lodního prostoru od 8 do
10 %, ve srovnání s konvenčními obaly na jedno
použití a úspoře přepravních nákladů. IcoQube
má čtyřcestný přístupový systém pro vysokozdvižné vozíky, dvě skládací víka pro snadné
plnění a vyprazdňování a je RFID kompatibilní.
Jeho solidní a robustní konstrukce zajišťuje lepší

ochranu zboží během přepravy a možnost opakovaného využití výrazně snižuje odpad spojený
s tradičními obaly. Novinka umožní snížit drahé,

Nový plastový kontejner IcoQube nabízí o 8–10 %
lepší přepravní kapacitu, a vydrží i extrémní
podmínky uvnitř námořních kontejnerů

rizikové a životnímu prostředí neprospívající jednorázové balení z vlnité lepenky, což je již dlouho
důležitým cílem v automobilovém průmyslu.
Kontejner je podle výrobce schopen odolat silám až do hodnoty přetížení 2 g, aby se zabránilo poškození automobilových dílů během
přepravy, protože bedny jsou často skládány za
takovýchto riskantních podmínek. Nabízí rovněž
vyšší odolnost uloženého nákladu vůči extrémním
klimatickým podmínkám a vysoké úrovni vlhkosti
nacházející se uvnitř námořních plavidel a lodních kontejnerů - např. při přechodu přes rovník
mohou teploty rychle vystoupat na více než 60 °C.
„S více než 35 lety ve službách automobilového
průmyslu se CHEP pyšní řešením pro jedinečné
potřeby trhu. IcoQube je pokračováním tohoto
dědictví a otevírá zajímavé příležitosti pro výrobce OEM, i subdodavatele. Byli jsme velmi potěšeni obrovským zájmem zákazníků,“ řekl Jason
Rabbino, Group President kontejnerové divize
CHEPS. IcoQube představuje podle něj špičkové
obalové řešení pro mezikontinentální přepravu,
které pomáhá chránit životní prostředí tím, že
sníží počet zásilek za následek snížení emisí uhlíku.
Nové automobilové kontejnery charakterizuje jako
velký vzrušující krok kupředu v úsilí řešit některé
z nejdůležitějších problémů automobilového průmyslu v rámci dodavatelského řetězce. ■

SyStém, který Snižuje čaS a náklady
Rakouská firma Engel a italský výrobce Cantoni stanovují nový standard pro procesní integraci:
metoda Inject2blow, kterou společně vyvíjejí, kombinuje procesy vstřikování a vyfukování
v jedné formě na jednom vstřikovacím stroji. To výrazně snižuje čas a náklady na výrobu
plastových obalů.
S dobou cyklu pod 14 s pro výrobu nádobky
se širokým hrdlem na lisu firmy Engel s upínací
silou 90 t a vstřikovacím strojem s 2 + 2 dutinami
pro formy vyráběné firmou Cantoni nemohou
tradiční metody výrobní efektivitě systému inject2blow jednoduše konkurovat. Polotovary
běžně musí být vyrobeny pomocí vstřikování do
forem a pak podrobeny dalšímu procesu vyfukování, než získají podobu konečného produktu.
Nová kombinovaná metoda – první svého druhu
na trhu - umožňuje výrobu malých obalových
nádobek připravených k okamžitému použití
v jednom procesu.

buňkách. Tyto stroje nabízejí dostatek volného
prostoru pro posuvný stůl, a velikost stroje lze
volit podle požadované upínací síly místo velikosti a poloměru formy. Bezbariérová oblast
formy také zjednodušuje automatizační proces, protože robot má přístup k formě ze strany.
Vzhledem k tomu, že upínací prvky lze využít až
do jejich okrajů, nebo dokonce za ně, mohou se
na relativně malých vstřikovacích strojích používat
i velké formy.

Výhody integrovaných řešení
Integrované výrobní systémy Engel a Cantoni obsahují kromě vstřikovacího stroje posuvný stůl Cantoni
a lineárního robota Engel, který odstraňuje z formy
hotové díly. Oba procesy - vstřikování i vyfukování jsou zviditelněny, monitorovány a kontrolovány prostřednictvím řídicí jednotky vstřikovacího stroje Engel CC 200. Operátoři se nemusejí učit, jak používat
nové technologie, jsou jednoduše intuitivně provázeni procesy integrovaného vstřikování a vyfukování prostřednictvím řídicí jednotky, kterou již znají.
Vstřikovací lisy řady Victory a e-Victory, které
jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům aplikace, mohou být použity ve výrobních
34
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Další výhodou integrace procesů jsou nižší systémové investiční náklady, menší potřebná podlahová plocha, vyšší dostupnost a jednodušší
kontrola kvality, i to, že není potřeba maximální
upínací síly. Metodu inject2blow lze použí pro

zpracování širokého spektra termoplastů od polyethylenu, polypropylenu a polykarbonátů až
po PET.

Minimální spotřeba energie,
maximální flexibilita
Nový integrovaný proces odlišuje od starších
metod zejména vysoký stupeň energetické
účinnosti. Uplatňují se tu dva klíčové faktory:
Na rozdíl od tradičních dvoufázových metod
nemusí být polotovar před další částí formovacího procesu opět ohříván a systém Ecodrive
umožňuje u hydraulického stroje Engel v řadách
Victory a e-Victory úspory energie na úrovni
spotřeby dosahované plně elektrickými stroji.
Hydraulické vstřikovací stroje vybavené servo-hydraulickým systémem Ecodrive spotřebovávají o 30 až 70 % méně energie než srovnatelné
stroje, které tuto úspornou možnost nemají.
Přes vysoký stupeň procesní integrace a automatizace jsou výrobní buňky velmi flexibilní,
umožňují snadný přechod z jednoho výrobku
na druhý, a výroba je ekonomická i v malých
dávkách. Protože proces inject2blow je založen
na standardních vstřikovacích strojích, může být
systém použit i s formami pro výrobu klasickým
vstřikováním. ■
/eng/
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vyznáte se v Plastech?
I když si pod pojmem plast představuje většina lidí umělohmotnou tašku či láhev nebo
různé další výrobky, s nimiž se každodenně setkáváme a nerozlišuje mezi nimi, dělí se plasty
na několik různých druhů s odlišnou charakteristikou i vlastnostmi, což má význam i při jejich
recyklaci, která plastům dává druhý život v nové podobě.

PET (recyklační značka 1)
Zkratka označující materiál s názvem polyetylén tereftalát se většinou nejvíce používá k výrobě PET láhví.
PET lze velmi dobře mechanicky recyklovat a z recyklátu se vyrábí především vlákno pro další zpracování,
ale i např. koberce, nákupní tašky, zahradní nábytek
apod. V textilním průmyslu se PET pod označením
polyester využívá např. pro populární fleecové bundy.

se mechanicky (nikoli však v ČR, kde je PVC řazen
mezi nebezpečné látky – riziko hrozí hlavně při jeho
spalování, při němž se uvolňují toxické či nebezpečné chemikálie jako např. chlorovodík, dioxiny aj.).

LDPE (recyklační značka 4)
Rovněž polyetelén, ale s přídomkem nehustý. Je
měkčí než HDPE a lze ho použít např. k výrobě
obalů na potravinářské zboží jako jsou mražené výrobky apod. Z recyklátu, kde nejsou vyžadovány tak
přísné hygienické požadavky se vyrábějí mj. pytle
na smetí, různé fólie a plachty, ale i odpadkové koše
a v některých případech je využíván i jako náhrada
za dřevo (např. zahradní nábytek).

PP (recyklační značka 5)

PET lahve - tak zná plasty asi většina z nás v nejznámější podobě. Ta je však jen jednou z mnoha variant.

HDPE (recyklační značka 2)
neboli polyetylén hustý, vykazuje poměrně vysokou odolnost proti chemikáliím. Je vhodný
(a používaný) díky svým vlastnostem pro výrobu
potravinářských obalů, obalů pro čisticí prostředky,
uzávěrů pro plastové lahve apod. Po recyklaci použitelný pro výrobu dalších obalů a plastových
předmětů u nichž je vyžadována vyšší odolnost
vůči mechanickému namáhání (plastový nábytek,
ploty, vybavení dětských hřišť apod.)

PVC (recyklační značka 3)
Látka, která má kořeny ve 30. letech minulého století,
se stala takřka synonymem pro plast, obecně přesným chemickým označením jde o polyvinylchlorid.
Je jedním z nejpoužívanějších plastů na světě, hlavními oblastmi uplatnění jsou stavebnictví, elektroprůmysl, obalový průmysl a doprava. Použití nachází při
výrobě plastových dílů pro průmyslové využití, např.
trubky, apod., ale dříve i při výrobě hraček. Recykluje

Pestrý svět plastů – i když je tak hodně lidí vnímá,
nejsou všechny stejné a podle recyklačních skupin se
dělí na 7 různých druhů, podrobnější chemická
kategorizace jich rozlišuje ještě mnohem více

Zkratka označující polypropylen, což je pružný plast
využívaný např. pro výrobu obalů (tuby, pružné
lahve na kosmetické přípravky, kečupy apod.). Z PP
recyklátu, lze vyrábět další plastové výrobky jako
např. obaly na CD a DVD, škrabky na odstraňování
námrazy, kolečka pro drobnou techniku apod.

Plasty ve službách
elektromobility

Společnost Bayer MaterialScience vyvinula ve spolupráci se španělskými firmami
Policam a Ingeteam inovativní řešení pro
rozvoj elektromobility – první dobíjecí stanice pro elektromobily s plastovým krytem
z polyuretnau. Tento koncept umožňuje
efektivní výrobu i v malých sériích.
Jde o první řešení svého druhu, kdy byl při výrobě těchto elektrických zařízení použit polyuretan – robustní pěna Baydur 110 posloužila
pro vytvoření dvou verzí dobíjecí stanice –
jedna je vhodná pro venkovní použití a umístění např. u silnic a na náměstích a s druhou
variantou se počítá např. pro instalaci v privátních budovách či rodinných domech. Přes
500 prototypů těchto dobíjecích stanic je
už instalováno ve Španělsku v supermarketech, garážích, konferenčních a výstavních
centrech. Jak uvedl Alp Sarici, šéf marketingové sekce polyuretanových systémů firmy
Bayern MaterialScience, na rozdíl od jiných
plastových řešení mohou být polyuretanové
kryty dobíjecích stanic vyráběny efektivně
i při menších počtech, protože výroba forem
je relativně levná.

PS (recyklační značka 6)
Polystyren pěnový je měkká bílá hmota tvořená lisovanými kuličkami, která sice nevyniká mechanickou
odolností, ale nabízí dobré termoizolační vlastnosti.
Ne však při ochraně před přímým žárem či plamenem,
protože při spalování se uvolňuje v podobě plynu jedovatá složka – styren, která má dráždivé a narkotizační
účinky a poškozuje zdraví. V měkčí pěnovkové formě
se polystyren nejčastěji používá pro výplně určené
k ochraně zboží před poškozením, nebo tácků pro
potravinářské zboží v obchodech. Ztužená pevnější varianta pak nachází uplatnění při výrobě jednorázového
plastového nádobí a pohárků apod. Z recyklovaného
pěnového polystyrenu se vyrábějí izolační cihly.

OSTATNÍ PLASTY (recyklační značka 7)
Pojmem “ostatní plasty” jsou označovány produkty
(např. obaly), které nejsou vyrobeny z žádného ze
šesti zmíněných materiálů či z jejich směsí.
Specifickou kapitolu tvoří tzv. bioplasty, což jsou zpravidla materiály tvořené přírodními polymery odvozené
z rostlinných proteinů (celulóza, škrob) – v podstatě
jde tedy navzdory „plastové“ nálepce v názvu o přírodní produkt ohleduplný k životnímu prostředí, nikoli
plasty v obvyklém slova smyslu založené na uměle
vyráběných chemikáliích a ropě (i když i ta je ve své
původní podobě vlastně ryze přírodním produktem).
Jsou označovány jako biodegradabilní – jinými slovy
biologicky likvidovatelné. Lze je „naprogramovat“ tak,
že se časem samy rozloží působením tepla, světla, UV
záření apod. Typickým příkladem je třeba bioderadabilní polyetylén. Mezi ostatními plasty jsou však zatím
v menšině – např. v EU tvoří ani ne polovinu procenta
z celkového objemu vyráběných plastů. ■

Dobíjecí stanice s polyuretanovým krytem
určená pro venkovní použití
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Moonshot: Projekt
extréMně úsPorných
serverů jde do další fáze

cloud hosting ušetří MenšíM a středníM
firMáM v PrůMěru třetinu nákladů na it

Zahájení další fáze projektu Moonshot
společnosti HP pokračuje ve strategické
iniciativě zaměřené na vývoj serverů s nízkou spotřebou energie. První systémy nové
generace budou osazeny procesory Intel
Atom s kódovým označením Centerton.
Víceletý projekt, představený koncem loňského roku, byl vytvořen s cílem nabídnout
jednodušší serverové systémy s minimálními
energetickými nároky i celkovými provozními
náklady. Jde o průkopnické řešení vysoce
úsporných serverů budoucnosti určených
primárně pro provoz webových a cloudových
služeb v rozsáhlých prostředích. Novinka podle
HP zásadně mění tradiční přístup k „hyper“ škálovatelným výpočetním řešením. Nové servery
využívají pokročilou optimalizaci výkonu podle aktuální zátěže a mají nízké energetické
nároky díky tzv. „serverovým kazetám“ – systému založenému na jednotném napájení,
chlazení a správě, který v sobě sdružuje až
tisíce serverových modulů.
Pro své první systémy „serverových kazet“ s kódovým označením Gemini zvolilo HP procesory
Intel Centerton, a to zejména kvůli jejich funkcím pro datová centra, např. 64bitové podpoře,
hardwarové virtualizaci (VTx), paměti pro samoopravné kódy (ECC), nízkým energetickým
nárokům, vyššímu výkonu a široké softwarové
podpoře. To v kombinaci s pokročilou infrastrukturou Gemini nabízí řešení pro maximálně
škálovatelné zátěže, kde je použití hustého pole
malých, extrémně úsporných serverů mnohem
efektivnější než nasazení menšího množství
jednotlivých samostatných serverů.
Servery Gemini přinesou několik zásadních
inovací zaměřených na práci v tzv. federativním (sdruženém) prostředí, nezávislém na typu
použitých procesorů. Tradiční servery obsahují
dílčí vyhrazené komponenty – např. systémy
pro správu, síťové prvky, datová úložiště, napájecí kabely či chladicí ventilátory – v jedné
skříni. Oproti tomu systémy Gemini podporují
tisíce serverů v jediném racku, které jednotlivé
komponenty sdílejí. To umožňuje využít vyšší
výpočetní výkon v efektivnějším provedení,
a snížit celkovou komplexnost systémů, energetické nároky i provozní náklady.
Nově navržené systémy v provedení „serverových kazet“ poskytují vysoký výkon potřebný
pro provoz webových služeb, offline analýzy či
hostingové služby a HP plánuje výrazně rozšiřovat počet modelových řad, které budou využívat
procesory dalších výrobců. Tyto systémy budou
připraveny na snadné rozšíření a nabídnou velké
množství modelů s různou úrovní hustoty i výpočetního výkonu.
Serverový systém Gemini s procesory Centerton
bude nyní procházet fází zákaznického testování
a na trh má přijít koncem letošního roku. ■

Firmy do 250 zaměstnanců mohou díky provozu svých serverů v cloudu ušetřit více než 32 %
nákladů IT. Ukázala to modelová kalkulace společnosti Master Internet, která provozuje datová
centra v Praze a Brně. Při pronájmu části výkonu datacentra, cloud hostingu navíc odpadnou
náklady při poruchách a výpadcích provozu serverů.
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Cloud hosting firmám umožňuje lépe plánovat náklady na IT a ušetřit nemalé finanční prostředky na
jeho správě. Pokud chce firma provozovat dva servery,
které nabídnou dostatečně redundantní a spolehlivý
výkon, zaplatí za jejich pořízení, elektrickou energii
a správu za tři roky provozu celkem 328 320 Kč. Při
využití cloud hostingu však za obdobný výkon serverů
ve stejném období zaplatí 223 555 Kč, tzn. o 32 %
méně. Kalkulace srovnává náklady na provoz dvou
dedikovaných serverů HP Proliant (Intel Xeon E3, 8 GB
RAM, 2x 500GB harddisk) a typické náklady na cloud
hosting obdobných parametrů rostoucí v čase od polovičního požadovaného výkonu a bere v úvahu cenu
cloud hostingu rozpočítanou do tříletého období
životnosti serverů, včetně dalších nákladů spojených
s jejich průběžnou správou a provozem.
„Největších úspor firmy dosáhnou v prvním roce
provozu. Zatímco náklady na fyzický server jsou
během celého uvažovaného období stejné, za
cloud hosting platí firma zpočátku méně. Až postupem času se pronajatý výkon a tedy i cena cloud
hostingu většinou zvyšuje. První rok provozu činí
úspora nákladů i více než 50 000 korun. Celkové
úspory však mohou být ještě větší, pokud bude

firma pronajatý výkon podle aktuálních potřeb
v průběhu času zvyšovat či snižovat,“ říká Filip Špaček, provozní ředitel společnosti Master Internet,
která provozuje datová centra.
Ukázková kalkulace porovnává provoz vlastního
hardwaru přímo ve firmě s moderní službou cloud
hostingu s obvyklým navyšováním pronajatého
výkonu v čase. Celková úspora při využití cloud
hostingu dosáhne za dobu běžné fyzické a morální
životnosti serverů, tedy tří let provozu, částky přes
100 000 Kč. Kalkulace nebere v úvahu další možné
výdaje spojené s náhodnými výpadky a poruchami
serverů. Úspory při využití cloud hostingu proto
mohou být ještě vyšší. Veškeré problémy a poruchy
v případě serverů v cloudu totiž odstraňuje technická podpora provozovatele datacentra.
„Kvalitní datacentra nabízí 99,99% dostupnost svých
služeb. Garantují tedy spolehlivý provoz serverů
v cloudu prakticky bez výpadků. Takové spolehlivosti lze ve firemním prostředí dosáhnout jen za
cenu extremních investic do vlastní serverovny
a odpovídajícího hardwaru. Každý výpadek životně
důležitých serverů znamená pro firmu další náklady
na opravy a také ušlý zisk,“ konstatuje Špaček. ■

Porovnání průběžných nákladů na IT v tříletém období (v Kč)*
1. rok
1Q

2Q

3Q

2. rok
4Q

1Q

2Q

3Q

3. rok
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

Fyzický
27360 27360 27360 27360 27360 27360 27360 27360 27360 27360 27360 27360
server
Cloud
12420 13549 14678 15807 16936 18065 19194 20323 21452 22581 23710 24840
hosting
*) srovnání nákladů na fyzický server a cloud hosting střední firmy s obvyklým navyšováním pronajatého výkonu v čase.

Součet nákladů na provoz serverů za celé uvažované období
Fyzický server

328 320 Kč

Cloudhosting

223 555 Kč

Úspora

104 765 Kč

Úspora (%)

31,9 %

Náklady

Fyzické servery

Cloudhosting

Náklady na cloudhosting

0 Kč

2 x 3105 Kč

Náklady na pořízení HW

2 x 1150 Kč

0 Kč

2 000 Kč

0 Kč

Energie

2 x 660 Kč

0 Kč

Správa**

3500 Kč

0 Kč

Celkem:

9120 Kč

6210 Kč

Internet a údržba sítě

*) za dobu tří let provozu
**) 10 % průměrných mzdových nákladů na IT správce

Zdroj dat: Master Internet

Průměrné měsíční náklady na provoz dvou serverů )*
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Cloudový nástroj speedoftheWeb
umožňuje vyhodnotit ryChlost odezvy
WebovýCh stránek
Moderní webové portály a aplikace se stávají stále složitějšími a uživatelé od nich požadují stále
více. Rychlost je nejdůležitějším ukazatelem, který uživatelé vnímají. Průzkumy a studie ukazují,
že zlepšení odezvy a dostupnosti webových stránek vede ke zvýšení obratu a snížení nákladů.
Společnost Adastra představila nový bezplatný
online cloudový nástroj SpeedoftheWeb.org firmy
Compuware, jehož cílem je pomáhat vlastníkům
webových aplikací zvyšovat rychlost jejich stránek.
SpeedoftheWeb pracuje se seznamem, založeným
na kritériích Alexa a Compuware, který obsahuje 1000
světově nejnavštěvovanějších stránek. Tento index
je dále rozdělen podle odvětví a oborů. Provozova-

telé a vlastníci webů mohou porovnat své produkty
s těmito ukazateli a dodat svým vývojářům podklady
a doporučení pro zrychlení webových stránek.
Funkčně je SpeedoftheWeb založený na cloudové
architektuře Compuware dynaTrace, která díky patentované technologii PurePath poskytuje „end to
end” výsledky i detaily o Web 2.0 technologiích.
Po zadání testované URL SpeedoftheWeb vyge-

přinesou ryChlé mobilní sítě lte na český
trh větší konkurenCi?
První komerční síť pro vysokorychlostní datové přenosy LTE (Long Term Evolution) zahájila provoz
roku 2009 ve Švédsku. Podle analytické firmy Wireless Inteligence vzroste počet mobilních sítí
tzv. 4. generace během 5 let čtyřikrát na 200 a LTE bude fungovat v 70 zemích proti nynějším 30.
Spuštění LTE v příštím roce u nás má umožnit aukce
kmitočtů v pásmu 800 MHz z digitální dividendy
a dalších frekvencí v pásmech 1800 a 2600 MHz.

Nové rychlé mobilní sítě LTE jako nástupce 3G mohou zvýšit možnosti (a tržby) operátorů, ale i konkurenci na trhu – v případě, že nabízené kmitočty

první na světě podporují bezdrátové
datové přenosy ryChlostí až 1,75 Gb/s
Firma Netgear uvedla nové řady bezdrátových přístrojů 802.11ac, nabízející Wi-Fi připojení
5. generace (5G Wi-Fi) s přenosovou rychlostí až 1,75 Gb/s. Dvoupásmové routery a adaptér
až trojnásobně zvyšují přenosovou rychlost Wi-Fi oproti standardu 802.11n, ale jsou zpětně
kompatibilní se standardy 802.11a/b/g/n a zaručují spolupráci s tradičními Wi-Fi zařízeními.
Wi-Fi 802.11ac představuje evoluci současných Wi-Fi
standardů a díky gigabitovým rychlostem nabízí nekompromisní výkon zejména pro oblast náročných
multimediálních aplikací. Vyšší rychlost technologie
802.11ac je ideální i pro mobilní zařízení, jako jsou
např. smartphony či tablety, protože nabízí až třikrát vyšší výkon při takřka stejných energetických
nárocích jako u Wi-Fi standardu 802.11n. Mezi nové
produkty patří dva dvoupásmové gigabitové routery a dvoupásmový USB adaptér, který umožňuje
využívat výkonnost Wi-Fi sítí 802.11ac i v počítačích
a noteboocích ještě před tím, než budou potřebné
přijímače součástí jejich standardní výbavy.

2,4 GHz pásmu, dva USB 2.0 porty umožňují současně sdílet obsah externího datového USB úložiště
a využívat např. funkci síťového tisku.
Další je router Netgear R6200, jehož dvě frekvenční
pásma nabízejí kombinovanou přenosovou rychlost
Wi-Fi až 1,2 Gb/s, a poslední novinku pak představuje Netgear A6200 – první dvoupásmový
802.11ac adaptér, který podporuje sítě 5G Wi-Fi
při rychlostech 450 Mb/s ve frekvenčním pásmu
2,4 GHz (802.11n) + 1300 Mb/s ve frekvenčním
pásmu 5 GHz (802.11ac). Špičková rychlost Wi-Fi
připojení je ideální pro vysílání
multimédií v HD.

Tři rychlíci

Výbava na úrovni

První novinkou je duální Wi-Fi router Netgear R6300,
představený nedávno ve světové premiéře jako
první router využívající čipy Broadcom 5G Wi-Fi IEEE
802.11ac, s až trojnásobnou přenosovou rychlostí
oproti současným zařízením této kategorie. Nabízí
rychlosti až 1300 Mb/s v 5 GHz pásmu a 450 Mb/s ve

Mezi další pokročilé funkce Wi-Fi
routerů Netgear R6300 a 6200
patří např. podpora technologie
AirPrint umožňující tisknout na
kterékoli tiskárně připojené prostřednictvím USB portu nebo na

neruje přehledný report s 15 indikátory, KPI a doporučeními, jak odezvu webové stránky zlepšit.
Umožní také porovnání těchto KPI s konkurenčními weby v daném odvětví. Neméně zajímavý
je i záznam testované „session“, který je možné
přeposlat na vývojáře. Ti zde naleznou informace
o fungování stránky, a to až na úroveň jednotlivých
řádků JavaScript kódu a mohou se tak zaměřit na
výkonnostní problémy v řádu minut.
„Firmy tak mají zdarma k dispozici účinný nástroj,
který lze využít ke kontrole „end to end” odezvy
své webové stránky a zároveň k získání užitečných
informací pro optimalizaci. V době, kdy uživatelské nároky na webové stránky a aplikace vzrůstají
závratnou rychlostí, už není tato optimalizace jen
luxusem, ale nutností. Vždyť zákazník, který na
stránku přijde a službu požaduje, se při špatné
odezvě nemusí vrátit,“ říká Jiří Kurejko, Compuware
Consultant ve společnosti Adastra. ■

získá nový operátor. Zájem projevila např. skupina
PPF i některé telekomunikační firmy.
Na příchod LTE se kromě nových zájemců o uvolněné
kmitočty připravují i dosavadní operátoři. Telefónica již
tuto technologii spustila komerčně v Jesenici u Prahy,
T-Mobile ji testuje v Praze a okolí a do konce roku ji chce
nabídnout veřejnosti v Mladé Boleslavi. Od LTE si slibují
především výrazné zvýšení rychlosti mobilního internetu ze současného maxima kolem 42 Mbit/s reálně na
tří až pětinásobek (teoretická rychlost přesahuje jeden
Gbit/s), což přiblíží mobilní internet rychlosti, kvalitě přenosu a kapacitě pevného internetového připojení. ■

síťové tiskárně přímo ze zařízení iPad nebo iPhone,
či podpora Guest přístupů bez nutnosti použití
přihlášení pro úplné zabezpečení sítě (nemají ale
samozřejmě přidělena práva k procházení souborů
ostatních uživatelů, využití tiskáren, datových úložišť
ani dalších zařízení). ReadySHARE Printer vytvoří ze
kterékoli stávající USB tiskárny připojené routery plně
funkční síťovou tiskárnu, kompatibilní s počítači s OS
Mac a Windows.
Funkce Live Parental Controls pro omezení přístupu
uživatelů k nevhodným či nebezpečným webovým stránkám ze všech připojených zařízení (z počítačů s operačními systémy Mac a Windows, tak
i smartphonů či tabletů) je sice primárně určena
pro rodičovskou kontrolu, ale stejně užitečné služby
poskytne např. i pro vyšší produktivitu práce zaměstnanců. Již ve výchozím nastavení obou routerů je
aktivováno automatické bezpečné bezdrátové připojení s předdefinovaným síťovým názvem a heslem
pro okamžitou ochranu datové komunikace v síti.
„Nová generace Wi-Fi představuje bezdrátové sítě budoucnosti, které ovládnou bezdrátový prostor přibližně v horizontu
tří let. Rychle zdomácní napříč
všemi produktovými segmenty,
ať už půjde o routery, smartphony,
PC, multimediální tablety, či další
spotřební elektroniku,“ řekl Peter
Cooney, ředitel divize pro bezdrátová připojení ve společnosti ABI
Research. ■
10/2012
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OBRAZ A ZVUK BUDOUCNOSTI SE PŘEDSTAVIL
V BERLÍNĚ
Podobně jako CES v Las Vegas na počátku roku přitahuje na podzim pozornost světa spotřební
elektroniky mezinárodní veletrh IFA. Také letos se v Berlíně představilo to nejmodernější z oboru
– špičkové televize a AV zařízení, mobily, počítače, ale třeba i inteligentní domácí spotřebiče.

Symbolem veletrhu je už léta červená „Miss IFA“

B

erlínskému veletrhu kralují tradičně televizory – i když 3D už není novinkou, postupně,
byť ne tak rychle, roste podíl těchto přístrojů,
a výrobci hledají další marketingový trhák. Tím
by mohla být televize s označením 4K, případně
ještě dokonalejší 8K - tedy s ultravysokým (Ultra
High Definition – UHD) rozlišením (3840 x 2160,
tj. 8 Mpx, a 7680 x 4320, tj. 32 Mpx), a podle informací z Japonska ITU schválila už dokonce i standard 16K. První 4K televizory jsou již připraveny
(nabízejí je např. Toshiba, LG, Sony) a Sharp i Panasonic představily i 8K displeje. Ty však narážejí
na stejný problém, který brzdí nástup 3D: nedostatek obsahu a limity přenosu velkých objemů dat,
která jsou s obrazem ve vysoké kvalitě spojena.
IFA byla nicméně ve znamení třetího rozměru, vý-

Koncentrujte se...

robci neustále pracují na vylepšování 3D zobrazení
a hlavně brýlí (brýle pro pasivní technologie se
už prakticky designem ani hmotností v podstatě
neliší od těch běžných) a objevily se i technologie,
které pro vytvoření, resp. sledování trojrozměrného
obrazu nepotřebují speciální brýle vůbec.
38
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Dobrou zprávou pro ty, kdo nemají zrovna na účtu
dost na pořízení nejdražších novinek je, že vlastnosti
a funkční vybavení, které byly dříve výsadou elitních
smartphonů, se stále více objevují i v přístrojích
nižší třídy, resp. středního segmentu.

Svět dneška: tablety a Android
Pokud jde o operační systémy, používané v mobilních zařízeních, k nejoblíbenějším mezi výrobci
patří jednoznačně Android (nyní již ve 4. verzi Ice
Sandwich). Počet uživatelů, kteří si aktivují tento
OS se od loňského prosince zdvojnásobil a překročil i hranici 1 300 000 za den. Jinými slovy – denně
přibývá 1,3 mil. zařízení s Androidem, jejichž celkový počet se blíží počtu 500 mil. Apple, eviduje
kolem 410 mil. prodaných zařízení s platformou
iOS. Podle analýzy společnosti Gartner, operační
systém Google Android ovládal ve 2. čtvrtletí 64 %
trhu smartfonů, u tabletů zase naopak dominuje
Apple, kde denně přibývá jen 70 000 aktivovaných
zařízení s Androidem. Svůj díl si samozřejmě snaží
ukousnout i Microsoft s OS Windows Mobile, který
se však zatím ve smartphonech ovládaných Androidem ještě tolik neprosadil. Ovšem na podzim
nastoupí Windows 8 silně orientované právě na
segment mobilních zařízení, především tabletů,
a to může být silné lákadlo i pro výrobce, kteří
zatím sázejí spíše na Android.
Tablety nejrůznějších rozměrů a provedení jsou
nyní další výraznou větví, která se prosazuje na
trhu mobilních zařízení, a v určitém smyslu začínají konkurovat mobilům. Nabízejí podobné mož-

„Mobilizace“ ve všech podobách
Další všudypřítomnou „komoditou“ zastoupenou
na veletrhu jsou mobily a mobilní zařízení obecně
– vývoj jde rychle kupředu a zatímco na počátku
roku se výrobci blýsknou svými novinkami na CES
v Las Vegas a následujícím mobilním GSM kongresu
v Barceloně, IFA je tradičně předzvěstí vánočního
trhu a preview toho, co můžeme dostat od Ježíška
či Santa Clause pod stromeček. A nebylo toho
v Berlíně málo. I když si někteří výrobci uvědomili,
že původním smyslem mobilu bylo telefonování,
případně SMS, a vracejí se s některými modely
k propracované jednoduchosti, hlavní pozornost je
koncentrována na high-end, špičkové modely nabízející bezpočet různých funkcí a možností využití.
Klasické mobily s tlačítky hardwarovou klávesnicí
jsou v menšině a současnému trhu jednoznačně
dominují placičky různých velikostí s dotekovými
displeji, přičemž ty nejvýkonnější už mohou konkurovat i běžným slabším přenosným počítačům.
V jejich vybavení najdeme úsporné, leč výkonné
vícejádrové procesory (obvykle dvou či čtyřjádrové)
a digitální kamerky s vysokým rozlišením, a samozřejmě přístup k nejrůznějším službám, které současné bezdrátové sítě nabízejí, včetně WiFi i jiných
způsobů internetového připojení.
Příkladem může být třeba Huawei Ascend Quad XL,
nové modely Sony Xperia T a V, Samsung Galaxy
SIII nebo Galaxy Note II či LG Optimus 4X HD. A samozřejmě nelze opomenout ani ikonu odvětví –
iPhone, i když Apple volí vlastní marketing, který se
s veletrhem IFA míjí, jeho vliv a očekávání novinek
je znát i na berlínské show.

Kromě největší LED TV na světě (90“ modelu Aquos)
představila firma Sharp na veletrhu IFA i novou
technologii IGZO (název je odvozen od hlavních
složek - indium, gallium, zinc, oxide, neboli india,
galia, zinku a kyslíku), která by měla přinést výrazný
pokrok v segmentu dotekových displejů
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i ledničky, mikrovlnky a kávovary či vysavače
nejnovější generace, včetně konceptů, které
jako kdyby vypadly ze sci-fi seriálů zobrazujících
budoucnost. Třeba inteligentní pračky, které si
samy řídí vše potřebné od optimálního množství
prášku a vody po správou teplotu praní poté, co
senzory prozkoumají stupeň ušpinění prádla.
Nebo profesionální fén Remington s terapeutickými účinky, který díky speciálnímu keratinovém vnitřku emituje záporné ionty pomáhající
regeneraci vlasů. Vysávací roboty, které samy
prošmejdí místnost a zbaví ji smetí, se dokáží
dobíjet ze zásuvky při poklesu stavu baterie a po

Kameromobil nebo mobilokamera...vyberte si

nosti, a to některé modely včetně telefonování.
Zajímavou je z tohoto pohledu např. kombinace
tabletu a mobilu, jakou představil Asus v podobě
svého modelu PadPhone – v podstatě hybridní
systém obsahující jak mobil tak tablet v jednom
celku, ale oddělitelné a vzájemně nezávislé, takže
uživatel má k dispozici výhody obou zařízení.
Toto řešení bude zřejmě lepší cestou, než integrace telefonního modulu do tabletu, která
se už rovněž objevila – tablet, s nímž lze i telefonovat představil např. Samsung. Jeho Galaxy
obsahuje GSM modul umožňující telefonování,
ale k přikládání na ucho je tablet ze své podstaty
trochu nepraktický (i když použití jako klasický
mobil umožňuje), takže pro telefonování je lepší
využít sluchátek.
Trendem, který bylo možné vidět i na veletrhu IFA je
ústup ještě nedávno adorovaných netbooků – jejich
místo totiž s poklesem cen tabletů a ultrabooků
začínají zaujímat stále více právě tato zařízení. Speciálně tablety s klávesnicí, jaké představuje např.
nedávno prezentovaný Microsoft Surface, nebo
podobná řešení od jiných výrobců. Ta by se měla
objevit hlavně s letošním nástupem nových Windows 8 (pro něž jsou ostatně hlavně určena). Třeba
Amazon uvádí na trh nový tablet Kindle Fire HD,
s 9“ displejem s rozlišením 1920 x 1200 pixelů, který
podporuje sítě LTE (4G) – zatím ovšem jen v USA –
a má stereo Dolby Digital Plus.

I kuriozity jako bambusová bezdrátová myš
a klávesnice, které nepochybně potěší technofily
vyznávající ekologický životní styl, patří k veletrhu IFA

On-line jsou už i fotoaparáty
Pozoruhodným exponátem byl „on-line“ digitální
kompaktní fotoaparát Samsung Galaxy Canera.
Kromě 23násobného optického zoomu, natáčení
vysoce kvalitního videa ve full HD a možnosti

zpomaleného záznamu či hlasového ovládání
patří k jeho vybavení i OS Android 4.1 a škála
aplikací od Googlu a možnost základních úprav
záznamu včetně střihu videa přímo na displeji
přístroje. Pořízené fotografie či video umožňuje
poslat hned na internet, k němuž se připojuje
přes WiFi nebo pomocí 3G/4G sítí. V arzenálu
jeho funkcí je i možnost sdílet pořízené záznamy
a snímky např. s počítači, tablety, smartphony či
obdobnými přístroji v okolí. Podobné přístroje
připravují i Nikon, Panasonic či Sony (ten by měl
být dokonce ve 3D provedení). Otázkou je, zda se
toto řešení skutečně ujme na trhu – dobré obrázky
pro sdílení na sociálních sítích už umí vytvořit
většina chytrých i těch méně chytřejších mobilů,
a ty navíc dokáží na rozdíl od internetových fotoaparátů i telefonovat. Pro fotopřístroje s vysokou
kvalitou záznamu bude tak zásadní spíše nabídka
operátorů pro možnost přenosu vysokých objemů
dat, které snímky z nich představují.
Konkurentem pro on-line fotopřístroje může být
např. Nokia PureView 808 – mobil s extrémním
rozlišením 41 Mpix (přístroj získal dokonce prestižní
ocenění TIPA za obrazovou inovaci roku 2012), nebo
nový Acer CloudMobile s rychlým fotoaparátem
nabízejícím největší panoramatické snímky s rozlišením 27 Mpx, či podporou NFC funkcí.

Indukční bezdrátové dobíjení: správný
konektor už nehledejte...
Jednou z technologických novinek, prezentovaných na letošním veletrhu, bylo i indukční dobíjení, které lze využít pro nabíjení středně velkých
zařízení, jako jsou mobily, MP3 přehrávače, či
tablety. Používá ho např. Nokia u svého modelu
Lumia, počítá s ním i Intel pro novou generaci
notebooků apod. Zařízení se budou automaticky
dobíjet položením na indukční podložku (Panasonic na svém stánku předváděl např. dobíjení
mobilu na indukčním sporáku). Je to elegantní
a pohodlné řešení (vzpomeňte na shánění odpovídajícího konektoru v džungli různých dobíječek
a změti kabelů), ale má ještě své mouchy. Kromě
technických, je to mj. i účinnost – indukční dobíjení využívá totiž zhruba jen 70–80 % z dodávané
energie, což jde trochu proti smyslu energeticky
úsporných a efektivních zařízení.

Domácnost jako ze sci-fi
Nicméně IFA nejsou jen televize a mobily, i když
ty na veletrhu převládají, ale i další domácí elektronika a zařízení. Takže k vidění jsou v Berlíně

Nová technologie MHL
přenese špičkový obraz z mobilu
přímo do televize
HD kamera už dnes nechybí ve výbavě prakticky
žádného smartphonu, úložná kapacita současné
generace smartphonů pojme celé filmy. Nový
adaptér firmy Hama nabízí možnost promítat
filmy z těchto mobilních zařízení v čisté kvalitě kina na TV HD pomocí nové technologie
Mobile High-Definition Link (MHL). Samsung
již použil tento nový standard připojení ve
svém nejprodávanějším smartphonu Galaxy
S2. Mikro-USB konektor na telefonu neslouží
pouze pro nabíjení mobilu, ale je vybaven i pro
bezztrátový přenos nekomprimovaných dat ve
vysokém rozlišení.

skončení se disciplinovaně zaparkují. Anebo ovládání televize pomocí myšlenek – ano, i takovéto
systémy jako BrainWawe TV, které vystavovala
firma Haier, byly na letošním veletrhu IFA k vidění. Zařízení vyvinuté ve spolupráci s firmou
NeuroSky snímá pomocí senzorů umístěných
na hlavě signály podobně jako lékařský elektroencefalogram, analyzuje je a převádí na signály,
kterým rozumí počítačové rozhraní ovládající
televizi. Bližší běžnému uživateli bude ale asi
spíše některý z audiosystémů s bezdrátovým
připojením reproduktorů a přenosem, což je
velmi praktické řešení, redukující obvyklou změť
kabelů. ■
10/2012
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Vynálezce technologie Bluetooth Byl
naVržen na nejVyšší eVropské ocenění
Dr. Jaap Haartsen, bývalý zaměstnanec Ericssonu, který během své práce u této švédské
společnosti v 90. letech 20. století vynalezl technologii Bluetooth, byl Evropským patentovým úřadem (EPÚ) navržen jako finalista na cenu Vynálezce roku v kategorii průmysl, kterou
úřad každoročně uděluje vynikajícím vynálezcům za jejich příspěvek k technologickému,
společenskému a hospodářskému pokroku.
Ocenění si rozhodně zaslouží, protože technologie Bluetooth, na jejíž základy má Haaartsen
řadu patentů, představila nové možnosti využití
různých elektronických zařízení, které zbavila spojovacích kabelů, ale rovněž poprvé propojila zařízení
z různých odvětví a změnila chování spotřebitelů.
Nízkoenergetická technologie Bluetooth k bezdrátovému propojení různých zařízení se zrodila
v laboratoři Ericssonu ve švédském Lundu v 90. letech minulého století a stala se celosvětovým standardem pro bezdrátové propojení krátkého dosahu.
Při oslavě 10letého výročí této technologie v roce
2008 dosáhl počet zařízení, která tuto technologii
podporují dvou miliard. V současnosti tuto technologii využívají nejen mobilní telefony a počítače (obsahuje ji ca 95 % mobilů), ale téměř všechna zařízení
spotřební elektroniky, lékařské a zdravotnické
přístroje, sportovní a fitness zařízení, automobily
a chytré domácnosti. Denně se prodá na 5 milionů
zařízení vybavených Bluetooth, které doplňují tři
miliardy již dosud vyrobených BT systémů fungujících v nejrůznějších oblastech. Zpráva vycházející
z rychlého průzkumu minulý rok předpověděla,
že v roce 2013 budou již distribuovány 2 miliardy
zařízení podporujících technologii Bluetooth.

Muž, který zbavil naše okolí kabelů: Dr. Jaap Haartsen
– „otec technologie Bluetooth“.

Jaap Haartsen říká: „Technologie Bluetooth se
stala standardem pro komunikaci mezi zařízeními.
Přestože často musí čelit konkurenci, stala se
ohromně úspěšnou, což jsem já sám nepředpokládal.”

multifunkční Bankomat nahradí poBočku
Na svém evropském turné navštívil i ČR unikátní Huawei Demo Truck, vybavený nejmodernějšími technologiemi včetně infrastruktury pro cloud computing, úsporná datová centra či
videokonferenční řešení. Při zastávkách v Praze a v Ostravě umožnil shlédnout řešení a inovativní technologie z portfolia čínského výrobce.
Jednou z řady pozoruhodných novinek, které kamion
Huawei představil, je inteligentní víceúčelový bankomat, který dokáže nahradit celou bankovní pobočku
s neporovnatelně menšími náklady. Kromě klasických
možností, jako je výběr peněz, nabízí např. videohovor a konzultaci s bankovním poradcem, možnost
uzavírání smluv včetně jejich elektronického a fyzického podepsání a díky speciální tiskárně i okamžité
vystavení platební karty. První takové bankomaty již
s úspěchem fungují v Číně, kde se plně osvědčily,
a v brzké době by se měly dostat i na evropský trh.
Jak zdůrazňuje výrobce, dálkové bankovní řešení
Huawei eSpace Virtual Teller Machine (VTM) představuje zásadní inovaci ve filozofii bankovní práce,
vyznačující se změnou obslužných kanálů a perfektní
integrací moderních komunikačních technologií a finančních prostředků. Využitím systémů, např. videokomunikace ve vysokém rozlišení, videodohled, finanční
samoobslužné terminály a integraci pokročilých bezpečnostních technologií, jako je rozeznávání dlaňového
40
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žilního systému, zašifrovaný vlastnoruční podpis, identifikační karty a videokomunikace„tváří v tvář“, realizuje
řešení novým způsobem nejvíce využívané tradiční
bankovní funkce. Vzdálený bankomat poskytuje pomocí virtuálního pultu služeb s videokonferenčním
systémem zákazníkům stejně komfortní servis jako
na pobočce a umožňuje nahradit služby bankovních
úředníků, které odlehčí zátěž na klasických přepážkách.
Technologická novinka je navíc přátelská k životnímu prostředí – není nutné tisknout žádné dokumenty, zákazníci je podepisují elektronicky, takže
veškerá data a dokumenty lze snadno skladovat
a archivovat – ručně psané podpisy systém přiřazuje
příslušným dokumentům .
Systém musí samozřejmě splňovat vysoké nároky
na bezpečnost. Deska pro elektronický rukopis integrovaná do bankomatu disponuje více než 512
tlakovými úrovněmi šedi, které dokonale zaznamenají rukopis zákazníka. Systém podpisy šifruje, aby
se zabránilo jejich neoprávněnému kopírování.

Dr. Haartsen spolupracoval s týmem inženýrů Ericssonu i na uvedení technologie Bluetooth na trh.
Jeho nejbližší spolupracovník, Sven Mattisson, vzpomíná na jejich tehdejší úkol: „Našim cílem bylo
nahradit kabely, aniž bychom spotřebovali více
energie, než při kabelovém přenosu – uvažovali
jsme o ceně zařízení ve výši cca 5 dolarů. Dnes by
se nám s touto cenou výrobci vysmáli.“
I samotná technologie Bluetooth prošla zásadním rozvojem, který podstatně vylepšil parametry původních systémů. Jestliže první generace pracovala s dosahem decimetrů, class 1 už
prodloužila dosah na 1 m, class 2 na 10 m a class
3 už operuje s dosahem 100 m. Podobně roste
i přenosová kapacita: Původní BT z roku 1998
zvládla 721 kb/s, BT z roku 2008 o pár let později
už 2,1 Mb/s a nejnovější verze používaná od roku
2009 využívající standard 802.11 nabízí ještě řádově
lepší datovou kapacitu 24 Mb/s. ■

Pojmenování bezdrátové technologii, jež propojuje náš svět, dal dánský král Harald Gormsson
přezdívaný ”Bluetooth – Modrozubý” (935 –
985?), který v 10. století sjednotil tři skandinávské
kmeny do jednoho dánského království (jemuž
vládl ca od r. 958). Své jméno získal údajně kvůli
modrým zubům zbarveným šťávou z borůvek,
které měl tento panovník v mimořádné oblibě...
Také známé logo, jímž je označována technologie bluetooth, je tvořeno stylizovaným runovým
zápisem nordickým písmem H a B v modrém
oválku. I když původně šlo pouze o kódové
označení, které nemělo být finálním označením
technologie, ujalo se a už pro ni zůstalo.

Unikátní je i další z bezpečnostních technologií používaných pro futuristické vzdálené „bankomatové
pobočky“: biometrické skenování žilního obrazu dlaně,
označované jako state-of-the-art, neboli umělecké
dílo svého druhu. Žilní informace jsou stejně jedinečné pro každého člověka, podobně jako otisky
prstů, a navíc se jejich charakteristika nemění s věkem.
Unikátní složitá a propletená struktura zajišťuje vysokou přesnost rozpoznání, ale celá identifikační operace
je přitom obecně použitelná a z hlediska zákazníka
velmi komfortní. Díky tomu, že k získání žilního obrazu
z podkožní tkáně dlaně využívá infračervené skenování, nedochází ke kontaktu mezi rukou a zařízením,
které je čisté a hygienické. Informace z obrazu žilní
struktury je navíc účinná pouze „in vivo“, což ztěžuje
nápady, jako ukrást tento obraz nebo jej zkopírovat.
Na samotné dění u bankomatu a jeho okolí dohlížejí
navíc samozřejmě bezpečnostní kamery. ■
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k výrobě kaučuku se hodí i pampelišky
Jelikož syntetické kaučuky získávané z ropy jsou trhem s omezeným potenciálem dodávek,
nedávný výzkum společnosti Bridgestone potvrdil zajímavou zprávu. Pampeliška koksaghyz
by se mohla stát komerčně využitelným obnovitelným zdrojem vysoce kvalitního kaučuku
pro výrobu pneumatik.
Bridgestone Americas je jedním z mnoha partnerů
projektu zaměřeného na výzkum pampelišky koksaghyz vedeného organizací PENRA (Program for
Excellence in Natural Rubber Alternatives), která se
zabývá výzkumem alternativních zdrojů přírodního
kaučuku a sídlí ve výzkumném a vývojovém středisku na Ohijské státní univerzitě.
Existuje více než 1200 druhů rostlin, z nichž lze
teoreticky získávat přírodní kaučuk. Je však ob-

Syntetický kaučuk z biomasy
Syntetický kaučuk byl úspěšně polymerizován
s využitím isoprenu vyrobeného z biomasy společností Ajinomoto, která disponuje nejvyspělejšími fermentačními technologiemi na světě.

Syntetický kaučuk vyrobený z biomasy

tížné nalézt takovou rostlinu, z níž by bylo možné
prakticky vyrábět kaučuk v kvalitě a množství nutném pro uspokojení poptávky současného trhu
s pneumatikami, “ řekl Dr. Hiroshi Mouri, prezident Střediska Bridgestone Americas pro výzkum
a technologie.
Dle nedávného výzkumného projektu, který byl
zaměřený na keř guayule (Parthenium argentatum),
rostoucí v jihozápadní části USA a v severním Me-

Bridgestone Corporation úspěšně polymerizovala
(spojila více monomerů k vytvoření sloučeniny
s vysokou molekulární hmotností) vysoce kvalitní
syntetický cis-polyisopren (IR) (IR je syntetický
kaučuk vytvořený chemickou reakcí s isoprenem)
z isoprenu (surovina pro výrobu syntetického
kaučuku, při pokojové teplotě vysoce těkavá, bezbarvá tekutina) dodaného společností Ajinomoto,
která se podílí na vývoji syntetického kaučuku pro
pneumatiky a isopren vyrábí z biomasy.
Syntetický kaučuk spojený s isoprenem z biomasy
pomocí patentovaných technologií polymerizačního katalyzátoru (chemických látek zrychlující reakce polyisoprenu) může navíc posloužit
k ověření praktické využitelnosti tohoto materiálu.
Syntetický kaučuk by mohl přispět k diverzifikaci
zdrojů surovin pro výrobu pneumatik, protože
v některých případech může nahradit přírodní
kaučuk. ■

3d filmy v obývacím pokoji – i bez brýlí
Nové displeje umožní sledovat trojrozměrný zážitek bez nutnosti speciálních brýlí. Zatím to
dnešní velkoplošné displeje neumožňují, ale v nepříliš vzdálené budoucnosti již by to nová
technologie, použitelná u běžných 3D filmů, v reálném čase měla u nové generace autostereoskopických displejů dokázat.
Lenošit na pohovce a sledovat 3D filmy je nyní potěšením pro mnoho filmových fanoušků. Nicméně,
požitek bývá někdy mírně zkalen potřebou nepříjemných 3D brýlí. TV výrobci proto pracují na displeji,
který by umožnil vykouzlit trojrozměrný obraz do
obývacího pokoje bez brýlí. Zařízení, která to dokáží,
už existují a na nástup těchto autostereoskopických
displejů už zřejmě nebudeme muset dlouho čekat.
Na mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky IFA
představili prototyp takovéto technologie výzkumníci z vývojových laboratoří německého Fraunhoferova institutu, přesněji řečeno berlínského Institutu
Heinricha-Hertze (HHI), který je jeho součástí.
Problémy s 3D souvisejí se zobrazováním obsahu:
Dostupné 3D Blu-ray filmy jsou založeny na dvou
různých úhlech pohledu, tj. pro každý obraz je
potřeba dvojí perspektiva. V moderních autostereo-

skopických displejích je však potřeba (v závislosti
na typu) 5 až 10 různých pohledů na stejnou scénu
– a v budoucnu to bude u videa s velmi vysokým
rozlišením ještě více. Z těch se vytváří trojrozměrný
obraz tak, aby byl vidět z několika úhlů – koneckonců na pohovce by mělo být také víc než jedno
místo, z něhož je vidět scénu ve 3D.
Nový software, který stvořili vědci z Fraunhoferova
ústavu představuje technologii, která dokáže převádět obsah v reálném čase tak, že stávající 3D Blu-ray
obsah může být promítán na autostereoskopických
displejích. „Vytváříme ze dvou obrazů jedinou podrobnou hloubkovou mapu, která přiřazuje každému objektu jedinečnou vzdálenost od kamery.
Z toho je pak spočítán libovolný počet dílčích pohledů. Používáme rendering založený na hlubokém
detailním vykreslování,“ říká Christian Riechert z HHI.

Pampeliška koksaghyz (botanický název: Taraxacum
kok-saghyz) je odlišným druhem než pampeliška
lékařská(Taraxacum officinale), která se běžně
vyskytuje v Evropě i USA.

xiku a může se stát alternativou přírodního kaučuku
získávaného z gumovníku, založila Bridgestone
pilotní farmu se střediskem pro výzkum procesu
výroby kaučuku. Surovina pocházející z pampelišky
koksaghyz a keře guayule se kvalitou téměř shoduje
s přírodním kaučukem získávaným z gumovníku,
který je v současnosti hlavním zdrojem přírodního
kaučuku pro výrobu pneumatik.
Poptávka po pneumatikách podle prognóz
pro blízkou i vzdálenou budoucnost neustále
poroste. Využívání jednotlivých snah, jako jsou
projekty na výzkum pampelišky koksaghyz a keře
guayule k vývoji pneumatik vyrobených 100 %
z trvale udržitelných materiálů, přispívá ke snižování spotřeby materiálu, jeho opětovného
využití a recyklaci. ■

A co je zvlášť důležité: Zvláštností zmíněné technologie je to, že tento proces je plně automatizován
a poprvé probíhá v reálném čase. „Dnešní systémy
sice mohou rovněž vytvářet mapy takové hloubky,
ale mnohem pomaleji, a někdy to vyžaduje ruční
manipulaci. Proces zpracování všech potřebných dat
v reálném čase funguje podobně jako simultánní
překlad: Diváci vloží 3D Blu-ray disk, udělají si pohodlí
před obrazovku a mohou si vychutnat film – bez
brýlí. Mezitím hardwarové součásti vypočítají na
pozadí hloubkovou mapu a vytvoří požadované
zobrazení. Divák si těchto procesů ani nevšimne:
může přetočit film jako dříve, zastavit, spustit… A to
vše ve výborné kvalitě. Blikání na okrajích objektů,
které by bylo vidět v případě nesprávného výpočtu,
není patrné,“ dodává Reichert.
A kdy že se této pozoruhodné technologie dočkáme, když už prakticky funguje? Vývoj software
pro konverzi dat je již dokončen, v další fázi nyní
vědci chtějí realizovat společně s průmyslovými
partnery v oblasti hardwaru integraci této technologie do televizoru. Nicméně upozorňují, že než
se novinka prezentovaná na veletrhu IFA objeví
v obchodech, uběhne ještě nejméně rok, během
něhož bude podrobena intenzivnímu testování. ■
10/2012
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ČESKÁ ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKA PŘIJÍŽDÍ
Z MĚLNÍKA
Koncept unikátní elektrické koloběžky představila mělnická firma Akumoto, která se specializuje na produkci jednostopých elektrických vozidel.
Koncepční novinka elektrické koloběžky nazvaná
Akumoto eTC – electric Town Cruiser, přichází s revolučním systémem skládání a celou řadou inovativních
prvků. Výrobce využil svých dlouholetých zkušeností
z kategorie elektro skútrů a spojil své síly s českým
designérem Tomášem Kadeřábkem. Výsledkem je
koncept elektrické koloběžky, která používá nejmodernější technologie a originální systém skládání.

Novým směrem v jedné stopě
„Hlavní důvody, proč jsme se rozhodli vstoupit do
vývoje konceptu Akumoto eTC jsou v zásadě dva.
Značce Akumoto se i přes dlouho trvající recesi
v motocyklové oblasti vede dobře a dlouhodobě
jí patří první místo v prodejnosti elektrických motocyklů. Díky tomu může kromě vývoje nových
modelů investovat i do úplně nových směrů, které
nabízejí nové příležitosti. Dalším důvodem je měnicí
se přístup k stylu dopravy v dnešním světě: Hustota
provozu stále stoupá, regulační předpisy přitvrzují
a rostou i ekologické tlaky. Navíc si lidé uvědomují
hodnotu času a nebaví je trávit ho zavřeni v automobilu, ve kterém čekají v dlouhých kolonách“, říká
obchodní manažer značky Akumoto Lukáš Drahovzal. Studie eTC poskytuje proto podle něj ideální
řešení pro městskou mobilitu v rámci uzavřených
a přeplněných center většiny evropských měst,
kde bývá obvykle problém s hustotou provozu
a parkovací kapacitou. V této kategorii vidí firma
také svou velkou příležitost a díky inovativnímu
produktu, který využívá nejmodernějších kompo-

„Elektrický silniční křižník“ –
elektrokoloběžka Akumoto

nentů a technologií, předpokládá úspěšné uvedení
na trh a vysokou poptávku.
Celý proces výroby a montáže by se měl odehrávat v ČR, kde má Akumoto technické zázemí pro
montáž elektro skútrů. „Věříme, že díky našemu
technickému zázemí, zkušenostem a zapojení předních českých designérů se nám podaří prosadit
i v této kategorii, která otevírá nové možnosti v čisté
a levné dopravě pro širokou veřejnost. Naše firma se
úzce specializuje na vývoj a produkci jednostopých

TERMOELEKTRICKÝ SENZOR MATICOVÉHO TYPU
PRO SNÍMÁNÍ NEJEN PŘÍTOMNOSTI
Společnost Panasonic Electric Works jako první vyvinula termoelektrický senzor maticového
typu SMT (Surface Mount Technology) a nyní uvedla na český trh detekční senzor Grid-EYE,
který svými parametry výrazně převyšuje standardní senzory detekce přítomnosti.
senzor Grid-EYE založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu individuálně ve všech

elektrických dopravních prostředků, a proto tento
projekt bereme jako logické a přirozené rozšíření našeho výrobního programu.“ uzavírá Lukáš Drahovzal.

Sveze vás, nebo si ji můžete
vézt sebou
Koncept elektrické koloběžky využívá k pohonu
elektrický pulzní motor, který je umístěný přímo
v zadním kole, tím nedochází ke ztrátám energie při
jejím přenosu pomocí řetězu, řemenu, apod., navíc je
tento motor plně bezúdržbový. Použité akumulátory
jsou vyjímatelné, poskytují možnost nabíjení přímo
v koloběžce nebo i mimo ni. Pro nabití stačí běžná
zásuvka 230 V, doba nabíjení se pohybuje od 1,5 do
3 h. Akumulátory nové generace LiFePO4 se vyznačují
mj. nízkou hmotností, nemají paměťový efekt a jejich
životnost je 8-12 let. Celý systém samozřejmě nezapomíná ani na výhody rekuperace energie a využití
elektromotoru při brzdění. Systém
„elektronické brzdy“ je doplněn
o hydraulické kotoučové brzdy.
Na atraktivitě celého konceptu má
zásluhu i letmo uložené přední
kolo. O pohodlí se starají 10“ pneumatiky a nastavitelné odpružení
spolu s integrovaným, výklopným a teleskopickým opěrátkem.
Funkční stránku koloběžky podporuje i geometrické tvarování.
Díky velmi nízké hmotnosti celé koloběžky, o kterou se zasloužil hlavně litý rám z magnesia, může
uživatel očekávat velmi slušnou dynamiku jízdy.
Originální konstrukce, chytré řešení zaklápěcí podlahy s výsuvným sedlem pak nabízejí zajímavou
funkci složení celé koloběžky do malého a lehce
manipulovatelného stavu, který umožní lehké vykládání a nakládání koloběžky např. do automobilu
(karavanu), což podle výrobce bez větších problému
zvládne i člověk s omezenou pohyblivostí. ■

64 měřicích bodech. Díky křemíkovým čočkám je
možno aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně
detekovat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb,
rychlost a směr pohybujících se objektů. Rozhranní I²C umožňuje snímat detekční zónu 10krát
za sekundu, alternativně 1 snímek/s, a k dispozici
je i funkce řízeného přerušení.
Senzor je 11,6 mm dlouhý, 8 mm široký a 4,3 mm
vysoký, je napájen podle typu 3,3 nebo 5 V. Teplota
měřeného objektu může být v rozmezí od -20 °C až
po 100 °C a zorné sledované pole 60 °. ■

P

o dlouhodobém vývoji v oblasti infračerveného snímání se podařilo firmě vyvinout
senzor se 64 detekčními elementy, které jsou
uspořádány do čtvercové matice 8 x 8 a nabízejí
široký záběr uplatnění.
Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů, které měří pouze teplotu určitého bodu, je
42
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Ve srovnání s termoelektrickými nebo pyroelektrickými senzory, nabízí Grid-EYE výhody, které jsou zvýrazněny
v tabulce
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WarPový Pohon možná
není jen lákavou fantazií
Fanoušci sci-fi příběhů a kosmických ság typu Star Trek či Hvězdných válek to důvěrně znají:
před pilotní kabinou se rozzáří světla hvězd a vesmír se smrští a vzápětí se kolem začnou
divoce míhat stopy trajektorií nebeských těles, až se kosmická loď vynoří na jiném místě,
vzdáleném od své původní pozice. Aspoň tak si tvůrci sci-fi filmů představovali warpový
pohon – technologii, která umožňuje cestovat nadsvětelnou rychlostí.
Nyní však svítá naděje, že by warpový pohon nemusel zůstat navždy jen rekvizitou kosmických
fantazií. Nové výpočty v souvislosti s Alcubierrovým pohonem naznačují, že by za jistých okolností
mohl potřebovat dramaticky méně energie, než
se původně předpokládalo, konstatuje článek na
vědeckém serveru www.osel.cz, který přinesl informaci o nových skutečnostech k tomuto tématu.
Warpový pohon autorů sci-fi je založen na triku,
který se snaží přelstít pravidla einstenovské fyziky limitované rychlostí světla tím, že ohne časoprostor, což umožní kosmické lodi proklouznout
k požadovanému cíli rychleji, než by to dokázalo

Einsteinových rovnic z obecné teorie relativity,
ale umožňoval by cestování vesmírem zhruba
desetinásobkem rychlosti světla pomocí speciální „warpové bubliny“, vytvořené v časoprostoru
kolem kosmické lodi.
V praxi by jeho systém fungoval tak, že pohonná jednotka vytvoří kolem kosmické lodi tvaru ragbyového
míče prstenec z exotické hmoty. Ten pak způsobí
zborcení (anglicky „to warp“ – odsud název technologie) okolního časoprostoru, přičemž loď samotná
zůstane v nezhroucené bublině, v níž by se pak mohla
přemísťovat nadsvětelnou rychlostí, aniž by však
porušila nepřekonatelnou konstantu rychlosti světla.

podobný experiment. Odhady potřebného
množství energie se pohybovaly minimálně
v řádech spotřeby celé planety Jupiter. Tím se
zdála být otázka Alcubierova pohonu pohřbena
do archivu zajímavých, ale nerealizovatelných
nápadů. Jenže na nedávné konferenci 100 Year
Starship Symposium v americkém Houstonu, se
mezi odborníky objevil názor, že pohon Miguela
Alcubierra by mohl fungovat s mnohem menší
energií, než se původně předpokládalo. Je o tom
aspoň přesvědčen Harold White z Johnsonova
kosmického centra NASA. Podle jeho propočtů
by za podmínky, že by původně plochý prstenec „exotické hmoty“ Alcubierrova pohonu

Princip Alcubierrova pohonu: Záměrem je vytvořit
lokální narušení časoprostoru, který bude vytvářet
expandující vesmír za kosmickou lodí, a smrštěný
před ní. Tímto způsobem by loď byla tažena směrem
jejího určení samotným časoprostorem.

Koncept kosmické lodi budoucnosti využívající Alcubierrův pohon sestavený na základě našich současných
znalostí podle stanice Discovery Channel (vlevo) a jak si jej představuje fyzik NASA Harold White (vpravo)

světlo šířící se běžným způsobem. V polovině
90. let minulého století navrhnul mexický teoretický fyzik Miguel Alcubierre nový revoluční
koncept pohonu, který respektuje platné řešení

Zásadním problémem byla ovšem energie
nezbytná k tomu, aby takovýto systém mohl
fungovat – výpočty dospěly k takovému množství, že i největší optimisty přešlo nadšení pro

měl tvar podobný plaveckému záchrannému
kruhu, postačilo by k jeho vytvoření jen poměrně
malé množství energie. White ho přirovnává ke
hmotě o velikosti americké sondy Voyager 1.
Jinými slovy: došlo tak snížení energetických
požadavků z planety o hmotností rovnající se
více než 300 Zemí, až k objektu, který váží necelé
třičtvrtě tuny. Jeho výpočty navíc také naznačují,
že pokud by intenzita warpového pole kolísala
v čase, měl by warpový pohon spotřebovat dokonce ještě méně energie. Tato teorie a propočty
vzbudily takový zájem, že vědci přikročili k laboratorním testům zmenšené verze warpového
pohonu a pokoušejí v časoprostoru vytvářet
mikroskopické warpové bubliny. ■

Přenosný systém vyhledávání
Pomůže najít zcizené auto
Výrobce mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži, společnost Construct, svůj mechanický systém natolik technologicky a kvalitativně zdokonalila, že prakticky neumožňuje
zásadní inovace. Proto přišla s rozšířením portfolia o další služby, které mj. zahrnují např.
sledování vozidel.
Novinka v podobě přenosného vyhledávacího systému, pod názvem Construct Snooper, lokalizuje
polohu vozidla duálně pomocí GPS a GSM. Velikost
zařízení odpovídá velikosti mobilního telefonu a nevyžaduje montáž do vozidla. Multifunkční systém
je díky napájení lithiovými bateriemi nezávislý na
napájení vozidla a lze jej použít nejen ke sledování
vozu, ale i objektů, případně osob. Svou polohu
určuje ze dvou nezávislých zdrojů, BTS a GSM.

Přenos informací zabezpečuje vložená SIM karta.
Systém odesílá pravidelné reporty, jejich četnost
si nastavuje uživatel podle potřeby, o své poloze
a stavu zařízení.
Ovládání systému je možné dvěma způsoby.
Primárně prostřednictvím internetové aplikace
a v omezeném režimu také pomocí mobilního
telefonu. Výhodou je archivace komunikace, zobrazení aktuální polohy na Google Maps, zasílání

pravidelných reportů na zadaný e-mail či zobrazení
polohy v případě rušeného signálu GPS. ■
10/2012
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Nejstarší továrNa Peugeotu slaví
jubileum v Novém kabátě
Továrna v Sochaux, jeden z nejstarších podniků na výrobu automobilů na světě, která je stále
v provozu, letos slaví 100 let. Při této příležitosti byla v září slavnostně zahájena expozice
„M14, výstava století“.

Peugeot 201 – první velkosériově vyráběný model
v továrně Sochaux

zkušebních zařízení (včetně systémů pro testování odolnosti motoru či bezodrazové komory),
15 000 měřicích zařízení a také 17 testovacích
tratí v délce 32 km, včetně rychlostního okruhu
pro testy do 260 km.h-1 a rovné plochy o průměru
300 m určené především pro testování zrychlení
a brzdění v zatáčce.
Továrna si připomíná své jubileum několika akcemi,
které spojuje slogan „Svou sílu čerpáme z naší
historie“. Kromě zmíněné retrospektivní výstavy,
která potrvá do 15. října a představuje unikátní
dokumenty z centrálního archívu (v němž je uloženo přes milion fotografií). V rámci akce „na kole
do země automobilů“ si mohli návštěvníci se svými
dětmi projet na kole jednotlivé dílny, jejichž provoz
jim představili současní zaměstnanci.
Obsluha velkého lisu karosářských dílů

P

odnik, který je nejvýznamnější průmyslovou
továrnou ve Francii a symbolem automobilového průmyslu, založil Peugeot v roce
1912 pro výrobu nákladních automobilů. Po první
světové válce tam podnik soustředil veškerou
svou výrobu. V Sochaux se od založení továrny
vyrobilo více než 20 mil. vozů, např. slavné modely Peugeot 201, 203, 402, 403, 404 a 504. Dnes
je podnik s 12 000 zaměstnanci (z toho téměř
4000 pracuje v oddělení výzkumu a vývoje) nejdůležitější složkou výrobní základny skupiny PSA
Peugeot Citroën, kde se montuje 1670 automo-

bilů denně od modelů Peugeot 308, 3008, 5008
až po Citroën DS5.
I když na Sochaux také dopadl pokles prodejů
v Evropě, skupina PSA Peugeot Citroën investice
do továrny nesnížila. Nová svařovna za 150 mil. eur
bude základnou pro výrobu vozů střední třídy, které
skupina vyvíjí. Výraznou modernizací prošla i lakovna, do níž automobilka investovala 50 mil. eur,
a kde se bude využívat nový kompaktní proces
a lakování vodou ředitelnými barvami.
K továrně patří i špičkové technické centrum Belchamp, kde je umístěno na 1400 specializovaných

Aerodynamický model 402 disponoval světlomety ukrytými za mřížkou masky chladiče
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Peugeot v proudu času
●●Průmyslová historie značky Peugeot začala v regio-
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nu kolem města Montbéliard v roce 1810, kdy bratři
Peugeotové přestavěli obilný mlýn v místě zvaném

Sous-Cratet na slévárnu oceli, která měla dodávat
pružiny a pera hodinářskému průmyslu. Ten v regionu
Franche-Comté převládal. Vůbec prvním velkosériově
vyráběným vozem v továrně Sochaux byl Peugeot
201. V letech 1929 – 1937 jich bylo v továrně vyrobeno
téměř 90 000. V budovách továrny, které stojí stále na
svém místě, je dnes lisovna a svařovna.
●●S modelem 402, který byl představen v roce 1936
a jehož výroba se protáhla až do okupace, předběhnul Peugeot své konkurenty. Aerodynamický
vůz, kterému se přezdívalo „vřeteno ze Sochaux“
disponoval světlomety ukrytými za mřížkou masky
chladiče.
●●První poválečná novinka, model 203, byl představen v roce 1948. Projekt vznikal během války
v maximálním utajení a vzhledem k tomu, že šlo
o první symbol poválečné obnovy, znamenala
„dvěstětrojka“ skutečný úspěch.

automobilová technika

První poválečný model 203 vznikal během války
v maximálním utajení a zaznamenal pak velký úspěch
●●Nový Peugeot 403 byl uveden na trh v roce 1955,

rok předtím, než byl do továrny nainstalován první
počítač IBM pro řízení skladových zásob. V roce
1960, kdy se objevil model 404, se v Sochaux vyrábělo 260 000 vozů ročně a pracovalo zde 23 000 lidí.
Průmyslové budovy byly rozmístěny po obou stranách silnice 1. třídy, která probíhala továrnou a objíždět ji začala až zhruba o 10 let později.
●●60. léta poznamenala začátek reorganizace značky.
Peugeot postupně restrukturalizoval svou produkci,
výroba některých dílů byla svěřena dodavatelům
a některá výroba byla přesunuta na jiná pracoviště,
např. do Mulhouse. V roce 1968 se v Sochaux objevil
Peugeot 504, který se zde vyráběl až do roku 1985.
●●Slavná 505 se začala vyrábět v roce 1979 s benzínovým motorem a přímým vstřikováním. Za příplatek s otevírací střechou s elektrickým ovládáním.
V té době v továrně pracovalo rekordních 39 000
zaměstnanců – od tohoto roku se jejich počet
postupně snižuje. Továrna začala převádět výrobu
stále více dílčích celků na výrobce příslušenství
a dříve náročná místa nahrazovaly roboty.
●●O 10 let později, v roce 1989 doplnil výrobu vozu
405 v Sochaux model 605 s ambicí prorazit s touto
luxusní nabídkou do vyšších míst. V továrně se
postupně otevíraly různé dílny koncipované jako
„průmyslové katedrály“: v jedné se vyráběly karoserie, v dalších byla lakovna. Byly postaveny na
pozemcích získaných odklonem řeky, která do té
doby továrnu protínala.
●●Model 406 přišel v roce 1993, kdy dostala lisovna
nové vybavení, např. automatickou lisovací linku
umožňující vyrábět bok karoserie v jednom kuse.
K němu se v roce 2000 ve zcela nové montážní
dílně přidal model 607.

Sériová výroba byla na svou dobu velmi progresivní

Sériová montáž modelů Peugeot 404

Úsvit nového milénia

a další hráč mířící do segmentu vysokých vozů M1.
od Citroënu – model DS5 je první vůz
značky Citroën vyráběný v Sochaux a představuje
novou etapu vývoje řady DS. Moderní vizionářský
model dokonale splňuje koncepci značky „Creative
technologie“ a je i jasným a moderním vyjádřením
stylu. Originální výtvor představující skutečnou
technologickou inovaci. ■●
/rm/

●●V Sochaux se vyráběly vozy střední třídy a od roku

●●Luxus

2001 platforma 2. Kvůli modelům 307 sedan, SW a CC
musela továrna pracovat na tři směny a dokonce
i o víkendech. Tři roky po sobě se v Sochaux vyrábělo
více než 400 000 vozů ročně a bylo přijato více než
3500 zaměstnanců. V roce 2007 byl nahrazen model
307 novější verzí 308 a velký krok kupředu byl učiněn
v oblasti kvality. Změnila se i koncepce továrny:
průmyslové katedrály vyšly z módy, plochy dílen se
zmenšily, došlo ke změně logistiky. Kompletování
motoru začalo probíhat blíž k místu další montáže
a na scéně se objevil nový model: Crossover 3008.
●●Kompaktní Peugeot 3008 představuje novou
inovativní nabídku, nejen v rámci modelové řady
Peugeot, ale i na celém současném automobilovém trhu. Jeho koncepce i funkce využívají
veškeré know-how a hodnoty značky. Nabídku
značky v segmentu M1 doplnil po 308 SW
a 3008 model 5008, kompaktní MPV, posilující
přítomnost Peugeotu na trhu s rodinnými vozy

Dokončovací práce na karoserii vizionářského modelu
Citroën DS5
10/2012
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automobilová technika – autosalon

PODZIMNÍ RENDEZVOUS
S FRANCOUZSKÝM ŠARMEM

a 208 GTi, které se poprvé objevily jako koncepty
na ženevském autosalonu a počátkem roku by se
mohly dostat do prodejů. Pro dynamické emoce
nastoupil nový model RCZ, jehož sportovní charakter evokuje zadní část a křivky střechy s prohlubní
uprostřed. Bude vybaven výkonným motorem
1.6 THP o výkonu 260 k a specifickým nápravovým
systémem propojeným se samosvorným diferenciálem. S koncepčním vozem Onyx značka představila
svou inspiraci k neotřelým materiálům. Emotivní vůz
upoutal kontrastem nejen barev, ale i materiálů. Na
blatnících a dveřích je použitá měď, na ostatních
dílech zas matně černý karbon. Peugeot vytáhl také
dva trumfy v podobě modelu 301 pro klientelu,
kterou přitahují sedany a městského crossoveru
2008 Concept pro stále urbanizovanější svět.
Volvo již pod novým čínským managementem
vystavil allroadovou V40 Cross Country. Výběr motorizací bude stejný jako u na jaře představené V40.
Pohon všech kol je k dispozici pouze s nejsilnější
motorizací 2,5 l pětiválcem T5 o výkonu 187 kW

Na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles začal od 29. září jeden z předních světových
podzimních autosalonů. Na rozdíl od jarního autosalonu, který je každoročně v Ženevě, se
pařížská přehlídka střídá s autosalonem ve Frankfurtu. Každý den se návštěvníci v osmi pavilonech seznamují s exkluzívními novinkami, které prezentuje 270 výrobců z 23 zemí světa,
až do 14. října, kdy celá akce končí.

Z

pestré nabídky představených modelů jsme
vybrali několik premiér, konceptů a novinek,
s kterými se časem zřejmě budeme setkávat
na silnicích nebo přinejmenším s některými jejich
designovými prvky představenými na koncepčních
studiích.

Ford Mondeo

Automobilka Ford si do Paříže připravila několik
produktových novinek, ze kterých bylo nejpozoruhodnější především nové Mondeo ve třech karosářských variantách. Nová generace Mondea nezapře
kinetický design značky s působivým sportovním
vzhledem. Jako základ je použita nová globální
platforma CD, která se chlubí zcela novou zadní
nápravou s integrálními táhly. Jde o řešení, které by
podle výrobce mělo snížit vnímaný hluk a celkově
zlepšit jízdní komfort. Mezi vystavenými novinkami
nechyběla Fiesta s výběrem ze sedmi motorizací,

Peugeot Onyx

z největších rozvorů (265 cm) v daném segmentu.
Jeho prodej by měl začít koncem letošního roku.
Stahovací střecha obohatila škálu úprav modelu
DS3 Cabrio představeného ve světové premiéře.
Ze 40 vystavených sériových a koncepčních modelů byl hlavní novinkou na stánku Peugeot nový
model 208. Z 10 různých provedení 208 je patrná
snaha posunout se k luxusnějším kategoriím značky.
V definitivní verzi se předvedly modely 208 XY

Citroën C-Elysse
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či úsporný EcoSport, poháněný oceňovaným zážehovým 1,0 litrovým motorem a prostorný model
Tourneo Connect v 5místném a 7místném provedení. Podle údajů by měl mít nejnižší spotřebu ze
všech vozů svého typu.
Citroën na domácí půdě představil hned několik novinek. Nejzajímavější byl koncept Numéro 9
s výrazným a elegantním designem. Měl by být
předobrazem budoucnosti řady DS a stylingem dalších modelů řady. Použitím technologii Full-hybrid
Plug-in nabízí zajímavé jízdní hodnoty, jako např.
dojezd 50 km v elektrorežimu. Disponuje technologií, která umožní promítat holografický obraz na
zadní část vozu, varující řidiče za ním, že jedou příliš
blízko nebo parkovacím asistentem s 3D leteckým
pohledem a systémem umožňujícím detekovat překážky, jako např. chodce nebo auta a pod. Moderní
sedan C-Elysée, který by měl konkurovat Škodě
Rapid, nabízí kvalitní jízdní vlastnosti díky jedním
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Volvo V40
Cross Country

a krouticím momentem 400 Nm. Další benzínový
agregát je 1,6 T4 disponující výkonem 132 kW točivým momentem 270 Nm. Z dieselové nabídky

Opel Adam

je možno vybrat z 2,0 D4 (130 KW) nebo 2,0 D3
(110 kW) a nejmenším 1,6 D2 o výkonu 85 kW, jehož
spotřeba činí pouze 3,8 l na 100 km.
Na stánku Opelu se pyšnil malý Adam. Tak se totiž
jmenuje malý třídveřový automobil, který stojí na
zkrácené platformě Corsy. Vzhledem připomíná Fiat
500, ale je o něco větší. Karoserie nese prvky typické
pro Opla, jako např. prolisy na bocích nebo zakončení C sloupku. V nabídce bude mít tři zážehové
čtyřválce se základní 1,2 l o výkonu 51 kW, následuje 1,4 l s výkony 64 a 74 kW. Vrcholem vybavení
je infotainmentový systém se 7palcovou barevnou obrazovkou, rozhraním Bluetooth a možností
spojení se smartphony. Mezi exponáty byl i mírný
facelift modelu Astra s novým nárazníkem a maskou
chladiče. Přední světlomety zůstaly nezměněny jen
vybaveny LED denním svícením.
Japonský stánek automobilky Nissan vystavil celou
řadu vozů, které předváděly ukázku příslibů nových
technologií značky do budoucna. Z chystaných

automobilová technika – autosalon
Ve znamení Voltů a Vodíků

Seat Leon

ostrých modelů byl prezentován Juke Nismo. Pohánět jej bude upravená verze 1,6 l zážehového
přeplňovaného motoru s přímým vstřikováním,
který pochází z modelu DiG-T. Do vínku dostal
aerodynamický vzhled s vylepšeným podvozkem.
Modelem PIVO 3 ukázala automobilka celou škálu
nových technologií na budoucí možnosti městské
mobility. Navíc disponuje funkcí s možností vracet
energii z baterií vozu zpět do místní napájecí sítě.
V expozici koncernu Volkswagen byl skutečným
šampionem nenápadný vůz zdánlivě v pozadí Golf
7. generace ve verzi BlueMotion, který automobilka

Volkswagen Golf Bluemotion

sice vystavuje jako koncept, ale už s výhledem na
příští rok, kdy by se měla novinka, charakterizovaná
výrobcem jako„nejúspornější VW všech dob“ (nepočítáme-li ovšem studii„jednolitrového“ vozu, s níž lámal
rekordy ve spotřebě loni) objevit na trhu. Spotřeba je
udávána hodnotou 3,2 l nafty na 100 km, což by spolu
s četnou řadou speciálních úprav mělo vozu vybavenému 1,6l motorem TDI o výkonu 110 k umožnit na
jednu nádrž teoretický dojezd 1562 km. Zásluhu na
úsporných parametrech má nejen vyladěný motor se
systémem start/stop, ale i optimalizovaná karoserie
se součinitelem cx pouze 0,27.
Korejský tandem Hyundai-Kia sází hlavně na druhou generaci modelu cee‘d, která by měla konkurovat mj. právě VW Golfu a do Paříže přivezl dvě nové
verze: MPV Carens a „sportovněji laděný“ třídveřový
hatchback, které doplní populární 5dveřovou alternativu a kombi. V Evropě by se měly objevit
počátkem příštího roku. Nový Pro_cee‘d má být
prvním strojem, který se pokusí oslovit klientelu
vyhledávající sportovnější svezení. Základem nově
objevené zábavné stránky dosud jen rodinného
automobilu se stane verze vybavená přeplňovanou
šestnáctistovkou o výkonu kolem 200 k.

Škoda Rapid

Na žádné akci podobného druhu samozřejmě už nesmí chybět elektromobily, hybridy a plug-iny sledující trend bezemisní či
nízkouhlíkové dopravy. Ani v Paříži tomu
nebylo jinak.
Toyota v Paříži představila pod označením iQ EV
elektrifikovanou verzi svého nejmenšího modelu iQ
s udávaným dojezdem 85 km (což jej kategorizuje
jako vyloženě městské vozítko), a zajímavou možností doplňkového systému pro rychlonabíjení, jež
by měl 12 kWh akumulátor doplnit na 80 % z celkové
kapacity již během čtvrthodiny. Což sice představuje
velmi slušný čas, ale realita bývá většinou horší, to se
týká nejen nabíjecích časů, ale i dojezdu, takže údaje
výrobců je lepší brát s určitou rezervou.
Honda lákala v kategorii hybridů na sportovní
model CR-Z, faceliftovaný model pro rok 2013.
Celkový výkon hybridní soustavy činí 135 k, z toho
necelých 120 připadá na benzinový čtyřválec.
Sportovní charakter má zdůraznit tlačítko funkce
Sport Plus, které bude (v případě, že to dovoluje
stav baterií, jež musí být nabité aspoň na polovinu
své kapacity) po dobu 10 s dodávat maximum
z obou motorů.
Dvoudveřové hybridní koncepční kupé Lexus
LF-CC, které přivezla na autosalon tato značka je
vůz klasické koncepce. 2,5l zážehový čtyřválec
s přímým vstřikováním doplňuje nespecifikovaný
elektromotor. Zajímavým prvkem byly projekční
LED světlomety.
K vyšší třídě elektromobilů patří rovněž nový
Infiniti koncept LE - vůbec první elektromobil
této značky, signalizující, že automobilka má ambice i v tomto segmentu. Vybaven je elektromotorem o výkonu 100 kW a bateriemi s kapacitou
24 kWh. Výrobce slibuje dojezd až 160 km, bezdrátové dobíjení nebo rychlodobití (na 80 %) za
půl hodiny a luxus spojovaný tradičně se značkou.
S pozoruhodnou novinkou se prezentovala automobilka Nissan – futuristický koncept TeRRA je poháněn
vodíkovými palivovými články, a to tak, že napájejí
energií dvojici elektromotorů umístěných v kolech
vozu, což odpovídá systému 4x4. Se sériovou výrobou tohoto vozu Nissan nepočítá, ale některé z jeho
prvků se objeví v jiných modelech. Za pozornost stojí
každopádně „digitální“ interiér vozidla.
Přehlídku asijské elektromobility doplnil koncept
SsangYong e-XIV. Jde již o třetí verzi tohoto vozidla, která ovšem spadá svou podstatou do kategorie hybridů – po ujetí ca 80 km na elektřinu
a vyčerpání zásoby energie v 16 kWh akumulátoru přijde ke slovu benzínový litrový dvouválec
s generátorem a možnost dalších 600 km navíc.
Evropské automobilky rovněž prezentovaly
své novinky v tomto segmentu. Automobilka
Porsche představila svůj koncept Panamera také
s hybridním pohonem o výkonu 416 k a s udávanou spotřebou 3,5 l/100 km s možností dobíjení
z domácí zásuvky.
Zájem vzbudil i Mercedes B Electric drive. V jeho
výbavě je elektromotor o výkonu 136 k, jednostupňová redukční převodovka a soustava li-ion baterií
umístěná pod podlahou, aby nezasahovala do

prostoru pro cestující, která by podle údajů automobilky měla vozu zajistit dojezd 200 km. Nabíjení
lze provádět buď pomocí vysokonapěťové zásuvky
za méně než hodinu na plnou kapacitu, nebo
z běžné domácí zásuvky, která během hodiny
dodá dostatek energie na ujetí 100 km. Maximální
rychlost je elektronicky omezena na 150 km.h-1
kvůli ochraně baterií před rychlým vybitím.
Ani domácí výrobci nechtějí zůstat pozadu.
Renault představil hybridní koncept Vel‘roue, vycházející z modelu Kangoo. Spalovací motor doplňují dva elektromotory v zadních kolech a sada
baterií o kapacitě 10 kWh pod zadními sedadly.
Vůz disponuje i robotizovanou převodovkou.
Dojezd na elektřinu má dosahovat 50 km, než nastoupí spalovací motor. Zajímavá je ale i možnost
přepnout do režimu 4x4, kdy benzinový motor
pohání kola přední a elektromotory kola zadní,
pokud je ovšem k dispozici dostatečná kapacita
baterií. Se sériovou výrobou se však nepočítá.
Plnohodnotný elektromobil předvedl ve své expozici Citroën v podobě elektrické verze populární
ho modelu DS3 s označením Electrum. Lithiové
akumulátory o kapacitě 17,5 kW pohánějí dva
vpředu umístěné elektromotory s celkovým výkonem 130 kWh, dojezdová vzdálenost má činit
až 120 km a pomocí rychlonabíječky by se měly
akumulátory doplnit na 80 % během 30 minut.
K čistým elektromobilům se řadí i Lumeneo
Neoma, jakýsi elektrický smart po francouzsku,
ovšem pro čtyři pasažéry. Vozítko o rozměrech 1,66
x 2,69 m, výšce 1,48 m a hmotnosti 850 kg pohání
synchronní elektromotor o výkonu 46 k, který mu
dokáže udělit max. rychlost 110 km.h-1. Výrobce
uvádí dojezd 140 km a dobu nabíjení čtyři hodiny.
O tom, že elektromobily, byť se s nimi setkáváme
obvykle v podobě menších aut, ale nemusí být
žádná„ořezávátka“, se už snažila přesvědčit americká
automobilka Tesla svým proslulým roadsterem, ale
skutečným trhačem asfaltu je novinka firmy Mercedes Benz: model SLS AMG Electric Drive disponuje
ve čtyřech v kolech osazených elektromotorech
souhrnným výkonem neskutečných 750 k a futuristický Concept One chorvatské tuningové firmy
Rimac Automobili (který však v Paříži k vidění nebyl)
jich má dokonce přes tisícovku. Na autosalonu se
zato představil hybridní supersport v podobě konceptu McLaren P1 s lehkou karosérií z uhlíkových
vláken, který by se měl v sériové podobě objevit
příští rok. Výrobce však zatím neuváděl podrobnější specifikace o jeho výkonových parametrech.
Nicméně je zřejmé, že s návratem k elektrickému
pohonu to automobilky myslí vážně v nejrůznějších
podobách a hodlají jeho potenciál využít doslova
na maximum. ■
/kv/

Nissan TeRRA
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FORD FOCUS 1,0 ECOBOOST  ODVAHA SE VYPLÁCÍ
Počátkem roku představil Ford technicky nejmenšího zástupce rodiny EcoBoost. Jde o jednolitrovou jednotku se třemi válci, která vhodně doplní verze 1,6 a 2,0 l EcoBoost. Tříválcový
motor pohání většinou miniauta jako jsou kolínská trojčata nebo Škoda Citigo, byl jsem proto
zvědavý, jak si malý motor poradí s nejrozšířenějším modelem automobilky, jakým je vůz
nižší střední třídy Focus. A byl jsem mile překvapen.

Shift, která sama dokáže přeřadit na jiný rychlostní
stupeň a jízda je tak plynulejší a úspornější než
klasické automaty. Přitom nárůst spotřeby ve srovnání s manuální převodovkou je téměř neznatelný.
Tříválec po nastartování vyloudí výraznější zvuk, ale
ten se po rozjetí ztratí v běžném hluku od vozovky.
Překvapením byla akcelerace na dálničním úseku,
kde malý motor dával 5dveřovému Focusu výbornou
agilitu. V běžných jízdních situacích dokonce působí
silnějším dojmem, než klasický agregát 1,6 l. O něco
horší je to při popojíždění v koloně, kde mu nízké
otáčky moc nesvědčí. Při kombinovaném provozu
jsem naměřil spotřebu 6,3 l. Hluk v kabině je při nízkých rychlostech minimální a při vyšších dálničních
rychlostech nebrání uživatelskému komfortu. Díky
lehčímu motoru a tím i nižší provozní hmotnosti dostal podvozek měkčí pružiny a k tomu doladěné tlumiče, takže v kabině je cítit lepší komfort odpružení.

Technologie, které pomáhají a chrání

N

a redakční test jsme si vybrali 5dveřovou
variantu hatchbacku Focus s nejmenším
litrovým motorem EcoBoost. Focus nezapře fordovské provedení karoserie v kinetickém
designu. Přímé hladké linky se střídají s prolisy
evokující dravější dojem. Pětiúhelníkové přední
bixenonové světlomety s denním LED svícením jsou
skvěle doplněny kulatými tubusy mlhových světel.
Nejvíc mě ale zaujala finesa v podobě výsuvných

chráničů dveří, které se vysunou automaticky při
otevření a zabrání hraně dveří ťuknout do laku sousedního vozu. Jelikož testovaný model disponoval
minirezervním kolem, byl objem zavazadlového
prostoru průměrných, ale dostačujících 316 l (při
plnohodnotné rezervě je 277 l).
V moderním interiéru, prostorově výrazně tvarovaném, je patrná ukázka pěkného dílenského
zpracování v kombinaci kvalitních měkčených
materiálů. Uspořádání palubní desky a ovladačů
je podmíněno potřebám řidiče. Nastavitelná přední
sedadla jsou umístěna níž než v předchozím modelu a nabízejí dostatek místa. I když šlo v našem
případě o hatchback, bylo na zadních sedadlech
dostatek prostoru i pohodlí. Středová konzola
s krátkou řadicí pákou nabízí řidiči přehledné
ovládání audia a klimatizace. Zajímavá je rovněž
ruční brzda v nezvyklém tvaru písmene Z.

Ford vybavil Focus nejmodernějšími technologiemi
jako např. elektrickým posilovačem řízení EPAS,
který se aktivuje jen v případě potřeby. Systémem
Stop-Start, který dokáže snížit spotřebu o 10 %
v městském provozu. Ukazatel řazení navrhuje
optimální volbu rychlostního stupně. Inteligentní
ochranný systém IPS v sobě zahrnuje např. rám
karoserie z vysokopevnostní oceli pro pevnou
ochranu. Systém prevence nárazu při nízké rychlosti
do 30 km.h-1 pomocí senzorů, které zaznamenávají

Nejmenší agregát

Chrániče hrany dveří se automaticky vysunou při
otevření a zabrání poškození laku při „ťukancích“ na
parkovišti, poté se opět se zavřením dveří zasunou
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Testovaný Focus poháněl nejmodernější zážehový
motor 1.0 EcoBoost, který i přes svou váhu a malým rozměrům poskytoval výkon 92 kW (125 k)
a točivý moment 170 Nm (od 1500 až do 4500
ot.min-1 ), odpovídající většímu agregátu. Nejmenší
jednotka je provedena v kompaktní litinové konstrukci, aby vydržela současně vysoký tlak, vibrace
a velké teploty.
Technicky má novinka stejně jako ostatní motory
EcoBoost přímé vstřikování benzínu, přeplňování
turbodmychadlem a plně proměnné časování sacích
i vstřikovacích ventilů Ti-VCT (Twin Independent
Variable Camshaft Timing). Místo vyvažovací hřídele,
která potřebovala více prostoru, je použit inovativní
asymetricky vyvážený setrvačník, působící jako tlumič vibrací nevyváženého chodu řadového tříválce.
Motor byl propojen se 6stupňovou převodovkou,
ale na výběr je také možnost osazení 6stupňovou
dvouspojkovou automatickou převodovkou Power-

Půdorys nejmenšího zástupce EcoBoost je tak malý,
že by se vešel na papír velikosti A4, ale na výšku je
poměrně vysoký

náhlé zastavení vozu před, aktivují automaticky brzdnou soustavu. Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systém pro automatické
navrácení do jízdního pruhu. Systém Blis pro hlídání
mrtvého úhlu nebo sledování bdělosti řidiče.
Technologie downsizingu sice sníží spotřebu motoru, ale jde hlavně o emise CO2, protože zpřísňující
emisní normy tlačí na výrobce automobilů, takže
malé motory, jako testovaný tříválec budou postupně nahrazovat atmosférické šestnástistovky.
I když výrobce testuje motor na provozní hodiny,
otázkou je, jak dlouho takový motor, jehož konstrukce vyžaduje extrémní hodnoty, vydrží opravdu
v reálných podmínkách provozu. ■
/pk/

test
poradila. Motor působí dynamicky a disponuje
velmi příjemným chodem. Hladká, 6stupňová manuální převodovka je velmi dobře odstupňovaná.
Při plném obsazení jsem si musel při předjíždění
podřadit, ale jak už jsem napsal, auto je spíše na
ekonomický provoz, takže dynamika není jeho
dominantním prvkem. Udávanou spotřebu 4,5 l
v kombinovaném provozu se mi nepovedlo dosáhnout, protože jsem nejel podle daných regulí,
ale 5,3 l není špatný průměr.
Jízdní vlastnosti jsou na velmi dobré úrovni. Vrozenou nepatrnou nedotáčivost v zatáčkách pěkně
srovná stabilizační systém. Odpružení podvozku
pracuje s tužším pérováním, ale konstruktérům

VOLVO V60 D2 1.6D DRIVE JE O BEZPEČNOSTI
Když se řekne Volvo, jako by se řeklo bezpečnost. A to zcela oprávněně. Každá z automobilek
při vývoji nových modelů dbá stále více na bezpečí posádky, ale marná sláva, Volvo je na
vrcholu, co se týče bezpečnosti. A není to jen v nárazových testech Euro NCAP, ale také v nových přísnějších nárazových testech amerického IIHS, který potvrdil prvenství automobilky
v automobilové bezpečnosti.

K

redakčnímu testu jsme měli možnost vyzkoušet rodinný kombík s paketem DRIVe. Jde
o velmi pěkně tvarovanou karoserii a o jeden
z nejoblejších modelů značky. Volvo jej sice deklaruje jako praktický sportovní vůz, ale vzhledem
k motorizaci a velikosti modelu se dá soudit, že se
nejedná o akční trhač asfaltu. Jak už jsem uvedl,
na prvním místě jde o bezpečnost a díky paketu
DRIVe je model zaměřen na spotřebu a ekologii.
Jeden z nejelegantnějších kombíků střední třídy
přebírá bezpečnostní systémy z luxusnějších verzí.
S předchozí výrobní řadou nemá téměř nic společného. Design karoserie připomíná kupé, ale s dostatečně velkým (430 l) zavazadlovým prostorem.
Příjemně překvapil interiér ve verzi Ocean Race,
který se odlišuje od ostatních verzí V60. Název
a designové prvky světoznámého jachtařského
závodu je patrný ve viditelných detailech. Zdobí
komfortní sedačky, prahy nebo středovou konzoli.
Elektronicky stavitelné sedačky poskytují vynikající
komfort sezení, tříramenný volant obšitý měkkou

kůží sedí v rukou, jako by byl dělaný přímo na konkrétního řidiče. Jemně natočený středový panel je
posetý tlačítky, takže je zapotřebí trochu studia, než
si uživatel zvykne. Působivá je středová kaplička se
dvěma kruhovými dobře čitelnými «budíky», které
uvnitř disponují údaji z palubního počítače. Na
zadních sedadlech si cestující užijí stejného pohodlí
s dostatkem místa ve všech směrech a navíc při
obsazenosti jen čtyř pasažérů je k dispozici praktický
vyklápěcí stolek.
Maloobjemový turbodiesel nepochází z vývoje
Volva, ale z dílny PSA. Jde o velmi úspornou jednotku, kterou nabízejí ve svých modelech např.
Ford, Peugeot nebo Citroën. Vznětový agregát
o zdvihovém objemu 1560 cm3 nabízí pro pohon
předních kol největší výkon 84 kW při 3600 ot.min-1.
Jeho maximum točivého momentu je 270 Nm
v rozmezí 1750-2500 ot.min-1. Na první pohled se
zdá, že kombík V60 je těžké auto a s takovou motorizací bude mít problém, ale 1,6 si s ním dobře

se povedlo výborně sladit jízdní agilitu s vysokou
mírou komfortu. K tomu přispívá také dobré odhlučnění interiéru.
Model V60 je velmi pohodlné auto na rodinné cestování, které snoubí perfektní design s dokonalou
bezpečností, mezi které patří např. systém zabraňující kolizi a systém detekce chodců, který dokáže
rozpoznat chodce v jízdní dráze vozidla.

Preventivní bezpečnost

Hlavní systém City Safety předchází srážce při nízkých
rychlostech. Laserová technologie dokáže rozeznat
stojící nebo pomalu se pohybující vozidla vepředu.
V případě rizika aktivuje brzdový systém. Adaptivní
tempomat automaticky přizpůsobí rychlost jízdy podle vpředu jedoucího vozidla. Technologie varování
před kolizí s automatickou brzdou zabezpečí,
že v případě přiblížení se k vozidlu vepředu, nebo
při vstupu chodce do vozovky, systém aktivuje plné
brzdění. Sledování bdělosti řidiče upozorní zvukovým signálem unaveného řidiče při rychlostech nad
65 km.h-1 a současně zobrazí zprávu s doporučením na
přestávku. Výstraha při opouštění jízdního pruhu
detekuje značení jízdních pruhů a polohu vozu na
silnici. Při vyjetí z jízdního pruhu bez blikače systém
zareaguje zvukovým signálem. Detekce dopravních
značek hlídá omezené rychlosti a zákazy předjíždění.
Systém dynamického řízení stability a trakce
zaznamenává směr vozu a rychlost klopení karosérie.
Při potenciálním smyku reaguje snížením výkonu motoru nebo brzděním jednoho nebo více kol. ■ /kb/
10/2012
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Kurzarbeit odstartoval taKé v ČesKu
– nese název „vzdělávejte se pro stabilitu“
Od září odstartoval i v ČR tzv. kurzarbeit (z německého označení zkrácené pracovní doby, kde
bylo toto řešení již nasazeno) – jedno z opatření na podporu udržení zaměstnanosti v období
hospodářských potíží. Stát pomůže firmám, které se dostanou do problémů, udržet si v těžkých
časech kvalifikované pracovníky.
Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“, který připravilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), má
pomoci udržet zaměstnanost v podnicích a posílit odborné znalosti zaměstnanců v období od
poloviny září 2012 (odkdy také mohou firmy, které
mají zájem o zařazení do programu, podávat své
žádosti) do konce srpna 2015. Na projekt je určeno
400 mil. Kč z evropských fondů (po vyhodnocení
výsledků předpokládá plán MPSV uvolnění dalších
až 400 milionů, ale realita bude záviset na aktuální
situaci a možnostech v dané době).
Projekt už dříve podporoval hlavně Svaz průmyslu
a dopravy, jeho zavedení v ČR však bránily hlavně
nevyjasněné možnosti financování – nesouhlasilo s ním ministerstvo financí, protože by zatížilo
státní rozpočet. Poté, co se podařilo překonat tuto
překážku, odstartoval od září letošního roku, pro
zavedení programu byly využity peníze z evropského sociálního fondu. Státu se však navíc peníze
vynaložené na podporu firem v potížích v podstatě vrátí – státní kasa totiž ušetří na podporách
v nezaměstnanosti, které by jinak bylo nutno vynakládat na pracovníky, které by firmy byly nuceny
propustit, a zaměstnaní budou naopak i nadále
přispívat do státní kasy na daních. Ministerstvo
práce a sociálních věcí odhadlo, že by si opatření
na podporu zaměstnanosti vyžádala náklady za
jednu miliardu až 6,22 mld. Kč (v nejkritičtějším
případě, když by se opakovala hospodářská krize
z roku 2009).

Ne kopie zahraničních receptů,
ale vlastní alternativa
Jak uvedl mluvčí svazu Průmyslu a dopravy Milan
Mostýn, nejde o kopii klasického kurzarbeitu v pravém slova smyslu tak, jak byl aplikován v Německu,
kdy lidé zůstávají doma, ale program pouze jím
inspirovaný. Model uplatněný v Česku je založen na
vzdělávání pracovníků (zejména v oblasti podpory
jejich technických dovedností) po určitou dobu, kdy
firma musí čelit jasně definovaným ekonomickým
potížím. Jde v podstatě o analogií již dřívějších
50
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projektů typu Vzdělávejte se, Vzdělávejte se pro
růst či Školení je šance.
Řešení použité v některých zemích na záchranu
pracovních míst v době nedávné hospodářské
krize se v ČR uplatnilo v odlišné podobě. Jeho princip spočívá v tom, že firmy, které dočasně přijdou
o více než pětinu tržeb, ale nebudou se chtít zbavit
zaměstnanců, mohou požádat o pomoc stát. Program „Vzdělávejte se pro stabilitu“, který spustilo
v polovině září Ministerstvo práce a sociálních věcí,
jim může krátkodobě ulehčit od fixních nákladů.
Stát firmě doplatí část mzdy za dobu, kdy se zaměstnanec vzdělával, a to v objemu až 31 000 Kč
měsíčně a uhradí i náklady na školení po dobu až
půl roku (ve zdůvodněných výjimečných případech to může být dokonce až jeden rok). Vzhledem k tomu, že projekt je financován z evropských
peněz, nevztahuje se tato možnost na subjekty
v pražském regionu, protože ty nemohou pobírat
peníze z fondů EU.

Pozdě, ale přece…
„Tento projekt, který se podobá německému
kurzarbeitu, přichází pozdě, nicméně je to lepší
než nic,“ konstatovala ředitelka Asociace malých
a středních podniků Eva Svobodová s tím, že firmy
postižené krizí mohly už v letech 2009 a 2010 získat
podobné dotace v rámci projektu „Vzdělávejte se“.
Jak uvedl náměstek ministra práce a sociálních
věcí Karel Machotka, z dosavadních zkušeností
malých a středních podniků vyplývá,
že dotace čerpaly především na rozvoj měkkých dovedností a nikoli na
odborný rozvoj – největší zájem byl
o jazykové kurzy, dále logistiku a skladování, strojírenské kurzy a kurzy IT.
Nyní firmy nebudou na rozdíl od některých předchozích programů tak
striktně omezeny v tom, jaké kurzy mohou svým zaměstnancům nabídnout,
takže projekt zahrnuje jak specifické odborné vzdělávání, tak obecněji pojaté
kurzy, ovšem musejí splňovat jednu
základní podmínku: být vždy zaměřeny
na zvyšování kvalifikace, což vylučuje
např. školení základních počítačových dovedností
apod. Zaměstnanci se budou moci vzdělávat jak
mimo firmu, tak přímo na pracovišti. Účast zaměstnanců v projektu bude dobrovolná, o konkrétních
podmínkách účasti na odborném rozvoji uzavře
zaměstnavatel s pracovníkem kvalifikační dohodu,
která se bude řídit současným zákoníkem práce
a pro zaměstnance z ní zároveň vyplývá i závazek
u zaměstnavatele po určitou dobu zůstat.
Ne všichni jsou však programem nadšeni a objevují
se i výhrady k tomu, jak je organizován s tím, že takto

Kurzarbeit označuje pojem používaný pro
dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem
a státem, kdy se zaměstnavatel zaváže, že
přes ekonomické potíže nebude propouštět
zaměstnance, ale pracovníkům se zkrátí
pracovní doba a ušlý příjem z rozdílu jim
doplácí stát. Tento model byl použit v několika
evropských zemích během ekonomické krize
v roce 2009. V případě Německa, které dalo
tomuto řešení obecně používaný název, byli
zaměstnanci po nějakou dobu doma za nižší
plat, než kdyby naplno pracovali, ale nepřišli
o práci. Firmy však se svými zaměstnanci
neztratily kontakt a mohly je opět zapojit do
výroby poté, co krize odezní.
koncipovaný projekt bude přínosem pouze pro
vybrané firmy, které předloží reálný plán budoucího
vývoje, jež zhodnotí Úřad práce a ten vybere ty,
kteří peníze dostanou podle vlastních představ.
Takže hrozí, že program, který má pomoci udržet
si potřebné pracovníky firmám ohroženým krizí,
pomůže k evropským penězům hlavně těm, které
se umí dobře zorientovat v dotačních programech
a budou nabízet zpracování dokumentace pro
tento projekt, školicím firmám a střediskům, a místním bossům, jimž Úřad práce „přihraje“ peníze do
jejich firem. ■

Podmínky pro získání dotace
z programu Vzdělávejte se
pro stabilitu:
Meziroční kvartální pokles tržeb na zaměstnance za poslední čtvrtletí o více než 20 %.
Firma není aspoň jeden kalendářní měsíc před
podáním žádosti schopna přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu celé týdenní pracovní
doby kvůli dočasnému omezení odbytu výrobků či služeb, není schopna zaměstnancům
přidělovat práci v rozsahu přesahujícím pětinu
týdenní pracovní doby. Výpadek práce však
zároveň může činit maximálně 60 % stanovené týdenní pracovní doby. Maximální výše
náhrady mzdy na školeného zaměstnance
31 000 Kč měsíčně. Pokrytí nákladů na externí
vzdělávací kurzy nebo náklady na interního
lektora do výše 230 Kč za hodinu. Maximální
doba účasti firmy v programu je 6 měsíců, ve
výjimečných případech 12 měsíců.
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Český strojírenský průmysl si v rámci
regionu vede dobře
České strojírenství patří v mezinárodním srovnání z pohledu svého financování mezi vůbec
nejlepší v regionu střední a východní Evropy a vykazuje obecně slušnou platební morálku.
Vyplývá to z výsledků nejnovější zprávy úvěrové pojišťovny Atradius, která provádí tradiční
srovnávání firem z pohledu jejich stability a dalších ekonomických aspektů
„České banky jsou konzervativní, a tak je počet vysoce úvěrovaných společností v zemi malý. Likvidita
podniků je dobrá,“ hodnotí aktuální situaci nejnovější
zpráva nizozemské úvěrové pojišťovny Atradius, v níž
čeští strojaři figurují spolu se Slováky a Rakušany na
vrcholu srovnávacího žebříčku, který srovnává průmysl
v regionu. Podle studie, o jejích výsledcích přinesl infor-

maci ekonomický deník E15, je důvodem i skutečnost,
že obor stojí na vlastních nohou a není zatížen velkými
dluhy, a také rozvinutý automobilový průmysl, který
vytváří velký prostor pro subdodavatele.
Analytici nizozemské společnosti však poukazují
i na rizikové faktory ovlivňující český strojírenský
průmysl. Mezi nejkritičtější patří podle studie pře-

devším silná orientace na německý trh, který je na
druhou stranu zase sám do značné míry závislý na
asijských objednávkách. Obchodníkům také stále
působí problémy výkyvy ve směnném kurzu eura
a koruny, který české vývozce často znevýhodňuje.
V oblasti platební morálky, která patří tradičně k oblastem, na něž se Atradius ve svých průzkumech
výrazně zaměřuje, vykazují české strojírenské firmy
průměrnou dobu čekání na splátku faktury běžnou
v rámci oboru 46 dnů, což je o týden déle, než je
obecný průměr doby proplácení faktur v Česku, takže
strojaři se víceméně příliš neodchylují od běžných
zvyklostí a dodržují standardní platební morálku. Jsou
na tom lépe než průměr západní Evropy, kde podle
červnového průzkumu společnosti Atradius činí průměrná doba čekání na úhradu pohledávek 51 dnů
a za platbu předem jsou nabízeny výrazné slevy. ■

ve výrobě komunikaČní techniky dominuje
Čína: huawei předstihla ericsson
Telekomunikační trh má nového krále. Od léta letošního roku je světovou jedničkou ve výrobě
telekomunikační techniky čínská společnost Huawei, která ohlásila pololetní tržby 16,1 mld.
dolarů, a vystřídala tak v čele žebříčku dlouholetého dosavadního lídra: skandinávskou firmu
Ericsson, která za stejné období vykázala „jen“ 15,25 mld.
Huawei je dlouhodobě specialistou hlavně na infrastrukturu pro mobilní operátory a v této oblasti je,
jak poukázal časopis Economist, také nejsilnější. Zatímco v Evropě, kde je na trhu relativním nováčkem,
se firmě daří získávat často velmi prestižní zakázky.
Podílí se na více než polovině chystaných 4G sítí
a v poslední době sílí i její aktivity v oblasti spotřební
elektroniky, kde se začíná prosazovat v segmentu
mobilních komunikací, zejména cenově přístupných smartphonů. Mimo Čínu je značka relativně
málo známá a také v problematičtější situaci.

Technologická konkurence
nebo hrozba?
Američané ji např. vnímají nejen jako konkurenci
vlastním technologickým firmám, ale i jako přímou
hrozbu, protože vedení Huawei má úzké vazby na
čínskou armádu, takže společnost navíc čelí na americkém trhu podezření ze špionáže. Zpravodajské
služby se obávají hackerských útoků a odposlechů, a upozorňují, že Huawei pro to jako výrobce
a správce sítě získává ideální podmínky. Západním

vládám také vadí ekonomické zvýhodnění a podpora, jichž se firmě dostává od státu. Opatrnost je namístě, uvedl Economist, ovšem zároveň poukazuje
na to, že bránit Huawei v zisku komerčních kontraktů
jako to např. učinila Austrálie, když firmě zabránila
zúčastnit se výstavby celostátní širokopásmové sítě,
by byla chyba. Jako pozitivní faktor vidí zejména
to, že Huawei svými cenami, které se snaží držet
na nízké úrovni, přispívá k udržení konkurenčního
prostředí, jež nutí ostatní prodávat výrobky levněji.

Kopírování už netáhne,
nastupuje vlastní vývoj
Huawei rovněž reprezentuje nový trend, který mění
image Číny jako velmoci na kopírování cizích myšlenek, od níž lze očekávat hlavně levné a nepříliš
spolehlivé výrobky často sporné kvality. Cenově
sice nabízí produkty a služby pod úrovní západní
konkurence, ale zaměřuje se na vlastní inovace
a nabízí výrazně vyšší kvalitu, než s jakou byla obvykle spojována technika čínské provenience, a také
lepší technickou podporu. „Technologie už máme

paradox Českého školství: potýká se s nedostatkem
peněz, ale díky špatným projektům přijde o miliardy z eu
V programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
byla ministerstvu kvůli problémům s čerpáním
pozastavena dotace 1,2 mld. Kč. Na splnění požadavku Evropské komise a zaslání návrhu oprav
systému dostalo ministerstvo čas do září, ale ČR
nestihne v programu EU na vzdělání vyčerpat
čtyři až pět mld. Kč. Rozpočtu by se to nemělo

dotknout, uvedl ministr školství Petr Fiala s tím,
že příjemce peněz z programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost to nepostihne.
Důvodem jsou prý nekvalitně připravené projekty
a zpožďování. Problémy s čerpáním z EU má ministerstvo dlouhodobě, nyní se pokusí vyjednat
s Evropskou komisí tzv. finanční korekce ve výši

Huawei Technologies loni otevřela u italského Milána
nové vývojové středisko na mikrovlnné technologie,
do něhož hodlá investovat do roku 2015 zhruba 100
mil. eur a zaměstnat v něm stovku výzkumníků

srovnatelné, jsme schopní udělat prakticky cokoliv
ve velice krátké době,“ konstatoval v rozhovoru pro
ekonomický deník E15.cz Zbyněk Pardubský z české
pobočky Huawei. Firma patří nyní už mezi hlavní
světové registrátory technologických patentů, přes
desetinu svých tržeb investuje do vývoje a výzkumu
a zhruba polovina z úctyhodného počtu 140 000
jejích zaměstnanců působí právě v oblasti inovací.
V Česku se dodávky Huawei podílejí na vybavení podstatné části datových a technologických center všech
tří tuzemských operátorů. Komponenty této značky
se uplatnily v GSM síti i při výstavbě 3G infrastruktury
a pilotní provoz Telefónicy je v případě datových mobilních sítí čtvrté generace (LTE) založen právě na technologiích Huawei. A firma má ambice vybavení pro
sítě LTE v další fázi budování nejmodernější generace
komunikační infrastruktury i dalším operátorům. ■

750 mil. až jedné miliardy korun. Jde o peníze,
které EK neproplatí na schválené projekty, ale
lze je využít v jiných výzvách. Pokud se to však
nepodaří, pocítí to státní rozpočet.
Z programu mělo Česko do roku 2013 na nejrůznější výukové projekty získat celkem 1,83 mld. eur
(přes 45 mld. Kč). Vláda se ale rozhodla převést
miliardy korun do programu Lidské zdroje a zaměstnanost spravovaného ministerstvem práce,
vzhledem k tomu, že hrozilo riziko, že by se nepodařilo všechny peníze vyčerpat. ■
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EVROPA CHCE SYSTÉM AUTOMATICKÉHO BRZDĚNÍ
DO POVINNÉ VÝBAVY VOZIDEL UŽ PŘÍŠTÍ ROK
Spektrum povinně montovaných asistenčních systémů řidiče, které prosazuje EU jako prvky,
jimiž musí automobilky povinně vybavovat své nové modely, se zřejmě brzy rozšíří o další
technologii: systém samočinného nouzového brzdění. Cílem je zásadním způsobem snížit
počet havárií, resp. omezit jejich následky, a to zejména v městském provozu.
Samočinné nouzové brzdění, známé pod výrazem
Autonomous Emergency Braking (AEB či obdobné
technologie pod jiným označením), představuje jeden z klíčových bezpečnostních prvků moderních aktivních tempomatů. Systém je schopen vůz v případě
dojíždění pomalejšího či stojícího vozidla automaticky
zpomalit, ale v případě potřeby i zcela zastavit a to,
je-li to urgentní, dokonce i bez zásahu řidiče (který je
ovšem v běžném režimu nejdříve systémem varován
a vyzván k podniknutí odpovídajících kroků). Dosud
se tento systém objevoval hlavně ve výbavě vozů
vyšší třídy nebo jako speciální doplňkové vybavení.
EU nyní plánuje, že od listopadu příštího roku se
systém automatického brzdění AEB stane povinnou
výbavou všech nových užitkových vozidel, a postupně by měl zamířit i do segmentu osobních automobilů. Pomoci k tomu by měla i autorita Institutu
EuroNCAP (European New Car Assessment Program),
který plánuje zahrnout od roku 2014 do hodnocení
bezpečnosti osobních vozů kromě ESP, omezovače

rychlosti apod. právě AEB. I když sice nepůjde vyloženě o povinné vybavení, je pravděpodobné, že
výrobci usilující o získání co nejlepšího hodnocení
v testech NCAP jej do výbavy svých modelů zahrnou.
Z nedávno zveřejněných výsledků průzkumu Eu-

AEB by se mělo v Evropě stát brzy standardem

roNCAP vyplývá, že systémy asistovaného nouzového brzdění sice mohou snižovat počet nehod
až o 27 %, nicméně dostupnost AEB v Evropě zdaleka není standardizována. Na evropském trhu je
k dispozici pouze 21 % vozidel vybavených tímto
systémem a 66 % výrobců jej u žádného ze svých

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA MÁ DO PĚTI LET
„VYČISTIT“ HLAVNÍ TRASY OD BILLBOARDŮ
Prvního září vstoupila v platnost novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
která mění zejména podmínky pro umisťování a provozování reklamních zařízení na dálnicích,
rychlostních komunikacích a silnicích první třídy, a zavádí některé novinky týkající se měření
povolené hmotnosti vozidel.

Hlavní tahy bez reklam?
Reklamní zařízení umístěné v silničním ochranném
pásmu dálnice a silnice první třídy (viditelné přímo
z komunikace) lze podle nové právní úpravy povolit
pouze tehdy, pokud slouží k označení provozovny
umístěné do 200 m od takové reklamy, mimo zastavěné území. Většinu klasických billboardů, v podobě,
v níž se s nimi setkáváme v zástupech podél silnic
a dálnic novela už přímo zakazuje a většina z těchto
reklamních ploch by tak měla do 5 let úplně zmizet.
Pro řidiče by tak měly být silnice bezpečnější, pokud
jde o riziko rozptylování jejich pozornosti agresivní
reklamou. Méně nadšení jsou z nových předpisů
pochopitelně zadavatelé reklamy a agentury, které ji
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realizují. Musí sice respektovat novou úpravu, kterou
někteří označují za „rozumný kompromis“, vzhledem
k tomu, že byla přijata mírnější varianta (tedy odstranění reklamy z blízkosti míst kde se jezdí rychle
– původní poslanecký návrh totiž zahrnoval i silnice
2. a 3. třídy), ale upozorňují, že může vést k rozmachu
tzv. černé reklamy. Podle nich lze předpokládat, že
po 5leté lhůtě, která je určena na odstranění reklam
vzhledem k již uzavřeným smlouvám s majiteli pozemků, na nichž nosiče stojí (poslední billboardy by
tedy měly zmizet k 31.12.2017) může dojít k výstavbě
nelegálních panelů, které bezpečnostní opatření
vymezená předpisy splňovat nebudou.
Ne všechny reklamní agentury jsou však s novelizací smířeny. Společnost ACE Media, kterou novelizovaný zákon postihne nejvíc, považuje novou
právní úpravu přímo za protiústavní, a porušující
mezinárodní zákon o ochraně investic.
Na území měst a obcí ale norma neplatí. I tam by však
mohlo dojít ke změně, pokud se realizuje připravovaný
záměr Ministerstva dopravy, které chce iniciovat změnu
zákona o regulaci reklamy o odstranění interaktivních
reklamních ploch, jež by z měst eliminovala blikající
LED billboardy. „Z hlediska bezpečnosti silničního

nových modelů automobilů nenabízí. „Rychlejší
pronikání těchto technologií do nových vozů bude
více realistické pro Evropskou unii, aby dosáhla
svého cíle snížit počet úmrtí na silnicích o 50 % do
roku 2020. V důsledku toho se Euro NCAP rozhodla
zařadit hodnocení AEB jako součást celkového
počtu hvězdiček od roku 2014 a doufá, že evropské
orgány budou brzy vyžadovat AEB jako povinné pro
všechny nové typy vozidel“, uvedl generální tajemník Euro NCAP Michiel van Ratingen. Organizace
doufá, že začleněním systémů AEB v jeho hvězdy
hodnocení bude upozorňovat a podporovat spotřebitele na výběr AEB při nákupu nového vozu, což
pomůže snížit počet úmrtí na evropských silnicích
z aktuálního celkového počtu více než 30 000 obětí.
Problém je, že současná zařízení fungující obvykle na
základě radaru, laserových a video systémů, jejichž
úkolem je zajistit v reálném čase úplné a přesné
informace pro případnou aktivaci AEB, ještě stále
nejsou stoprocentně spolehlivé a vykazují chyby:
z poslední doby byly např. zaznamenány případy,
kdy elektronika chybně vyhodnotila kovovou mostní
konstrukci jako stojící automobil, nebo neadekvátně
reagují třeba při těsném napojování na kruhový
objezd. V případě, že by se z pozice doplňkových
systémů měly stát povinným vybavením, je ovšem
zřejmé, že pro automobilky se stanou jednou z priorit
a výrobci budou intenzivně pracovat na vývoji zdokonalení této technologie, aby dokázala plně a bez
problémů vyhovět požadavkům nových předpisů. ■

provozu jde o vůbec nejnebezpečnější formu venkovní reklamy. Například po instalaci LED obrazovky
ve Wilsonově ulici v Praze stoupl počet nehod v této
lokalitě o 35 %,“ upozorňuje sdružení Acta Non Verba.
Za nebezpečné považuje LED billboardy i ministerstvo
dopravy, které upozorňuje, že ve srovnání s klasickými
billboardy, které rozptylují pozornost řidičů, je tento typ
ještě horší, protože se snaží upoutat pozornost řidiče
za každou cenu. Má proto nyní v plánu svolat pracovní
skupinu a spolu s ostatními ministerstvy pracovat na
změně právních předpisů.

Za překročení hmotnosti hrozí vyšší
postih, na mýtném bude možné ušetřit
Podstatně příjemnější změnu přináší novela zmíněného zákona pro dopravce. Kromě reklamních
zařízení řeší totiž také možnost poskytnout slevu na
mýtném, což je výsledek dohody mezi Ministerstvem
dopravy a sdružením ČESMAD. Zavádí možnost slevy
na mýtném pro kamiony, které na mýtném zaplatí
větší částku, než jakou stanoví vláda ve svém nařízení.
Poskytnutá sleva může dosáhnout maximálně 13 %.
Zároveň však zpřísňuje některé dosavadní pravidla.
Konkrétně např. vysokorychlostní vážení – pokud
vozidlo překročí povolené limity, zaplatí provozovatel
kromě zákonem vyměřené pokuty také paušální
částku 6000 Kč, jako náhradu nákladů za vážení.
Novela také upravuje pravidla pro tzv. nízkorychlostní vážení kamionů. Na silnicích I. třídy s výjimkou
rychlostních komunikací by ho zajišťoval kraj ve
spolupráci s policií nebo celníky, případně by tuto
činnost svěřil pověřené osobě. Na ostatních komunikacích by nízkorychlostní vážení zajišťoval jejich
vlastník nebo jím pověřená osoba. ■
/jv/
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ČLFA: NoveLA zákoNA o spotřebiteLském
úvěru NAhrává „šedé zóNě“
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) nesouhlasí s některými pasážemi vládní novely
zákona o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010 Sb., sněmovní tisk 781) a navrhuje další jednání o její podobě. Aplikace současného návrhu by podle asociace vnesla právní nejistotu
do oblasti poskytování leasingových a úvěrových produktů a mohla by vést k růstu zájmu
o nabídky neseriózních poskytovatelů finančních služeb tvořících tzv. šedou zónu, což jde
proti záměru vládní novely.
Podle ČLFA, která sdružuje 53 nebankovních společností poskytujících leasing, úvěry, splátkový
prodej a factoring, je problematické především
doplnění dosud platné formulace o povinnosti
věřitele posuzovat úvěryschopnost spotřebitele
před poskytnutím úvěru. Toto doplnění může vést
k závěru, že věřitel je odpovědný i za případnou budoucí neschopnost spotřebitele splatit poskytnutý
úvěr. „Seriózní poskytovatelé úvěrů by byli nuceni
přijmout nadstandardní pravidla pro posuzování
bonity klientů, čímž by došlo k výraznému omezení
dostupnosti jejich produktů. Vyústěním by mohl
být přesun značné části zákazníků do šedé zóny,“
upozorňuje členka představenstva ČLFA Blažena
Valkošáková.
Podle Valkošákové přitom už dnes členové ČLFA
prověřují úvěryschopnost zákazníků velmi důkladně. Výsledkem je nárůst odmítnutých zájemců
o úvěry a na druhé straně snížení počtu smluv,
u nichž dochází k problémům se splatností.
ČLFA poukazuje i na další pasáže vládní novely: za
spornou považuje zobecňující formulaci, podle
níž musí být informace ve smlouvě uvedeny „jasným, výstižným a zřetelným způsobem“, která by
ve spojení s potenciálním zneplatněním smlouvy
mohla iniciovat spekulativní jednání některých
spotřebitelů. Subjektivizace zmíněné formulace
jde přitom nad rámec platné evropské směrnice.
ČLFA nesouhlasí ani se zákazem použití směnek
a šeků ke splacení nebo zajištění spotřebitelského

úvěru a za nepřiměřené až drakonické označuje
navrhované pokuty za správní delikty. Novela podle
ČLFA také neřeší stávající legislativní znevýhodnění
spotřebitelského leasingu.
Motivace k přijetí novely jsou přitom podle
ČLFA správné. Asociace vítá, že novela má elimi-

Hlavní nedostatky novely zákona
o spotřebitelském úvěru podle ČLFA
●●ČLFA

považuje za chybu, že novela nebude
využita k harmonizaci zákona o spotřebitelském
úvěru se zněním evropské směrnice 2008/48/ES.
●●Za odporující harmonizačnímu poslání směrnice
EU a reálným možnostem poskytovatele spotřebitelského úvěru označuje ČLFA navrženou
formulaci o povinnosti věřitele posuzovat před
poskytnutím úvěru i budoucí úvěryschopnost
spotřebitele. Použitá formulace může vést k závěru o odpovědnosti věřitele za to, že spotřebitel
nebude schopen splatit poskytnutý úvěr. To může
vést k omezení dostupnosti úvěrů pro řadu spotřebitelů, respektive k jejich přesunu do šedé zóny.
●●Za spornou považuje ČLFA subjektivizující
formulaci, podle níž musí být informace ve
smlouvě uvedeny „jasným, výstižným a zřetelným způsobem“. Ve spojení s možností neplatnosti smlouvy mohou takto obecně vymezená
kritéria vést k právní nejistotě a ke spekulativ-

trestNé ČiNy v obLAsti doprAvy mAjí
od září důsLedNější postih
Od 1. září 2012 platí pro motoristy významné změny. Týkají se hlavně dosavadní možnosti
vyváznout z některých prohřešků bez ztráty řidičského průkazu či bodů.
Zatímco dosud bylo možné, u dopravních trestných
činů jako je např. řízení opilosti, způsobení dopravní
nehody, apod. se vyhnout odebrání řidičského průkazu a zápisu trestných bodů, nová zákonná úprava
už takovéto neumožňuje. Na rozdíl od dosavadní
praxe, kdy v případě, že se pachatel k trestnému činu
doznal, nahradil škodu způsobenou svým činem,
případně učinil jiná opatření k její náhradě, mohl
s ohledem na jeho osobu, dosavadní pokud možno
bezúhonný život a samozřejmě i okolnostem případu soud (nebo státní zástupce s jeho souhlasem)
rozhodnout o podmíněném zastavení trestního
stíhání. Řidiči bylo za určitých podmínek možné
v takovémto případě stanovit zkušební dobu, ale

zůstalo mu řidičské oprávnění a nedostal trestné
body. Jak konstatuje poradenský server právní
linka.cz, paradoxně tak bylo někdy pro řidiče výhodnější, aby jeho jednání bylo kvalifikováno jako trestný
čin a ne jako mírnější přestupek, protože v přestupkovém řízení by se těmto sankcím nevyhnul. Nyní
už ovšem tato šance neplatí – i když bude trestní
řízení podmíněně zastaveno, je podle nové právní
úpravy řidič buď povinen odevzdat svůj řidičský
průkaz, nebo zaplatit vyměřenou finanční částku.
Další významnou novinkou v trestním řádu je ustanovení, které se vztahuje k podmíněnému zastavení trestního stíhání, kdy pachatel trestného činu
spáchaného v souvislosti s výkonem určité činnosti,

novat konkrétní nemravné praktiky nesolidních
poskytovatelů úvěrů. Jde vesměs o postupy,
které jsou už dnes v rozporu s etickým kodexem
ČLFA. Asociace tak např. souhlasí se zákazem
zajištění, které je ve zcela zjevném nepoměru
k hodnotě zajišťované pohledávky, i se zákazem
využívání předražených informačních telefonních linek.
„Vítaná snaha autorů novely eliminovat lichvářské
praktiky se vinou některých víceznačných formulací obrátila proti původnímu smyslu. Věříme, že
naše připomínky budou zohledněny v dalším jednání a že výsledkem bude skutečně norma, kterou
si všichni zodpovědní partneři přejí, tedy norma,
která české spotřebitele ochrání před nekalými
praktikami, a naopak jim zpřístupní bezpečné
finanční produkty seriózních poskytovatelů,“ dodává Valkošáková. ■

nímu jednání některých spotřebitelů. Charakteristiky obsahu smlouvy o spotřebitelském
úvěru jsou přitom již řešeny v platném zákoně
o ochraně spotřebitele.
●●ČLFA nesouhlasí se zákazem použití směnek
a šeků ke splacení nebo zajištění spotřebitelského
úvěru. Jde o standardní platební a zajišťovací
nástroje. Jejich zneužití subjekty šedé zóny, k nimž
došlo v minulosti, by podle ČLFA nemělo být řešeno obecným zákazem. Asociace už před časem
zakázala vyžadování blankosměnek bez smluvně
dohodnutého způsobu ve svém etickém kodexu.
●●ČLFA vnímá jako nepřiměřené až drakonické
pokuty za správní delikty vymezené v návrhu
novely. Navržené rozdělení správních deliktů
považuje za nedostatečné – jsou navrhovány
stejné sankce za různé delikty s velmi odlišnými
důsledky. Také to může vést k omezení dostupnosti úvěrů od seriózních poskytovatelů pro
řadu spotřebitelů, respektive k jejich přesunu
do šedé zóny.

má spolu se splněním již zmíněných náležitostí
pro podmíněné zastavení trestního stíhání, rovněž povinnost zavázat se, že se během stanovené
zkušební doby zdrží činnosti, v souvislosti s níž se
příslušného trestného činu dopustil, nebo složí na
účet soudu, resp. státního zastupitelství peněžitou
částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti.
Soud, nebo státní zástupce k podmíněnému zastavení trestního stíhání v takovýchto případech
přistoupí pouze tehdy, pokud je takováto možnost
odůvodnitelná povahou a závažnosti spáchaného
trestného činu, jeho okolnostmi, anebo poměry
pachatele. Nicméně stále platí, že podmíněně zastavit trestního stíhání lze pouze u přečinů, tzn.
u trestných činů z nedbalosti a těch, u nichž horní
hranice trestní sazby odnětí svobody nepřesahuje
5 let. Justiční orgán, který o podmíněném zastavení
trestního stíhání rozhodl, musí nyní také povinně
informovat příslušný úřad, u něhož je řidič veden
v evidenci o tom, že hříšník, který se deliktu dopustil,
má zákaz řízení a udělení trestných bodů se nyní
už řidiči také nevyhnou. ■
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VHODNÝ POMOCNÍK DO DOMÁCNOSTI

Nejdelší autobus na světě s označením AutoTram Extra Grande
vyvinutý a postavený sedmi
partnery v rámci inovačního výzkumného programu »Regionale
Wachstumskerne« je dlouhý 30 m
s kapacitou 256 cestujících.
I přes své rozměry má manévrovatelnost 12metrového městského
autobusu. Silniční monstrum, které
v sobě kombinuje vlastnosti běžných autobusů (např. vysoká flexibilita, nízké náklady na infrastrukturu
a střední náklady na životní cyklus)
s výhodami tramvají (velká přepravní
kapacita, jízdní komfort a možnost
částečně bezemisního provozu) po-

Power Gumfix je extra silně lepicí
guma, kterou obohatila své portfolio společnost Kores. Speciální guma
přilepí na stěnu třeba i zarámovaný
obraz. Prostě se hodí tam, kde není
možné třeba zatlouct hřebík.
Použití samolepicích gumových čtverečků je zcela čisté, snadné a možné
na všech rovných plochách. Klasický
Kores Gumfix toto umí také. Ale silnější
Kores Power Gumfix umí udržet i těžší
předměty. Hravě zvládne připevnit
plakáty nebo dětské kresby na lednici.
Celé balení udrží až neuvěřitelné čtyři
kilogramy, takže není problém s ním
přilepit obraz na stěnu. Samostatnou
kapitolou použití je zdobení domácností o Vánocích, Velikonocích či při
oslavách, kdy zkrášlujete prostor na
omezenou dobu. Gumu můžete i po
několika týdnech odlepit.
Účinek lepení je okamžitý a speciální
guma je použitelná opakovaně ve
vnitřním i venkovním prostředí. Navíc

užívá unikátní systém řízení vyvinutý
a testovaný výzkumníky Fraunhoferova institutu pro dopravu a infrastrukturu systémů (IVI). Ten ovládá
čtyři řízené nápravy a jednu pevnou
hlavní hnací nápravu.
Veřejnosti se „maxibus“ postavený
duryňským výrobcem autobusů
GOPPEL představil předposlední
zářijový týden na veletrhu IAA
Commercial Vehicles (International
Motor Show) v Hannoveru, nyní je
testován v Drážďanech.
Technologie AutoTram je založena na
koncepci vozidla vyvinutého Fraunhofer IVI, kombinující výhody železniční a silniční dopravy. ■

PAMĚŤOVÉ KARTY SDXC S REKORDNÍ
ZÁZNAMOVOU KAPACITOU
Společnost Lexar představila na
podzimní výstavě Photokina paměťovou kartu s extrémní záznamovou kapacitou 256 GB. Podle
údajů výrobce je to dost např. na
40 000 fotografií v 15megapixelovém rozlišení, 18 hodin FullHD
videa nebo 28 000 písniček v MP3.
Karta s prostorem čtvrt terabajtu obsahuje paměťové moduly od společnosti Micron Technology, vyrobené
20nm technologií. Čipy využívají tzv.
die-stacking, metodu navrstvení více
plátečků křemíku s NAND flash pa-

mětí na sebe v rámci daného čipu,
řadič UHS-I řadič a vlastní firmware
Lexar.
Nový záznamový standard SDXC (Secure Digital eXtended Capacity, SD
3.0) je nástupcem standardu SDHC,
který umožňuje vyrábět paměťové
karty s maximální kapacitou 32 GB
(specifikace SD 2.0) a nabízí teoretickou maximální kapacitu 2 TB. Ne
všechna zařízení (zejména pokud
nejde o poslední modely) jej však
podporují a dokáží tyto karty rozeznat a načíst. Představená SDXC

Čtvrt TB na kartě o velikosti poštovní
známky. A v budoucnu ještě více –
nastupuje SDXC s rekordní kapacitou.

karta nese označení 400X (Class
10) a rychlost čtení tak dosahuje
60 MB/s. S kartou je dodáván i software Image Rescue 4, který dokáže
obnovit obrazové a video soubory
ze smazané nebo i lehce poškozené
karty.

je zcela netoxická, neobsahuje rozpouštědla ani kyseliny. ■

Stejně extrémní jako záznamová kapacita karty je však i její cena, která se
má pohybovat kolem 20 000 Kč, což
je suma, za níž lze pořídit kvalitní digitální zrcadlovku, nebo luxusní kompakt.
Skromnějším uživatelům, kteří by si vystačili s polovinou zmíněné rekordní
kapacity by mohla vyhovovat spíše obdobná novinka firmy Transcend, která
svou SDXC kartu nabízí za doporučenou
cenu něco přes 3 000 Kč. I ta by měla
nabídnout parametry Class 10 (tedy
minimálně 10MB/s čtení/zápis), nicméně oproti rekordmanu od Lexaru je
pomalejší – maximální rychlost čtení je
zhruba třetinová (až 22 MB/s) a zápisu až
16 MB/s, karta tedy dokáže uložit zhruba
jeden RAW soubor za vteřinu). ■

RETRO SLUCHÁTKO PRO CHYTRÉ TELEFONY
Stýská se vám po klasickém telefonním sluchátku, které už nekompromisně vytlačily mobily?
Dnešní chytré telefony zvládají hraní
her, používání nejrůznějších aplikací
i vyřizování e-mailů. Jakoby ale jejich
tvůrci zapomněli na to, že s mobilním
telefonem se dá i telefonovat. Za necelou pětistovku si lze pořídit stylové retro sluchátko Sixty Feelgood k chytrým
telefonům, které uživatelům zpříjemní
dlouhé hovory díky své ergonomii,
technologii a jednoduchému ovládání.
Novinka firmy Sagemcom umožňuje
při volání přístup ke všem funkcím telefonu a jeho operačního systému. Slu54
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chátko, nabízené hned v sedmi barevných variacích, se připojuje k telefonu
pomocí kabelu s 3,5 mm jackem, takže
k jeho používání není potřeba žádná
softwarová instalace. Součástí přístroje
je tlačítko pro zahájení a ukončení hovoru, zapojení přes kabel šetří baterii
a umožňuje používat rozhraní smartphonu pohodlně i během telefonátu.
Sixty Feelgood disponuje kvalitním
reproduktorem i mikrofonem a díky
technologii SAR snižuje škodlivé záření o 95 až 99 %. Držet u ucha dlouhé
minuty smartphone, kterému se navíc
po chvíli začne přehřívat baterie, není
nic příjemného. ■

Utržené sluchátko, které by vám záviděli i Mach a Šebestová: pokud chcete být
styloví a nenosit na uchu bluetooth handsfree, můžete sáhnout po neotřelém
produktu.

kaleidoskop
FORMULE S LITROVÝM MOTOREM JEZDÍ
RYCHLEJI NEŽ „SUPERSPORTY“
Monopost Formule Ford, poháněný malým zážehovým tříválcovým přeplňovaným motorem
1.0 EcoBoost, dosáhl na legendárním německém okruhu Nürburgring lepšího času než mnohé
špičkové supersportovní vozy.
Unikátní závodní vůz, homologovaný pro provoz na běžných
silnicích, zaznamenal na slavné
Nordschleife 11. nejrychlejší čas

na kolo, 7 min 22 s – a nechal tak
za sebou mnoho supersportů s výkonem přesahujícím 600 k, jako
např. Lamborghini Aventador,
Ferrari Enzo nebo Pagani Zonda.
Formule Ford s motorem 1.0 EcoBoost podle neoficiálních měření
vyvine nejvyšší rychlost 255,5 km.h-1
a akceleruje z nuly na 100 km.h-1 za
méně než čtyři sekundy. Spotřeba
je neméně šokující: vozu neoficiálně

MULTIMEDIÁLNÍ MŮŽE BÝT I TELEFON

stačí 2,4 l/100 km při jízdě rychlostí
56 km.h-1 a 5,0 l/100 km při rychlosti 120 km.h -1. Tříválcový Ford
1.0 EcoBoost byl nedávno oceněn
titulem „Mezinárodní motor roku

2012“, přeplňovaný agregát s přímým vstřikováním benzínu je použit
v modelu Ford Focus, brzy se objeví
i pod kapotou nové Fiesty a modelů
B-MAX a C-MAX. ■

Novinka společnosti Aastra, multimediální telefon BluStar 8000i,
je výkonné a uživatelsky jednoduché zařízení určené k zajištění
videokonferencí a týmové spolupráce.
Spojuje v sobě videokonferenční
komunikace v HD kvalitě s integrovanými unified communications
(UC) a podnikovými aplikacemi.
K atraktivní výbavě patří zejména 13“
barevná dotyková obrazovka, čtyři
mikrofony s možností hlasového
záznamu a tři reproduktory v hi-fi
kvalitě, umožňující kvalitní přenos

obrazu a zvuku, jež zajišťuje dojem
spolupráce „v reálném prostředí“, ale
i dalšími funkcemi, jako např. možnost videokonference mezi více
stranami. Další zajímavou možností
systému je tzv. sdílení obrazovky,
takže týmy mohou sdílet dokumenty
ve svých počítačích, prohlížet a diskutovat vývoj projektů. V první fázi
bude telefon dodáván s aplikačním
serverem BluStar Application Server,
poté je plánováno i jeho propojení
s řešeními Aastra pro správu hovorů
(Call Managers) ve formě koncového
SIP zařízení. ■

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA
Redakce zahájila spolupráci se společností Grada, a od tohoto vydání se
tak můžete setkat s výběrem z novinek knižní produkce tohoto předního
českého vydavatele odborné a zájmové literatury. Cílem je upozornit
na zajímavé tituly, které by vzhledem k zaměření časopisu neměly
uniknout vaší pozornosti, a získat tak třeba tip na zajímavý dárek.

Jak létají dopravní letadla

Julien Evans
Jak je možné, že kolos vážící kolem
400 tun je schopný vznést se do

přístrojů na palubě letadel, zásady
navigace a odpoví na mnoho dalšího.
Je jak ušitá pro cestující, pro něž není
let jen přepravou z jednoho místa
na druhé, ale chtějí znát o letadlu
víc, nahlédnout do pilotovy kabiny
a zajímají se třeba: proč jsme teď tak
vysoko, nesrazíme se s jiným letadlem, jak vypadá palubní deska, co
se stane, když vletíme do bouřky, co
je to autopilot nebo k čemu jsou ta
světla na ranveji. V knize je mnoho
fotografií a schémat, které ještě více
přiblíží neznámé prostředí a text
vhodně doplní. / 128 stran, 259 Kč

Automobil a spalovací
motor / Historický vývoj
vzduchu a navíc plout po obloze
rychlostí přes 800 km.h-1. Autor této
knihy, zkušený pilot dopravního
letadla tady vysvětluje zákonitosti
letu, úkoly posádky, popisuje stovky

Branko Remek
Neotřelý pohled do dějin automobilismu přináší tato jedinečná publikace,
která je v řadě titulů obdobného zaměření svým způsobem výjimečná.

Klade důraz na historické technické
mezníky vývoje spalovacího motoru
i automobilu, a popisuje je v kontextu
politicko-ekonomického vývoje světa,
a zejména situaci v Evropě.
Kniha nabízí zasvěceným pohledem
technika, s osobním vztahem k tématu, přehled jak z hlediska celosvětového, tak i československého, resp.
českého vývoje motorových vozidel.
Osobní vztah autora k danému tématu
zajišťuje, že text je nejen čtivý a srozumitelný i čtenářům bez hlubších speciálních znalostí, ale i korektní z hlediska technické a historické správnosti
informací v něm obsažených. Což je
mnohdy problém populárněji poja-

tých publikací technického zaměření.
Velký důraz je kladen i na výběr ilustrací, které nabízejí zajímavý pohled
do nitra automobilové techniky. Průhledové obrázky celých vozidel, řezy,
schémata i fotografie tvoří bohatý
grafický doprovod knihy a může být
užitečnou pomůckou i pro studenty
škol automobilového směru.
Časová osa technických řešení i nových objevů nabízí technikům i zájemcům o historii techniky nový pohled
na automobily a poskytuje orientaci
v problematice a rozhodování při volbě
koncepcí a často i k návratu ke konstrukčním řešením již známým, která
předstihla svou dobu. Seznámení s historickým vývojem umožňuje i odhad
budoucího vývoje, jemuž je věnována
poslední kapitola. / 160 stran, 299 Kč
Knihy lze objednat na:
GRADA Publishing, a.s.,
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na
www.grada.cz kromě možnosti
objednání také možnost prohlédnutí
až 20 % většiny svých publikací.
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retro – relax

CO SE PSALO PŘED 51 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Vyšehradský železniční most
Počátkem našeho století, v roce 1901, dostala
Praha dva nové mosty. Jeden u Národního divadla, který vedl přes Střelecký ostrov a druhý
nedaleko vyšehradské skály. I když se od sebe
tyto dva mosty lišily jak vznikem, materiálem
nebo účelem, měly něco společného: nahradily
mosty, které stály na jejich místech a které už
nevyhovovaly.
Nový, kamenný most u Národního divadla nahradil slavný Schnirchův řetězový most, který byl po
Karlově mostu druhým mostem v Praze.

Nový vyšehradský železniční most nahradil starý
jednokolejný železniční most mezi vyšehradskou
železniční stanicí a smíchovským nádražím, který
postavila v roce 1871 duisburská strojírna Harkort.
Projekt nového mostu vypracovala mostárna
Bratří Prášilové a spol. z Libně a také navrhla celý
postup práce. Návrh byl jednoduchý: připraví se
pilíře pro nový most a poblíže starého mostu se
postaví dvoje lešení – na jednom (proti vodě) se
připraví tři pole nového mostu, na druhé lešení
(po vodě) se odsune starý most. Pak už stačí zasunout tři pole nového mostu na připravené pilíře.
I když byl návrh prostý, přesto přesunout nad
vodou pole mostu vážicí 650 t není žádná hračka.
Každé poloparabolické pole nového mostu bylo
72 m dlouhé. Na výměně starého mostu se podíleli kromě firmy Bratří Prášilové také mostárna
Českomoravská a Rustonka. Každá z továren
prováděla odsun částí starého mostu svým
způsobem. Bratři Prášilové uložili odsunované
části starého mostu na litinové koule, které byly
uloženy mezi dvěma traverzami tvaru U. Koule
měly průměr 120 mm a plechovým pásem, ve
kterém bylo tolik otvorů jako koulí, byly udržovány ve stejné vzdálenosti. Stejný způsob byl
použit i k přesunutí tří částí nového mostu na
pilíře. Každé nové pole nového mostu spočívalo
na 112 koulích.
První den v říjnu 1901 byla provedena zatěžkávací
zkouška a hned byla zahájena doprava. Technicky
zajímavá, rychlá a přesná výměna starého mostu
za nový vyvolala pozornost mnohých zahraničních odborníků. ■
56
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Dům pro Himaláje
Pro členy vědecké výpravy vedené E. Hillarym,
která v zimním období 1960-61 vystoupí do
Himalájí a ve výši 6000 m se trvale utáboří, bylo
zhotoveno speciální přenosné montovatelné
obydlí z překližky. Jeho konstrukce má umožnit
vědeckým pracovníkům výzkum účinku velkých výšek na lidský organismus, aniž by byli
vystaveni extrémnímu chladu a nepohodlí ve
vysokohorském zimním podnebí.
Obydlí má válcový tvar o průměru 3 m a délce
6,7 m. Váží přibližně ¾ t a je sestaveno z téměř
100 segmentových panelů, vyrobených z jakostní letecké překližky s izolační výplní ze zpěněné polystyrénové pryskyřice a izolační vrstvy
z hliníkové fólie, která má zabránit vyzařování
tepla a vnikání vlhkosti. Zakřivený tvar panelů byl
navržen nejen pro dosažení válcové skořepiny
obydlí, ale také pro usnadnění práce nosičů, kteří
musí konstrukci vynést do výšky 6000 m na svých
bedrech. Zakřivený panel váží 7,7 kg a může
sloužit k uskladnění další výstroje pro výpravu.
Vnitřní prostor obydlí je určen pro 8 výzkumníků. Energii dodává malá větrná elektrárna
s akumulátorem, který udržuje v činnosti záznamové laboratorní přístroje. ■

100 let čtyřventilového motoru DOHC
V roce 1910 se trojice francouzských závodníků
(Georges Boillot, Paul Zuccarelli a Jules Goux) rozhodla, že vymění závody s malými auty za Velkou
cenu ACF (v té době jediného závodu nejvyšší kategorie). Trojici přezdívanou Les Charlatans doplnil
mladý Švýcar Ernest Henry, který sice neměl technické
vzdělání, ale oplýval geniálními nápady. Za podpory
Roberta Peugeota navrhli vůz Peugeot L76 poháněný
motorem, který v mnoha ohledech předčil svou dobu.
V době, kdy závodům kraloval Fiat se 14litrovým
monstrem, zkonstruovali čtyřválec o objemu „pouhých“ 7,6 l. Spalovací prostor měl půlkruhový tvar
se zapalovací svíčkou umístěnou na jeho vrcholu.
V každém válci byly dva páry ventilů skloněných pod
úhlem 45 ° a ovládaných dvojicí vačkových hřídelů
umístěných v hlavě válců. Vačky se pohybovali v uzavřeném prostoru, takže ventily též nuceně uzavíraly.

V roce 1912 Geordes Boillot s tímto vozem vyhrál Velkou
cenu ACF. V roce 1913, kdy se objem motoru Henryho
konstrukce povedlo snížit na 5,6 l, vyhrál opět Velkou
cenu ACF a také J. Goux triumfoval v závodě 500 mil
Indianopolis. To už motor jako první v historii používal
i mazání se suchou skříní, což umožnilo snížit jeho
umístění v šasi a zmenšit aerodynamický odpor vozu.
Dva páry sacích a výfukových ventilů je výhoda, která
umožňuje, že spalovací prostor se rychleji zaplní i vyprázdní, takže motor pracuje s větší účinností. Tomu
vděčí za vyšší výkon při menším zdvihovém objemu. ■

Jeřáb – katamaran
Projekt dvoutrupové lodi - jeřábu, který byl vypracován v SSSR, bude přemisťovat a instalovat v Kaspickém moři umělé ostrovy, na kterých se montují
vrtné věže. Lodní jeřáb může přenášet náklady
o váze až 250 t a měří, při zvednutém rameni, více
než 100 m na výšku. ■

Oblek ze skleněných vláken
Ochranný oděv ze skleněných vláken, která jsou pokryta jemnou povrchovou vrstvou hliníku, dokáže
snést teplotu až 1200 °C. Stříbřitý povrch odráží
90 % tepelných paprsků a zbytek rozptýlí skleněná
tkanina. ■

Čtyřventilový motor DOHC Henryho konstrukce

retro – relax
Už starověk znal přehrady

Zásadní chyba při výměně oleje

Jak přišel starověký člověk na myšlenku stavět údolní
přehrady? Pomohla mu sama příroda. Při pádu skály
nebo laviny do údolí, jimž protéká řeka, vznikla přirozená přehrada, které zastavila přítok vody. Stavitelé
starověku si uvědomili tuto skutečnost a možnost
uzavřít údolí zdí a proměnit je ve vodní nádrž. Kolem
roku 2200 př. n. l. za vlády egyptského krále Amenemhata III. se začaly stavět hráze pro obrovskou
nádrž, jež měla zadržovat vodu z niských záplav
a uvolňovat ji v čase sucha. Na tomto díle pracovaly
tři generace, až povstalo jezero Mojriské, jehož sláva
podle řeckého historika Herodota zastiňuje dokonce
145 m vysokou Cheopsovu pyramidu. Podle nejnovějších bádání leželo jezero nedaleko nynější oázy
Medinet el Fajjúm. Hladina jeho povrchu měřila
2000 km2, obsahovalo 12 miliard m3 vody a jeho
účelem bylo zúrodnit další zemědělské krajiny. ■

Mnoho motoristů se dopouští velké chyby při výměně oleje v motoru auta tím, že nepoužívají výplachového oleje. Pouhým vypuštěním starého oleje se totiž neodstraní zbytky nečistot, kvůli nimž se vlastně
výměna provádí. Při výměně musí být motor dostatečně teplý, nikoliv jen mírně ohřátý. Výplachový olej
má být v běžícím motoru 10 až 15 minut. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Traktor s palivovými články
Na několika autosalonech se objevil zcela nový
typ automobilu poháněný elektřinou získávanou
přímou přeměnou chemické energie paliva v tzv.
palivových článcích. Nový zdroj energie využívá
elektrochemické reakce neobyčejně prchavých
částeček hmoty, tzv. volných radikálů. Mezi projekty využití bouřlivých reakcí jako zdroje tepelné
energie byl nejen pohon raket, ale i třeba traktoru.
Palivové články, podobně jako galvanické články,
dávají stejnosměrný proud s napětím jen do
2 V. Spojením článků lze však získat napětí vyhovující trakčním elektromotorům. Na rozdíl od
akumulátorů se články nenabíjejí, pouze se do
nich přivádí z nádržky stlačený plyn.
První pokusný lehký kolový traktor, který sestrojila společnost Allis-Chalmers, byl vybaven
jediným elektromotorem napájeným z 1008 palivových článků pracujících s propan-butanem.

Ten je umístěn v nádržce pod sedadlem řidiče.
Při pokusech dával traktor na háku tažnou sílu
1360 kg. Provozní obtíže jsou zatím ale tak velké,
že v dohledné době nelze ještě výrobu vozidel
s palivovými články zahájit. Zdokonalení si vyžádá
nejméně 5 let usilovných pokusů. ■

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.
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.
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Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 9/2012:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Petr Linhart, Přerov
Iveta Stará, Moravská Třebová
Jana Kučerová, Praha
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výstavy a veletrhy – soutěž
16.–18.10. Mnichov, Německo: MAINTAIN 2012 – Mezinárodní odborný
veletrh průmyslové údržby. Pořádá/
info: Messe München GmbH, info:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.,
tel.: +420 545 176 158, fax: +420 545
176 159-160, e-mail: info@expocs.cz,
www.expocs.cz
16.–18.10. Krakov, Polsko: EUROTOOL – Mezinárodní veletrh strojů,
nástrojů a zařízení pro obrábění materiálů. BLACH-TECH-EXPO – plechy,
jejich spojování a povrchové úpravy.
Pořádá/info: Targi w Krakowie Ltd, tel.:
+48 12 644 59 32, fax: +48 12 644 61
41, e-mail: grabowska@targi.krakpow.
pl, www.targi.lrakow.pl
16.–20.10. Friedrichshafen, Německo:
FAKUMA 2012 – Mezinárodní vele-

trh výroby a zpracování plastů. Pořádá/info: P.E. Schall GmbH, tel: +49
(0)702 592 06 0, fax: +49 (0)702 592
06 20, e-mail: info@schall-messen.de,
wwww.schall.messen.de
23.–25.10. Kiev, Ukrajina: GREENEXPO / ALTERNATIVE ENERGY –
mezinárodní veletrh a konference
o ekologických a obnovitelných zdrojích energie. Pořádá/info: Euroindex
Ltd., tel.: +380 44 461-9300, fax: +380
44 461-9300, e-mail: info@eindex.kiev.
ua, www.euroindex.ua
23.–25.10. Mnichov Německo: MATERIALICA 2012 – mezinárodní veletrh
zaměřený na materiály, jejich výrobu,
povrchové úpravy a údržbu, lehké
konstrukce. Pořádá: Messe München
GmbH, tel.: +49 (89) 9 49-2 07 20, fax:

+49 (89) 9 49-2 07 29, e-mail: newsline@messe-muenchen.de, www.
messe-muenchen.de
23.–25.10. Katowice, Polsko: HPS
2012 – mezinárodní veletrh hydrauliky, pneumatiky, řízení a pohonů.
Pořádá/info: Miedzynarodowe
Targi Katowice, tel.: +48 (32) 78 99
100, fax: +48 (32) 254 02 27, e-mail:
info@mtk.katowice.pl, www.mtk.
katowice.pl
23.–27.10. Hannover, Německo:
EURO-BLECH 2012 – mezinárodní
veletrh výroby a technologií zpracování plechu. Pořádá/info: Mack-Brooks
Exhibitions Ltd., tel.: +44 (0)1727
814400, fax: +44 (0)1727 814401,
e-mail: info: mackbrooks.co.uk,
wwww.mackbrooks.co.uk

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
Z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) losujeme každý měsíc
tři předplatitele, které odměníme věcnými cenami.
PRO ŘÍJNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Švehlík, Židlochovice; Jiří Štěpánek, Brno; Petr Machýček, Dobšice
Jan Švehlík
Ceny do soutěže – outdoorové LED svítilny – poskytla společnost OSRAM, která již více než
100 let vyrábí světelné zdroje pro lidi na celém světě. Výrobní závod OSRAM ČR leží v Chráněné
krajinné oblasti Jeseníků, také proto je hlavní prioritou firmy péče o životní prostředí při veškeré
činnosti. Environmentální politika OSRAM ČR je v souladu s environmentální politikou celého
koncernu, jež má hlavní sídlo v Mnichově. V širokém portfoliu výrobků společnosti najdeme
jen kvalitní a prověřené výrobky, které jsou známy svým vynikajícím designem. O tom také
svědčí prestižní ocenění Red Dot Award 2012. Jde o jedno z největších a nejvýznamnějších
ocenění v oblasti designu na světě.

ZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?
Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhodněných
podmínek? Od letošního roku mají tuto možnost i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslat
na adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz.
Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail.

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

Objednávka zvýhodněného ročního předplatného
Firma: .............................................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................
Počet výtisků: ....................................... od: ...................................... e-mail: .................................................................................................................
Podpis: ............................................. Datum: .................................... Razítko:

Zvýhodněné roční předplatné činí

300 Kč.

Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,
e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.cz
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
ZA POUHÝCH 470 Kč
Chcete dostávat
pravidelně odborné
informace?

A U T O M O B I L Ů

... nepostradatelný
pomocník
fleet manažera
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Objednávejte na
info@business-car.cz
nebo na www.business-car.cz
Více informací
na tel.: 723 511 215
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Plánování pod kontrolou

Máte dost lidí, aby všechno stihli?
Nepřemýšlejte o tom.
Se systémem HELIOS naplánujete
veškeré své kapacity!
To je efektivní podnikání.

www.helios.eu

