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úvodník
Vážení čtenáři,

po dlouhém veletržním půstu tady zase máme možnost se setkávat, zatím

„relativně“ svobodně na různých hromadných akcích, Mezinárodní strojíren-

ský veletrh v Brně nevyjímaje. Slovo relativně jsem dal do uvozovek schválně.

Svoboda je nám zaručena ústavou, avšak v posledním roce a půl toto ústa-

vou garantované právo každého jednotlivce vzalo za své. Žebříček základ-

ních lidských hodnot, mezi něž svoboda bezesporu patří, není u všech lidí

stejný, totéž logicky platí i u kandidátů jednotlivých stran, které si volíme do

Parlamentu ČR. Ty si volíme na základě našich hodnotových priorit a jak ukázaly

výsledky letošních voleb, snad se už naše priority změnily konečně k lepšímu.

V naší historii byly vlády, které nás chtěly za každou cenu chránit – Husá-

kova před americkými imperialisty a vrahy z Wall Street a Babišova před ko-

ronavirovou nákazou a možná i před námi samotnými. A to „za každou cenu“

myslím doslova. Komunisté naši zemi zdevastovali jak ekonomicky, tak i mo-

rálně (bez ohledu na to, jak někteří nostalgicky vzpomínají na zlaté dobré

časy, kdy všechno bylo naše). Vláda ANO/ČSSD se ukázala také, mírně ře-

čeno, jako ekono micky ne zcela prozíravá. Výsledkem je celkový katastrofální

schodek hospodaření této levicově populistické vlády, která rozhazovala pl-

nými hrstmi na všechny strany, především tam, kde byla vidina získání hlasů

v nadcházejících volbách. V případě ČSSD to bylo zbytečné. Jejich voliči ne-

systémovému řízení a nekoncepčnímu rozhazování peněz vystavili spraved-

livý účet. Dynamika našeho zadlužování byla největší v Evropské unii, hned

po Kypru. Úkolem nové vlády bude tomuto zcela nesmyslnému zadlužování,

jehož vedlejším produktem je také vysoká inflace, učinit konec. Inflace ale

není jen jediným důsledkem překotného tištění peněz bez adekvátního krytí

ekonomickou aktivitou. Inflace je také částečně importovaná zvenčí. Podle

světových odborníků globální růst ceny energií, jak plynu, tak i výroby elek-

třiny, se bude také podílet na celkové inflaci. Hlavním důvodem současného

růstu energií je navýšení ceny silové elektřiny na energetických burzách. Ja-

derné elektrárny v Německu a ve Francii mají svou budoucnost nejistou a

také ceny emisních povolenek i ceny uhlí výrazně vzrostly. To vše má vliv na

růst cen energií. 

Inflaci by tak mohlo alespoň částečně zbrzdit

rozhodnutí ČNB o zvýšení úrokových sazeb, čímž

by se koruna mohla stát atraktivnější pro zahraniční

investory a její kurz by se tak vůči euru a dolaru

mohl ještě zpevnit a tím zlevnit zboží z dovozu. Bo-

hužel na naše exportéry to bude mít přesně opačný

efekt. Celkově jsem ale po nedávných volbách přeci

jen optimističtější, pokud se jedná o naši budouc-

nost. René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu
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Společnost ELKOV elektro je multi-
oborovým partnerem, u něhož se
mohou zákazníci spolehnout na velké

skladové zásoby, široké produktové portfolio
a profesionální přístup. Ve snaze přiblížit se
zákazníkovi, ELKOV elektro rozšířil v Praze
své skladové prostory o 6,5 tisíc m2 a nabízí
svým zákazníkům ještě větší produktový
výběr za kratší čas dodání díky novému cen-
trálnímu skladu.

Významnou součást nabídky tohoto mul-
tioborového velkoobchodního dodavatele je
osvětlení, ať už průmyslové, komerční nebo
veřejné. Stejně jako v případě jakékoliv na-
bídky z portfolia jsou k dispozici odborníci
na danou oblast, kteří poradí s výběrem, na-
vrhnou potřebná řešení a zajistí dodání. 
K prohlédnutí vzorků průmyslových svítidel
je ideální nová pobočka na Praze 9, která
kromě výstavky tohoto druhu osvětlení na-
bízí i největší výstavku vypínačů a zásuvek
na území Prahy. Stovky vystavených interié-
rových či exteriérových svítidel si lze pro-
hlédnout v Lighting studiích na Praze 4 nebo
Praze 13, kde s výběrem pomůžou a poradí
proškolení odborníci a zdarma navrhnou
vhodné osvětlení pro jakýkoliv prostor.

Kdo hledá v ELKOV elektro slaboproudé
technologie, nalezne je v jeho dceřiné spo-
lečnosti VARNET. Nejnovější přírůstek do
rodiny ELKOV je profesionál se zaměřením
na bezpečnost a správu budov. Jeho provo-
zovny lze najít na pobočkách ELKOV elektro
v Praze 9 a Praze 4.

S tématem ekologie se už i v Česku musí
čím dál víc počítat. ELKOV elektro dlouho-
době myslí na zelenou budoucnost a přizpů-
sobuje se neustále se zvyšující poptávce po
fotovoltaických systémech. Ty už dávno ne-
představují pouze množství solárních panelů

na louce, ale komplexní a chytré systémy, jež
nabízí zajímavé možnosti od ohřevu vody
přes nabíjení elektromobilů až po ukládání
přebytečné energie do baterií, a to jak v do-
mácnostech, tak i ve firmách. Vše zmíněné
je možné nalézt v portfoliu ELKOV elektro,
konkrétně pod divizí ELKOV energy, která
se na tuto oblast specializuje.

Žádný profesionál v tomto oboru se ne-
obejde bez pořádného nářadí. Speciálně vy-
brané nářadí a příslušenství pro potřeby
elektrikářů, které se hodí pro dennodenní
tvrdou práci lze nalézt na pobočce v Praze 9. 

Kompletní sortiment 
pro elektrotechnické obory 
v ELKOV elektro

ELKoV elektro je partnerem pro více než 20 000 elektrikářů a elektro-
techniků po celé ČR. Ti oceňují obrovské skladové zásoby a široký 

sortiment produktů. Kromě základního elektrotechnického vybavení, 
svítidel a nářadí čítá nabídka služby a produkty z oblasti projektového

osvětlení, fotovoltaiky, zabezpečení, a dokonce i elektromobility. 

„ 

V prodejnách ELKoV elektro je obrovský výběr desetitisíců produktů.



Profil ELKOV elektro

Jsme specializovaný velkoobchod
elektromateriálem a svítidly se sítí
29 prodejních skladů na území
České republiky a e-shopem na
adrese www.eshop.elkov.cz.
Nabízíme kompletní sortiment
elektromateriálu, široký výběr sví-
tidel a světelných zdrojů, nářadí,
technologií pro správu a zabezpe-
čení budov, fotovoltaických sy-
stémů, dobíjecích stanic a mnoho
dalšího od téměř 2 000 domácích 
i zahraničních dodavatelů. 

Více informací o společnosti 
naleznete na www.elkov.cz. 
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Pokud ale potřebujete nástroje, přístroje či nářadí jednou za
čas, určitě není nutné je kvůli tomu hned kupovat. Využít můžete
naši půjčovnu nářadí, která se nachází v Praze 4. Může se vám
hodit aku lisovačka kabelů, protahovací pera či zvedací plošiny,
které po použití snadno vrátíte. Půjčujeme i další příslušenství,
například speciální mobilní boxy pro bezpečné uložení materiá-
lu na stavbě, přívěsy, kontejnery a mnoho dalšího.

Obrovský výběr desetitisíců produktů, odborná technická
podpora a mnoho dalších služeb dělá z ELKOV elektro ideálního
parťáka pro všechny elektrikáře, elektrotech-
niky i koncové klienty.

Pokud bychom se zaměřili pouze 

na základní funkci velkoobchodu, 

tak tu se snažíme plnit na 110 %. Baví nás

mít sklady plné zboží, a to od ‘každoden-

ních nezbytností’ až po položky, u kterých 

slýcháme tu krásnou větu: ‘Vy to opravdu

máte, tak to jste mi vytrhli trn z paty.’

Zároveň usilujeme o to, abychom v kaž-

dém sortimentu měli pro své zákazníky

několik alternativ, aby si mohl každý 

vybrat dle svého gusta. Všude, kde půso-

bíme, chceme mít ten ‘nejnabitější’ sklad,

říká Michal Vodička, 

předseda představenstva ELKOV elektro.

„ 

Elkov elektro
v Praze

Praha 9 – Horní Počernice
K Bílému vrchu 3140/20, 193 00 Praha 9

15 tisíc skladových položek – prodejna nářadí – pobočka VARNET
– výstavka průmyslového a interiérového osvětlení –výstavka vy-
pínačů a zásuvek

Praha 4 – Spořilov
Severní XI 2458/1, 141 00 Praha 4

9 tisíc položek skladem – Lighting studio – půjčovna nářadí 
– pobočka VARNET

Praha 13 – Stodůlky
K Hájům 1068/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky

10 tisíc položek skladem
Lighting studio
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BONEGA – jaký význam mají
proudové chrániče typu „B“?

1. Před čím proudové
chrániče typu „B“
chrání?

Nutnost používání proudových chráničů
typu „B“ si vyžádala praxe posledních let. Ta
souvisí se zaváděním různých elektrotechnic-
kých zařízení, která jsou sice připojena do sítě
AC na střídavý proud (např. 230V či 400V),
ale dokážou někdy jen velmi nahodile vyge-
nerovat zpět do AC sítě i nežádoucí stejnos-
měrné pulzující nebo reziduální proudy DC.

Pokud se použijí pro ochranu běžné
proudové chrániče typu „AC“ v obvodech,
kde jsou taková zařízení, může při lidském
dotyku se zařízením nastat fatální a dokonce
život ohrožující situace, při které se stává
běžný proudový chránič zcela nefunkční. 

Čím to je? Nežádoucí stejnosměrná
složka DC dokáže totiž zmagnetizovat cívku
v proudovém chrániči a tím ji zcela vyřadit
z provozu. V tu chvíli nastává situace jako by
v obvodu de facto žádný proudový chránič
nebyl.

Normou je stanovena nebezpečná hra-
nice hodnotou 6 mA DC. To znamená, že
proudový chránič typu „B“ musí umět
přesně detekovat nejen svodové (reziduální)
proudy AC (10, 30, 100 či 300 mA), ale také
DC proudy a na ně při překročení hranice
musí reagovat spolehlivým vypnutím. Pokud
se tedy DC proud dostane na hranici 6 mA
musí proudový chránič bezpečně vypnout, a
to i přes to, že současně nevznikl žádný svo-
dový proud. Pochopitelně i obráceně musí
reagovat proudový chránič vypnutím při
překročení hranice reziduálního proudu AC,
i když žádný DC proud na chránič nepůsobí.

2. U jakých zařízení je
nutné používat
proudové chrániče
typu „B“?

Obecně u zařízení jako jsou měniče. Ty
především způsobují rušivé DC jevy. Kon-
krétně to jsou jakékoli nabíjecí stanice (od
koloběžek až po elektromobily) a také zaří-
zení ve fotovoltaice. Taková zařízení jsou pak
s proudovými chrániči typu „B“ pro uživatele
skutečně bezpečná.

Jištění pomocí proudových chráničů typu „B“ 

je relativní novinka na trhu. mnozí 

uživatelé si mimochodem pojem

„typ B“ často pletou s pojmem 

„charakteristika jističe B“, 

mezi čímž je velký rozdíl.

Ukázka 

samotného

provedení 

3 fázových 

proudových 

chráničů typu „B“ 

od firmy BoNEGA.
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3. Jaké značení proudové chrániče
typu „B“ mají?

Schéma a popisy pro 1 fázové provedení:

Schéma a popisy pro 3 fázové provedení:

4. Jaký sortiment proudových chráničů
typu „B“ firma BONEGA nabízí?

jEdnOfáZOVé PrOVEdEní:
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 30 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 25A 30 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 30 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 25A 100 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 40A 100 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 63A 100 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 25A 300 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 40A 300 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 2P 0 až 63A 300 mA

třífáZOVé PrOVEdEní:
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 63A 30 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 25A 30 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 40A 30 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 25A 100 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 40A 100 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 63A 100 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 25A 300 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 40A 300 mA
• Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“  (10 kA) 4P 0 až 63A 300 mA

1. Základní ceny bez poskytovaných slev 
jsou na www.bonega.cz.

2. V sortimentu firmy BONEGA jsou mimo
vedle uvedeného typu „B“ také:

• proudové chrániče magnetické (proudově nezávislé) 2P a 4P
typu „AC“ nově 2P i s 10 mA hodnotou

Pro typ „AC“ platí:
Vhodné pro obvody, kde mohou nastat jen čistě střídavé rezi-
duální proudy.
Stejnosměrné pulzující nebo reziduální proudy dC mohou tyto
proudové chrániče reagovat buď zbytečným vypnutím nebo
naopak dojde k jejich znehybnění.
obvykle najdou uplatnění pro ochranu u spotřebičů jako jsou
přímotopy, bojlery, motory, osvětlení (mimo LEd) atd.

• proudové chrániče elektronické (proudově závislé) 2P typu „AC“
• proudové chrániče 2P a 4P typu „S“ nově 2P a 4P i s 30 mA

hodnotou

Pro typ „S“ platí:
Vhodné pro obvody, kde při spuštění spotřebiče může dojít k
neškodnému, krátkodobému působení střídavého reziduál-
ního proudu.
doba, po kterou proudový chránič typu „S“ od firmy BoNEGA
„čeká“ zda působení střídavého reziduálního proudu pomine,
je okolo 400 ms, v případě překročení uvedené doby proudový
chránič pochopitelně vypne (norma pro proudové chrániče
typu „S“ u IΔn požaduje maximální vypínací dobu 500 ms a mi-
nimální nefunkční dobu 130 ms).
obvykle najdou uplatnění pro ochranu u spotřebičů jako jsou
ponorná čerpadla, vodárny, atd.

• proudové chrániče magnetické (proudově nezávislé) 2P a 4P
typu „A“

Pro typ „A“ platí:
Vhodné pro obvody, kde mohou nastat mimo střídavých rezi-
duálních proudů i pulzující stejnosměrné reziduální proudy.
obvykle najdou uplatnění tam, kde se vyskytují pulzní spínané
zdroje jako je LEd osvětlení, PC technika včetně příslušenství,
pračky, atd.
Pro zajímavost v Německu se musí již několik let výhradně typ
„A“ povinně instalovat do bytové či domovní výstavby (nesmí
být použit typ „AC“).

3. Věděli jste, že proudové chrániče BONEGA
na magnetickém principu můžete spoleh-
livě použít do obvodů již od 24V AC?
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- Analyzátor třídy A dle 61000-4-30 ed.3
- Jednotka měření fázorů (PMU), volitelně
- Napěťové vstupy měřící až 1 kV, přesnost

lepší než 0.05 %, odolnost 6 kV
- Široká škála proudových senzorů s vyso-

kou přesností
- Přepětí CAT IV/300 V

- transienty 124 kSa/s pro každý kanál,
pro přístroj ve verzi H až 800 kSa/s na
každý kanál

- Pokročilá analýza harmonických prů-
běhů – 200 Hz spektrum v pásmu 2-9 kHz,
2kHz spektrum v pásmu 9-68 kHz, pro
přístroj ve verzi H v pásmu 9-150 kHz

- Baterie Li-on 100 Wh (min. 2-3 h. provozu)
- GPS, Wi-Fi, výkonný procesor, velké úlo-

žiště (stovky GB), vysoce svítivý LCD
- Standardní funkcionalita analyzátorů řady

ENA
- Doplňkové analogové a digitální vstupy,

RS485, CAN

ENA8000

špičkové 
měření bez 
kompromisů 

Proč měřit i v oblasti desítek kHz se dozvíte v naší prezentaci 
Význam přesného měření harmonických a osciloskopických průběhů v oblasti desítek kHz

na konferenci ČK CIREd 2021 v Táboře, v sekci č. 2, dopoledne 10. 11.

i v oblasti desítek kHz
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- Nový nástroj pro práci s historickými daty z našich analyzátorů
- Komplexní grafy, spektra, vyhodnocení kvality elektřiny, události
- Plně konfigurovatelné automatizované protokoly do PDF
- Exporty včetně Excelu a PQDiff
- Plně kompatibilní i se staršími daty z našich přístrojů (od roku 2006)

Grafy
- Do grafu lze vybrat libovolné množství veličin z libovolných měření (časově posunutých)
- Data/grafy lze organizovat do 4 os/grafů, jednotlivé fáze lze libovolně zobrazovat/skrývat
- V grafech lze kombinovat standardní trendy i průběhy událostí typu transient/disturbance
- Lze zobrazit horizontální kurzory pro definici "vlastních limitů"
- Lze zobrazit vybraná data jako histogram

Spektra
- Můžeme vybrat libovolné množství spekter z libovolných měření
- Lze porovnávat i spektra z různých časů jednoho měření
- Spektra lze organizovat do 4 os/grafů, jednotlivé fáze lze libovolně zobrazovat/skrývat
- Zobrazujeme i spektra 2-9 kHz a 9-150 kHz (z vybraných modelů přístrojů)
- Data je možné zobrazit i jako tabulku

Kvalita dle EN50160
- Lze zobrazit tabulku se souhrnným vyhodnocením dat kvality dle normy EN50160 s

možnostmi definic vlastních limitů, které lze ukládat pro opakované použití
- Zjištěné události kvality je možné zobrazit v seznamu, ITIC/CBEMA grafem, nebo

UNIPEDE tabulkou

Plně konfigurovatelné protokoly
- Uživatelé mají plnou kontrolu nad tím, jak bude konkrétní protokol vypadat
- Definovat lze vlastní záhlaví/zápatí, textové odstavce, obrázky (např. firemní logo v zá-

hlaví), veličiny do grafů, seznamy událostí apod.
- Jednotlivé šablony protokolů zůstávají uloženy pro opakované použití a lze je kdykoliv

editovat

Nový ENA-Report

Nový ENA-Report bude volně 

ke stažení na www.elcom.cz
již na začátku listopadu 2021.
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Žrouti nákladů v instalační technice  

Tři scénáře jasně ukazují, že elektrická
instalační technika se musí vědomě
dostat do zorného pole konstruktérů

a osob odpovědných za celkové náklady a
nesmí být pouze vedlejším jevem. 

V minulosti dominovala ve strojírenství
klasická role elektrické instalace. Veškerá ří-
dicí technika byla umístěna v rozvaděči a
prostřednictvím velkého pole řadových svo-
rek byly připojeny senzory i akční členy ve
stroji. Mnoho jednotlivých komponentů, je-
jichž kompatibilita byla doprovázena náchyl-
ností k chybám systému, s sebou přinášelo
náročnou montáž a uvedení do provozu,
které představovaly velké náklady a opako-
valy se od stroje ke stroji. Standardizované
konektory byly vzácností a pokud se vůbec
vyskytovaly, musely být náročně manuálně
sestavovány.

Včera byla samostatnými svorkovnicemi
umístěna energie a data do periferie stroje.
Klasické paralelní propojení tak bylo jedno-
duše přesunuto z rozvaděče do prostoru
stroje. Náročnost montáže tím byla sice
mírně zlepšena, zdroje chyb se však kvůli
dalším připojovacím rovinám rozrostly. A
kromě nepřehledného a časově náročného
hledání chyb při zkratech a přetížení často
docházelo k chybám v zapojení mezi rozva-
děčem a periferií. Důsledkem byly dlouhé
prostoje a výpadky ve výrobě.

dnes se upřednostňuje přesunutí úrovně
IO přímo do blízkosti procesu u senzorů a
akčních členů, čímž se výrazně redukuje ve-
likost rozvaděče. Výhody poskytují zásuvné
systémové komponenty a testované zaliso-
vané konektory s variabilními délkami ka-
belů, které mají stupeň krytí IP67 a jsou
odolné proti vibracím. Elektrická montáž se
zjednodušuje a vyžaduje podstatně méně
času. Chyby v elektroinstalaci jsou prakticky
vyloučeny, což šetří celkově čas a nervy při
uvádění do provozu. 

A zítra? Bez ohledu na to, jak daleko do
budoucnosti se díváte – je nemožné dosáh-
nout významných úspor nákladů, aniž byste
zaujali systematický přístup a cíleně využívali
instalační technologii. Koncepce a kompo-
nenty společnosti Murrelektronik šité na
míru mohou nejen snížit celkové náklady až
o 30 %, ale také umožnit systémům těžit z
technologického pokroku včetně inovativ-
ních diagnostických funkcí -  ideální přidaná
hodnota pro výrobce i obsluhu strojů.

Správnou přípojkou lze
vyloučit riziko vysokých
nákladů!

Všechny osoby odpovědné ve společnosti
za náklady přispívají komplexními systémo-
vými přístupy a cíleně používanou instalační
technikou ke snížení celkových nákladů na
elektrické připojení strojů – od nákupu, kon-
strukce přes elektrickou instalaci až po uve-
dení do provozu. Na každé pozici existuje
potenciál, jak vidět instalační techniku jako
klíčový prvek nákladové efektivity. Díky
tomu je plánování, konstrukce a výroba fle-
xibilnější, jednodušší a v konečném důsledku
také efektivnější.
• Existuje důvod pro instalaci typu „plug and

play“ IP67 namísto nákladných svorkovnic?
Umožňují někteří dodavatelé pomocí stan-
dardizovaných a předem sestavených kom-
ponentů přizpůsobené systémové řešení?

• Lze IO moduly PLC nahradit decentrál-
ními sběrnicovými IO moduly?

• Je možné se vyvarovat nepřehledných ka-
belových svazků a kabelových tras pomocí
rozvodných boxů v bezprostřední blízkosti
senzorů a akčních členů? 

• Jsou na přípojných svorkách namísto jed-
notlivých vodičů projektovány zásuvné,
těsně zalisované kabelové spoje, které
umožňují rychlejší a bezchybnější postup
montáže, servisu a údržby? 

• Jaký dopad má snadno interpretovatelná
diagnostická koncepce na zvýšení disponi-
bility zařízení pro provozovatele stroje?

Konektivita jako klíčová
technologie

Murrelektronik nabízí odpovědi na tyto
otázky a sofistikovaná řešení pro všechny zá-
kazníky. Instalační technika strojů a zařízení
může mít mnoho podob. 

Efektivní instalační technologie plánovaná
pro každou aplikaci a navržená se systémo-
vým pohledem otevírá potenciál enormních
úspor, což usnadňuje rozhodovací proces.  

Systematický přístup určitě spadá do roz-
sahu odpovědnosti strojních inženýrů a tech-
niků, ale také ukazuje manažerům a vedoucím
pracovníkům, jak se vyhnout odlivu peněz.

My v Murrelektronik vidíme nevyužité pří -
ležitosti a potenciál v systematickém myšlení.

Spolupráce se zákazníkem na identifikaci
těchto potenciálů s sebou často přináší pro-
stor pro zjednodušenou instalační technolo-
gii a chytřejší diagnostiku. 

Podívat se na tyto systémové perspektivy
se specialisty společnosti Murrelektronik, aby
bylo možné systém otestovat a přesně zjistit,
kde lze najít slíbené 30% úspory, stojí za to. 

Nakonec odejdete s lepší představou, jak
diskutovat o instalační technologii s vašimi
elektrotechniky a instalatéry a jak sami opti-
malizovat nadcházející projekty.

Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově
orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspo-
kojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinsta-
laci, k tomu nabízí murrelektronik různé scénáře řešení, které navíc snižují náklady až o 30 %.
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Pozvedněte svůj business 
na vyšší úroveň ještě dnes!

Tlaky představované náklady a kon-
kurencí se neustále zvyšují. Integro-
vané automatizační systémy

poskytované společností Murrelektronik
vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti.

Přihlaste se o svoje 
výhody
Elektroinstalace, které zastaraly, dokážou

vše zpomalit a představují pro inženýrské
firmy v oblasti strojů a zařízení nevýhodu ve
srovnání s jejich konkurenty. Koncepce kon-
strukcí a strojů, které byly během let vyví-
jeny, jsou často pro současnou nákladově
efektivní výrobu překážkou. Značný počet
nesynchronizovaných komponent vede k
vyššímu pracovnímu zatížení při zapojení a
aktivaci a často znamená potřebu provádět
zpětná rozšíření a úpravy. K tomuto zmatku
přispívají ještě navíc nedostatek prostoru v
řídicí skříni a problematická rozhraní s ně-
kolika různými dodavateli.

Zní vám to povědomě? Pak pozvedněte
svůj business s Murrelektronik ještě dnes!
Jako specialisté na automatizační technolo-
gie bez řídicích skříní a na decentralizovaná

instalační řešení předefinujeme přenos ener-
gií, signálů a dat a navrhneme řešení, která
budou odpovídat vašim požadavkům. Naši
specialisté se zaměřují na nevyužitý potenciál
v elektroinstalacích strojů a zařízení, který
znamená úsporu nákladů až o 30 procent.

Samostatná řešení jsou
jako včerejší zprávy
Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů

a zařízení neúměrně zpomalují. Klasická in-
stalační řešení vždy umisťují celou řídicí
technologii do řídicích skříní, které jsou pro-
pojené se senzory a akčními členy na strojích
prostřednictvím velkých svorkovnic. Díky
velkému počtu jednotlivých komponent je
tento systém náchylný k chybám a vyžaduje
značné pracovní úsilí při montáži a uvádění
do provozu.

Dalším krokem bylo přesunutí klasického
paralelního zapojení z řídicí skříně na místo
instalace se samostatně montovanými svor-
kovnicemi pro distribuci energií a dat v pe-
riferním prostoru stroje. Tím se sice
poněkud snížila pracnost při instalaci, ale
dále narostl počet zdrojů možných chyb.

Ukázalo se, že odstraňování závad v případě
zkratů a přepětí je zvlášť časově náročné a že
běžně dochází k poruchám zapojení mezi ří-
dicí skříní a periférií. A důsledek? Dlouhé
prostoje a výpadky ve výrobě.

Systém na vaší straně
Jako součást výzkumného projektu zva-

ného DESINA porovnávali vědečtí pracovníci
na Technické univerzitě v Mnichově klasické
instalační koncepce se systematickými decen-
tralizovanými koncepcemi s cílem vypočítat
případné úspory nákladů, které by bylo
možno přechodem dosáhnout. Praktické zku-
šenosti získané společností Murrelektronik
během referenčních projektů s firmami všech
velikostí v různých průmyslových odvětvích
výsledky této studie potvrdily. 
Pro dosažení úspor nákladů až o 30 pro-
cent jsou zásadní zejména dva faktory:
• decentralizovaná automatizační techno-

logie – Komponenty nejsou instalovány ve
skříni, ale přímo v blízkosti procesu.

• Systematická instalační technologie – Po-
užívají se koordinované systémové moduly
namísto řady jednotlivých komponent.

Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií.

Náklady na instalaci 
na příkladu sériového stroje
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5 hlavních argumentů
Instalační řešení od Murrelektronik vám po-
skytují konkurenční výhodu díky:
1) kratším dobám realizace od výstavby do

spuštění,
2) úsporám nákladů v instalačních techno-

logiích,
3) budoucí provozuschopnosti s využitím re-

volučních technologií,
4) kompaktním automatizačním systémům

s optimalizovanou diagnostikou,
5) systémům, které pracují společně a gene-

rují úspory ve všech oblastech.

Malé úsilí, velké výsledky
Pokud jde o optimalizaci nákladů, používá
Murrelektronik holistický přístup: Například
fáze výstavby tvoří pouze deset procent cel-
kových nákladů stroje. Avšak ve stadiu vý-
stavby je určováno 70 procent celkových
nákladů, protože jsou zde přijímána důležitá
rozhodnutí a jsou zde definovány trasy ve-
dení napájení, dat a signálů. 
Odborníci z Murrelektronik přesně vědí,
které prvky v každé pozici hodnotového ře-
tězce omezit a dosáhnout tak optimalizace
instalačních technologií strojů a zařízení:
• Během výstavby je definována instalační

koncepce, která má hlavní dopad na nákla-
dovou efektivitu stroje v pozdější fázi. 

• Správná instalační řešení omezují složitost
dílů pořizovaných nákupem. Další výhody:
ověřená kvalita, spolehlivé dodávky, glo-
bální prodejní síť a menší počet dodavatelů. 

• Decentralizovaná, úsporná a bezchybná in-
stalace je naší základní kvalifikací. Standar-
dizované konektory šetří obrovské
množství času a snižují poruchovost.

• Systémy Murrelektronik jsou založeny na
inteligentním sowaru. To snižuje čas strá-
vený při programování, usnadňuje standar-
dizaci a aktivně podporuje integraci se
sowarovými systémy vyšší úrovně. 

• Decentralizované I/O systémy pomáhají
zrychlovat aktivaci. Možná je také prů-
běžná aktivace dílu. Modulární diagno-
stický systém minimalizuje pracovní
zatížení při odstraňování závad.

• Snadný servis: Průmyslová kvalita, spoleh-
livý design a elektronika odolná vůči elek-
tromagnetickému rušení zaručují dlouhé
provozní doby, a to i v náročných prostře-

dích. Díky modulární koncepci se snadno
realizují následné úpravy a rozšíření.

• Výroba těží z přesných diagnostických in-
formací, což zvyšuje provozuschopnost
stroje. Možnost připojení k IIoT poskytuje
nový potenciál produktivity. S decentrali-
zovanou instalační technologií je zapotřebí
méně prostoru, což uvolňuje cenný prostor
pro výrobu. 

Příběhy úspěchů 
z reálného života
Instalační koncepce pro sladší stránky života
Pro zpracování čokolády přeměnila švýcarská
technologická společnost Bühler AG své vál-
covací tratě z centralizovaného systému řízení
strojů s klasickým bodovým zapojením na de-
centralizovanou instalační koncepci s funkcí
„plug and play“. Díky předmontovaným ka-
belům a plug-in konektorům a přemístěním
inteligence na senzory a akční členy došlo ke
snížení počtu svorek a tím i velikosti řídicích
skříní na polovinu. Čas potřebný k připojení
stroje byl zkrácen koeficientem 2,5. Provede-
ním retrofitu sběrnicového systému Cube67
od Murrelektronik došlo k výraznému zkrá-
cení doby instalace potřebné pro aktivaci, což
platí pro více než 150 strojů ročně.

Úhledný balíček připravený společností
Murrelektronik
Somic, německý výrobce balicích strojů, vy-
užívá flexibilní modularitu svých funkčních
jednotek a modulární systém. Instalační
technologie od Murrelektronik splňuje
všechny požadavky na systémové technolo-
gie: Připojení modulů je jednoduché, stan-
dardizované a otevřené.

Velké zlepšení pro výstavbu strojů 
Přechod z koncepce jednotlivého zapojení 
v jednotlivých svorkovnicích na decentrali-
zovanou instalaci strojů přinesl společnosti
SN Maschinenbau se sídlem ve Wipperfür-
thu úsporu na materiálech a čase ve výši až
70 %. A navíc díky zavedení předinstalova-
ných funkčních modulů došlo ke zrychlení
výstavby a montáže.
Potřebujete další informace? Obraťte se na
experty ze společnosti Murrelektronik! S po-
těšením připravíme koncepci, která bude
ušita na míru vašim potřebám, a ukážeme
vám, kde můžete ušetřit své peníze.
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Profesionální nástroje 
pro protahování, odvíjení 
a tažení kabelů RUNPOTEC
V sortimentu rakouské značky RUNPoTEC najdete profesionální nástroje a pomůcky pro odvíjení, protahování a tažení
kabelů, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra, elektrikáře a pracovníka v sektoru prů-
myslu, facility managementu či energetiky. Jejich jedinečná patentovaná protahovací špička RunpoGleiter® je známá 
a oblíbená již i u českých a slovenských zákazníků. RUNPoTEC produkty neustále inovuje a přichází často s unikátními no-
vinkami pro pohodlnou a efektivní práci. Výhradním dodavatelem značky RUNPoTEC pro Českou republiku je společnost
Elektro-System-Technik s.r.o., která vám nyní produkty v krátkosti představí.
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Snadné odvíjení kabelů
Dokonale kompaktní navíječ a odvíječ

kabelových bubnů, to je X Board. Je zvláště
vhodný pro poškozené kabelové bubny.
Umožňuje nerušenou a efektivní práci s kabely
bez zamotání. Jeho 5 pogumovaných nožiček
zajišťuje neklouzající a bezpečné stání, zároveň
jimi chrání povrchy už hotových podlah před
poškrábáním. Díky odnímatelnému trnu lze
použít pro kabelové bubny s různými veli-
kostmi otvorů. Nespornou výhodou verze 
XB 500 s nosností 800 kg je možnost odvíjení
i dvou svazků najednou. Model XB 300 s nos-
ností do 300 kg dokonale doplňuje multi-
funkční trn, který funkce X Boardu rozšiřuje.

Největším zařízením pro odvíjení kabelů
je bezpochyby runpoLier 4500. Slouží 
k odvíjení silných a těžkých kabelů z cívek 
o hmotnosti až 4500 kg a přitom je tak lehký,
že ho lze převážet osobním autem a manipu-
lovat s ním dokáže pohodlně jedna osoba.
RunpoLier 4500 se skládá z hřídele, která
se prostrčí středem kabelové cívky, a dvou
skládacích zvedacích nosníků, z nichž každý
váží pouhých 22 kg. 

V členitých stavbách se práce s těžkými
kabely stává často noční můrou – to potvrdí
každý, kdo to jednou zkusil. Kabelové vodicí
kladky, které se dodávají v několika varian-
tách tuto práci značně usnadní. Kladka 90°
usnadňuje tažení kabelu kolem rohů, kladka
pro šachtu nebo vnitřní hranu šachty usnad-
ňuje spouštění kabelů do šachet nebo také
tažení po schodech, flexibilní třídílný řetězec
umožňuje univerzální použití, jako napří-
klad obcházení sloupů a podobně.

Protahování kabelů 
bez námahy
Prakticky nezničitelné a u zákazníků

velmi oblíbené 3násobně kroucené protaho-
vací pero runpo 5 s patentovanou špičkou
RunpoGleiter® s celkovým zatížením v tahu
až 270 kg si poradí s každou situací. Jeho vý-

hodou je velká odolnost proti odtržení
špičky, o 50 % menší třecí odpor při prota-
hování a extrémně malý poloměr ohybu při
dobré kluznosti.

Dalšími oblíbenými produkty z portfolia
RUNPOTEC jsou protahovací pruty run-
posticks, ideální zejména pro práci s kabely 
v podhledech, kabelových šachtách, dutých
stěnách či pro dodatečnou instalaci volně lo-
žených kabelů. Speciální háček překoná pře-
kážky do 8,5 cm a jednoduše zachycuje kabel
i v těžko přístupných místech. Součástí do-
dávky je praktické pouzdro s velkou škálou
příslušenství.

Snem každého elektrikáře je protahovací
pistole rt 2008 v kombinaci s ocelovým
perem. Kolikrát jste si už odřeli prsty nebo
dokonce začali krvácet, když jste nasouvali
protahovací pero do husího krku proti ostré
hraně krabice ve stropě a ještě přitom stáli na
štaflích? Protahovací pistole RT 2008 vytváří
bezpečnou zónu mezi vašima rukama a zdí,
navíc vám díky důmyslnému mechanismu
dává sílu natlačit ocelové pero i do trubek
delších než 20 m.

Silná protahovací pera ze skelného vlákna
o průměru 4,5 až 15 mm dodáváme včetně
praktického robustního nerezového navíje-
cího stojanu pro pohodlné odvíjení. Stojany
disponují zdvojeným odvíjecím systémem pro
rychlé odvíjení nebo odvíjení s automatickou
brzdou. Ve verzi PROFI je součástí stojanu 
i box s množstvím příslušenství a vysouvací
nohy. U stojanů od průměru 730 mm prak-
tické mechanické počítadlo metrů.

Skvělými doplňky k protahovacím perům
jsou samosvorné kabelové punčošky, které
jsou vyrobeny z dvojitého nerezového ople-
tení. Opletení je orientováno diagonálně,
takže když zatáhnete za konec punčošky,
opletení se mírně prodlouží na úkor prů-
měru, který se zmenší, a punčoška kabel
pevně sevře. Koncovka punčošky je vždy
volně otáčivá a umožňuje tak kabelu, aby si
volně našel cestu.

Tažení těžkých kabelů
Tam, kde je potřeba velká tažná síla pro

tažení jednoho nebo několika kabelů vodo-
rovně, tam, kde by bylo potřeba deseti osob
na tažení kabelu, stačí teď jen jedna osoba 
a naviják CW 800 E. Extra silný naviják totiž
vyvine tažnou sílu až 10 osob! Při rychlosti
navíjení 4 m/min. vyvine sílu až 800 kg a při
rychlosti 8 m/min. až 400 kg. K tažení kabelů
je ideální lano z polyesteru, které nabízíme 
v různých průměrech a délkách.

Měření a inspekce
Světovým unikátem je velmi odolný 

a přesný digitální přístroj pro měření délky
kabelů runpometer rM35, který se skvěle
hodí především pro elektroinstalace na stav-
bách nebo do skladu kabelů. V sortimentu
RUNPOTEC najdete i profesionální in-
spekční minikameru runpocam rC2 pro
inspekce potrubí od Ø 20 mm do vzdálenosti
až 50 m, ale i pro větší průřezy (vzducho-
technika, drenáže, odpadní trubky atd.) nebo
laserový měřič vzdálenosti rM80 s extra
silným laserem s dosahem až 80 metrů 
a mnoha dalšími chytrými funkcemi.

Videoprezentace 
produktů RUNPoTEC

https://bit.ly/video-runpotec

Produkty zakoupíte a více informací najdete v e-shopu EST

www.est-shop.cz
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Špatné nastavení nehrozí
Je opravdu nutné, aby samotnému měření

pokaždé předcházelo tradiční zapínání pří-
stroje a následný výběr požadované veličiny?
Pravda, výrobci nám jinou možnost zase tak
často nedávají. Pokud ale sáhnete po znač-
kové digitální zkoušečce testo 755-1, stačí jen
přiložit hroty a vypnuté zařízení se při dete-
kovaném napětí samo automaticky probouzí
k životu a začíná okamžitě měřit. Kromě
toho dokáže bez jakékoli nápovědy rozpo-
znat a vyčíslit i další základní elektrotech-
nické veličiny.

Obsluha si proto vystačí s pouhými
dvěma tlačítky, více jich ani nehledejte. Prv-
ním aktivujete pomocnou svítilnu s LED, za-
tímco druhé ještě pomůže s přidržením
aktuální hodnoty na displeji. Posledně zmi-
ňovaný ovládací prvek sice dokáže celý příst-
roj zapínat i vypínat, nicméně svým nápisem
HOLD na to nijak zvlášť neupozorňuje. Není
také proč.

Ať je vidět! Na výsledky i
před sebe
Moderní zkoušečka napětí a proudu testo

755-1 již na první pohled upoutá působivou
kombinací těla, kabelů a obou sond černé
barvy s několika vhodně zvolenými oranžo-
vými prvky v jednotném firemním stylu.
Není proto divu, že výsledek tvůrčí práce ná-
vrhářů nehodlá výrobce nijak maskovat ani

během přepravy a volí proto papírovou kra-
bici s průhlednou fólií, kde také vše bezpečně
staví na odiv.

Manipulace s přístrojem je snadná, rychlá
a neskýtá žádné záludnosti. Navzdory převa-
žujícím plastovým plochám nehrozí zvýšené
riziko vyklouznutí a starosti si nemusíte dělat
ani o měřicí hroty s delšími přívodními ka-
bely. Obě sondy lze totiž pevně uchytit v
zadní části zkoušečky, se kterou zde nakonec
ladně splývají. Škoda jen, že při jejich vyta-
hování zbytečně namáháte gumovou část
koncovky měřicího kabelu.

Zjištěné údaje pohodlně odečítáte na di-
spleji s dostatečně velkými číslicemi a také
symboly. LCD si zaslouží pochvalu, protože
svými rozměry maximálně využívá dostupné
místo – pochopitelně s ohledem na robustní
provedení těla zařízení. Podsvětlení je rov-
noměrné a navíc i uživatelsky volitelné. Po-

čítejte však s tím, že pokaždé společně akti-
vujete i pomocnou svítilnu s čistě bílou LED
ukrytou v prostoru vidlice pro měření stří-
davého proudu.

Nebezpečí neslyšíte,
zkoušečku ano
Kabely jsou přes gumové průchodky vy-

vedené napevno, nicméně na opačném konci
potěší odnímatelnými sondami. V případě
poškození tak místo celého přístroje s krytím
IP64 stačí vyměnit jen měřicí hroty. Pro
účely stejnosměrných testů však výrobce nic
barevně neodlišuje a označení jednotlivých
vstupů L1 a L2 budete u přívodů také chvíli
hledat. Prostor vyhrazený bateriím je zato
jasně daný a jistí jej dva křížové šrouby. Při
vkládání obou článků typu AAA každo-
pádně nikam nespěchejte. Není totiž jisté,
zda vám pružina umožní vložit baterie hned
na první pokus.

Testo u své zkoušečky ve verzi 755-1
předpokládá každodenní nasazení přímo v
provozu. Specifická výstraha před nebezpeč-
ným napětím je proto dobře slyšet a kromě
varování na displeji ji dále umocňuje i jasná
červená kontrolka umístěná vlevo pod LCD.
Akustická kontrola vodivosti reaguje pouze
s minimálním zpožděním a po sluchu ji od
předchozí výstrahy spolehlivě odlišíte. Pokud
navíc přístroj nedržíte v ruce, a necháte jej
např. na stole, dosáhnete v obou případech
ještě pronikavějšího výstupu.

zkoušečka napětí a proudu testo 755-1 není multimetrem
v tom pravém slova smyslu. Nabízí však funkce, které ji
může jiná měřicí technika jen tiše závidět.

Zkoušečka 

testo
755-1 



Veličiny detekujte automaticky
Díky certifikované zkoušečce testo 755-1 pracující i při záporných

teplotách může výrobce reagovat na spoustu zcela běžných poža-
davků, a přesto se v některých detailech vhodně odlišovat. Jedná se
např. o základní technické parametry „vyryté“ v pěti řádcích přímo
na plastovém krytu baterií, výstupní protokol z výroby a třeba též
spolehlivě reagující tlačítka s gumovým hmatníkem, která na
povrchu přístroje prakticky nijak nevystupují. Životnost baterií
uvádí testo v počtu měření dané délky, nicméně tradiční
ikonu na displeji během činnosti vůbec nezobrazuje.

Přístroj s možností automatického zapínání, ale také
vypínání si bez navádění ze strany obsluhy poradí s mě-
řením AC i DC napětí do 600 V, AC proudu o velikosti
až 200 A či odporu do 100 kΩ nebo i testem průchod-
nosti. Sesterský model testo 755-2 se dále odlišuje vyš-
ším napěťovým rozsahem až do 1 kV a několika
funkcemi navíc. Sadu náhradních měřicích hrotů
nebo transportní tašku pak dostanete pod spe-
ciálním objednacím číslem. Na webových
stránkách výrobce lokalizovaných do češ-
tiny se v případě technických parametrů
modelu 755-1 každopádně nenechte
zmást zmínkami o termočláncích
typu J (Fe-CuNi), absolutním
tlaku či měření NO2/CO2. Naše
zkoušečka, na rozdíl od řady
jiných přístrojů s oranžo-
vým logem testo, něco
takového vážně neumí.
Na atraktivitě ji to
ale nijak neubírá.

jan robenek
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Panasonic na mSv vystavuje

Panasonic patří k inovátorům v oblasti laserové techniky i řízení pohonů. Kromě nových produktů představených v průběhu

roku budou na mSV k vidění servomotory 400 V a systémy pro laserové popisování. Laserový popisovací systém bude 

k  „živému“ otestování k dispozici v bezpečné pracovní stanici. Tedy bez obav nás v hale G1 na stánku 41 navštivte.

to nejlepší ze servopohonů
a laserového popisování
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Lasery
Systémy pro laserové popisování Panaso-

nic nabízí velmi snadnou obsluhu, odníma-
telnou popisovací hlavu a výjimečnou
odolnost v náročných průmyslových pod-
mínkách. Laserová hlava má pasivní chlazení
a disponuje krytím IP64 pro trvalé (24/7) a
bezproblémové použití také v prašném či
olejem kontaminovaném prostředí. Díky
úzké spolupráci s uživateli v oblasti automo-
bilového průmyslu se podařilo definovat
funkce a vlastnosti důležité pro většinu apli-
kací. Optimalizací hardware i ovládacího
programového vybavení se podařilo zajistit,
že většinu projektů je možné vyřešit zvole-
ním přednastavených programů. Samo-
zřejmě je zde zachována možnost plné
kontroly, kde si můžete nastavením potřeb-
ných parametrů upravit vše na míru vašemu
projektu.

Laserové systémy jsou
schopny popisovat plasty,
kovy i některé další mate-
riály. Umožňují označovat vý-
robky textem, čárovým nebo
2D kódem. Vysoká přesnost
je předurčuje pro popis i po-
lovodičových součástek a mi-

niaturních konektorů. Nízká produkce tepla
během procesu popisování umožňuje popis
velmi malých znaků o velikosti pouhých 

0,15 mm x 0,15 mm. Typické oblasti použití
jsou značení plastových součástek, baterií,
elektroniky, ložisek, ozubených kol, řemenic,
značení nástrojů pro obráběcí stroje (frézy,
vrtáky apod.), kabelů a vodičů, značení ko-
vových odlitků a výkovků apod.

Laserová hlava
Systém pro 

laserové popisování

w
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Nastavení v jednom
kroku
Součástí dodávky zařízení je soware

Laser Marker NAVI Smart. Toto prostředí
umožňuje na počítači nebo tabletu navrh-
nout a na výrobek umístit např. logo, 2D kód
nebo text. Tento soware, který se následně
používá i k ovládání popisovacího zařízení,
lze přizpůsobit podle požadavků uživatele:
pro technika, který značení navrhuje s plným
přístupem a odlišné prostředí pro operátora
zařízení. Ovládací tablet je možné k popiso-
vači připojit bezdrátově prostřednictvím
WiFi. Výkon laseru, rychlost skenování a fre-
kvence pulzů se nastavují s ohledem na ma-
teriál a popis. Uživateli je k dispozici
knihovna kombinací materiálů a vzorů zna-
čení. Nejběžnější úlohy je tedy možné nasta-
vit jediným stiskem tlačítka.

Servopohony 400 V
Zhruba 70 % pohonů v průmyslové auto-

matizaci jsou pohony určené pro třífázové
napájení 400 V. Panasonic pro tento segment
nabízí servopohony nové řady Minas A6
Multi s výkonem 0,4 až 5 kW. Řídicí jed-
notky servopohonů Minas A6 Multi jsou jen

50 mm široké a každá může ovládat dvojici
motorů. Kabely od motorů lze přivádět shora
i zdola, což je výhodné pro návrh rozvaděčů.
Společné liniové napájení je dalším benefi-
tem pro návrh i montáž složitějších systémů.
Několik řídicích jednotek pohonů lze prů-
běžně napájet z jednoho napájecího zdroje.
Pro bezpečnostní úlohy je k dispozici osm-
náct bezpečnostních funkcí. Pohony Minas
A6 Multi dosahují úrovně funkční bezpeč-
nosti SIL 3. 

Servomotory Minas A6 Multi je možné
vhodně použít např. v průmyslových robo-
tech. Zde je důležitý stabilní výkon při růz-
ných zatíženích a v různých polohách
ramena. Servopohony Minas A6 Multi jsou
vybavené adaptivním řízením, které omezuje
vliv zatížení. Adaptivní řízení s kompenzací
zatížení je výhodné také pro manipulátory
plnící úlohy pick and place. Zde jsou častými
požadavky velká rychlost a přesnost pohybů.
Kromě adaptivního řízení zde vynikne i
velmi rychlá odezva pohonu umožňující
velmi přesné polohování v optimálním čase. 

Servomotory s řízením EtherCat nebo
RTX, senzory s komunikací IO-Link, inteli-
gentní elektroměry s podporou Modbus, ří-

dicí systémy PLC se širokou paletou komu-
nikačních protokolů … to vše je základ
úspěšných projektů po celém světě. 

Optimální souhrou všech jednotlivých
částí automatizačního systému vzniká oprav-
dová automatizace, která přináší požadova-
nou bezpeč nost, šetří čas i lidské zdroje.
Vzájemná komunikace a spolehlivé všechny
články pomyslného automatizovaného ře-
tězce zajistí hladký chod výrobní linky či ce-
lého provozu. 

Pro rozhodnutí jaký výrobek zvolit může
být kromě finančního hlediska i hledisko
ekologické. Výrobky Panasonic jsou vyvíjeny
a vyráběny s velkým přihlédnutím na
ochranu životního prostředí. Celá skupina
Panasonic klade vysoký důraz na výběr ma-
teriálů, udržitelnost a maximální soulad 
s přírodou.

Z dalších oblastí automatizační techniky
bude možné se na stánku seznámit s přes-
nými laserovými senzory, komunikací IO
Link, inteligentními elektroměry Eco Power
Meter, ionizery jak pro bodové, tak pro
plošné odstranění statického náboje a samo-
zřejmě zde nebudou chybět PLC a dotykové
operátorské panely. Luděk Barták
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Vdnešních stále více sofistikovaných
strojích a linkách je už samozřej-
mostí použití servo pohonů pro

polohování. Podávání, zvedání na pozice,
stříhání, nebo řízení momentu. To je jen zlo-
mek úkolů, pro které je servo ideální řešení.

Nespornou výhodou oproti indukčním
motorům je maximální moment v celém
rozsahu jmenovitých otáček a mnohem vyšší
přesnost zajištěná integrovaným enkodérem
s vysokým rozlišením.

U složitějších strojů bývá výhodou i ná-
hrada hydraulických, případně pneumatic-
kých částí servama. Řízení je pak preciznější
a při poruše stačí jeden elektrikář, který ob-
slouží všechny řídicí části. Při dnešních ce-
nách již neplatí, že je servo rentabilní jen v
drahých a nejvýkonnějších strojích a aplika-
cích.

Delta to umí
Delta Electronics má aktuálně v nabídce

na českém a slovenském trhu dva modely
serv s označením ASDA. K oběma servo mě-
ničům má vlastní motory v rozsahu 100W až
7,5kW. Jsou mechanicky shodné a liší se jen
typem (inkrementální nebo absolutní) a
počtem pulzů enkodéru (160.000 nebo
1.250.000). Vývoj a výroba je zabezpečená
přímo v Deltě a zákazník tak dostane kvalitní
produkt za dobrou cenu přímo od výrobce.

Základ pro každého
Pro řízení rychlosti a momentu prostřed-

nictvím interních parametrů, analogových
vstupů, nebo sériové komunikace s protoko-
lem Modbus postačuje základní servo sy-
stém ASDA-B2. Polohovat tento systém je
jednoduché pomocí pulzů přes rychlé
vstupy. To se běžně dá dělat nejen s PLC
všech známých značek, ale například i s vy-
užitím PC s HW pulzní kartou a sowarem
MACH3, nebo obdobným. Takto funguje
mnoho menších CNC frézek.

Když má servo svoji „hlavu“
Servo měnič ASDA-A2 od Delty umí uří-

dit aplikace i bez použití PLC. V režimu řízení
PR může uživatel díky zabudovaným motion
funkcím naprogramovat do 64 PR procedur
4 různé druhy úkonů. Kromě pohybu na za-
danou pozici se nabízí pohyb definovanou
rychlostí, skok na jinou PR proceduru, nebo
dokonce zápis hodnoty do parametru. Jed-
notlivé procedury je možné ještě do určité
míry provázat, aby se vykonávala sekvence
pohybů. Spouštějí se pomocí digitálních

vstupů nebo komunikace. PLC je tak možné
v některých aplikacích vyloučit a zaobejít se
jen s použitím tlačítek či spínačů, nebo při-
pojením HMI s komunikací po Modbuse.

Nadefinovat PR procedury může uživatel
přes soware a USB kabel, přes parametry na
klávesnici měniče, nebo přes komunikaci.
Podobným způsobem se nastavuje i nultá
procedura – homing, čili referování. Na výběr
je přes 30 kombinací pro homing sekvenci.
Ideální je pro nastavení využít soware 
ASDASo, který obsahuje tzv. wizard pro PR
režim a nastavení parametrů je tak velmi jed-
noduché. Servo systém ASDA-A2 nabízí ještě
vstup pro externí enkodér pro synchronizaci,
nebo uzavřenou smyčku řízení.

Spolehliví a přesní pomocníci
nejen pro obrábění
Servo systémy delta Electronics jsou spolehlivé a cenově dostupné
řešení pro spoustu aplikací. Poradí si i s náročnými úlohami bez nut-
nosti použití PLC a díky systému NC300 zvládnou i NC obrábění.

ASdA-A2

ASdA-B2
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Zapomeňte na mechaniku
Jednou z velmi praktických funkcí je

elektronická vačka (E-CAM). Nespornou vý-
hodou je možnost rychlé úpravy bez změny
mechaniky, čím se šetří čas i náklady, a také
energie eliminací tření mechanických dílů.

Elektronická vačka je zabudovaná v servu
automaticky a v principu se jedná o závislost
mezi master osou a osou slave. Je ji ale po-
třeba nadefinovat. Jako Master může sloužit
enkodér, nebo jiný zdroj pulzů přivedený do
serva. Je možné využít také analogový vstup,
interní poziční příkaz, nebo třeba interní ča-
sovač. Slave osa je samotný motor připojený
k měniči a ten sleduje tento signál podle de-
finovaných parametrů vačky.

Maximální rozlišení vačky je 720 bodů.
Body se ukládají do datové paměti, která na-
bízí 800 hodnot. Pokud tedy nepotřebujeme
vačku s velkým rozlišením bodů, můžeme do
paměti uložit několik předpřipravených kři-
vek.

Pomocí sowaru ASDASo můžeme na-
definovat základní parametry a nakreslit
elektronickou vačku tak, že není problém
udělat synchronizaci 1:1, nebo i široce použí-
vané funkce letmé pily a rotačního nože.
Tyto má Delta ve svém sowaru předdefino-
vané a uživatel tak jednoduše jen zadá zá-
kladní parametry mechaniky, zapojení 
a signálů, a ASDASo za něho vše spočítá.
Výsledná křivka se pak nahraje do paměti 
EEPROM, aby byla dostupná i po vypnutí
měniče.

Rychle, nebo ještě rychleji
Standardní model na našem trhu má

mimo Modbus zabudované rozhraní 
CANopen. Ten dosahuje rychlosti do 1Mbit.
Pro aplikace vyžadující řízení po komunikaci
a náročnější na její rychlost slouží modely
ASD-A2-E s EtherCAT rozhraním a ASD-
A2-F s rozhraním DMCNET. Tu se dostá-
váme na číslo 20Mbit, které zaručeně splňuje
dnešní požadavky náročných aplikací. A
právě model s DMCNET navazuje na další
krok Delty, kterým jsou řídicí systémy pro
obráběcí stroje NC300 a NC200.

Bezpečnost na prvním místě
Nespornou výhodou modelu s EtherCA-

Tem je zabudovaný vstup bezpečného odpo-
jení STO kategorie SIL2 podle normy
IEC61508. Splňuje tak nejnovější požadavky
na bezpečnost.

Jednoduše a zdarma
Delta poskytuje svůj soware zdarma. 

A tak není problém stáhnout si a vyzkoušet
ASDASo. Nastavení parametrů, tvorba
vačky, nebo interních procedur pomocí wi-
zardů zrychlí a zjednoduší práci s měničem.
Další funkce jako osciloskop, monitoring
proměnných, nebo ovládání vstupů zase
usnadní odladění aplikace bez nutnosti za-
pojování. Vše se tak dá odladit a vyzkoušet
už na stole.

Když je třeba G-kód
Integrovaný systém spolu se servo měniči,

servo motory a frekvenčním měničem Delta
vytvoří ucelený balík pro CNC stroj. Tělo ří-
dicího systému má 8“ nebo 10“ displej s klá-
vesnicí. Jednotlivé varianty nabízí inte-
grovaný nebo oddělený ovládací panel. Běž-
ným příslušenstvím je ruční ovladač s gene-

rátorem pulzů
(MPG) a tlačítkem
bezpečného zasta-
vení. Zákazník tak
dostane kompletní
periférii k stroji od
jednoho výrobce.

w

Přední strana 

NC 300

E-CAm Editor
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Zapojte tam všechno
Zadní strana systému obsahuje kompletní

sadu konektorů. Pro digitální vstupy a vý-
stupy je možné si zvolit z několika typů ter-
minálů na DIN lištu, které se připojují
pomocí kabelu k jednomu ze dvou systémo-
vých konektorů s označením I/O. Tyto lo-
kální vstupy a výstupy se dají rozšířit ještě
pomocí vzdálených I/O na sériové lince.
Zvláštní samostatné konektory jsou určené
pro vřeteno (analogový výstup, enkodérový
vstup, rychlé vstupy HSI), havarijní a refe-
renční koncové spínače a ruční ovladač 
s MPG kolečkem. Na zadní straně jsou ještě
dva důležité konektory RJ-45. Jeden slouží
na připojení serv po síti DMCNET. Druhý je
Ethernet pro spojení systému s lokální sítí,
nebo s PC, kterým se systém programuje.

Spolehlivá serva jsou základ
Na servo měničích se nastaví jen několik

parametrů důležitých hlavně pro komuni-
kaci. O zbytek se už stará systém. Díky po-
užití servo měničů ASDA-A2 je možné
použít i externí odměřování. Zapojí se přímo
do měničů a ty odlehčují systém tím, že pře-
bírají „odpovědnost“ za uzavřenou smyčku ří-
zení a kontrolu skutečné polohy mechanizmu.
Autotuning měničů je možné udělat taky přes
NC systém a není tak potřeba připojovat jed-
notlivé měniče k sowaru ASDASo.

S počítačem nebo bez
Na programování a správu slouží

sowarový balíček CNCSo. Ten
obsahuje editory parametrů, PLC a
obrazovek. Čtvrtý nástroj s názvem

CNCNetwork slouží na správu souborů v ří-
dicím systému a jejich přesun mezi PC 
a CNC. Programovacím jazykem PLC je lad-
der a dá se editovat v sowaru MLCSo,
nebo i přímo v systému. V obou případech
je možný on-line monitoring a programátor
tak může sledovat naživo, co se v PLC ode-
hrává.

Změnit nastavení parametrů, nebo pře-
hrát PLC program je možné jednoduše i ze
zálohy. Kompletní nastavení i s markami je
možné zazálohovat na USB klíč. Všechny
soubory se dají otevřít v přiřazeném so-

waru a editovat. Takto editovanou zálohu je
potom možné nahrát zpět do systému 
a upravit tak jeho chování dle potřeby. V pří-
padě, že zákazník nastaví v systému chybné
parametry, můžete se díky záloze vždy vrátit
zpět. Při sériové výrobě je potom výhodou
rychlé a jednoduché oživení ze zálohy. Ko-
nektor je na přední straně systému pod gu-
movou krytkou.

Kromě systémových obrazovek jsou k dis-
pozici volitelné, na které je možné přidat sa-
mostatná tlačítka, nebo indikátory. Rozšíří
se tak možnost tlačítkového ovládacího pa-
nelu, jehož symboly pro speciální přídavné
funkce nemusí vyhovovat. Tlačítka a LED

Kompletní řešení CNC

od delty.
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kontrolky na ovládacím panelu
jsou volně programovatelné a v
systému jsou jim přiřazená čísla
vstupů a výstupů.

V editoru obrazovek si uživatel
může také nadefinovat oznámení
k uživatelským alarmům, které
doplní běžné systémové alarmy
řídicího systému.

Nabitý funkcemi
Maximální počet řízených

servo os je 8, přičemž 4 mohou
být naráz interpolované. Vřeteno
je ovládáno analogovým signálem
0-10V. Systém podporuje stan-
dardní ISO kód a M funkce, které jsou volně
programovatelné. Integrovaná je funkce por-
tálového pojezdu, měření výškovou sondou
a korekce nástrojů, automatická výměna ná-
strojů, ať s lineárním nebo rotačním zásob-
níkem. K plynulosti obrábění přispívají
funkce look-ahead a automatické zjemňo-
vání v rozích. V případě potřeby je k dispo-
zici i korekce stoupání kuličkového šroubu.

Kdo nemá frézu
V této sérii je v nabídce také systém

NC200, který má téměř stejné možnosti jako
NC300. Zásadní rozdíl je ve způsobu řízení

os, protože je určen pro soustruhy. Je do-
stupný ve variantě s 8“ displejem a integro-
vaným ovládacím panelem. U nás stan-
dardně dodáváme model s integrovaným ge-
nerátorem pulzů.

V aplikacích kritických na cenu je možné
sáhnout po systému NC30, který je vlast-
nostmi opět téměř shodný s NC300. Cenová
úspora je dosažena vypuštěním některých
periférií a především náhradou integrova-
ného rozhraní člověk-stroj klasickým PC
monitorem, klávesnicí a myší.

Pro standardní stroje s třískovým obrábě-
ním je řídicí systém CNC od Delty ideální

volba, která splní běžné očeká-
vání většiny konvenčních strojů.
Zákazníci oceňují kvalitní vy-
hotovení ovládacího panelu 
v robustním kovovém šasi a pří-
znivou cenu. Tyto systémy jsou
už nasazené v mnohých stro-
jích, které vyšly z produkce če-
ských a slovenských firem, ale 
i v dalších, které každý rok
opustí brány výrobních závodů
po celém světě.

Díky bohatým zkušenostem
na českém a slovenském trhu je
ProfCom, jakožto distributor
Delty, schopen nabídnout bližší

seznámení s dalšími možnostmi servo sys-
témů Delta a CNC řízením, technickou pod-
poru, nebo školení. Stanislav König

ProfCom, s.r.o.
280 02 Ovčáry 308
Tel.: 311 240 058 

mail: info@profcom.cz

www.profcom.cz 
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Příčina a možnosti omezení náběho-
vého proudu spínaného zdroje
Příčinou počátečního krátkodobě zvýšeného odběru spínaného

zdroje je filtrační kondenzátor umístěný na vstupu za usměrňovačem
střídavého napětí sítě. Kondenzátor má ve spínaném zdroji za úkol
snížit zvlnění pulzního usměrněného napětí pro následující blok
DC/DC měniče, na jehož výstupu je již galvanicky oddělené stabili-
zované napájecí napětí (3,3/5/12/15/24/48 V aj.).

Kondenzátor bez náboje má malou impedanci, po připojení na-
pětí na vstup zdroje vzniká krátkodobý (stovky μs) zvýšený proudový
požadavek, v angl. term. zvaný inrush current, obr. 1.

Nejčastěji je tato vlastnost kondenzátoru kompenzována zařaze-
ním termistoru (typ NTC) před kondenzátor. Hlavními nevýhodami
tohoto opatření jsou vyšší spotřeba energie během provozu zdroje a
oteplování (nižší celková účinnost).

Alternativním řešením je použití aktivního omezovače náběho-
vého proudu (obr. 2). Jeho principem je zařazení NTC prvku jen po
dobu trvání proudové špičky. Po odeznění je NTC přemostěn. Ex-
terní omezovač náběhového proudu je pak umístěn mezi jistič a spo-
třebič/e.

Výhodou tohoto řešení je omezení proudu bez ohledu na před-
chozí stav zdroje (při restartu zdroje s pouhým NTC klesá schopnost
omezení proudu, protože NTC může být ohřátý od předchozího pro-
vozu zdroje).

V nabídce výrobce vysoce spolehlivých spínaných zdrojů MEAN-
WELL najdeme aktivní omezovače v řadě ICL pro montáž na DIN
(ICL-16/28R) a v plastovém krytu (ICL-16/28L) pro umístění na
podklad. Obě provedení jsou dostupná pro max. proud 16 nebo 28 A
a síť. hladinu 230 V.

Praktické použití 
omezovače 
náběhového proudu
Ve spotřební elektronice, průmyslu, světelné nebo nabíjecí technice se stává pravidlem použití spí-

naného zdroje ve funkci měniče síťového napětí 230 V na stejnosměrnou pracovní hladinu zátěže.

S přibývajícím počtem spínaných zdrojů vzniká v důsledku jejich negativních vlivů na rozvodnou

soustavu problém při hromadném sepnutí, kdy může dojít k aktivaci nadproudové ochrany (jistič).

Obr. 1 Počáteční proudová
špička spínaného zdroje po
zapnutí - stopa Ch2

Obr. 2 ICL-16 (omezovač náběhového proudu 
spínaných zdrojů do 16A, MEAN WELL)
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Praktické použití ICL-16
Příkladem aplikace omezovače v reálné

situaci je předřazení spínaným zdrojům
SDR-120 (MEAN WELL). Otázkou k zodpo-
vězení je počet současně připojených zdrojů
SDR-120-24 na jeden 16A jistič.

Ve specifikaci ICL-16 pro stanovení počtu
zdrojů sledujeme dva parametry: trvalý jme-
novitý proud (AC continuous rated current:
16A) a dovolená max. kapacitní zátěž (max.
capacitive load: 2500μF).

1. krok 
Zjištění jm. proudu zátěže. Dle specifikace

SDR-120 je jeho jm. proud (AC current) při
plném zatížení 0,7A/230Vac. Je-li trvalý
proud omezovače ICL-16 16 A a jm. proud
zdroje SDR 0,7 A, pak dělením 16A/0,7A zí-
skáme odhad 22 ks zdrojů SDR-120-24 na
jeden modul ICL-16.

2. krok 
Dle technické zprávy (dostupné na

https://www.meanwell.com) zdroje SDR-120
je vstupní filtrační kapacita C5 velikosti 
100 μF. Dovolená kapacitní zátěž modulu
ICL-16 dělená vstupní kapacitou SDR zdroje
2500μF/100μF poskytuje údaj 25 kusů.

3. krok 
Porovnáním výsledků z kroku 1 a 2 je

zvolena menší hodnota, která je vynásobena
koeficientem 0,9

22 x 0,9 ≈ 19 ks.

4. krok
Fyzické ověření spolehlivosti zapojení 19 ks

SDR-120-24 na ICL-16 v předpokládaných
prac. podmínkách.

Výběr vhodného typu
jističe
Jistič je automaticky pracující elektrický

vypínač nejčastěji používaný jako ochranný
prvek při nadproudech spotřebičů. Stan-
dardní typy je možné rozdělit dle jejich cha-
rakteristik označením A, B, C a D. “A” typ je
vhodný pro ochranu citlivých zařízení obsa-
hujících polovodičové prvky. Jejich vypínací
proud je v rozmezí (2~3)In, kde In je jmeno-
vitý proud jističe. “B” typ je vhodný pro po-
čítače, elektronická zařízení a domácí
spotřebiče (vyp. proud 3~5In).

Obr. 3 Ilustra-
tivní provedení

ochranného prvku
(Foto Shihlin)

“C” typ je obecně ochranný prvek řídicích
obvodů, osvětlení a aplikací s vyšším prou-
dovým přechodným požadavkem při za-
pnutí (vyp. proud je 5~10In). “D” typ jističe
je vhodný pro zátěže s vysokým proudovým
přechodným požadavkem (transformátory,
elektroventily, vyp. proud 10~20In). Pro své
spínané zdroje výrobce MEAN WELL dopo-
ručuje jističe typu C nebo D.

Specifikace jističů
V parametrech jističů jsou uvedeny nej-

častěji tyto údaje:
1. Jmenovité napětí. Vstupní napětí, za kte-

rého je schopen jistič standardně pracovat.
Např. AC 240V.

2. Počet současně ovládaných pólů (1P, 2P,
3P, 4P).

3. Jmenovitý proud (In nebo AT) jističe po
neomezenou dobu za definované okolní
teploty. 

4. Konstrukční proud (AF, frame amperage)
daný provedením/rozměry jističe.

5. Max. zkratový proud (Icu), který je scho-
pen jistič přerušit za daných podmínek,
např. 400V-30kA. 

6. Jmenovitý proud (Ics), po němž je scho-
pen jistič standardní funkce po předcho-
zím přerušení zkratového proudu (např.
400V-15kA).

Obr. 4 Omezovač
proudové špičky na 28 A
v provedení na DIN lištu

(MEAN WELL)

Výběr jističe
Výběr vhodného jističe má dva kroky:
1. Jm. proud  jističe In musí být vyšší než

celkový vstupní proud připojené zátěže (v
praxi 1,25-násobek). 

2. Jmenovitý proud pro odpojení zkrato-
vého (Ics) musí být větší než celkový součet
špičkových proudů (inrush current) zdrojů.

Shrnutí
Zařazením aktivních omezovačů náběho-

vého proudu ICL (MEAN WELL) lze účinně
předcházet předčasným odpojením obvodu
po zapnutí spotřebičů se spínanými zdroji na
síť, čímž se zvyšuje celková spolehlivost insta-
lace a snižuje počet nutných zařazených jističů.
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Málokdo asi pochybuje, že zásoby
fosilních paliv nejsou neome-
zené, že litr benzínu za dvě ko-

runy už nikdy nebude a že tedy hledat nové
a trvale obnovitelné zdroje energie je dobrá
věc. Trochu už by se dalo polemizovat s tvr-
zením, že každá nová věc potřebuje státní
podporu, protože celá řada oborů se rozjela
i bez ní (a některé dokonce státu navzdory) -
ale budiž: na předpokladu, že dotace do ener-
gie ze slunce podpoří zájem, zájem podpoří
výrobu technologií i jejich inovace a v koneč-
ném důsledku tu bude levná, čistá a udržitelná
energie, také něco je. Alespoň teoreticky.

Praxe ovšem ukázala, že ve zdejších pod-
mínkách stále platí "šedá je každá teorie, za-
tímco strom života se zelená". Přičemž je
slabou útěchou, že v tom nejsme sami: bru-
selské představy, že pokrok lze řídit dotacemi
nařízenými od úřednických stolů jinde při-
nesl příběhy ještě neuvěřitelnější. Například
ve Španělsku se solárním baronům vyplatilo
prodávat dotovanou elektřinu vyráběnou
tak, že na panely v noci svítili levným
proudem ze sítě...

V České republice se alternativní zdroje
různými cestami dotovaly už dřív, ale po-
hádka o solárních baronech začíná až okolo
roku 2004. Tehdy se v parlamentu rozjela de-
bata o podobě zákona, který by podpořil vý-
robu energie z alternativních zdrojů ještě víc.
Navzdory obecnému přesvědčení u toho ten-
krát ještě nebyli Zelení - alespoň ne přímo,
protože ti u voleb roku 2002 propadli. O zá-
konech tedy rozhodovala ČSSD, ODS,
KSČM a koalice čtyř malých stran, z nichž
nejvýznamnější byla KDU-ČSL. Zelení ale
přesto v připravovaném zákoně prsty měli

nepřímo, protože pozdější šéf strany Zele-
ných a zastánce alternativních zdrojů Martin
Bursík byl v letech 2002 až 2005 poradcem
ministra životního prostředí Libora Am-
brozka (KDU-ČSL).

Zákon (č. 180/2005 Sb.) byl hotový násle-
dujícího roku a stanovil, že provozovatelé
musí mít po dobu 20 let zajištěný výkup ener-
gie za pevnou cenu, která umožní návratnost
investic do 15 let. Výkupní cena se zvedla ze
2 Kč/kWh na 15 Kč/kWh. Při hlasování pro-
sadila Iva Šedivá (ČSSD) do zákona omezení,
podle kterého se směly výkupní ceny snižovat
nanejvýš o 5 procent za rok. Proti zákonu se
postavila pouze ODS (a prezident Klaus),
takže celkem hladce prošel.

Ale v následujících letech náklady na so-
lární elektrárny poklesly, zatímce výkupní
cena zůstávala vysoká a označení "baron" za-
čalo dávat smysl. Přesto stát v podobě dalších
vlád a parlamentů reagoval nedostatečně a
opožděně - konkrétně až zákonem č.
165/2012 Sb. To ovšem neznamená, že stát
nemusel svým předchozím závazkům dostát:
fotovoltaické instalace postavené do roku
2010 měly vysokou výkupní cenu i nadále
zajištěnou. Podporu definitivně zastavila až
novela z roku 2013, ovšem pouze pro insta-
lace uvedené do provozu do 1. ledna 2014.
Nechybí proto ani podezření, že za průtahy
mohli politikové zatažení do solárního

boomu. Odhaduje se, že odběratele elektřiny
politický tanec okolo fotovoltaiky přijde řá-
dově na desítky až stovky miliard korun.

Na situaci se podepsaly také direktivy EU
požadující vysoký podíl obnovitelných
zdrojů, například nařízení známé jako
20/20/20 (20 procent alternativní energie do
roku 2020), vykazovaly znaky budovatel-
ských úsilí známých z jiných režimů: dosa-
žení cíle vyhlášeného politiky bez ohledu na
náklady a další negativní dopady. Navzdory
kontroverzním výsledkům EU v této politice
nejen pokračuje, ale ještě přitvrzuje - v po-
sledních letech pod záminkou, že chce za-
chránit lidstvo před klimatickou katastrofou
(přestože existuje řada argumentů, které
možnosti Unie ovlivnit klima spolehlivě vy-
vracejí). Vše nasvědčuje tomu, že zelená po-
litika Bruselu vede EU k ekonomickému
úpadku, ne-li krachu.

Výsledkem je celkem pochopitelný odpor
veřejnosti vůči fotovoltaice, bylo by ovšem
chybou s vaničkou vylévat i dítě. Výroba
elektřiny ze slunce opravdu může být efek-
tivní a čistý zdroj, ovšem musí být splněno
několik předpokladů: nebude zabírat země-
dělskou půdu, objeví se trvanlivější a levnější
panely s vyšší účinností, bude vyřešená eko-
nomicky a ekologicky přijatelná akumulace
produkce - a hlavně: nebudou se do toho
plést politikové. jan A. novák

Fotovoltaika v zajetí politiků aneb
Jak to vše začalo a proč tolik platíme?
Truchlivá politická realita České republiky dává mimo jiné vzniknout i neologismům, což jsou slova, která v reakci na
nové podmínky dostávají nový význam. A tak tu kromě tunelů (nikoliv ve smyslu podzemních děl), viróz (ve smyslu pre-
zidentských alkoholických indispozic) a mnoha dalších, máme i solární barony. Což nejsou muži modré krve opalující se
na slunci, ale dokonalá ilustrace toho, jak se i původně dobrá myšlenka dokáže v českých podmínkách proměnit ve zlo-
dějnu, na kterou bude doplácet ještě několik dalších generací.
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Přístroje pro testy elektrotechniky
Ruční trysky Tester

IPX3 až IPX6 žhavou smyčkou

Požární bezpečnost
IEC60695-2 část10,

část 11 (GWEPT),
část 12 (GWFI),
část 13 (GWIT),

teplota do 960°C, 
automatický pohyb

Prachové komory

Rázová
kladiva

Zkušební prsty

Testy odolnosti výrobku proti
vniknutí vody
IEC 60529 : IPX3, IPX4, IPX4K, JIS
d 0203 R1, R2, S1, S2
oscilační ramena do R600,
mimo komoru do R1600

Energie 0,2J/ 0,35J/ 0,50J/
0,7J/ 1,00J               
Stanovení mechanické
pevnosti IK IEC 60068-2-75

Test ochrany proti vniknutí cizích těles
a proti elektrickému kontaktu – IEC 60529

Test odolnosti výrobku
proti vniknutí prachu
IEC 60529: IP5X, IP6X

ISo 20 563:IP5KX,IP6KX
Podtlak 0 – 20 mbar

mastek, Arizona prach,
Portlandský cement

Pracovní objem 1-3 m3

Prodej, školení, záruční a pozáruční servis, kalibrace zajišťuje:

lABIMEX CZ, s.r.o.
Počernická 96, 108 00 PRAHA 10, tel: +420 241 740 120,  +420 602 366 407 a +420 727 835 669, 
e-mail: info@labimex.cz www.labimexcz.cz

Labimex Cz

Stanovení odolnosti
izolantů na průchod

povrchových proudů
IEC 60112

metoda CTI a PTI
model 600V a 1000V

Tester plazivých proudů

Ostřikové komory



Po zkušenostech z nedávné doby
mnozí manažeři podniků průmys-
lové a terciární sféry dovedou ocenit

význam dezinfekčních opatření pro bezpeč-
nost zaměstnanců a dalších osob v případě
ohrožení infekcí. Velmi účinná metoda vpra-
vení dezinfekčního prostředku do prostoru
je dávkovat jej do vodního aerosolu při zvlh-
čování vzduchu. Rakouská společnost Mer-
lin dodává na trh zvlhčovací a dezinfekční
jednotku zeroXR, která z dezinfekčního roz-
toku vytváří aerosol působením ultrazvuku. 

Sestava zeroXR je dodávána v hliníkové
skříni obsahující vyjímatelný tlakový zásob-
ník dezinfekčního roztoku o objemu 3 l s in-
tegrovanou ruční pumpou a manometrem,
dále čtveřici dvoudílných distribučních tru-
bek s koleny a vyústěním 45° a manuální ří-
dicí jednotku s potenciometry. 

Ultrazvukový generátor vytváří signál o
frekvenci 1,7 MHz, který rozkmitává ultra-
zvukový piezoelektrický měnič na výstupu
vodního zdroje. Energie ultrazvuku vytváří
z vody množství drobných kapiček o veli-
kosti jednotek mikrometrů. Vzniklá jemná
mlha je ventilátorem a čtveřicí trubek vyfuko-
vána do prostoru, kde se promíchává s okol-
ním vzduchem a rovnoměrně se odpařuje. 

Tím zvlhčuje vzduch a současně vnáší do
prostoru dezinfekční prostředek. Pro ultra-
zvukové zvlhčování je nezbytné používat de-
mineralizovanou vodu, jinak by se minerální
látky obsažené ve vodě usazovaly na stěnách
a vybavení místnosti či haly. Napájecí napětí
je 230 V, 50 Hz. Elektrický příkon zařízení je
105 VA, zvlhčovací výkon 2,0 kg/h. Rozměry
přístroje (š × v × h) jsou 42 × 147 × 34 cm,
hmotnost 22 kg.

Volit je možné i dezinfekci prostoru pro-
střednictvím vysokotlakého zvlhčování
vzduchu merlin® s instalací do volného pro-
storu. Nabízíme vám technologii, kterou po-
třebujete pro dávkování dezinfekčního
přípravku v předepsaných koncentracích pro
již instalovaný systém vysokotlakého zvlhčo-
vání vzduchu merlin®. Je to dávkovací čer-
padlo a související komponenty, které jsou
integrovány do sestavy systému zvlhčování
vzduchu. Tato dávkovací jednotka zaručuje
přesné a rovnoměrné dávkování.

Dezinfekce aplikovaná prostřednictvím
aerosolu je užitečným a trvalým doplňkem
konvenčních typů aplikací. Nenahrazuje čiš-
tění ani klasickou dezinfekci stíráním na vy-
soce kontaminovaných površích.

dezinfekci aerosolem je možné prová-
dět prostřednictvím vašeho zvlhčovacího
systému merlin®!

Zvlhčovací systém merlin® - v létě chlazení
odpadního vzduchu, v zimě zvlhčování přivá-
děného vzduchu. dokonalé klima v místnosti,
pro materiály i stroje a zlepšující životní pro-
středí. Jedna čerpací stanice, ale se dvěma se-
stavami trysek (1x přiváděný vzduch, 1x
odváděný vzduch), umožňuje zvlhčování a
chlazení vzduchu z jednoho systému. 

Kompletní řešení se špičkovou hygie-
nou zajišťuje maximální bezpečnost.

Zdravé klima 
pro lidi, materiál a životní prostředí 
dezinfekce prostoru pomocí aerosolů je trvalým způsobem vedoucím k dosažení rovnoměrné dezinfekce celého prostoru
(recepcí, šaten, výrobního prostoru, skladu atp.). Jedná se o doplněk klasické dezinfekce, která se aplikuje stíráním, která
usiluje o co nejbezpečnější vzduch v místnosti. To znamená, že i skryté a těžko přístupné oblasti jsou dezinfikovány.

Drekoma s.r.o. 
tel. 605 001 026
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Investice do systémů MERLIN® Technology 
vám šetří peníze již od první hodiny 
po nainstalování a uvedení do provozu…

…a hlavně:
+ Sníží prašnost až o 80 %
+ Sníží nebo úplně odbourá elektrostatiku
+ Adiabaticky ochladí okolní vzduch
+ Zlepší technologické procesy (lakování, lepení…)
+ Sníží nemocnost
+ Sníží provozní náklady

Výrobky MERLIN® Technology slouží ve všech 
průmyslových oborech po celém světě:

+ Tiskařský průmysl / Papírenský průmysl
+ Průmysl zpracování dřeva
+ Automobilový průmysl
+ Technika prostředí
+ Textilní průmysl & Zpracování kůží
+ Elektrotechnický průmysl
+ Potravinářský průmysl
+ Další průmyslové oblasti

Dezinfikujeme, zvlhčujeme, 
ochlazujeme vzduch 
pro zdraví lidí i strojů

Nízké investice pro vysoké výnosy – to je zvlhčování Merlin

DREKOMA, s.r.o. – zastoupení pro ČR a SR 
Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
+420 603 520 148, +420 608 580 950

info@drekoma.cz

www.drekoma.cz 
Pomohli jsme jiným, pomůžeme i vám!
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Elektrická letadla míří na oblohu

Ale realita slavnému romanopisci
tehdy ještě nedala za pravdu: spalo-
vací motor se ukázal být lehčí a vý-

konnější a vývoj akumulátorů se téměř
zastavil. Dnes však růst cen fosilních paliv a
ekologické aspekty jejich spalování vracejí
elektřinu do hry i v letectví. Mohla by přinést
i další výhody; například dopravu mezi ha-
vajskými ostrovy v současnosti zajišťují le-
tadla Boeing 737, pro které se musí draze
dopravovat palivo ze vzdálené Kalifornie.
Elektřina z místních zdrojů (včetně fotovol-
taických elektráren) by provoz zlevnila.

Experimentální stroje poháněné fotovol-
taickými články vyvíjí a testuje NASA už od
70. let minulého století a roku 2019 letadlo
Solar Impulse 2 fungující na tomto principu
obletělo svět. Při rozpětí 72 metrů ale uneslo
jen dva piloty, takže tudy cesta k praktické
vzdušné dopravě zřejmě nevede. Při letu ve
velkých výškách ale mají dálkově ovládané
solární letouny téměř neomezenou výdrž ve
vzduchu, takže by mohly být levnější alter-
nativou některých satelitů.

Pro dopravu lidí a nákladů konstruktéři
uvažují spíš o akumulátorech, palivových
článcích nebo o hybridním pohonu. Kuriozi-
tou mezi elektrickými letadly byl stroj posta-
vený japonskou společností Matsushita
Electris Industrial a Tokijskou univerzitou,
který pohánělo 160 tužkových baterií. Roku
2006 dokázal uletět 390 metrů. Čínská firma
Yuneec známější spíš produkcí dronů ale už
léta nabízí na trhu skutečná letadla poháněná
akumulátory. Česká konstruktérská skupina
Pure Flight postavila funkční prototyp dvou-
místného elektroletu Fínix, jemuž akumulá-
tory s kapacitou 35 kWh umožňují až 2,5
hodiny letu. Má sloužit především pro vleky
větroňů. Oproti letadlům se spalovacími mo-
tory by měl mít nižší provozní náklady.

Také další malá elektrická letadla se blíží
kategorii motorizovaných větroňů, poslední
dobou se ale jako nadějnější jeví stroje se
svislým startem podobné bezpilotním mul-
tikoptérám. Blízko ke komerčnímu nasazení
v městské a příměstské taxislužbě mají
především výtvory německé společnosti Vo-
locopter a čínské eHang, jejichž prototypy už
několik let úspěšně létají. Volocopter 2X je
dvoumístný a jeho dvanáct elektromotorů
mu umožňuje létat v provozní výšce 2 kilo-
metry na vzdálenost 70 kilometrů. Také
eHang je dvoumístný, má ale jen 8 motorů a
létá bez pilota: pasažér si na palubní desce
navolí cílovou destinaci a zbytek je na stroji.

Postavit velký elektrolet pro komerční lin-
kovou dopravu cestujících představuje mno-
hem tvrdší oříšek, ale ani tady nechybí
snaha. Studií a plánů je mnoho, ale izraelská
firma Eviation Aircra jako první představila
na pařížském aerosalonu 2019 skutečný
stroj. Devítimístný letoun jménem Alice při
rychlosti 440 km/h doletí až 1300 km a má

sloužit jako tzv. commuter, tedy na regionál-
ních linkách, nebo jako aerotaxi. Má tři 
260 kW motory v neobvyklém uspořádání
(dva na koncích křídel, třetí na zádi) a aku-
mulátory 900 kWh. Do provozu by měl přijít
roku 2023 nebo 2024.

Velké letecké společnosti počítají spíš s
hybridním pohonem, kdy při energeticky
náročném vzletu by pracovaly spalovací mo-
tory, v ostatních fázích letu elektřina. Airbus
plánuje takto upravit svůj stroj BAE 146 pro
středně dlouhé linky. Nespí ani konkurenční
Boeing. Letos v květnu oznámil, že podpo-
ruje start-up Zunum Aero vyvíjející podobně
hybridní stroj JetSuite pro 12 pasažérů. Má
začít létat roku 2022. Do vzdálenější budouc-
nosti míří studie SUGAR Volt společnosti
General Electric. Popisuje hybridní stroj s
cestovní rychlostí 0, 97 Mach (přibližně 1150
km/h), který dopraví 154 cestujících na
vzdálenost 6500 kilometrů. Na obloze by měl
být k vidění okolo roku 2035.

jan A. novák

Letadlo na baterky vypadá  jako nesmysl, málokdo ale ví, že právě tak letectví začínalo. Už roku 1883 postavili
bratři Gaston a Albert Tissandierové vzducholoď vybavenou elektrickým motorem Siemens, která v bezvětří
nakrátko letěla rychlostí přibližně 10 km/h. o pouhý rok později dokázala elektrická vzducholoď La France
konstruktérů Charlese Renarda a Arthura Krebse urazit 8 kilometrů a vrátit se na místo startu. Takže ani nepře-
kvapí, že elektřina poháněla všechny létající stroje v románech Julese Verna.

Česká konstruktérská skupina Pure Flight postavila funkční prototyp dvoumístného elektroletu
Fínix, jemuž akumulátory s kapacitou 35 kWh umožňují až 2,5 hodiny letu. Foto: Wikipedie
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další přírůstek do našeho portfolia „impulzáků“ pro
vyhledávání poruch na kabelech, který vyplnil me-
zeru v naší nabídce mezi základními a nejdražšími re-
flektometry.

Přednostmi reflektometru CABLESCoUT 90, které vás
hned zaujmou, je perfektní tvar pro držení v ruce a
bytelné pouzdro. dále pak velký displej s neuvěři-
telně jasným podsvícením.

Po zapnutí si hned všimnete, že přístroj na vás mluví
česky – což je příjemné. ovládáním se velmi podobá
reflektometrům značky Springbok (tedy nejvyšší
třídě z naší nabídky), kdy máte na displeji dvě okna:
na jednom je zobrazení celkové délky kabelu a na
druhém vidíte zvětšený detail vybraného úseku. Vi-
díte tedy zároveň celek i detail s poruchou.

CS90 má vskutku nevídanou šířku impulzu 1 ns, což
tento reflektometr předurčuje pro pěkné vykreslení
poruch i v těsné blízkosti přístroje. I když má tento
„impulzák“ výstup F konektorem, naleznete v příslu-
šenství i párové připojovací kabely, takže jej bez
problémů použijete i na silové nebo sdělovací kabely.

CABLESCoUT 90 je výrobkem kalifornské firmy
TEmPo, od níž najdete v naší nabídce také velmi
úspěšné produkty, jako je lokátor markerů EmL100
nebo identifikátor párů 701K-G ToNE & PRoBE KIT.

PORUCHY TŘESTE SE!

Reflektometr TX8000

Reflektometr CS90

- Senzační citlivost
- Šířka impulzu již od 3 ns 
- "zmrazení" náměru
- Snadno ovladatelný

- IP67, odolný proti pádu
- dosah až 6 km
- Podsvícená klávesnice
- Barevný displej 3,5“

Poklad v segmentu základních reflektometrů! Přístroj vykazuje
naprosto senzační citlivost, která se často nevidí ani u podstatně
dražších reflektometrů.
Přístroj se velmi lehce a intuitivně ovládá jednou rukou a ohro-
muje některými dalšími parametry a funkcemi. Např. šířka im-
pulzu – už od 3 ns, funkce „zmrazení„ náměru pro pozdější
analýzu na klidnějším místě nebo funkce porovnání dvou párů
současně, i když má přístroj výstup jen na jeden pár.
Vertikální zesílení je pak další nadstandardní funkcí známou
spíše u dražších reflektometrů, která výrazně napomáhá s roz-
hodnutím, zda se jedná o místo poruchy, či nikoli.

malý „kašpárek“ pro velké divadlo

„Impulzák“ střední třídy s 1ns šířkou impulzu a českým menu

- Perfektně sedí v ruce
- odolné pouzdro
- Nevídaná šířka impulzu 1 ns
- Podsvícený displej

- detail i celek zároveň na displeji
- menu v češtině
- Lze připojit i na silové nebo sdělo-

vací kabely.

ra
de

to
n.

cz

Zajímá vás více?
Ing. Petr Svoboda
777 777 665
svoboda@radeton.cz
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Kosmické elektrárny: pro a proti

Na rozdíl od pozemských solárních
zdrojů ve vesmíru výkon nesnižuje
rozptyl v atmosféře, ani střídání

dne a noci, nebo ročních období, ani nepří-
zeň počasí. Celý kosmický prostor kolem
Slunce by vlastně mohl být jednou velkou so-
lární elektrárnou, jak si to představuje i zatím
utopická koncepce tzv. Dysonových sfér. Ve
vzdálenosti, v jaké naše Země obíhá kolem
své mateřské hvězdy, prochází každým čtve-
rečním metrem 1,36 kilowattů (této hodnotě
se říká solární konstanta) - a čím blíže ke
Slunci, tím je to samozřejmě víc.

Jako obzvlášť vhodné místo pro takovou
elektrárnu se jeví tzv. Lagrangeovy body -
místa, kde se vyrovnávají účinky gravitace
dvou kosmických těles, v tomto případě
Země a Slunce (tzv. Lagrangeovy body L1 a
L2). Tady by mohlo zařízení zůstat neome-
zeně dlouho, aniž by spotřebovávalo energii
na udržení své polohy. Přitom by neprochá-
zelo stínem Země, jako by tomu většinou
bylo na oběžné dráze.

Fotovoltaickými panely jsou běžně vyba-
vovány meziplanetární sondy i kosmické
lodě - proč by tedy (při přiměřeně zvětšené
ploše) nešlo ve vesmíru vybudovat výkon-
nou elektrárnu? Myšlenka kosmické elekt-
rárny proto je tak stará jako sama kosmo-
nautika; stačí na vhodnou dráhu dopravit
přiměřené množství fotovoltaických panelů,
připevnit na dostatečně rozměrné nosníky,
doplnit ovládacími jednotkami a výroba
energie může začít.

Složitější je vyřešit přenos získané energie
na povrch Země. Většina studií předpokládá,
že získaný výkon by se měnil na mikrovlnné
záření, které by zachycovaly rozměrné an-
tény na povrchu naší planety. Nechyběla ale

ani řešení založená na využití laserů nebo ji-
ných metod přenosu. Všechny mají společný
problém: na cestě k zemskému povrchu by
zabíjely všechno živé, ohrožovaly leteckou
dopravu, rušily spoje a možná i poškozovaly
magnetosféru nebo ionosféru. A pokud by
dopadly jinam, než na přijímací stanice,
změnily by se v paprsky smrti, jaké zatím
známe jen ze sci-fi. Přitom i nepatrná od-
chylka vysílací antény by znamenala mnoho
kilometrů v cíli. Co by to tam udělalo, mů-
žete vidět ve vaší mikrovlnné troubě. Nemusí
to ale způsobit jen technická chyba; ke
změně kosmické elektrárny ve zbraň hro-
madného ničení by stačilo jen pár drobných
zásahů do ovládacího sowaru. Zatím to
tedy vypadá, že kosmické elektrárny se
uplatní spíš při těžbě na asteroidech, nebo u
kosmických osad na Měsíci - tedy tam, kde
se bude získaná energie přímo spotřebová-
vat.

Dalším problémem je cena elektrárny a
hlavně cena vynesení jejích prvků do ves-
míru; i Mezinárodní kosmická stanice, k je-
jímuž postavení by se musely spojit nejvý -

konnější ekonomiky světa, je proti ní trpas-
lík. Jejích 8 solárních panelů bylo na obě-
žnou dráhu vyneseno při 4 letech
raketoplánů, jehož každý start stál miliony
dolarů. Přitom celkový výkon je jen okolo
110 kW, zatímco u kosmických elektráren se
počítá s gigawatty, takže by musely být při-
měřeně větší a dražší. Když už pomineme, že
ISS létá jen 400 kilometrů nad Zemí, zatímco
Lagrangeovy body L1 a L2 se nacházejí ve
vzdálenosti 1,5 milionů kilometrů.

Desítky studií kosmických elektráren
proto jde brát nanejvýš jen jako jakousi inte-
lektuální rozcvičku. Americké vojenské le-
tectvo ale nedávno udělalo první praktický
krok, když tajný robotický raketoplán X-37B
vynesl satelit PRAM, což znamená Photovol-
taic Radio-frequency Antenna Module (fo-
tovoltaický anténní modul). Jde o foto-
voltaický solární panel velký jako pizza, který
umí energii slunečního záření přímo převá-
dět na vysokofrekvenční napětí. Druhá
strana panelu funguje jako anténa, která
takto získanou energii vysílá v podobě mi-
krovlnného záření do pozemní stanice. Ar-
máda tak údajně chce vyzkoušet technologii
pro zásobování odlehlých základen elektři-
nou z vesmíru.

„testujeme funkční prvky technologie,
která by jednou mohla umožnit vybudo-
vání skutečných elektráren ve vesmíru a
přenos jejich výkonu na zemský povrch,“
uvedl Paul Jaffe z Námořní výzkumné labo-
ratoře (NRL), v níž byl PRAM vyvinut.
Kosmické elektrárny zatím nejsou na po-

řadu dne, technologie se ale rychle vyvíjejí a
nástup levnějších opakovaně použitelných
kosmických nosičů jejich realizaci přibližuje.

jan A. novák

o hrozbě energetické krize se poslední dobou mluví méně než dřív, ale to neznamená, že se vytratila: spotřeba roste,
zatímco zásoby fosilních paliv se nezvětšily, problém radioaktivního odpadu z jaderných elektráren zůstává nevy-
řešen, nepravidelnou produkci alternativních zdrojů stále není jak regulovat a ukládat. Přitom jen pár set kilometrů
nad našimi hlavami je nevyčerpatelný, stabilní a věčný zdroj čisté energie, jehož kapacita mnohonásobně přesahuje
současné i budoucí potřeby lidstva. Samozřejmě je to Slunce - a princip, jak ho zapřáhnout není žádná věda. Stačí
dostat nahoru fotovoltaické panely a zpátky dolů energii, kterou tam vyrobí. V praxi je to ale podstatně složitější.

Koncept vesmírného přenosu solární ener-

gie do vojenských a vzdálených zařízení.

Foto: U.S. Naval Research Laboratory



Více světla, 
delší životnost
STEGo vyrábí ucelený sortiment energeticky úsporných lamp určených pro vaše rozvaděče. Použití nej-
novějších technologií v oblasti LEd osvětlení nám umožňuje dosáhnout velmi vysokého jasu při zacho-
vání dlouhé životnosti. Tyto vlastnosti zaručují bezpečnou instalaci a následnou údržbu vašich zařízení.

Lampy řady LEd 025 jsou vhodné pro
všechny typy rozvaděčů a panelů,
zvláště s omezeným prostorem. Sví-
tilna díky LED dosahuje jasu až 400 lu-
menů při zachování vysoké životnosti
50 000 hod. V případě potřeby lze za-
pojit do řetězce až 10 svítilen (verze
DC 12 V až 5 svítilen), které mohou
být rychle a snadno propojeny  pomocí
kabelů s konektory zajištěnými zámky.

Varioline LEd lampy do rozvaděčů se
vyznačují jasným světlem a kompakt-
ními rozměry. Dostupné jsou ve dvou
provedeních: od 400 do 700 mm, po-
skytují více než 1 000/1 700 lm při
malé spotřebě 11/16 W a dlouhé život-
nosti 60 000 hod. Dostupná je i verze s
integrovanou zásuvkou pro napájení
notebooků nebo diagno-
stických zařízení.

StEGO LEd lampy také poskytují
všestranné možnosti rozsvícení. Me-
chanický spínač, senzor pohybu nebo
připojení externího dveřního spínače
umožňují přizpůsobení požadavkům
jednotlivých aplikací. K dispozici je
možnost montáže šrouby nebo mag-
nety, které zaručují flexibilní a vibra-
cím odolné upevnění. Konfiguraci
rozsáhlejších světelných situací usnad-
ňuje řetězení pomocí propojovacích
kabelů.

www.stego.cz
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Pohroma jménem Chipagedon

Jak k čipovému Poslednímu soudu
mohlo dojít? Dá se říci, že čipy se staly
obětí svého úspěchu: jejich výroba je ne-

obyčejně složitá a tomu odpovídají obrovské
investice nutné pro vybudování extrémně
přesných robotických produkčních linek. Ale
když už jednou linka stojí, může chrlit velké
množství relativně levných čipů, kterými se
tedy vyplatí osazovat prakticky všechno - od
kartáčků na zuby a teploměrů přes domácí
spotřebiče až po letadla a kosmické lodě. Na-
jdeme je i tam, kde se bez nich svět done-
dávna velmi dobře obešel; třeba i takové
obyčejné posuvné měřítko ("šupléru"), které
dřív míval každý montér zastrčené v kapse od
montérek, dneska zdobí displej. Obrovské
množství výrobců - často i celá výrobní od-
větví - se tak stala dodávkách čipů životně zá-
vislá a jejich množství stále roste.

Proces výroby vypadá tak, že v lince sice
současně vzniká velké množství čipů, ale sa-
motný proces dokončení jednoho každého z
nich je velmi zdlouhavý a trvá celé měsíce.
Ještě mnohem složitější je vybudování nové
linky, přičemž jde o investici v řádu miliard
dolarů. Produkce tedy nedovoluje rychle re-
agovat na změny poptávky a když ta skokově
vzroste, je problém. Zdaleka ho nemají jen
výrobci počítačů a smartphonů; podle od-
borníků současný nedostatek postihuje
především automobilový průmysl.

Jako důvod skokového zvýšení poptávky
po čipech se nejčastěji uvádí těžba krypto-
měn, pro kterou "horníci" s vidinou bezplat-
ného zisku skupují počítačovou techniku.
Další příčinu mnozí vidí v opatřeních proti
pandemii, která donutila lidi si ve velkém
pořizovat zařízení pro práci a komunikaci
on-line (a v neposlední řadě i pro počítačové
hry). Nechybí ani názor, že čipy polykají
cloudová řešení, infrastruktura nutná pro

budování sítí 5G a internet věcí (IoT). Vliv
může mít také to, že Západ, kde technologie
vznikla, dopustil, aby se produkce kvůli níz-
kým nákladům přesunula do Asie, zatímco
USA už dlouho hrají druhé housle (v Asii se
například vyrábějí i čipy pro iPhony, které
byly vyvinuty americkými odborníky).
Patrně půjde o souběh všech těchto faktorů
- a možná i dalších.

Přední výrobci čipů už oznámili, že chtějí
na situaci reagovat miliardovými investicemi
do nových linek. Například v případě světové
jedničky, taiwanské společnosti Semicon-
ductor Manufactoring (TMSC) to má být
100 miliard dolarů, z nichž část půjde do
Arizony - první z jejích plánovaných pěti
tamních závodů bude TMSC stát okolo 12
miliard dolarů.

Objevují se nepotvrzené zprávy, že do in-
vestic v jejich zemi tlačí producenty přímo
američtí politikové. Skutečností je, že také
Intel chce do plánovaného podniku v Novém
Mexiku investovat 3,5 miliard dolarů a do
dvou továren v Arizoně dalších 20 miliard
USD. Uvažuje i o výstavbě v Evropě, pokud
záměr získá místní podporu. Plány na budo-
vání nových kapacit oznámil i Samsung a další
přední producenti čipů. Jde převážně o inves-
tice do produkce momentálně nejpokročilej-
ších čipů s pětinanometrovou architekturou.

Přední analytikové ale soudí, že je to málo
a že výroba čipů nadále trpí velkou podin-
vestovaností.

„Většina menších výrobců se v posled-
ních letech potýká s nízkými maržemi,
malými zisky a zadlužeností,“ uvádí
zpráva hongkongské analytické organizace
Counterpoint Research zaměřené na tech-
nologie a průmysl. „Ani investice velkých
producentů nebudou stačit a odvětví
bude reagovat velkým růstem cen.“

Podnikatelé i spotřebitelé samozřejmě
chtějí vědět, jak dlouho krize potrvá. Názory
odborníků se různí, většina ale soudí, že to
bude ještě nejméně rok nebo dva.

„Protože poptávka zůstává vysoká a ne-
daří se ji uspokojit, bude tento stav trvat
možná ještě i v roce 2023,“ konstatuje
Glenn O’Donnell, viceprezident poraden-
ské firmy Forrester.

„nejde jen o počítače, telefony nebo
auta, ale třeba i o trend, kdy čipy jsou ve
všem, takže jejich nedostatek potrvá
nejméně 18 měsíců,“ tvrdí Patrick Arm-
strong, šéf společnosti Plurimi Investment.

„dva roky je moc, ale určitě se to pro-
táhne do roku 2022,“ je poněkud optimis-
tičtější Reinhord Ploss z německé společ-
nosti Infineon Technologies. 
Šéf společnosti Cisco Chuck Robbins věří,

že se to spraví za 6 měsíců, naproti tomu sou-
časný prezident společnosti IBM Jim White-
hurst je méně optimistický: „Mezi vývojem
technologie, výstavbou továrny a přícho-
dem čipů na trh je velmi dlouhá prodleva.
Upřímně řečeno, musíme se připravit na
několik let, než se poptávka zase vyrovná s
nabídkou. Výrobci budou muset hledat ně-
jaké jiné způsoby, jak to řešit, například
opětovné použití produktů, prodloužení
životnosti a podobně.“

jan A. novák

Že za časů takzvaného socialismu nebylo každou chvíli něco k sehnání, k tomu systému tak nějak patřilo - ale
teď se stalo totéž i ve světě volné soutěže. Nejsou počítačové čipy a od nedostatku nepomáhá ani růst cen a
další tržní mechanismy. Krize dosáhla takového rozměru, že si vykoledovala přezdívku Chipagedon, v narážce
na Armagedon, poslední kapitolu Bible popisující konec světa.

Foto: Jeremy zero, 
Unsplash
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Honba za přízrakem 
páté elementární síly

Jenže na pokusech sjednotit kvantovou
mechaniku s relativitou si vylámal zuby
už Albert Einstein a dodnes neuspěla

ani dlouhá řada jeho následovníků, přestože
se problémem zabývají největší géniové sou-
časnosti. Naopak se čím dál víc ukazuje, že
vesmír se teoriemi pozemšťanů odmítá řídit:
rozpíná se větší rychlostí než mu přikazují
rovnice a na galaxie působí mnohem větší
gravitační síla, než může vyvozovat všechna
známá hmota ve vesmíru. Dá se to vysvětlit
jen dvěma možnými způsoby: buď tady fun-
guje dosud neznámá síla (tzv. temná síla) a
neznámá hmota (tzv. temná hmota) – nebo
jsou všechny dosavadní teorie chybné nebo
aspoň neúplné. Fyzika se tak ocitá v podobné
krizi, jaká ji postihla na přelomu 19. a 20.
století, kdy začala pronikat do světa subato-
mových částic odmítajících staré dobré New-
tonovy zákony.

To, že by byly dosavadní teorie od základu
chybné, připouští jen nepatrná skupinka fy-
zikálních disidentů, zatímco mainstreamová
věda se vydala na lov temné síly a temné
energie. Navzdory vynaložení obrovských
prostředků ale všechny dosavadní snahy vy-
zněly přinejmenším rozpačitě. Teď však přá-
telům temné hmoty a temné energie svitla
nová naděje. Má jméno pátá síla.

Až dosud fyzika všechny fyzikální děje ve
vesmíru (i to, že hmota vůbec drží pohro-
madě) vysvětlovala pomocí čtyř sil: elektro-
magnetické, se kterou běžně přicházíme do
styku, slabé interakce, silné interakce (obě se
projevují jen na úrovni subatomových částic)

a gravitace (kterou sice důvěrně známe z
vlastní zkušenosti, ale přesto se pořád vzpírá
dokonalému vysvětlení). Jde o takzvaný
standardní model částicové fyziky. Teď se ale
objevila možnost, že existuje ještě pátá síla –
a pokud se potvrdí, je naděje, že se s její po-
mocí podaří objasnit temnou energii a tím
možná zachránit dosavadní fyzikální před-
stavy o vesmíru.

První zprávy o možném objevu páté zá-
kladní síly přišly už roku 2016 z maďarského
Debrecínu, který si většina lidí spojuje spíš s
nezdravými pochoutkami než s částicovou
fyzikou. Přesto tam tým vedený Attilou
Krasznahorkayem hledat tzv. temné elekt-
rony, které by mohly mít souvislost s hypo-
tetickou temnou hmotou a zaznamenal
přitom anomálie při radioaktivním rozpadu
izotopu berylia 8. Domnívali se, že jsou na
stopě neznámé subatomové částice, ale kali-
fornský fyzik Jonathan Feng jejich výsledky
interpretoval jako možný důkaz existence
páté elementární síly.

Další indicie naznačující možnost exis-
tence páté síly objevili vědci z pracoviště zná-

mého jako Fermilab (Fermi National Acce-
lerator Laboratory), které poblíž Chicaga
provozuje Tevatron, jeden z nejvýkonnějších
urychlovačů částic na světě. Na jednom z
tamních menších urychlovačů fyzikové
zkoumají částice známé jako miony v expe-
rimentu jménem Muon g-2. Právě při tom
zjistili jejich nestandardní chování, které by
mohlo naznačovat existenci páté síly.

Miony jsou subatomové částice podoba-
jící se elektronům tím, že mají záporný
náboj, dokonce dokáží tvořit podivné atomy,
v nichž funkci elektronu nahrazují. Díky
svému náboji mohou být urychlovány mag-
netickým polem urychlovačů, ale při tom
(velmi zjednodušeně řečeno) současně do-
chází k dalším jevům, díky kterým “kmitají”.
To “kmitání” má určitý parametr zvaný 
g-faktor, jehož hodnota se pohybuje okolo
2,0023. Vědci se jej snaží  s vysokou přesností
měřit – a právě na té přesnosti záleží další
osud fyziky. Dvojka před desetinnou čárkou
totiž vůbec není důležitá (proto se experi-
ment jmenuje Muon g-2), o to víc ale záleží
na tom, jak moc se mění čísla hodně daleko
za desetinnou čárkou. Velmi nepatrné roz-
díly rozhodují o tom, jestli platí standardní
model, nebo jestli opravdu existuje pátá síla.

Analýzy výsledků těchto měření jsou
velmi složité a stále probíhají, takže na ko-
nečný verdikt si budeme muset ještě nějaký
čas počkat. Pokud se ale existence páté síly
potvrdí, bude to pro fyziku znamenat velký
otřes, který nejspíš otevře cestu k dalším re-
volučním poznatkům. jan A. novák

Ještě poměrně nedávno to vypadalo, že fyzika už ví o vesmíru skoro všechno: Einsteinova teorie relativity do-
konale vysvětluje makrosvět, zatímco kvantová mechanika objasňuje děje na úrovni subatomových částic.
Stačilo tyhle dvě teorie propojit a svět, v němž žijeme, je bezezbytku pochopený. I proto Stephen Hawking
tvrdil, že ve vesmíru není místo pro Boha – všechno nasvědčovalo tomu, že fyzika míří k poznání, jak může
fungovat i bez něj.
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Textilní propojovací 
vícevodičové stuhy 

s vysokou elektrickou vodivostí

Díky možnosti získat státní podporu
na projekty výzkumu a vývoje se
našim vědeckým pracovníkům po-

dařilo vyvinout celou řadu vodivých nití,
které se liší jednak vzhledem, účelem použití,
nebo mechanicko-fyzikálními parametry, ale
především rozdílnými elektrickými charakte-
ristikami – elektrickým odporem, který ur-
čuje možnost specifického použití nití, např.
pro vyhřívání nebo jako náhrada vodiče. 

Příležitosti v tomto odvětví se chopila
také akciová společnost VÚB s elektrotech-
nickou fakultou Západočeské univerzity 
v Plzni a Textilním zkušebním ústavem, s.p. 
V okamžiku, kdy měli k dispozici různé typy
nití, rozhodli se pokračovat ve výzkumu 
a vývoji textilních elektronických prvků pro
oblast smart textilií a to zejména v možnosti
implementace těchto nití do stuh, ať již pev-
ných nebo především pružných.

Vodivé textilní stuhy – je možné uplatnit
v rozmanitých oblastech textilií, kde se s úspě-
chem využívá vlastností a parametrů speciál-
ních stuh. Během přípravy pružné/pevné
vodivé stuhy se do její struktury vetkává
různé množství vodivých nití, které pak
umožňují vedení elektrického proudu. 

Tyto vodivé stuhy nabízí široké možnosti
uplatnění a to především v oblasti e-textilií,
která v poslední době získává čím dál silnější
pozici v textilní „high tech“ doméně nosi-
telné elektroniky. Elektricky vodivé pružné
stuhy lze s výhodou využívat jako sběrnice
nebo jako „textilní vodiče“ všude tam, kde je

vyžadována proměnlivá délka vodivého
prvku, aniž by byl během změny délky ovliv-
něn jejich elektrický odpor. Na tyto stuhy je
navíc možné umisťovat elektronické kompo-
nenty jako jsou např. LED diody, senzory či
konektory. Pružné vodivé stuhy tak umož-
ňují snadný a spolehlivý způsob realizace 
e-textilií. Provedení a topologie pružných
stuh s vodivými drahami realizovanými po-
mocí hybridních vodivých nití je chráněno
českým patentem č. 308 614 „Vodivá pružná
tkaná stuha“.

Výroba stuh, ať již pružných či pevných,
je jednou ze specifických výrob plošných tex-
tilií. Mezi stuhy lze zařadit textilii od nejuž-
ších šířek v řádech jednotek milimetrů až do
cca 50 cm šířky, což je obecně největší šířka,

která se ještě zařazuje do kategorie stuh. Pru-
žné stuhy se vyrábí v objemu cca 25% celé
výroby stuh a výroba tohoto specifika se
nijak zvlášť od výroby pevných stuh neliší.
Vlastní pružnost stuhy je zajištěna přítom-
ností pružné  složky, která může být ve formě
elastických vláken nebo klasické gumičky 
z přírodního kaučuku. Obvyklou mezní hod-
notou tažnosti pružné stuhy je hodnota 200 %.

Vyvinuté pružné a pevné vodivé stuhy kom-
binují vlastnosti klasických (pružných/pev-
ných) stuh a hybridních vodivých nití, které
se do těchto stuh zatkávají. Vzniká tedy nový
produkt, který kombinací mezioborových
vlastností (elektrotechnika – textil), získává
nové možnosti uplatnění v již zmiňované ob-
lasti e-textilií. 

S poměrně bouřlivým celosvětovým rozvojem e-textilií a smart textilií se do popředí zájmu dostala
problematika vedení nebo sběru elektrického signálu v rámci vlastních textilií. 

Jednotlivé vodivé dráhy propojovacích textilních stuh jsou nakontaktovány 

(třeba konektorem) a připojeny obvykle přes USB k nějakému zdroji, obvykle power bance.
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V průběhu výzkumu a vývoje byly postupně vyvinuty různé typy a druhy pružných stuh,
které se lišily především účelem jejich použití a tedy množstvím a strukturou implementova-
ných hybridních vodivých nití. Nejpoužívanějšími pružnými stuhami jsou následující dva typy:

1. Jednovodičová pružná stuha

Jedná se o pružnou stuhu s jedním širokým vodivým pruhem, který je složen z několika
jednotlivých vodivých hybridních nití. Tato stuha může být využita např. jako sběrná elek-
troda pro textilní vyhřívací prvky. Dle potřeb je možné zvětšovat šíři vodivého pruhu (více
vodivých nití) a zvyšovat tak proudovou zatížitelnost (snižovat elektrický odpor), nebo na-
opak zmenšovat jejich počet a snižovat šířku stuhy.

2. Vícevodičová pružná stuha

Tento typ pružné stuhy je typem „vícevodičové“ stuhy, kdy ve stuze může být umístěno
více vzájemně elektricky oddělených vodivých drah, obvykle 2, 3 nebo čtyři. 

Takové stuhy potom mohou být využity jako náhrada vodičů a sběrnic v textilních vý-
robcích. Obrovskou výhodou oproti konvenčním vodivým stuhám je možnost vytvářet od-
bočky a stromové struktury, neboť vodivé dráhy jsou přístupné z jedné či z obou stran stuhy. 

Další významnou předností vyvinutých stuh je možnost osazovat přímo na jejich povrch
elektronické součástky, jako jsou LED či senzory a kontaktovat je metodami nízkoteplotního
pájení či lepení. Tyto stuhy je rovněž možné přímo kontaktovat pomocí krimpovacích ko-
nektorů se standardní roztečí vývodů používanou v elektronickém průmyslu.

Použití těchto stuh je velmi různorodé, příkladem může být pružná stuha s integrovanými
LED diodami.

Výroba a především užití pevných nebo pružných vodivých stuh posouvá možnosti in-
tegrace elektronických prvků do textilií na výrazně vyšší úroveň. 

Vodivé stuhy mohou sloužit nejen jako nosiče jednotlivých elektronických součástek nebo
celých elektronických modulů, ale zároveň mohou sloužit jako propojovací vodiče nebo
sběrnice. Další výhodou je široká variabilita a možnost výroby vodivých stuh na míru přesně
odpovídající požadovaným parametrům, tj. je například možné změnit proudovou zatíži-
telnost, elektrické charakteristiky vodivých elementů, počty vodivých elementů, rozteče vo-
divých drah a v neposlední řadě i šířku celé stuhy v poměrně velkém rozsahu. 

Výhodou pružných vodivých stuh je rovněž jejich vysoká odolnost během užívání 
a údržby (praní), která umožňuje dosažení dlouhé životnosti výsledných e-textilních pro-
duktů. Miloš ferkl, VÚB a.s. a jan řeboun, ZČU Plzeň 

Pružné stuhy s vodivými drahami 
jsou charakteristické následujícími
vlastnostmi:

• Vysoká elasticita – natažení až o 70 %.
• Počet vodivých drah ve stuze zpravidla 1-4. 
• Standardizovaná rozteč vodivých drah 2,54

mm (pro stuhy s dvěma a více drahami).
• Šířka stuhy obvykle 8 – 12 mm dle provedení.
• Bílé provedení s barevným značením první

dráhy případně barevné provedení dle použití. 
• Hybridní nitě použité ve stuze mohou obsahovat

izolované, případně neizolované mikrodrátky.
• Pájitelné, svařovatelné, krimpovatelné.
• Možnost přímého osazovaní SMD součástek

na vodivé dráhy nízkoteplotním pájením
(SnBi) nebo lepením. 

• Lineární odpor jedné vodivé dráhy <1 Ω/m
nezávislý na natažení.

• Odolnost vůči ohybu: 30 000 ohybových
cyklů s poloměrem 2,5 mm. 

• Odolnost vůči natažení (pro izolované prove-
dení mikrodrátků):

- 60 000 cyklů natažení o 20 %.
- 25 000 cyklů natažení o 30 %.
- 5 000 cyklů natažení o 50 %.
- 3 000 cyklů natažení o 70 %.

• Odolnost vůči automatickému praní: 90 pracích
cyklů 4N (40±3) °C, prací prostředek: typ 3
(ECE), sušení rozprostřením, ČSN EN ISO 6330. 

• Odolnost vůči oděru: 20 000 otáček (MAR-
TINDALE SDL, typ M 235, celková hmotnost
zatížení: (795±2) g, jmenovitý přítlak:
12kPa, ČSN EN ISO 12947-2).

• Zdravotní nezávadnost.

VÚB a.s.
Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 552 111 • mail: info@vubas.cz

www.vubas.cz 
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Současné lithiové akumulátory sice dis-
ponují dosud nevídanou hustotou
energie, přesto by bez politického a

ideologického tlaku zatím na silnicích nedo-
kázaly konkurovat spalovacím motorům.
Jsou drahé, rozměrné, mají omezenou život-
nost (počet cyklů), zima omezuje dojezd, ob-
jevují se i pochyby o jejich bezpečnosti...
Nejen Muskova Tesla, ale i tradiční velké
automobilky jako Volkswagen, BMW, Toyota
a další proto spolupracují s výrobci elektro-
niky a výzkumnými pracovišti na jejich vy-
lepšování. Někdy tyto výrobce rovnou kupují
- jako například Tesla, která loni převzala
kontrolu nad výrobcem ultrakapacitorů
Maxwell. Jenže i když jsou ultrakapacitory
ukládající energii na fyzikálním principu te-

oreticky velmi perspektivní, jejich cesta do
praxe bude ještě dlouhá, a tak se zatím v
elektromobilech používají jen pro vykrytí
odběrových špiček (akcelerace) a rekuperaci
energie (brždění).

Momentálně se proto výrobci a vývojáři
akumulátorů pro elektromobily dál zaměřují
na vylepšování elektrochemického ukládání
energie. Největší publicitu má - jak už je u
Elona Muska zvykem - akumulátorová bate-
rie Tesla 4680, kterou tento technologický vi-
zionář označuje za revoluci a game changer
ve světě elektromobility. Ve skutečnosti ale
nejde o nový princip ukládání energie, ale
jen o nový způsob začlenění akumulátoru do
konstrukce vozu; zatímco dosud tvořil samo-
statný prvek, v podobě 4680 se stává její in-

tegrální součástí (podobně jako letadla už
nemají palivové nádrže, ale nesou si palivo v
křídlech). Proto se tomuto řešení říká také
strukturální baterie. Tesla si od něj slibuje
zjednodušení a zlevnění výroby, snížení
hmotnosti vozu o 10 procent a tím i jeho
vyšší dojezd. S vlastními verzemi struktu-
rální baterie do budoucna počítají i ve Volks-
wagenu, BMW a v dalších automobilkách.

Čím dál víc expertů ale soudí, že současné
li-ion akumulátory už není jak dál vylepšo-
vat, proto začínají někteří výrobci elektromo-
bilů sázet na skutečně nové principy
elektrochemického ukládání energie. V sou-
časnosti se nejvíc mluví o akumulátorech li-
thium - síra a o akumulátorech s pevným
elektrolytem (solid state). Oba tyto principy

Elektromobilita: 
blíží se doba postlithiová
V polovině minulého desetiletí Elon musk prorokoval, že roku 2020 bude polovinu všech aut na silnicích pohánět elek-
třina. Předpověď byla o to odvážnější, že v té době ještě legislativa elektromobilům spíš nepřála - jenže od té doby se
hodně změnilo: automobilové koncerny pochopily, že obměna vozového parku by mohla být lékem na upadající prodeje,
zatímco státní aparáty (zejména evropské) infiltrované zelenými aktivisty začaly elektromobilitu prosazovat silou. Ale
ani tak muskovo proroctví zatím nedošlo naplnění, protože elektromobily pořád mají jeden velký problém: akumulátory.
V ještě větší míře to platí o prosazovaném nástupu elektromobility do letectví.
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slibují vyšší energetickou hustotu, produkci
bez ekologických rizik a nevyžadující obtížně
dostupné prvky. U obou se sice stále vychy-
távají mouchy - ale kdyby se to povedlo,
zlepší se dojezd elektromobilů (možná i ně-
kolikanásobně), zvýšila by se bezpečnost
elektropohonu a bylo by reálné uvažovat i o
elektrických letadlech. Mluví se dokonce o
počátku post li-ionové éry, proto do vývoje
proto tečou obrovské investice; nejen od
automobilek, ale i od velkých výrobců ve-
škeré mobilní elektrotechniky.

Akumulátory lithium - síra (Li-S) jsou
lehčí, výrobně levnější a nabízejí mnohoná-
sobně větší energetickou hustotu než li-ion:
zatímco špičkové akumulátory li-ion mají
350 Wh/kg, síra teoreticky slibuje 1000 až
1500 Wh/kg. Princip je znám už dlouho (pa-
tent pochází z 60. let minulého století), ale
uvedení do praxe zatím bránila nízká život-
nost způsobená rozpouštěním síry v elektro-
lytu. Investice do výzkumu se proto zaměřují
převážně na tento problém a v posledních le-

tech přibývá zpráv o možnostech řešení. Na-
příklad fyzikové z švédské Technologické
univerzity Chalmers testují v Li-S článcích
elektrody vytvořené z grafenového aerogelu,
zatímco v Norsku se chystají stavět závod na
komerční výrobu těchto akumulátorů podle
patentu brněnského vědce Tomáše Kazdy.

Také princip akumulátorů s pevným elek-
trolytem je starý, dokonce pochází už z 19.
století. Jak naznačuje název, nemají jako
elektrolyt kapalinu nebo polymer, jako bate-
rie používané v současnosti, ale jejich elek-
trolyt se nachází v pevném skupenství. Může
to být oxid, sulfid, sklo, pevný polymer a
další běžně dostupné materiály. Dlouho o ně
nebyl zájem, protože disponovaly nízkou
energetickou hustotou, ale v posledních de-
setiletích prodělaly rychlý vývoj a dnes už
existují typy s dvakrát větší kapacitou než li-
ion akumulátory. Automobilky jako Toyota,
BMW, Honda, Hyunday a další proto do je-
jich výzkumu investují velké sumy a jsou
vlastníky mnoha patentů.

Problém dosud představovala drahá vý-
roba, proto se předpokládalo, že budou mon-
továny pouze do luxusních vozů. Americká
firma Solid Power ale letos v květnu zveřej-
nila koncept svého akumulátoru s výrazně
nižšími výrobními náklady, který má ener-
getickou hustotu 390 Wh/kg. Ve srovnání se
současnými akumulátorovými sadami ve vo-
zech Tesla by mohly být o třetinu levnější, o
40 procent lehčí a dojezd by se zvýšil o při-
bližně 15 procent.

Navzdory tomu všemu zatím zůstávají al-
ternativní akumulátory spíš vděčným téma-
tem reklamních kampaní velkých automobi -
lek, nebo snahou start-upů na sebe upozor-
nit, než blízkou realitou - do kapacit na vý-
robu li-ion baterií nateklo příliš mnoho
peněz a další továrny jsou ve výstavbě. Ve
vzdálenějším časovém horizontu by ale z
elektromobilů mohly konečně udělat prak-
ticky použitelnou věc za ceny srovnatelné s
dnešními vozy.

jan A. novák
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Nové kompaktní elektroměry
MID s velkým displejem

Kromě hodnot jalového a činného
výkonu dokážou elektroměry
WAGO pro všechny fáze zazname-

návat také síťovou frekvenci, proud, napětí 
a výkon. Rovněž jsou vybavené velkým pod-
světleným displejem, který uživateli umož-
ňuje všechny tyto charakteristické hodnoty
snadno odečítat. Obsluhu elektroměrů us-
nadňují dotykové ovládací prvky. Pro jedno-
duchou konfiguraci je k dispozici také
mobilní aplikace, která se zařízením komu-
nikuje pomocí technologie Bluetooth®. 
U obou zařízení mohou mimoto uživatelé

vybírat z rozhraní M-Bus a Modbus®. Pro
oba směry energie jsou k dispozici dvě roz-
hraní S0 s nastavitelnou četností impulzů. 

Páčková připojovací technika Push-in
CAGE CLAMP® se pyšní několika klíčovými
přednostmi: K připojení nejsou zapotřebí
nástroje a pružinová připojovací technika
nabízí bezúdržbové a spolehlivé připojení po
celou dobu životnosti. Díky tomu je zaru-
čena trvalá provozuschopnost elektroměrů s
proudem až 65 A – to je obrovská jistota pro
provozovatele průmyslových systémů vysta-
vených rázům nebo vibracím. 

Nové elektroměry umožňují díky prohlá-
šení o shodě se směrnicí MID realizovat ši-
roké spektrum aplikací v budovách i prů-
myslu. Možné jsou i aplikace pro fakturační
měření spotřeby. Všechna sledovaná data lze
zobrazovat na velkém displeji nebo po-
hodlně zaznamenávat v aplikaci WAGO
Energy Data Management. Přístroje pro
přímé měření mají šířku pouze 71 mm.
Verze pro měřicí transformátory proudu
jsou pak ještě štíhlejší – na šířku měří jen 
35 mm. Takto štíhlý profil vám ušetří
spoustu místa ve skříňovém rozvaděči.

Při snaze o snížení nákladů a optimalizaci spotřeby je nezbytností rozsáhlé měření energie. Pro zjednodu-
šení tohoto úkolu teď portfolio společnosti WAGo obsahuje nové elektroměry s certifikací mId, které jsou
vybavené páčkovou připojovací technikou Push-in CAGE CLAmP® a nabízejí několik špičkových předností. 
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Přednosti elektroměrů WAGo
• měření hodnot jalového a činného

výkonu, síťové frekvence, proudu, 
napětí a výkonu pro všechny fáze

• díky shodě s evropskou směrnicí 
o dodávání měřidel na trh (mId) 
 č. 2014/32/EU je možné přístroje po-
užít k fakturačnímu měření spotřeby

• Intuitivní konfigurace pomocí doty-
kových ovládacích prvků a mobilní
aplikace pro konfiguraci prostřednic-
tvím technologie Bluetooth®

• Spolehlivé a rychlé připojování bez
nutnosti používat nástroje díky páč-
kové připojovací technice Push-in
CAGE CLAmP® 
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Bez kabelové redukce
to prostě nejde!

Konstrukce a parametry
koaxiálního kabelu
Ve své podstatě slouží koaxiální kabel

nebo kabelové prodloužení s vhodným ko-
nektorem k přenosu signálu od vysílače
k anténě nebo naopak. Trh v dnešní době
nabízí nespočetné množství koaxiálních ka-
belů s různými vlastnostmi. Všechny mají
jednu společnou vlastnost, a to je jejich kon-
strukce. Koaxiální kabel je vždy složen ze
středového vodiče obaleného izolační
vrstvou, na kterou navazuje vrstva stínění.
Celá konstrukce je poté obalena pláštěm,
který koaxiální kabel chrání před poškoze-
ním vodičů. Navzdory společné konstrukci
je však každý kabel specifický svými vlast-
nostmi. Rozlišujeme pět základních, které
poté určují celkové vlastnosti a kvalitu ko-
axiálního kabelu. Základní a velmi důležitý
parametr, na který je nutno dbát při výběru
koaxiálního kabelu, je jeho charakteristická
impedance. Typicky dosahuje hodnot 50 
a 75 Ohm. V telekomunikacích se v drtivé
většině setkáváme právě s kabelem o impe-
danci 50 Ohm.

Další, ne méně důležitá vlastnost, je
útlum koaxiálního kabelu. Útlum vyja-
dřuje, kolikrát se zmenší výkon signálu po
průchodu koaxiálním kabelem definované
délky. Udává se typicky v jednotkách dB/m
nebo v dB/100 m. Útlum je kmitočtově zá-
vislý, mění se tedy v závislosti na frekvenci
vedeného signálu.

Koaxiální vedení je dále charakterizováno
vlastnostmi souvisejícími s materiálovým
složením. Jedním z těchto parametrů je či-
nitel zkrácení. Ten vyjadřuje kolikrát je
délka vlny signálu v koaxiálním kabelu kratší
než délka vlny téhož elektromagnetického
signálu ve volném prostoru.

Další veličinou je měrná kapacita (také
parazitní kapacita), která vzniká mezi jed-
notlivými vodiči. Je podobná kapacitě kon-
denzátoru (dva souosé kovové válce mezi
nimiž je dielektrikum). Udává se ve Faradech
na metr (F/m, respektive pF/m nebo
nF/km).

Poslední z důležitých parametrů je měrná
indukčnost, která se udává v jednotkách
Henry na metr (H/m). Indukčnost je určena
prostorovým uspořádáním vodičů a jejich
průměrem. Měrná indukčnost slouží k ur-
čení magnetického indukčního toku, který
vytváří proud o velikosti 1 A pro délku 1 m.

Existuje velké množství nejrůznějších ko-
axiálních kabelů od běžně dostupných typů
až po ty speciální. Společnost SECTRON ve
svém portfoliu disponuje pestrým výběrem
koaxiálních kabelů a nabízí možnosti pre-
cizní úpravy nebo rovnou výroby kabelových
prodloužení nebo kabelových redukcí přesně
dle požadavků zákazníka.

V následujících řádcích si
představíme 3 zástupce
koaxiálních kabelů:
Prvním z  nich je kabel typu rG58. Jedná

se o velmi dostupný typ kabelu o impedanci
50 Ohm s vnějším průměrem 4.95 mm,
který je vhodný pro střední vzdálenosti 
a nižší frekvence, vzhledem na jeho nižší
útlum v této oblasti. Útlum tohoto koaxiál-
ního kabelu se pohybuje na hodnotě 0.6
dB/m při frekvenci 1 GHz. Činitel zkrácení
je 0.66. Nesporná výhoda tohoto kabelu spo-
čívá v jeho ceně. Kabel nachází využití při
nižších až středních kmitočtech a kratších až
středních vzdálenostech, například na pro-
pojení antény a vysílače. Je tedy vhodný např.
do domácností, najde však své uplatnění 
i v průmyslových aplikacích.

Druhý zástupce spadá, vzhledem ke svým
parametrům, do vyšší třídy. Jedná se o ko-
axiální kabel s označením LMr195. I v
tomto případu je pro kabel charakteristická
impedance 50 Ohm. Vnější průměr kabelu
je 4.95 mm. Tento koaxiální kabel je vzhle-
dem k velmi nízkému útlumu možno použít
i pro vyšší frekvence a je vhodný i na delší
vzdálenosti. Útlum na frekvenci 1 GHz do-
sahuje hodnotu 0.35 dB/m, na frekvenci 
6 GHz pak 0.92 dB/m. Činitel zkrácení je v
tomto případě 0.79.

Jako třetího zástupce jsme záměrně vy-
brali produkt z vrcholu nabídky koaxiálních
kabelů. Jedná se o kabel společnosti Belden

Pro správné a spolehlivé fungování bezdrátového systému je, kromě výběru antény, velmi důležitý 
i výběr vhodného koaxiálního kabelu spolu s konektorem. V  tomto článku vám představíme kon-
strukci kabelové redukce a klíčová kritéria při výběru správného typu kabelu. Blíže vám popíšeme tři
zástupce koaxiálních kabelů a přiblížíme si uplatnění kabelových redukcí v dnešní době.
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s označením rG178 – White. Od běžných
koaxiálních kabelů se liší tím, že splňuje přís-
nou vojenskou normu MIL 17-C. Tato norma
je schválena ministerstvem obrany USA.
Zpracování kabelu je na špičkové úrovni 
a tomu odpovídají i jeho vlastnosti. Za zmínku
určitě stojí postříbřený středový vodič, který
má za následek výrazné snížení útlumu.
Charakteristická impedance je i v tomhle
případě 50 Ohm. Velikost vnějšího průměru
1.8 mm a činitel zkrácení 0.7. Velkou výho-
dou oproti běžným kabelům je jeho ex-
trémní tepelná odolnost. RG178 je schopen
pracovat v teplotním rozmezí od -70 až
+200 °C. Je tedy možné jej využít takřka
v jakémkoli prostředí. Kabel je vzhledem ke
své charakteristice útlumu vhodný pro nižší
frekvence, při frekvenci 50 MHz sahá útlum
na úroveň 0.35 dB/m. Kromě velmi přísné
normy MIL 17-C kabel splňuje celou řadu
evropských norem EU CE Mark, EU Direc-
tive 2015/863/EU, EU Directive 2011/65/EU
(ROHS II), EU Directive 2012/19/EU
(WEEE). Díky jeho odolnosti je kabel využí-
vaný např. v letectví.

Shora RG178, RG58, LMR195.

Koaxiální kabel 
má všestranné uplatnění
V telekomunikacích se často potkáváme

s bezdrátovými moduly, které se nacházejí
na DPS (deska plošných spojů) a vyžadují
vyvedení antény. Často se pro tyto účely vy-
užívá RF konektor typu U.FL. Připojení an-
tény přímo do modulu je velmi nepraktické
a uživatelsky nepohodlné. Integrovaná an-
téna je mnohdy nedostatečná pro provoz
v dané technologii. Využívají se tedy tzv. ka-
belové redukce, které společnost SECTRON
vyrábí. Jedná se v podstatě o přechodku, kde
jedna strana koaxiálního kabelu je osazená
konektorem do telekomunikačního modulu,
druhá strana zase konektorem pro napojení
vhodné antény.

Další široké využití a rozmach koaxiál-
ních kabelů probíhá v automobilovém prů-
myslu. V moderních autech je dnes
standardem GPS navigace, digitální rádio
DAB, LTE připojení, Bluetooth připojení,
SOS tlačítko, a mnoho dalšího. Všechny tyto
bezdrátové technologie vyžadují anténu, po-
mocí které jsou schopné komunikovat. An-
tény většinou nacházíme na střeše auta,

případně přímo v zadním skle. Přijatý signál
musí být zpracován řídicí jednotkou, do
které je signál veden právě koaxiálním kabe-
lem s vhodnými konektory.

Koaxiální kabel máte také doma. Využívá
se pro připojení televize nebo satelitu. Na-
chází uplatnění také v šíření WiFi signálu
v bytě, domě či kancelářích. WiFi router
není možné vždy umístit na vhodném místě,
což se následně projeví nedostatečnou
úrovní signálu. Tento problém může být jed-
noduše vyřešen využitím externí antény 
a vhodného kabelového prodloužení. Jak již
víte, koaxiální kabel je velice tenký a nená-
padný, proto při vhodné trase nepůsobí jako
esteticky rušivý element.

Společnost SECTRON nabízí precizní vý-
robu kabelových redukcí či prodloužení 
i s konektory přesně podle požadavků záka-
zníka, a to již 26 let. S naším jednoduchým
Konfigurátorem kabelových redukcí si na-
vrhnete redukci na míru. Neváhejte nás
proto kontaktovat telefonicky nebo emailem
obchod@sectron.cz s dotazy. 

Jsme tady pro vás.
tým společnosti SECtrOn

Novinka mezi průmyslovými routery: Advantech ICR-4453 

Rychlost stahování poskytuje přibližně de-
setinásobné zvýšení přenosové rychlosti 
a podstatné snížení doby odezvy oproti stan-
dardu 4G LTE.

V případě potřeby router ICR-4453 umož-
ňuje automatické přepnutí do režimu komuni-
kace prostřednictvím sítí 4G a 3G. díky nízké
latenci a vynikající kvalitě připojení (SLA) je
toto zařízení ideálním řešením pro aplikace
emBB (Enhanced mobile Broadband), mobilní
přístup k internetu, průmyslové aplikace nebo

kamerové a bezpečnostní systémy. Vzdáleně
můžete router ovládat odkudkoliv pomocí za-
bezpečeného webového rozhraní.

Vybavení routeru:
Průmyslový router ICR-4453 v kovovém

krytu je osazen USB 2.0 portem v režimu Host,
optickým portem SFP, sériovým rozhraním
podporujícím standardy RS232, RS485 a CAN,
dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy. dis-
ponuje dvěma čtečkami pro 3 V a 1,8 V SIm

karty typu mini SIm (2FF), které jsou umístěné
na zadním panelu pod krytkou. Nedílnou sou-
částí je rovněž čtečka paměťových karet typu
microSd, jež umožňuje navýšit úložný prostor
tohoto routeru až o 64 GB (v případě SdHC
karet až o 32 GB).

zákazník si může zvolit mezi základním mo-
delem označovaným ICR-4453 a variantou vy-
bavenou čtyřnásobným PoE PSE, které
umožňuje routeru napájet další zařízení přes
Ethernet. Tento model je označován ICR-4453S. 

S příchodem 5G sítí do ČR výrobci představují průmyslové routery s podporou 5G. Mezi
první distribuovaná zařízení patří výkonný router ICR-4453 od společnosti Advantech,
který bude již brzy v prodeji. Je vybaven např. 5 porty Ethernet 10/100/1000, 2x SIM
(1x eSIM ready) a čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A72, 1200 MHz.
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Blíže k tělu si můžete
pustit i multimetr

Měření na hraně? 
Spíše na špici
Představa tradičního multimetru se sto-

jánkem není zlá, nemusí ale vyhovovat úplně
každému. A pokud ano, určitě ne za všech
okolností. Pracovní podmínky se totiž rychle
mění a jedno univerzálně navržené zařízení
zkrátka nemusí stačit. Dokonce ani tehdy,
bude-li oplývat řadou jinak skvělých funkcí.

Multimetry jsou krásné v tom, že na sebe
umí vzít nejrůznější podoby. Osvědčená kla-
sická provedení tak střídají čistě stolní pří-
stroje a jindy zase příruční pomůcky na
způsob sondy, které za cenu určitých kom-
promisů nabídnou alespoň to nejdůležitější.
Podobně jako nyní. Rozmanité druhy měřicí
techniky se vzájemně nevylučují, a to ani
tehdy, budou-li ve stejném čase pracovat pro
jednoho a téhož uživatele. Aby však mohl
Extech společně s vámi proniknout až do
bezprostřední blízkosti měřeného obvodu,
musel někde slevit? A neutrpěla přitom er-
gonomie?

Odstup si drží hlavně
napětí
Přístroj Extech tužkového typu, model

381676A, představuje digitální multifunkční
měřidlo, které si od vás neudržuje zbytečný
odstup. Vyčíslí stejnosměrná, ale i střídavá
napětí až do 600 V (CAT III) a stejně tak i
DC, resp. AC proudy o maximální velikosti
jen 200 mA. Systém rozlišuje odpor do 20 MΩ,
zatímco v řádu nízkých desítek ohmů dále
přidává decentní, ale zato okamžitě reagující
akustickou signalizaci. Pamatuje na polovo-

dičové diody a vyzná se i v úrovních s logic-
kou jedničkou mezi 3,5 a 5 V. Přidržením tla-
čítka NCV kromě toho bez ohledu na polohu
voliče aktivujete bezkontaktní detekci střída-
vého napětí s opticko–akustickým upozor-
něním.

Otočný přepínač pracuje s pěti pozicemi
v pořadí vypnuto, měření proudu, měření
odporu – test diod – prozvánění, logická
sonda a konečně i měření napětí. Další pod-
půrné možnosti pak vybíráte některým ze tří
tlačítek, která mohou mít i více poloh. Lze
jimi přepínat mezi automatickými a ručně
volenými rozsahy nebo přidržet aktuální čte-
nou hodnotu, resp. po čtvrthodině zamezit
automatickému vypínání přístroje. Jindy zase
ponecháte pokaždé zobrazenou jen maxi-
mální dosaženou úroveň a samozřejmě též
odlišíte AC či DC oblast měření. Funkce
NCV pak bude ovládána samostatně. V na-
bídce přístroje se rychle zorientujete, musíte
ovšem počítat s tím, že k voltmetru vede
cesta přes veškeré předchozí stupně otoč-

ného voliče. Z pohledu výrobce je proto na-
pětí až na posledním místě. Potřebám běž-
ného uživatele to ale nemusí ani zdaleka
vyhovovat.

Dojem zanechají i barvy
Lehce zapuštěný displej z kapalných krys-

talů nepatří k dominantě, za kterou se budete
otáčet a navíc nezná ani podsvícení. Svému
účelu však vyhoví a navzdory menším roz-
měrům nabídne i relativně velké číslice s
dobrou čitelností. Zprostředkovává tak drti-
vou většinu výstupů pružně reagujícího mě-
řicího systému napájeného ze dvou mikro-
tužkových baterií typu AAA. Zbytek už bude
pouze na kontrolkách signalizujících neda-
leko hrotu multimetru stavy H či L a také
přítomnost střídavého napětí přesahujícího
úroveň 110 V (NCV). Svítivé diody logické
sondy, jejíž činnost bude navíc podmíněna
současným přidržením tlačítka Mode pro
volbu režimu, by však nemusely tolik oslňo-
vat.

K peru má sice daleko, zato s ním popíšete mnohem více věcí. Seznamte se, tužkový multimetr Extech 381676A,
se kterým budete mít výsledky měření vždy po ruce.
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Multimetr Extech
Testovaný multimetr Extech, model 381676A s pěticí

přiznaných křížových šroubů na své zadní straně svědčí o
solidním dílenském zpracování, které bylo jasně patrné i v
přesně lícujících spojích. Některá exponovaná místa vý-
robce navíc vybavuje gumovým povrchem, který společně
s drážkováním zamezuje svévolnému pohybu přístroje a
třeba i pádu na zem. Užitečná bude rovněž dutinka pro od-
kládání menší ze dvou bezpečnostních červených špiček
vestavěného měřicího hrotu. Přívodní kabel na opačné
straně těla přístroje svou délkou přes 80 cm naprosto vy-
hovuje. Dlužno však dodat, že výchozí černá špička chrá-
nící hrot jeho sondy pro změnu nedrží vůbec.

K vývoji i do provozu
„Pen“ multimetry tvoří nedílnou součást vybavení celé

řady pracovišť a užitek pochopitelně přináší také v terénu.
Zvláště tehdy, budou-li podobně jako model Extech 381676A
pracovat již od bodu mrazu. S klesajícími rozměry přístroje
však začínají vyplouvat na povrch kompromisy, kterých se
autoři návrhu museli dopustit, např. u displeje, který by mohl
být vzhledem k proporcím celého těla klidně o něco větší. S
LCD v této kategorii nicméně svádí boj nejeden výrobce.

Horší situace však nastává u přepínače funkcí, jehož ko-
lečko by se mělo dát pohodlně ovládat stejnou rukou, která
zároveň drží i celé zařízení. V našem případě ale něco tako-
vého ztěžuje relativně tuhý chod voliče, takže se často při-
stihnete, že při manipulaci s multimetrem používáte obě
ruce. Podobně na tom budou i veškerá tlačítka, která máte
při ovládání palcem stejné ruky až moc blízko vedle sebe, a
pokud se rozhodnete pro ukazováček, dostanete jej buď do
nepřirozené polohy, nebo si přinejmenším zakryjete displej.

Zavedenou značku Extech s tradicí již od roku 1971,
spadající nyní pod FLIR Systems, však drobná výtka smě-
řující k ergonomii zřejmě neohrozí. Řadě techniků při roz-
hodování navíc pomůže i cena přístroje, která s rostoucím
počtem kusů postupně klesá až pod jeden tisíc korun. Ovlá-
dání jednou rukou může být někdy krkolomné, stejně jako
samotné označení multimetru, 381676A. Kroutit hlavou nad
tím ale nemusíte. jan robenek



metoda akustické emise je dlouhodobě užívána v širokém
spektru diagnostických činností a je standardně aplikována
na široké spektrum prvků. Běžně se využívá jak pro moni-
toring, tak testování. A to nejen v oblasti točivých strojů,
ale například i v materiálovém výzkumu.

Akustickými kamerami se obvykle na-
zývají sestavy složené z většího
množství jednotlivých sen-
zorů (mikrofonů) doplně-
ných o vizuální kameru,
přičemž signály / záznam
z obou zdrojů je ná-
sledně překryt a je vy-
tvořena akustická mapa
na pozadí viditelného
snímku. Takové řešení
umožňuje nejen přehled
o zdrojích signálu a jejich
umístění, tzn jejich lokali-
zaci, ale i výrazné usnad-
nění prezentace výsledku. 

Mobilní systémy
Pokud se jedná o požadavky na pochůz-

kovou kontrolu, můžeme mezi vhodné aplikace zahrnout
následující jevy:

• Mechanické tření
• Výbojová aktivita
• Úniky stlačeného vzduchu
Podmínkou je vždy mobilita řešení, umožňující právě

snadnou přemístitelnost, respektive flexibilitu příslušného
pracovníka při vyhledání poruchových jevů a tím snadnou
kontrolu širokého spektra a množství prvků. V následujících
částech budou popsány aplikace na detekci výbojové
aktivity a úniky stlačeného vzduchu. Aplikace
zahrnující mechanické tření není opomenuta,
ale není rozebrána podrobněji vzhledem k
nedostatečnému množství dat, které na dané
aplikaci autoři pořídili.

Příkladem takové kamery může být kamera
nL Acoustic, přičemž některé z jejích aplikací jsou po-
psány v následujících částech.

Detekce výbojové aktivity
Detekce výbojové aktivity, respektive částečných výbojů, umož-

ňuje detekovat prvky, u nichž dochází k tvorbě tohoto jevu. Jedná se
hlavně o následující příčiny:

• Selhání izolačního systému
• Přetěžování izolačního systému
• Chyba v konstrukčním návrhu

prvku
• Nedostatky při

výrobě nebo
instalaci

Samotná detekce jevu nemusí být dostaču-
jící pro určení jeho podstaty, proto je vizuální
informaci vhodné doplnit o rozložení výbojové
aktivity vůči periodě excitačního zdroje (ob-
vykle napětí), průběh signálu, FFT analýzu, pří-
padně analýzu spektra signálu.
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Využití „akustických“ kamer
pro prediktivní údržbu
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Na předchozí skupině obrázků je uveden
příklad výbojové aktivity mezi komponenty
včetně rozložení aktivity vůči sinusovému
průběhu signálu. Podstatná není pouze in-
tenzita jevu (v tomto případě vyjádřená v
dB), ale právě průběh detekovaného signálu.
Jev je automatizovaně vyhodnocen expert-
ním systémem, což je unikátní vlastností ře-
šení. Stejně tak i detail fázového rozložení
výbojové aktivity přímo na displeji kamery
(výřez detailu displeje), což umožňuje ob-
sluze určit příčinu přímo v terénu.

Pro určení typu poruchy je též možno po-
užít obdobnou formu vyjádření závislosti vý-
bojové aktivity na průběhu signálu,
Lissajousovy charakteristiky.

Platí, že i když jsou tyto charakteristiky
obvykle používány pouze pro metody, při
nichž je detekce výbojové aktivity prováděna
na elektrickém principu, je možno je s úspě-
chem použít i pro detekci akustickou. Na zá-
kladě těchto charakteristik je tedy možno
poměrně spolehlivě usoudit na charakter a
příčinu jevu a tím i nad možným rozsahem
nápravných opatření. Stejně tak důležité je
frekvenční rozložení odezvy daného signálu.

Detekci výbojů je možno provádět nejen
na venkovních prvcích distribuce a přenosu
elektrické energie (AIS), ale i na prvcích vn,
jako jsou rozváděče, kabely (povrchové jevy),
ale například i vinutí elektrických strojů, jako
jsou motory či generátory, viz následující
příklad:

V tomto případě se jedná o ukázku z na-
pěťové zkoušky generátoru s naprosto jedno-
značnou lokalizací místa vzniku výbojové
aktivity, na horní straně statorových tyčí. Ta-
kovéto měření (platí přeneseně nejen pro vi-
nutí generátorů, ale též motory) umožní
určit místa, v nichž je například zeslabena
protikoronová ochrana, ať již degradací, či
nedodrženými technologickými postupy,
případně jevy způsobené propojením jed-
notlivých statorových tyčí. Za povšimnutí
stojí též frekvenční průběh signálu (FFT ana-
lýza) a automatizované vyhodnocení příčiny
jevu, tzn povrchové nebo interní výboje.
Tento expertní modul výrazně usnadňuje ur-

čení vlastní podstaty jevu a odlišení od ji-
ných příčin.

Mezi přednosti v porovnání s obdobnými
metodami patří nejen jednoznačné určení
místa, ale současně i kvantifikace jevu, za-
chycení průběhu signálu pro následnou ana-
lýzu, ale současně i schopnost detekovat
nejenom induktivní, ale i kapacitní výboje.

Detekce netěsností 
tlakových rozvodů
V případě tlakových rozvodů se jedná o

klasickou aplikaci v oblasti prediktivní
údržby. Některé zdroje uvádějí obvyklé
ztráty v tlakových rozvodech (například stla-

čený vzduch) v rozmezí 15-30 %. Tyto ztráty
mají za následek nejenom nadměrný provoz
kompresorů (spojených se zvýšenou spotře-
bou), ale i jejich zvýšené opotřebení a nad-
měrné spotřebovávání zbytkové životnosti.
Současně je možno brát v potaz i snížení
tlaku v soustavě, případně jeho nedostateč-
nou úroveň v místě upotřebení. 

S netěsnostmi se můžeme setkat nejenom
na ventilech či spojkách vedení, ale v někte-
rých případech i s netěsnostmi materiálu
rozvodu jako takového, i když tyto případy
jsou méně časté, než právě zmiňované spojky
a ventily. Ukázka detekce úniku je na násle-
dujícím obrázku:

V tomto případě je možno nejenom jedno-
značně lokalizovat všechna místa úniku, ale
současně, po zadání vzdálenosti mezi akustic-
kou kamerou a lokalizovaným místem, kvan-
tifikovat množství vzduchu unikajícího
netěsnostmi, ale po zadání jednotkových cen
i finančně ocenit každý jednotlivý únik. Stejně
jako v případě částečných výbojů je možno
provést detailní analýzu průběhu akustického
signálu, ať již pomocí časového průběhu, FFT
či analýzy spektra signálu. Za hlavní přínos je
ale možno považovat přesnou lokalizaci úniku
a jeho kvantifikaci, což umožňuje manage-
mentu rozhodnout o efektivním nasazení ná-
pravných opatření včetně určení jejich priorit.
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V praxi je ověřeno, že úniky jsou deteko-
vatelné až na vzdálenosti v desítkách metrů,
a to i ve velmi hlučném prostředí, tzn. je
možno pracovat bez omezení stávající vý-
roby či technologií.

Vliv frekvence jevu 
na vzdálenost měření
Obecně platí, že čím vyšší frekvence, tím

větší útlum signálu prostředím, jak je zná-
zorněno na obrázku dole. Pokud budeme
sledovat signál nad 35 kHz, musíme automa-
ticky vzít v potaz výrazně zkrácenou vzdále-
nost k měřenému bodu. V praxi se výbojová
aktivita v terénu měří řádově na vyšší desítky
metrů, obdobně je to i při detekci úniku stla-
čeného vzduchu či plynů.

Současně, jak bylo na předchozích obráz-
cích dokumentováno (FFT analýza signálu),
frekvenční spektrum slábne s narůstající fre-
kvencí. Pro pokrytí potřeb měření v terénu
jsou naprosto vyhovující frekvenční rozsahy
do 35 kHz, vyšší frekvence znamenají vý-
razně nižší použitelnou vzdálenost měření.

Unikátní vlastnosti
kamer NL Acoustics
• Kompaktní rozměry a

nízká hmotnost
• Vyměnitelná baterie

přímo v přístroji, bez
nutnosti napájení ka-
mery pomocí kabelu

• 124 vysoce citlivých mikrofonů
• Možnost ukládání snímků i videozáznamů

jevů
• Fázové rozložení výbojové aktivity přímo

na displeji
• Objemová i finanční kvantifikace úniku

vzduchu přímo na displeji
• Velmi dobře použitelné i na detekci netěs-

ností podtlakových systémů či jiných
druhů stlačených plynů

• Intuitivní ovládání
• Expertní vyhodnocovací systém nejenom

v „cloud“ verzi soware, ale v PC SW –
není nutno vyvádět data mimo zabezpe-
čené prostředí firmy

• Viewer PRO SW – off-line expertní systém
a reportování v souladu s ISO 50001.

• Firma s dlouhodobými zkušenostmi s de-
sítkami referencí v ČR a SR

Shrnutí
Použití akustických kamer pro oblast

prediktivní údržby je posunem nejen z hle-
diska vypovídací schopnosti, ale hlavně
přesné lokalizace místa, možnosti analýzy
poruchy, ale též i předložení srozumitelné in-
formace managementu, který nemusí být
zběhlý v jiných diagnostických metodách,
avšak je schopen dobře pochopit grafickou
informaci. Současně tento přístup umožňuje
přechod z periodicky orientované údržby na
údržbu stavově orientovanou, včetně definice
priorit a rizik v rámci asset managementu.

Společnost “TMV SS“ je schopna nabíd-
nout měřicí techniku dle požadavků zákaz-
níka na konkrétní aplikaci. Samozřejmostí je
předvedení techniky vyškolenými odborníky
u vás či na smluveném místě. Po zakoupení
kamery probíhá zaškolení uživatelů ve vlast-
ním školicím středisku, u vás či v terénu, s
poskytováním stálé zákaznické podpory a
uživatelské Hot-line. Společně s tímto posky-
tujeme akreditovaná školení a zprostředko-
vání kontaktů se špičkami v oboru. Mezi
další služby patří záruční a pozáruční servis,
kalibrace, nebo např. možnost zapůjčení ná-
hradního přístroje po dobu opravy apod.

Pozvánka na odborné semináře
Společnost “TMV SS“ pořádá letos již 20. roč-
ník odborných seminářů TESTOVÁNÍ, DIAGNO -

STIKA, MONITORING  A TERMOGRAFIE 
V ENERGETICE A PRŮMYSLU - OPEN HOUSE

2021 zaměřených na termografii, testování,
diagnostiku a monitoring v energetice a

průmyslu, které se budou konat již tradičně
v areálu hotelu „Skalský Dvůr" v katastru

obce Lísek. Jednotlivé semináře budou te-
maticky zaměřeny a členěny podle měřicí

techniky a oboru její aplikace. Semináři
budou návštěvníky provázet zkušení domácí
i zahraniční lektoři, a samozřejmostí jsou též
oblíbené přednášky externích lektorů. OPEN

HOUSE 2021 se koná v mimořádném
termínu 23.11. až 25.11.2021. Podrob-
nější program a přihlašovací formulář je ke
stažení na stránkách společnosti “TMV SS“.

“TMV SS“ spol. s r.o., Studánková 395, 149 00, Praha 4 – Újezd • Tel.: +420 272 942 720 • e-mail: info@tmvss.cz • www.tmvss.cz
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v ČvUT vyhodnotili chování elektrického 
přímotopného vytápění v rodinných domech

Provedené měření a hodnocení spo-
třeby energie a vnitřního prostředí
ukazuje provoz tří různých typů ro-

dinných domů s odlišným uživatelským cho-
váním. Vzhledem k tomu, že měření
probíhalo v období od února do května 2021,
tzn., že bylo částečně ovlivněno pandemic-
kým lockdownem, byl poměrně jasně daný
provoz objektů i přítomnost osob. Je tedy
možné konstatovat, že naměřená data jsou
referenční a zohledňují kontinuální provoz
rodinného domu.

V rámci závěrečné zprávy zpracovalo vý-
zkumné oddělení Kvalita vnitřního prostředí
ČVUT UCEEB energetické hodnocení
budov podle současných a budoucích legis-
lativních pravidel. Přehledně ukazuje po-
třebné nastavení technických systémů
rodinných domů a stavebních standardů pro
jejich obálky, pokud budou hlavním zdrojem
tepla elektrické sálavé panely zejména s ohle-
dem na změny v požadavcích na energetic-
kou náročnost platných po 1. lednu 2022.

Vlastní analýza naměřené spotřeby ener-
gie je směřována do sumarizace a agregace
naměřených dat pro budovu jako celek i pro
jednotlivé měřené okruhy vytápění. Pomocí
získaných údajů je možné pro vybrané ob-

jekty výpočtem stanovit celoroční potřebu
energie. Ta je následně konfrontována s vy-
počtenou předpokládanou hodnotou dílčí
dodané energie na vytápění stanovenou při
hodnocení energetické náročnosti budov.

Zhodnocení kvality vnitřního prostředí
umožňuje bližší určení provozu budovy,
místností a chování uživatelů. Výsledky uka-
zují spojitost mezi zvyklostmi uživatelů, oče-
kávanou kvalitou vnitřního prostředí a
výslednou spotřebou energie.

Akciová společnost SAKUTUS CZ zís-
kala na výzkum podporu z finančních pro-
středků EU v rámci programu OP PIK
Inovační vouchery.

Tým spoluautorů ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo v rámci smluvního výzkumu pro akciovou společnost
SAKUTUS Cz analýzu spotřeby elektrické energie na vytápění trojice vybraných rodinných domů. Součástí výzkumu bylo
také zhodnocení kvality vnitřního prostředí, které umožnilo bližší určení provozu budov, místností a chování uživatelů. 
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Repase baterií
Repase je ekonomický a ekologický způ-

sob, jak renovovat vaše staré baterie. Ve firmě
AVACOM rozeberou původní baterii a na-
hradí všechny staré články za nové, při za-
chování původního plastového pouzdra.

Co tím získáte?
Vaše stará baterie dosáhne parametrů

nové za nižší náklady s možností navýšení
původní kapacity.

Budete mít nové články předních výrobců
Panasonic, Samsung nebo AVACOM. Záro-
veň získáte záruční lhůtu 6 měsíců na pokles
kapacity a 24 měsíců na elektroniku a články.
Pro zákazníky jsou poskytovány množstevní
a velkoobchodní slevy i ekologická likvidace
ve sběrném systému ECOBAT.

Jaké baterie je možné repasovat?
AVACOM je schopen repasovat téměř ja-

kékoliv baterie používané v aku nářadí, nou-
zovém osvětlení, vysavačích, záložních
zdrojích UPS, zdravotní technice, geodetic-
kých a měřicích přístrojích.  

Ale taky v přístrojích foto a video, ve čteč-
kách a skenerech čárových kódů, holicích
strojcích, golfových vozících, bezdrátových
telefonech, ručních a potápěčských svítil-
nách, airsoových zbraních, elektrokolech…

Kolik vás to bude stát?
Veškeré informace, potřebné k určení

typu, napětí i kapacity, naleznete na své ba-
terii. Nominální napětí baterie může být uve-
deno odlišně, než je v ceníku na stránkách
www.avacom.cz. Kapacitu baterie je ve vět-
šině případů možno navýšit - tzn. napří-
klad do baterie o kapacitě 1,7 Ah lze vložit
články 2,5 Ah, čímž se prodlouží její výdrž.
S výběrem vhodné baterie a kapacity vám
rádi v AVACOMu poradí. Baterie můžete
přinést na jakoukoliv pobočku, případně za-
slat na adresu Zborovská 41, Praha 5, 150 00,
spolu s průvodním dopisem, ve kterém
uveďte vaše požadavky a zpětný kontakt na
vás. Bližší informace o repasích baterií zís-
káte na telefonním čísle: 257 322 721 nebo
na e-mailu: zborovska@avacom.cz.

Zakázková výroba 
akupacků Li-Ion 
Ni-MH | Ni-Cd
Dalším odvětvím je zakázková výroba Li-

Ion, Ni-MH, Ni-Cd a akupacků, dle poža-
davků zákazníka. Zaměstnanci dokáží
pomoci s návrhem a doporučit vhodnou va-
riantu článků pro konkrétní aplikaci.

U vícečlánkových Li-Ion baterií je možné
akupacky osadit řídicí elektronikou (ba-

lanční), která kontroluje jednotlivé větve ba-
terie, zabraňuje rozkolísání napětí na jednot-
livých větvích a chrání proti přebití nebo
zkratu. K dispozici jsou články pro různé
oblasti použití - pro vysoké proudové zatí-
žení, vysokokapacitní, pro běžné použití
apod. Ke všem druhům akupacků lze
dodat nabíječky.

Zakázková výroba 
a repase nabíječek
Společnost AVACOM nabízí také nabí-

ječky pro Li-Ion od 3,7 do 48V a Ni-MH od
6 do 24V. Pokud repasuje vaši nabíječku, vy-
užije mechanické části, tedy původní case a
patici baterie a připojí novou elektroniku,
která řídí nabíjení baterie. 

Baterie pro nouzová
světla
Firma používá speciálně vyvinuté články

série SAFT VNT High Temperature Series -
vysokoteplotní s inovovanou elektrodou, na-
vržené pro aplikace, kde je požadováno tr-
valé dobíjení (C/20) po dobu minimálně 
4 let v prostředí s vysokou okolní teplotou
nad 40 °C.

Baterie pro systémy nouzového osvětlení
vyrábí na zakázku dle dodaných vzorků, fo-
tografií nebo návrhů. Vývody je možné po-
nechat prosté nebo osadit konektorem dle
konkrétního modelu svítidla.

Vyrábí baterie pro systémy nouzového
osvětlení mnoha výrobců, např.: Modus,
EATON, Iverlux, LEDMED, Legrand, Pan-
lux, Schneider, TREVOS a dalších.

Měření a testování 
baterií
Ve firmě provádí i testování a měření pa-

rametrů baterií, kapacitu, vnitřní odpor, do-
káží ověřit funkce řídicí elektroniky u Li-Ion
baterií, apod. Kompletní test baterií je AVA-
COM schopen provádět v rozsahu 1V - 36V
a kapacit až 400Ah.

AVACOM nejsou „jen“ baterie
Víte o tom, že v Česku existuje firma, která nabízí takto široké portfolio zakázkové výroby v oblasti baterií
a jejich nabíjení? Tady je pár informací o společnosti AVACom s.r.o. 
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Systémy trvalého 
napájení
Na společnost se můžete obrátit i kvůli

návrhu a výroby systému trvalého napájení
přístrojů, jako jsou např. fotoaparáty, video-
kamery, různé druhy osvětlovací techniky,
výpočetní techniky apod.

K těmto účelům slouží akumulátorový
zdroj, který může být sestaven z baterií typu
Pb, Li-Ion nebo Li-FePO4, může být vybaven
měničem na příslušné napětí, včetně indiká-
torů stupně nabití.

Kapacitu je možno volit libovolně, podle
provozních potřeb zařízení.

Power Boxy
Zakázková výroba se zabývá rovněž vývo-

jem přenosných napájecích zdrojů s vysokou
kapacitou až 1000 Wh. Zdroje lze osadit libo-
volnými vstupními a výstupními konektory:

- USB výstupy s podporou rychlonabíjení
- cigaretové autozásuvky
- konektory XLR
- souosé napájecí konektory.

Power Boxy jsou vhodné zejména tam,
kde je potřeba větší zásoby energie na
dlouhou dobu, pro různé expedice a po-
byty v přírodě bez možnosti přístupu k
elektrické síti.

3D tisk ve společnosti
AVACOM  
Za pomoci 3D tisku provádí výrobu bate-

riových pouzder, držáků, konektorů a dal-
šího příslušenství k akumulátorům. Dokáže
tisknout z široké palety plastových a kompo-
zitních materiálů, například:

- PET (Polyethylenterealát) - pevný a
houževnatý materiál s dobrou tepelnou stá-
lostí. Díky malému smrštění při tisku je
vhodný pro tisk velkých objektů.

- PLA (polymléčná kyselina) - biologicky
odbouratelný materiál, vhodný pro tisk vel-
kých objektů a tvoří velmi pěkné pohledové
hrany. Tepelná stálost do 60 °C.

Nabízí také zakázkovou malosériovou vý-
robu 3D tisků dle dodaných podkladů v di-
gitální podobě. Firma je schopna také
vytvořit 3D model na základě výkresu, pří-
padně vzorového kusu.

Max. velikost výtisku je 25 x 21 x 21 cm.Více najdete na www.avacom.cz

Naše prodejny:
Ocelářská 659/5, Praha 9 - Libeň, 190 00 
Zborovská 575/41, Praha 5 - Malá Strana, 150 00

Tento krasavec v oblacích od společnosti Rolls-
Royce dosahuje, podle vyjádření této legendární
britské značky, rychlosti až 500 km/h. To by u bež-
ných sportovních letadel se spalovacím motorem
nebylo zase až takové terno. Toto letadlo však létá
čistě na elektřinu.

Již nějakou dobu víme, že společnost Rolls-Royce
(ta, která vyrábí letecké motory, nikoliv luxusní auto-
mobily) pilně pracuje na vývoji elektrických pohon-
ných systémů, které by měly pohánět novou
generaci letadel bez emisí a bez nákladů na drahé
palivo. Společnost již dlouhodobě spolupracuje s Air-
busem a Siemensem na vývoji hybridního letadla 
E-Fan X a s Aston Martinem na konceptu Volante Vi-
sion VTOL. Na minulém mezinárodním leteckém ve-
letrhu ve Farnborough dokonce předvedla svůj
vlastní koncept VTOL.

Loni společnost Rolls-Royce odhalila plány na
stavbu vlastního plně elektrického letadla – čás-
tečně financovaného britskou vládou – ve spolupráci
s dalšími britskými firmami YASA a Electroflight.
Nové letadlo vyvíjené pod projektovým názvem
ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight)
mělo být pozoruhodné nejen tím, že je poháněno
výhradně bateriemi, ale také bylo navrženo tak, aby

získalo titul nejrychlejšího plně elektrického letadla
na světě s cílem dosáhnout rychlosti přesahující 300
mil za hodinu, což je zhruba 500 km/h. Pro srovnání,
současný rekord byl stanoven v roce 2017 plně elek-
trickým letadlem Siemans, které dosáhlo rychlosti
pouhých 210 mil/h (340 km/h).

Věčný problém výrobců elektrických letadel spo-
čívá v tom, že pro zvýšení doletu a rychlosti potře-
bujete více energie, což znamená zvýšení hmotnosti
v podobě dalších baterií. Aby se tento problém zmír-
nil, měl ACCEL používat jedny z nejvýkonnějších ba-
terií, jaké kdy byly vytvořeny. To mělo umožnit nejen
to, že pohonný systém bude mít maximální výkon
něco málo přes 1 000 koní, ale také to, že letoun
bude mít dolet 200 mil (320 km) – dost dlouhý na
to, aby doletěl z Londýna přes Lamanšský průliv do
Paříže.

Nyní se tento projekt dostal již do finální fáze os-
trého testování a společnost dokonce oznámila do-
končení prvního letu plně elektrického letadla
pojmenovaného Spirit of Innovation. V srpnu le-
tadlo poháněné výkonným 400 kW elektrickým mo-
torem s nejhustší baterií, jaká kdy byla pro letadlo
sestavena, konečně vzlétlo. Rolls-Royce ve své tis-
kové zprávě uvádí, že se jedná o další krok k vytvo-
ření světového rekordu letadla a další milník na cestě
leteckého průmyslu k dekarbonizaci letů.

Společnost Rolls-Royce (nezaměňovat s Rolls-
Royce Motor Cars, kterou vlastní BMW) uvedla, že
technologie ACCEL využije a použije v produktech
spojených s příměstskými letadly a elektrickými le-
tadly s kolmým startem a přistáním. Společně s vý-
robcem letadel Tecnam, spolupracuje Rolls-Royce
také s leteckou společností Wideroe se sídlem v Nor-
sku na dodávce “plně elektrického osobního letadla
pro trh příměstských letadel”.

Letadlo je malé a sportovní, s kokpitem umístě-
ným v zadní části letadla za dlouhou přídí, která mu
dává tvar připomínající historický roadster. Tento de-
sign však slouží i praktickému účelu, protože v
dlouhé příďové části jsou umístěny baterie potřebné
k pohonu letadla.

ze světa: Rolls-Royce vyrábí nejrychlejší elektrické letadlo
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Jde to i bez drátů!Jde to i bez drátů!
Před 120 lety bylo provedeno první
transatlantické bezdrátové spojení
Pokud na příští letní dovolenou –
snad už v době postcovidové –
budete chtít po vlastní ose vyra-
zit autem do Toskánska a poje-
dete přes Bolognu, je docela
možné, že pokud nepojedete
předraženým dálničním úsekem,
budete projíždět městečkem
Sasso marconi. 

Ano, je to právě ono městečko,
dříve známé jako Sasso Bolog-
nese, které se Italové rozhodli v
roce 1938 pojmenovat po rozhla-
sovém průkopníkovi Gugliel-
movi marconim, který se narodil
v nedaleké Bologni.

Jeho vila (viz foto) nyní obsahuje
muzeum marconi a mauzoleum.

Kousek za italskou Bolognou

je městečko Sasso marconi 

pojmenované po slavném 

fyzikovi Guglielmu marconim.

Je v něm muzeum 

i mauzoleum známého 

vynálezce telegrafu.

Foto (3x): René Pajurek
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objednávejte na shaveholder.cz

ideální místo 

pro pěnu na holení 

a holítka

Vévodí mu socha marconiho

v nadživotní velikosti.

Letos tomu je 120 let, kdy poprvé, 12. pro-
since 1901, provedl první transatlantické
bezdrátové spojení. Signál překonal vzdále-
nost z Anglie na ostrov Newfoundland na
druhé straně Atlantického oceánu – tedy
vzdálenost 3500 kilometrů.

Marconiho fascinovala myšlenka bezdrá-
tového vysílání už od mladých let. Ve 20 le-
tech už experimentoval v laboratoři, kterou
si postavil na půdě svého domu v italském
Pontecchiu. Než přišel na něco zcela nového
a objevného, měl za sebou již řadu omylů.

Marconiho objev velmi pomohl při zá-
chraně části pasažérů z potopeného Titaniku
na jaře 1912. Volání o pomoc, které vysílal
radista z Titaniku, zachytila loď Carpathia a
pasažéry, kteří katastrofu přežili, zachránila.
Přispěl rovněž k rozvoji rozhlasového vysí-
lání. V roce 1931 vybudoval a spustil pro pa-

peže Pia XI. Radio Vatikán. 
V roce 1909 obdržel společně s Kar -

lem Braunem Nobelovu cenu za
fyziku. Od roku 1930 byl předse-
dou Italské královské akademie,
v roce 1936 se stal členem Papež-

ské akademie věd. –r–
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Výroba kabelů 
ve velkém meziříčí již 75 let

Pro potřebné využití areálu bývalé kli-
hárny a zajištění pracovních příleži-
tostí byl na jaře roku 1946 nalezen

vážný zájemce. Rozhodujícím dnem založení
kabelovny ve Velkém Meziříčí se stal 6. čer-
ven 1946. tehdy byla uzavřena dohoda o
převedení výroby kabelů a vodičů z praž-
ského sídla firmy „továrna na káble a gu-
mové zboží L. Köppel a.s.“ do takto prona-
jatých prostor ve Velkém Meziříčí.

Dohoda byla ve II. pololetí roku 1946
rychle uváděna do praxe. Nejprve bylo od-
straněno původní vybavení a provedena pří-
prava pro instalaci kabelářských strojů. Za
pomoci a dohledu některých pražských za-
městnanců instalovali první pracovníci z Vel-
kého Meziříčí, v počtu asi dvaceti, základní
stroje a v listopadu byla zahájena výroba v této

Kablovka NKT ve Velkém meziříčí slaví 75 let od založení. V roce 2007 se bývalé KABLo ELEKTRo
stalo součástí dánské společnosti NKT, která také v tomto roce slaví kulaté, 130. narozeniny.
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nové kabelovně. Tímto navázáním bylo znač -
ně usnadněno zvládnutí technologie výroby.
Tak v přeneseném smyslu můžeme posunout
tradice kabelářské výroby do konce minulého
století, kdy vznikla původní firma Köppel a.s.

První jednodušší výrobky se objevily na
trhu na začátku roku 1947. Základní náplň
tvořily vodiče, textilní šňůry, hadicové ka-
bely, smaltované dráty, dynamodráty a svá-
řecí kabely. Výroba se dynamicky rozšiřovala
tak, že byly zavedeny tři směny.

Znárodnění v roce 1948 změnilo radi-
kálně vlastnické poměry. Vzápětí bylo vymě-
něno i výkonné vedení společnosti. Dobře
zaučení pracovníci však zůstali na svých mís-
tech. Ti i jejich nástupci se stali největší de-
vizou kabelovny i v období socialismu.
Obětavou a svědomitou prací většiny z nich
byla zajištěna další existence továrny a její
rozvoj v desetiletích trvání socialismu. Roz-
hodnutí o perspektivnosti velkomeziříčské
kabelovny uskutečněné po znárodnění zna-
menalo obnovení stavby velké výrobní haly
zahájené ještě za trvání akciové společnosti.
Do Velkého Meziříčí se stěhovaly stroje ze
zrušených kabeloven v Liberci, Vsetíně i dal-
ších. První intenzívní etapa výstavby byla za-
končena v roce 1953 přemístěním výroby
sdělovacích vodičů a šňůr z brněnské provo-
zovny do Velkého Meziříčí.

Pro město byla i za těchto podmínek pří-
nosem. Zajišťování bytové výstavby, podpora
sportu, kulturních akcí i veřejně prospěšných
staveb byly trvalými efekty, které jsou využí-
vány dodnes. Samotná továrna se po roce
1953 potýkala s následky jednotlivých ob-

dobí útlumu a následujícím oživením socia-
listického průmyslu. Meziobdobí útlumu se
vyznačovala značným úsilím v překonávání
potíží v odbytu zboží. Velmi často byly pře-
kážkou výroby nedostatky v zásobování su-
rovinami i elektrickou energií.

Přes všechny tyto i další potíže rostla vel-
komeziříčská továrna nejdynamičtěji v teh-
dejší ČSSR. Po obdobích intenzívní výstavby
v letech 1956 až 1959, 1967 až 1972 a 1978 až
1981 se stává největší výrobní jednotkou to-
hoto oboru v republice. Nezastavil se ani růst
technické úrovně výrobků a další rozšiřování.
Dále se zvyšovala i kvalifikace zaměstnanců.

Tak vstoupila velkomeziříčská kabelovna
znovu jako samostatný státní podnik do za-
čátku devadesátých let.

Situace dnes
Dnes je bývalé KABLO Velké Meziříčí

součástí dánské společnosti NKT S/A, jejíž
akcie se obchodují na dánské burze Nasdaq
Copenhagen.

Společnost NKT je s pobočkami v Dán-
sku, Norsku, Švédsku, Německu, České re-
publice a Polsku celosvětovým lídrem v
kabelové technologii, která přispívá digitál-
nímu věku čtvrté průmyslové revoluce a glo-
bálnímu přechodu na obnovitelnou energii.
Zaměstnává v nich přibližně 3 400 lidí a její
roční obrat se pohybuje kolem 1,3 mld. EUR
(rok 2019).

Náš závod ve Velkém Meziříčí se speciali-
zuje na výrobu kabelů pro střední napětí do
50 kV podle nejvyšších průmyslových stan-
dardů. nKt

Hlavní milníky 
velkomeziříčské
kabelovny
1946 – založení akciové společnosti

„Továrna na káble a gumové
zboží L. Köppel a.s.“

1948 – znárodnění – závod národního
podniku KABLo Bratislava

1950 – Vznik samostatného národního
podniku KABLo Velké meziříčí

1958 – závod národního podniku
KABLo Kladno

1988 – Kombinátní podnik zSE Praha

1990 – Státní podnik KABLo Velké
meziříčí

1996 – Privatizace státního podniku 
a vznik KABLo ELEKTRo Velké
meziříčí, spol. s r.o.

2007 – změna názvu společnosti na
nkt cables Velké meziříčí k.s.,
člen skupiny NKT cables

2013 – změna názvu společnosti na
nkt cables Velké meziříčí s.r.o.,
člen skupiny NKT cables

2013 – Certifikace systému BozP 
dle ISo 18001

2017 – změna názvu společnosti 
na NKT s.r.o.
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od ostření nástrojů 
k hi-tec řešením

Vavřinec Pečinka, 

majitel firmy ANAJ Czech, a.s.
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Rozhovor s Vavřincem Pečinkou, který ze své firmy ANAJ, zabývající se zpočátku ostřením a broušením nástrojů,
vybudoval technologickou firmu s náročnými zákazníky jak v oblasti automobilového průmyslu, tak i energetiky.

Do podnikání jste se vrhnul hned po
škole nebo jste ještě předtím někde
pracoval, abyste nabral nějaké prak-
tické zkušenosti?
Předtím jsem pracoval. Byl jsem krátkou

dobu zaměstnaný u firmy Ostroj Frýdlant nad
Ostravicí, kde jsem nastoupil hned po uči-
lišti. Tam jsem nabíral zkušenosti s ostřením
nástrojů. Tomuto řemeslu jsem se vyučil v
Opavě. Asi po dvou letech jsem tam nastoupil
na pozici dílenského technologa. A po třech
letech od nástupu, kdy jsem si dálkově dodě-
lal středoškolské průmyslové vzdělání, jsem
se stal technologem postupářem. Teprve až v
roce 1994 jsem z této firmy odešel.

To vám tehdy bylo 21 let...
Ano. Pak jsem ještě nějakou dobu praco-

val pro českou firmu, která tady zastupovala
zahraniční firmu Kennametal. Náplní byl
prodej nástrojů pro třískové obrábění, včetně
technického poradenství.  

To už v rámci vlastní živnosti?
Přesně tak. Pracovat jsem začal jako

OSVČ. Intenzivně jsem se prodeji produktů
firmy Kennametal věnoval do roku 1999,
nicméně jsme s touto firmou spolupracovali
až do roku 2003. To byl rok, kdy jsme založili
ANAJ Czech, s.r.o. Od roku 2016 jsme se
transformovali na akciovou společnost.

V prvních letech fungování firmy jsem po
práci chodil ostřit nástroje sám, až po roč-
ním působení jsme si mohli dovolit prvního
zaměstnance. Prvními zákazníky byly dře-
vařské a nábytkářské firmy z okolí. Spora-
dicky se někdo objevil ze strojírenské firmy,
pro které jsme ostřili výhradně nástroje z
materiálu HSS. V 90.letech měly téměř
všechny strojírenské firmy vlastní ostřírny.

HSS nástroje?
Jde o nástroje vyrobené z rychlořezné

oceli, které se používaly převážně na kon-
venčních strojích, protože těch s NC nebo
CNC řízením bylo málo. V té době se však i
na těchto moderních strojích používaly mo-
nolitní nástroje z HSS. Monolitní vrtáky ne -
bo frézy ze slinutých karbidů se objevovaly
vý jimečně z důvodu problematické renovace.

Takže ostření nástrojů byl v podstatě
začátek vaší firmy.
Ano, takto začínala naše firma. Ale rozvoj

této služby nastal až s masivní potřebou re-
novace monolitních super tvrdých nástrojů
ze slinutých karbidů. 

v současnosti už ale děláte hodně so-
fistikované výrobky, což je už mnoho-
násobně náročnější činnost. Co vás k
tomu přivedlo? kde byl ten přelom?
Milníků v našem vývoji jsme zaznamenali

několik, ale jedním z prvotních a zároveň
hlavních je spojený s rozhodnutím investo-
vat do nákupu první CNC brusky, která byla
schopna ostřit kompletní sortiment mono-
litních nástrojů z HM materiálů. 

Brousicí stroj jsme objednali u německé
firmy SAACKE v roce 2000. Shodou okol-
ností v tomto čase přišla zajímavá příležitost
od firmy BOSCH, pro kterou jsme začali re-
novovat také její nástroje. Toho jsme se
chytli. Od počátku jsme se věnovali ostření,
pak jsme přešli přímo k výrobě speciálních
nástrojů. 

nikdy jsme nechtěli vyrábět katalogo-
vou řadu standardních nástrojů. Já jsem už
tenkrát cítil, že cenový tlak z Asie může přijít,
což se později potvrdilo. Dnes tyto katalo-
gové nástroje už ovládají přímo asijské firmy
nebo to jsou výrobky renomovaných značek,
ale už také vyráběných v Asii.

Sídlo firmy ANAJ Czech, a.s. ve Frýdlantě nad ostravicí.
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když už se tedy bavíme o východu,
zároveň jste expandovali i do Ruska.
v kterém roce to bylo?
Vyhodnotil jsem krizi v roce 2008-2009

tak, že se jí nedá vyhnout jinak, než že bu-
deme diverzifikovat portfolio trhů a výrobků,
s kterými na ně chceme vstoupit. Rozšířili
jsme tedy výrobní sortiment speciálů a ote-
vřeli pobočku v Rusku. 

Naším největším úspěchem na tomto
trhu byl kontrakt na komplexní službu
zprávy nástrojů, tool-management, pro
firmu AvtoVAZ v Togliatti. V roce 2011 jsme
pak ještě vstoupili na trh v Bělorusku.

Dnes jste velká firma s mezinárodním
významem. kde všude podnikáte?
Kromě servisního a výrobního závodu v

ruském Togliatti máme i aktivity v Bělorusku,
jak jsem se už dříve zmínil. Další výrobní a
ser vis ní středisko máme i na Slovensku a
letos jsme otevřeli zastoupení v Německu,
ANAJ De.

A v jakém rozsahu chcete vstoupit na
německý trh?
Nejdříve chceme otevřít přímé obchodní

zastoupení a následně i servisní středisko.
Chceme se tam zaměřit na prodej nástrojů
na výrobu ozubení, to znamená odvalovací
frézy, obrážecí nože a pracujeme na vývoji
skivingových nástrojů, což je v podstatě nová
metoda výroby ozubení na relativně dostup-

ných strojích, které už nevyžadují tradiční
princip odvalování. Tyto nové nástroje se
musejí dodat v balíčku se službou implemen-
tace nástroje do technologií, abychom elimi-
novali problémy s funkčností nástroje.

kolik lidí v současné době zaměstná -
vá firma ANAJ Czech jak u nás, tak v
zahraničí?
ANAJ Czech zaměstnává 65 lidí. Od roku

2016 jsme všechny provozy z okolí soustře-
dili přímo do Frýdlantu nad Ostravicí, kde
naše prostory výrazně rozšiřujeme a inten-
zívně pracujeme na vývoji nových nástrojů.

V zahraničních pobočkách máme dalších
75 lidí. Na Slovensku neustále rozšiřujeme
provoz. Teď se tam snažíme vyrábět nástroje
té nejvyšší technické úrovně. Jde o některé
produkty vyvíjené u nás, které chceme pře-
vést i na Slovensko. Uvažujeme tam také o
výrobě nástrojů na skiving.

Pokud se jedná o celkovou škálu vý-
robků, tak si pamatuji, že posledně
jste mi říkal, že máte kolem patnácti
tisíc vlastních plánků...
Teď už to je přes dvacet tisíc nástrojových

řešení. Zákazník dostane s cenovou nabíd-
kou i technickou informaci o zvoleném tech-
nickém řešení. V případě akceptace nabídky
zákazníkem je technický detail řešení roz-
pracován interně ve firmě, tak se snažíme
chránit své know-how.

Můžete si také v rámci vývoje nových
produktů odečíst dvojnásobný odpo-
čet nákladů z daňového základu jako
tomu je už dlouhá léta v zahraničí?
Dvojnásobný odpočet jsme začali uplat-

ňovat od roku 2015. V podstatě jde o to, že
za každou korunu investovanou do výzkumu
a vývoje si do daňového základu započítáte
koruny dvě. Teď, když ve státním rozpočtu
chybějí peníze, tak je situace s odpočty ta-
ková, že finanční úřad hledá důvody, aby se
náklady na vývoj zpochybnily. Ne na tech-
nické úrovni, ale na úrovni shody jednotli-
vých dat, kde úředníci hledají vše, co může
nějakým způsobem souviset s výzkumem a
s výrobou, a mohlo by pak odpočet zneplat-
nit. Je velmi složité a časově náročné, když
musíme komunikovat po technické stránce
s nekompetentním finančním úřadem a do-
mnívám se, že některé naše spory se dosta-
nou až před soud, protože prostě odmítám
přijmout jejich zjednodušený pohled na tuto
otázku. w

Rozestavěná nová hala ve Frýdlantě nad ostravicí, kde bude 

firma ANAJ stěhovat jak vývoj nových produktů, tak částečně i výrobu.

Jedním z finálních výrobků firmy ANAJ 

je také odvalovací fréza.
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když už jsme u otázky daňové zátěže,
tak v loňském roce, kdy se ekonomika
dostala poprvé do recese způsobené
koronakrizí, tak město Frýdlant nad
ostravicí navrhlo výrazné zvýšení
daně z firemních nemovitostí. Jak jste
to ustáli?
Celkové klima ve společnosti, a v muni-

cipalitách vůbec, není nastaveno tak, aby se
snažili rozvíjet podnikání a tím ekonomiku
této země. My, podnikatelé, jsme vystoupili
proti tomuto návrhu na čtyřnásobné zvýšení
daně a osobně vyslovili svůj nesouhlas. Sou-
časná rada města Frýdlantu nad Ostravicí
však nechápe problémy firem a podnikatelů,
ani ekonomické souvislosti. 

Donutili jsme je však provést korekci na-
výšení na koeficient 3, který však nevydrží
dlouho a daň se brzy dostane na původní
představu městského zastupitelstva.

Nicméně i trojnásobné zvýšení daní 
z firemních nemovitostí z roku na rok
je docela velký nárůst.
Ano, jde o velký skokový nárůst. Díky tomu,

že provozy firmy stavíme v patrové kon-
strukci, tak finanční dopad není tak krutý. 

Na straně druhé máme tady spoustu
firem, které svůj provoz mají v těch klasic-
kých halách. Jedná se zejména o firmy, které
tyto haly získaly nástupnictvím po Ostroji

nebo Ferrumu. Pro ně je nárůst drastický a
bojím se, že ekonomicky ohrožuje jejich bu-
doucí vývoj a udržení pozic na trhu. Výho-
dou současné pandemie je to, že obnažila

fungování společnosti a zviditelnila rozho-
dující ekonomický přínos firem, podni ka telů
a jejich zaměstnanců pro celou společ nost.
Velká část sociální odpovědnosti za na ši spo-
lečnost leží na manažerech firem a podni -
katelích, proto bychom si jich měli více vážit.

To už je ale spíše politické téma. když
už jsme to nakousli, tak je známo, že
jste kandidoval za oDS do krajských
vo leb. Na závěr byste nám mohl sdě-
lit, co bylo tím důvodem, že jste se
rozhodl kromě podnikání vstoupit
také do politiky?
Já jsem vstoupil do ODS v roce 2014, kdy

se po prohraných parlamentních volbách do-
stalo k moci hnutí ANO. Bylo jasné, že ANO
má velmi propracovaný politický marketing
a bude mít schopnost si podmanit strany,
které nejsou tak kreativní a flexibilní. Cítil
jsem, že bude potřeba lidí, kteří mají zkuše-
nosti z celkového průřezu ekonomiky a pod-
nikání. Tohle vnímám jako přínos pro
středo-pravicovou stranu. 

Děkuji za rozhovor

Portfolio výrobků firmy ANAJ je opravdu široké.
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Z Boca Chica bude Starbase

aneb minulost střídá budoucnost

Velkolepá vize amerického soukromého sektoru. Boca Chica
se mění před očima. ze zapadlé vesnice se stává základna
pro starty do vesmíru. Foto: Eli durst

obyvatelé zapadlého a donedávna i neznámého plážového města Boca Chica v jižním Texasu říkají, že majitel SpaceX

– miliardář Elon musk ničí jejich „malý kousek ráje“. To by byl úvod vhodný pro dnešní světová levicová média. Skuteč-

nost je ovšem taková, že v této malé vesničce založené v roce 1967 žilo tehdy pouze 30 obyvatel, z velké části polských

usedlíků. od té doby se jejich populace neustále zmenšovala. Na přelomu století jich tam žilo už jen 26 a zhruba před

deseti lety jich tam zbylo pouze 8. Elon musk chce dát toto místo zpět na mapu světa, byť se jeho název asi brzy změní.

Vroce 2012 si společnost SpaceX ob-
last Boca Chica vybrala jako možné
místo pro stavbu svého budoucího

soukromého komerčního startovacího místa.
Od té doby tam začala skupovat pozemky.
Podle magazínu Esquire však není Boca Chi -
ca ideálním místem pro vybudování základ -
ny společnosti zabývající se průzkumem
ves míru. Nejbližší obchod s potravinami je
vzdálen 30 minut jízdy autem, signál pro
mobily je špatný a nachází se zde velmi málo
sladké vody. Ale byl tu klid, což už dnes není,
jak upozorňují místní.

Pro starty vesmírných raket je nejvýhod-
nější startovat co možná nejblíže rovníku,
protože planety s rotací se pohybují nejrych-
leji vždy kolem rovníku. Proto kosmické ra-
kety dosahují své nejvyšší nosnosti právě při
startu z rovníku. Rotace naší planety totiž
uděluje startující raketě rychlost 460 m/s,
kterou tak nosič získává zdarma a celková
rychlost, potřebná pro dosažení oběžné
dráhy, je tak o 6 % menší, než kdyby raketa
rotaci Země nevyužila vůbec. To byl jeden z
hlavních důvodů, proč si Elon Musk vybral
právě toto místo pro svůj kosmodrom.

Jen tak mimochodem, Země při svém ob-
vodu 40 tisíc kilometrů se na rovníku otáčí
rychlosti 1670 km za hodinu. Blízkost moře
je výhodná kvůli bezpečnosti při případných
selháních startů raket nebo při nezdařeném
návratu raketových motorů.

V srpnu 2014 společnost SpaceX ozná-
mila, že si vybrala oblast Boca Chica jako
místo pro start svých raket v jižním Texasu
a že jejich „řídicí centrum“ bude ve skuteč-
nosti v samotné vesnici, zatímco odpalovací
komplex se bude nacházet čtyři kilometry
směrem na východ. Ten rok byly zahájeny
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první kroky k výstavbě. Rozsáhlejší stavební
práce pak začaly až v roce 2018. Společnost
se tak snaží vybudovat z ospalé vísky Boca
Chica v Texasu na hranicích s Mexikem
novou základnu pro start svých raket a pře-
jmenovat ji na Starbase. Kvůli tomu již zde
vykoupila většinu nemovitostí a vlastníkům
nabídla třikrát větší cenu než byla cena od-
hadu nemovitostí. Přejmenování na Starbase
je už na spadnutí. Nedávno firma před vjez-
dem do Boca Chica nechala nainstalovat
obří svítící nápis Starbase.

Původně chtěla společnost SpaceX toto
místo využívat jen pro start svých raket Fal-
con. V průběhu let ale došlo k přehodnocení
tohoto záměru a SpaceX nakonec areál v
Boca Chica využívá poněkud jiným způso-
bem, než se původně předpokládalo. Kromě
startů úplně jiné rakety (Starship) zde pro-
bíhá také vývoj, výroba a časté pozemní tes-
tování prototypů. 

Tato soukromá vesmírná společnost se ale
také snaží vycházet co možná nejlépe se

svými sousedy, a proto ve svém okolí inves-
tuje značné peníze. Nejbližší větší město je
Brownsville se 175 tisíci obyvateli a s rozlo-
hou 382 km², ležící přímo na hranicích s Me-

xikem, kde se Elon Musk rozhodl věnovat
dvacet milionů dolarů na podporu místního
školství a další deset na rekonstrukci centra
města. –r–

Foto: archív SpaceX

Plánek: Wikipedie
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10 věcí, 
co jste o Marsu
(možná) nevěděli

Tady je výčet 10 věcí, které
by vás mohly zajímat:
1. V dávné minulosti měl Mars spoustu vody

a má ji i nyní. To je nejdůležitější zpráva
pro přežití člověka za jistých podmínek. I
když se většina vody v minulosti nená-
vratně vypařila, protože Mars – na rozdíl
od Země – nemá atmosféru (resp. má ji
necelé jedno procento té naší), která by
vodní páry zachytila a pomocí srážek ji
dostala zpátky na povrch, pořád ji dost
zbylo pod povrchem a hlavně na obou pó-
lech. Z vody se pomocí elektrolýzy dá
navíc vyrobit i kyslík, který potřebujeme.
Ostatně s výrobou kyslíku na Marsu má
zkušenosti i současné vozítko Perseve-
rance.

2. Mars je také známý jako „Rudá planeta“,
protože je červená! Tato barva pochází z
velkého množství oxidu železitého (neboli
„rzi“) v jejích horninách. A to je možná i
důvod, proč ji Římané pojmenovali po
bohu války. Nicméně západy Slunce jsou
narozdíl od západů na naší planetě spíše
namodralé.

3. Planeta Mars je po Merkuru druhou nej-
menší planetou v naší sluneční soustavě.
Od Slunce je vzdálená zhruba 205 až 250
milionů kilometrů, což je zhruba 1,38 až
1,66 AU (1 AU je vzdálenost Země od
Slunce). S prů měrem 6 791 kilometrů je to
zhruba polovina velikosti Země. A to je
zřejmě největší problém pro dlouhodobé
udržení atmosféry. Gravitace je tam totiž
pouze třetinová oproti té pozemské.

4. Na Marsu je docela chladno – mnohem
chladněji než na naší planetě, protože je
dále od Slunce. Na rovníku sice mohou
teploty dosáhnout i +20 °C, ale na jeho pó-
lech mohou klesnout až na -140 °C. Pro
Mars jsou charakteristické velké rozdíly
mezi dnem a nocí. Na rovníku se teploty
běžně pohybují od -90 do -10 °C a nad nu -
lu se dostanou jen výjimečně. Zatím není
prozkoumáno klima v jeskyních, kterých
se na Marsu nachází obrovské množství.

5. Mars je domovem nejvyšší hory naší slu-
neční soustavy – sopky zvané Olympus
Mons. Je vysoká neuvěřitelných 24 km, je
to zhruba trojnásobek výšky Mount Eve-
restu! Sopek je na povrchu Marsu hodně.
Vědci zjistili, že sopky na Marsu byly činné
již před 3,7 miliardami let.

Náš nejbližší planetární souputník mars byl odjakživa pro lidstvo velice přitažlivé téma. Před 83 lety, v neděli 30. října
1938, kdy byla živě odvysílána – jako Halloweenská epizoda v rozhlasové síti americké stanice CBS – epizoda z románu
Válka světů, způsobila u amerického posluchačstva obrovskou paniku z napadení naší planety civilizací z marsu. Tato
rudá planeta přitahuje v posledních letech naši pozornost čím dál tím více. NASA na ni před půlrokem úspěšně vyslala
vozítko Perseverance a muskova SpaceX se netají záměry na rudou planetu v této dekádě vyslat lidskou posádku.
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6. Mars má dva měsíce! Jeden se jmenuje
Phobos a druhý Deimos. Podle vědců se
za asi 30 až 50 milionů let Phobos zřítí na
povrch Marsu nebo se kvůli slapové síle
této planety roztrhne. Detailní obrázky
povrchu obou měsíců přinesl až projekt
Mars Orbiter Camera. Nicméně nejvíce
měsíců mají planety Jupiter (79) a Saturn
(tady jich vědci napočítali rekordních 82!).

7. Den na Marsu je dlouhý 24 hodin a 37 mi -
nut – což je jen o něco déle než den na naší
planetě. Říká se mu sol. Rok na Marsu je
téměř dvakrát tak dlouhý a trvá 687 pozem-
ských dnů! Je to proto, že mu dokončení
oběžné dráhy kolem Slunce trvá mnohem
déle než Zemi, protože je od Slunce vzdále-
nější. A to je ten důvod, proč se tzv. “okno”
pro start na tuto planetu otevře jen jednou
za 22 měsíců, kdy jsou obě planety k sobě
nejblíže, zhruba 62 milionů kilometrů. Mi-
mochodem rok na Merkuru je dlouhý 88
dnů a na Venuši 225 dní. Spolu s Marsem
jsou tyto čtyři planety, včetně té naší, brány
jako vnitřní planety. Proto jejich délka roku
není zase tak dia-metrálně odlišná narozdíl
od těch vnějších planet naší sluneční sou-
stavy, jako je Jupiter, kde trvá rok 12 těch

našich let nebo Saturn s dobou oběhu
kolem Slunce za 29 let. Planetě Uran trvá
obkroužení našeho Slunce 84 let a Neptunu
neuvěřitelných 165 let! Pluto, které je ozna-
čováno jako trpasličí planeta a tudíž bylo
vyškrtnuto z běžných planet obíhajících
naše Slunce, jej obletí za 248 let.

8. Mars má v atmosféře metan. Ten lze inter-
pretovat jako známku biologické aktivity.
Vědci se snaží najít odpověď na otázku
odkud se na Marsu metan vzal. Nicméně
hlavním plynným prvkem planety je oxid
uhličitý, který tvoří 96 % jeho atmosféry.
Obsahuje také směsi dusíku (1,9%) – který
tvoří hlavní část atmosféry Země. Bohužel
kyslíku má atmosféra Marsu nejméně a
lidé si jej tedy budou muset vyrobit. Tam
už tedy nebude platit to pozemské heslo,
že vzduch je pro všechny zdarma.

9. Rudá planeta je známá svými prachovými
bouřkami. Ty však v celoplanetárním roz-
sahu až tak časté nejsou. Poslední globální
prachová bouře na Marsu řádila podle
NASA v roce 2007, tedy pět let před při-
stáním Curiosity na povrchu této planety.
Tyto bouře jsou tak obrovské, že je můžete
vidět ze Země.

10. To poslední a snad i to nejdůležitější:
Mars, navzdory velmi nebezpečným
podmínkám k životu, by nakonec mohl
být slibnou planetou ke kolonizaci – i
když současná technika neumožňuje do-
cílit jeho povrchu za dobu kratší než 7
měsíců. Elon Musk ale usilovně pracuje
na tom, aby se let k této rudé planetě ještě
zkrátil. Nicméně každá marťanská kolo-
nie, která zde dokáže zapustit kořeny, se
může těšit na spoustu příležitostí. A když
už jsme u možného založení marsovské
kolonie, tak možná není na škodu zmínit,
že Wernher von Braun ve své knize Pro-
jekt Mars z roku 1953 napsal v souvislosti
s osídlením Marsu, že v čele kolonie bude
stát vládce s titulem Elon. Je až neuvěři-
telné, že zakladatel vesmírného pro-
gramu USA nazval vládce Marsu
jménem Elon a muž tohoto jména nyní
skutečně usiluje o kolonizaci Marsu.
Marťanská kůra je pro potencionální ko-
lonisty bohatá na různé kovy a poskytuje
tak možnost těžby a později i zpracování
kovů. Terraformace Marsu je tak jedním
z cílů příštích generací.

– r –



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2021

72

Když se v září 1994 v Baltském moři
potopil trajekt Estonia, zahynulo
852 lidí. Byla to nejhorší lodní ka-

tastrofa od konce druhé světové války; v le-
dové vodě přežilo jen 137 osob. Některé
okolnosti neštěstí nejsou dodnes přesvědčivě
objasněné, včetně záhady existence zbraní na
palubě, otvorů v trupu, které našli potápěči
a nápadně rychlé snahy zalít vrak betonem -
nás ale v této knize zajímá něco jiného. Tak
jako mnoho jiných velkých tragédií, i tato vy-
volala vlny, které jakoby putovaly proti
proudu času. O čtyři dny dřív uveřejnil brit-
ský list Daily Telegraph další z mnoha čte-
nářsky oblíbených křížovek - tato měla
úctyhodné pořadové číslo 21 362. Mezi slovy,
která měl luštitel do mřížky dosadit, byly
také výrazy ESTONIA a PASSENGER LIST
(seznam cestujících). V tajence se objevilo
slovo MASTER MARINER (námořnická
hodnost, jejíž nositel na Estonii byl mezi
oběťmi), SLAIN (zabít, zavraždit) a PADD-
LESTEAMER (kolesový parník). Tedy vý-
razy, které s tématickým okruhem zániku
nešťastné lodi více či méně souvisejí.

Zdaleka to nebyl jediný případ tohoto
druhu. Krátce před vyloděním spojenců
v Normandii v roce 1944 byla v konzervativ-
ních novinách London Daily Telegraph zve-
řejněná křížovka, která se zdála být pro
připravovanou operaci větší pohromou než
překvapivý německý útok. V tajence byly za-
šifrované kódy nadcházející vojenské ope-
race, včetně krycího názvu velice utajované
operace Overlord. Pracovníci tajné služby MI
5 propadli panice a horečně vyrazili po stopě
německého rafinovaného špióna v řadách za-
svěcenců v nejužším vedení. Nakonec však
zjistili, že křížovku sestavil nic netušící učitel.

Může to vypadat jako pouhá náhoda a
„racionálně“ uvažující jedinec nejspíš od-
mítne jako pověru snahy vidět v tom nějaké
varování či vzkaz z budoucnosti. Jevy tohoto

druhu už ale nezajímají jen okultisty a parap-
sychology, začínají se jimi zabývat také uzná-
vaní vědci. Oboru se říká crowdsourcing
(doslova vytěžování davu, volně ale výsti-
žněji by se to dalo přeložit spíš jako moud-
rost davu) a staví na skutečnosti, že
statistické zpracování obecného očekávání
věcí, které nastanou, dává mnohem přesnější
předpovědi, než by odpovídalo zákonům
pravděpodobnosti

Sázení na Saddáma
V jedné sci-fi povídce od Stanislava Lema

(napsané ještě před nástupem internetu, ale to
není tak důležité) hrdina zjistil, že když počí-
tač ve svém podniku přes telefonní síť propojí
s dalšími, dokáže stroj s absolutní přesností
předpovídat události na několik minut do-
předu. Protože to ale je jen stroj, musí se jeho
odpovědi trochu luštit - například udivující
prognóza, že jistý muž se bude nacházet v
mléce, znamenala, že zahyne na silnici při
srážce s potravinářskou cisternou. Maně se
přitom vybaví cimrmanovský Posel z Liptá-
kova, kde jasnovidec věštící z roztopené pece
omluvně říká „Pánové, já vidím jenom obrazy,
ale co znamenají, na to se mě neptejte...“

Jenže touha znát budoucnost je příliš silná,
než aby se nechala odradit takovou prkoti-
nou. Jak by také ne, když znalosti věcí příštích
znamenají nejen konkurenční výhodu a zisk,
ale někdy dokonce rozhodnou o přežití. His-
torek o lidech, které varovný sen přiměl odložit
cestu zřítivším se letadlem (vykolejeným vla-
kem, Titanikem, vzducholodí Hindenburg...)
není málo. Jenže věštecké sny nemá každý (viz
mrtví při zmíněných nehodách) a ani profesi-
onální jasnovidci velkou spolehlivost nevyka-
zují. Hledají se proto spolehlivější metody.
Většina sází na matematiku, modelování a po-
čítače - a výsledky můžeme vidět třeba na
předpovědích počasí. Tedy nic moc, zvlášť
pokud jde o výhledy na víc než den dopředu...

Některé jsou ale dost zvláštní. A z jejich
výsledků trochu mrazí v zádech.

Například americká výzkumná a obranná
agentura DARPA (ano ta, co má na svědomí
také internet) přišla s projektem sázkového
trhu na teroristické útoky v naději, že pohyby
kursů mohou varovat před úderem fanatiků.
A není to tak nesmyslné, jak to na první po-
hled vypadá. Sázíte na koně? No, já vlastně
taky ne, ale zkusme si to aspoň představit.
Kolem sázek se pohybují hlavně zasvěcenci,
takže kursy celkem dobře ilustrují kvalitu
zvířat. Outsideři na tom moc nezmění, pro-
tože při sázení většinou napodobují zasvě-
cence a navíc se obvykle drží spíš při zemi.
Když přesto náhle poklesne kurs favorita,
znamená to, že se v jeho stáji něco děje,
někdo to ví a neodolal pokušení to bezpečně
zpeněžit. Zasvěcenci zavětří - a udržet tajem-
ství pod pokličkou je stejně těžké jako udržet
doma pubertální dítě.

Jinak řečeno: peníze a anonymita sázko-
vého prostředí transmutují tajné informace
na veřejné. Přitom sázkový trh (na rozdíl
třeba od „profesionálních“ odhadů volebních
výsledků, nebo burzovních předpovědí) nelze
tak snadno účelově ovlivnit. Že by to mohlo
opravdu fungovat, ukázal sám Sadám Husajn:
dva dny před jeho polapením zdánlivě bez
příčiny vzrostl kurs sázek na konec jeho svo-
bodných dní o neuvěřitelných 300 procent...

Prominentní tyran udělal sázkařskému
jasnovidectví velkou reklamu, a tak dnes i
univerzity s dobrým jménem v rámci serióz-
ních výzkumných programů zakládají sáz-
kové trhy nejen na teroristické útoky v
newyorském metru, ale také na příchod
chřipkové epidemie, či ničivého tornáda.

Okno do budoucnosti
Rozlišovat mezi minulostí 
a budoucností je jen iluze 

– ovšem iluze velmi 
rozšířená.

Albert Einstein

vŠEvĚdoUCí PAvUČInY
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Tajemná moudrost davu
Stejně jako sázky mohou fungovat i kursy

akcií. Je to logické: nákup akcie je jakousi ob-
dobou anketní odpovědi „ano“, prodej „ne“.
Když se na burzu podíváme tímto způso-
bem, občas dostaneme šokující výsledky. Už
jednou jsme v knize v souvislosti s předpo-

vídáním budoucnosti zmínili raketoplán
Challenger a jeho tragickou poslední misi
STS-51 - a musíme se k ní vrátit znovu. Ja-
koby velké tragédie vysílaly do nepoznané
struktury času obzvlášť velké vlny...

Když v lednu 1986 krátce po startu Chal-
lenger explodoval, téměř okamžitě prudce
klesly akcie společnosti iokol, která pro ra-

ketoplán dodávala startovací motory na
pevná paliva. Na první pohled na tom není
nic divného - jenže dodavatelů pro program
Space Shuttle je víc a žádný jiný propad akcií
nezaznamenal.

Téměř přízračně vyznívá především sku-
tečnost, že až o několik měsíců později ozna-
čila vyšetřovací komise za příčinu zkázy
Challengeru právě vadné těsnění mezi seg-
menty jednoho ze startovacích motorů vyro-
bených firmou iokol. Pryžový těsnící
prvek prohořel, plamen ožehl externí palivo-
vou nádrž a došlo k explozi. Přitom z televi-
zního záznamu to laický divák neměl šanci
odhalit - i zkušeným expertům trvalo
dlouho, než se k tomuto poznání dopraco-
vali. Milióny lidí, kteří viděli záznam kata-
strofy ve svém součtu nějakým záhadným
způsobem správně dospěly k odhalení její
příčiny, což se vzápětí promítlo i do kursů
akcií. Řadoví občané bez příslušného vzdě-
lání tedy během několika hodin dospěli ke
stejnému výsledku, jako výkvět specialistů
po dlouhém, pracném a také nákladném vy-
šetřování.

Politolog Scott Page z University of Mi-
chigan dokonce věří, že inteligence a vzdě-
lání jsou při těchto metodách předpovídání
budoucnosti dokonce na překážku. Tvrdí, že
experti a chytří lidé vůbec, mají tendenci re-
agovat stejným způsobem, a tedy poněkud
jednostranně. Často také nedokáží udržet
zdravý odstup od svých úsudků.

„Experti se většinou nejen mýlí, ale ne-
mají tušení, jak strašně se mýlí,“ přizvukuje
Pageovi politolog James Surowiecki, s nímž
se seznámíme o pár odstavců dál.

Naopak skupina, v níž jsou rovnoměrně
zastoupeny všechny vrstvy (včetně osob
nejen nevzdělaných, ale i poněkud méně
chytrých, méně zkušených atd.), nabízí jakýsi
rozptyl názorů, který je pro kvalitní výsledek
nezbytný. Podle Pageho homogenní skupiny
chytrých lidí nejsou schopné vytvářet a
zkoumat alternativní řešení, takže jsou
vlastně méně výkonné, než skupiny, jejichž
složení se víc podobá složení celé společ-
nosti. Což ostatně velmi koresponduje s ově-
řenou skutečností, že většina vyhlášených
expertů se dlouhodobě systematicky mýlí,
kterou dokumentujeme na jiném místě této
knihy. w
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Jiné zajímavé možnosti crowdsourcingu
naznačují oblíbené znalostní televizní sou-
těže. V pořadu Milionář, byla například
úspěšnost rad po telefonu (tedy od lidí, které
soutěžící považoval za něco na způsob ex-
pertů) „pouze“ 65 procent, zatímco hlasování
diváků (dav) bylo správné v 91 procentech
případů. Obdobně dopadly univerzitní po-
kusy třeba s určením teploty v místnosti bez
teploměru, řazením předmětů podle hmot-
nosti pouhým odhadem, s počítáním fazolí v
uzavřené sklenici apod. O metody crowsour-
cingu se proto živě zajímají také zastánci
přímé demokracie, co nejčastějších referend
nebo různých internetových forem rozhodo-
vání o důležitých otázkách. Potíž je ale mimo
jiné v tom, že pořád nikdo neví, jak to vlastně
funguje a kde je hranice, za níž to už nefun-
guje. Sotva byste asi souhlasili s tím, aby o po-
stupu operace vašeho slepého střeva místo
chirurga rozhodovalo internetové hlasování...

Vědci nemají rádi iracionálno, a tak se
většina z nich přiklání k již zmíněnému vy-
světlení o úniku důvěrných informací. Nezní
to moc přesvědčivě, proto americký novinář
a ekonomický dopisovatel mnoha prestiž-
ních periodik James Surowiecki přišel s
jiným názorem. Roku 2004 vydal o crowd-
sourcingu knihu „e Wisdom of e
Crowds“ (Moudrost davu), v níž tvrdí, že ne
informace od zasvěcenců, ale právě naopak
různorodá životní zkušenost a rozmanitost
pohledů na problém neovlivněné jedno-
stranným zaměřením expertů nebo většino-
vým míněním jsou zdrojem oněch zdánlivě
zázračných výsledků. Nelze se ale ubránit
pocitu, že ani to tak docela nestačí: mnoho
udivujících výsledků crowdsourcingu zatím
zřejmě racionálně dost dobře vysvětlit nejde.

Bylo by asi zajímavé zjistit, zda mechanis-
mus „moudrosti davů“ pracuje i v podmín-
kách, které se vymykají běžné lidské
zkušenosti. Jak by to například fungovalo
třeba při zjišťování existence života na
Marsu? Odpovídaly by dnes zaznamenané
výsledku takového experimentu tomu, co
jednou zjistí stroje nebo lidé přímo na Rudé
planetě? O to se - pokud vím - ale bohužel
nikdo zatím nepokusil.

Zdánlivé pošetilosti jsou možná jen
vrcholem ledovce, pod nímž se ukrývá ma-
sivní vyhodnocování všeho a vším, přede-

vším ale obsahu internetu a komunikačních
sítí. Ostatně globální sledovací supersystémy,
jako třeba bájný Echelon, vlastně neslouží k
ničemu jinému než k předpovídání budouc-
nosti. Příklad se superpočítačem a smrtí v
mléce od Stanislava Lema, kterým jsme
uvedli jednu z předešlých podkapitol, ná-
zorně ukazuje, že základem předpovídání
budoucnosti je sběr dat. To sice věděli už
kněží v Delfách, jenže technologie na způsob
Echelonu tomu dávají zcela nový rozměr.

Ale co je to vlastně Echelon?

Vševědoucí Echelon
V Orwellově slavném románu 1984 patří

k nejznámějším momentům scéna, kdy
hlavní hrdina Winston Smith odbývá po-
vinné cvičení před televizní obrazovkou.
„Winstone, nepokrčuj kolena!“ upozorní ho
náhle přístroj. Hláška „Velký Bratr tě vidí!“
se stala okřídlenou - a není vyloučené, že čas,
kdy se i tato sci-fi uskuteční, už není daleko.
Pokud už v něm nežijeme.

Začíná to nevinně. To si takhle s někým
mailujete - a najednou na displeji vyskočí re-
klama na něco, co souvisí s obsahem vaší ko-
respondence. Nebo si prohlížíte videa na
YouTube a web vám sám nabídne další
přesně podle vašeho gusta. Jistě milá pozor-
nost, dokud si neuvědomíte, že je to vlastně
přiznané šmírování.

Říká se tomu Internet Based Advertising
(IBA) a jde o aplikaci, která analyzuje pohyb
uživatele po webových stránkách uskuteč-
něný pomocí vyhledávače a sledování videí
na YouTube. Na základě výsledků ho pak zá-
sobuje tématicky zaměřenou reklamou. Ano,
jde jen sowarové řešení, takže nikdo kon-
krétní vás nešpehuje. Ale i tak: když je to
možné kvůli nevinné reklamě, jistě to půjde
i v případech, při nichž by šlo o mnohem víc.
A pak už se to ani nedovíte.

„To, že jste paranoik, ještě neznamená, že
po vás nejdou,“ je jeden z nejpovedenějších
výroků Woodyho Allena. Ve věku bezdráto-
vých komunikací, internetu a všudypřítom-
ných objektivů si jej asi budeme mimoděk
připomínat stále častěji.

Všudypřítomné ucho
První zprávy o Echelonu se objevily na

přelomu 80. a 90. let minulého století, do-
dnes ale nikdo nedokáže zcela jednoznačně
říci, co to vlastně je - pokud to vůbec exis-
tuje. Kolem celé záležitosti existuje tolik pro-
tichůdných zpráv, dezinformací, senzačních
odhalení i oficiálních dementi, že se případ
Echelon postupně ocitl velmi blízko létajícím
talířům a lochnesské příšery. Zatímco jedni
tvrdí, že jde nanejvýš o decentní dohled nad
tím, aby se teroristé po telefonu nevybavovali
o bombách, jiní v Echelonu vidí zločinné
spiknutí strýčka Sama, který chce jeho pro-
střednictvím zotročit lidstvo.

Pokud sáhneme po názorech někam do
středu mezi tyto dva extrémy, pak se nejspíš
dovíme, že jde o síť citlivých antén rozmístě-
ných po celém světě, které pro americkou
bezpečnostní službu NSA (National Security
Agency) monitoruje veškerý bezdrátový pro-
voz na Zemi - pozemní i kosmický. Pomocí
počítačové analýzy jsou při tom vyřazována
nepodstatná sdělení, zatímco vybraný zbytek
se vyhodnocuje z bezpečnostního hlediska a
slouží ke zpravodajským účelům. Echelon se
systému říká podle kopce v Anglii, kde má
být jedno z vyhodnocovacích středisek.

Kontroverze kolem Echelonu vyvrcholily
okolo roku 2000, kdy oficiální místa v USA
připustila, že něco na ten způsob opravdu
používají. Skutečný rozsah těchto aktivit však
nikdy zveřejněn nebyl a po útocích z 11. září
se o nich přestalo mluvit téměř úplně. Pří-
znivci nejrůznějších konspiračních teorií
proto tvrdí, že se Echelon používá i ke sledo-
vání civilních cílů, například firem nebo ne-
konformních osob, že kromě radiových
spojů sleduje i internet, nebo že vláda Spoje-
ných států nutí americké výrobce sowaru
zabudovávat do jejich produktů bezpeč-
nostní chyby, skrz něž se Echelon dobývá do
počítačů.

O tom, co je a co není Echelon, se mů-
žeme dlouho dohadovat - to je ale asi tak
všechno co můžeme. Pokud vůbec existuje,
pak skoro jistě umí mnohem víc, než se vět-

Víc se o knize dovíte na
www.novakoviny.eu/knizni-publikace/813-okno-do-budoucnosti
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šinou přiznává. Samotná identifikace klíčo-
vých slov by totiž byla k ničemu, protože
žádný terorista do éteru nepustí větu typu:
„Hele Mustafo, zítra v 7 ať jsi s tou bombou
v metru!“ Ale i kdyby Echelon opravdu do-
kázal jenom tohle, nemusí Velký bratr zoufat.
K dispozici jsou i jiné vymoženosti.

Čipová totalita
Další z možných nástrojů Velkého Bratra

se jmenuje RFID - radiofrekvenční identifi-
kace. V podstatě jde o mikročip opatřený
vlastní pamětí a schopný vysílat radiové sig-
nály, který lze umístit prakticky kamkoliv.
Jsou tendence jím nahrazovat čárový kód na
zboží, protože je velmi levný, známé je také
jeho využití při čipování psů. Není ale třeba
se omezovat jen na psy. Identifikační čipy ze
zboží nejde fyzicky odstranit, ani je vypnout
a přitom umějí i věci, které dělají radost nej-
různějším sběratelům privátních informací.
Pokud si například koupíte kabát, který ho
má kdesi hluboko pod podšívkou zašitý, zůs-
tává aktivní, i když si ho přinesete domů a
chodíte v něm. Kdykoliv se přiblížíte k ně-
jaké čtečce, sbírá o vás údaje, aniž o tom víte.

„Když při tom ještě platíte kartou nebo se
jinak identifikujete, získá obchodník údaje o
tom, kdo zboží nosí,“ reagovala na pokusy se
zaváděním čipů do výrobků aktivistka Ka-
therine Albrecht, zakladatelka spolku na
ochranu soukromí CASPIAN (Consumer
Against Supermarket Privacy Invasion and
Numbering). Nemusí to ovšem být jen ob-
chodník. Když k tomu ještě připočteme, že
nepůjde o jeden kabát, ale prakticky o
všechny výrobky na trhu a že čipy lze umis-
ťovat tak, aby na ně zákazník nepřišel...

Pro potenciální praktické využití špeho-
vacího talentu RFID čipů se vžil termín či-
pová totalita. Úspěšně jej diskredituje Ivo A.
Benda a jeho sekta vesmírných lidí, kteří s
ním ve svých materiálech často operují.
Přesto to neznamená, že něco takového sku-
tečně nehrozí. Zvlášť když se údaje z čipů v
nějakém počítačovém systému propojí s daty
z mobilů, bezpečnostních kamer a dalších
zařízení, která už prakticky ani nevnímáme
a přitom jsou všude. Je úplně lhostejné, jestli
by se takový systém jmenoval Echelon, nebo
nějak jinak.

Špeh v mobilu
To, že polohu mobilního telefonu jde

identifikovat s velkou přesností, není žád-
ným tajemstvím, v budoucnosti se z něj ale
může stát něco ještě mnohem indiskrétněj-
šího - i bez Echelonu. Výrobci uvažují o tom,
že by jej takzvaně personalizovali, což zna-
mená, že do něj vloží množství senzorů do-
plněných prvky umělé inteligence, které
budou majitele pozorovat jak pes svého
pána.

„Mobilní zařízení zítřka budou vědět o
všem, co uživatele obklopuje,“ prohlásil před
časem v této souvislosti Andrew Chien, ře-
ditel výzkumu společnosti Intel. „Budou sle-
dovat jejich aktivity, nálady, přesnou polohu,
majetkovou situaci a další okolnosti, v nichž
se nacházejí. Tyto informace dokáží vyhod-
notit tak, aby poskytla uživatelům co nej-
osobnější zážitek.“

Skvělé pocity z těchto osobních zážitků je
zatím dost těžké si představit - zato je snadné
domyslet, jaké výhody to poskytne tomu,
kdo bude umět tyto informace z mobilů zí-
skávat. Ať už si pod těmito entitami předsta-
vujeme konkurenční firmu, vyděrače, příliš
ambiciózní politiky, tajné služby, nebo cen-
trálu Velkého galaktického impéria.

Čím dál víc mobilů také disponuje sate-
litní navigací GPS nebo AGPS, což je jistě
příjemné. Ale opět nejen pro uživatele - dů-
vody k radosti má opět také Velký bratr. Ap-
likace, která se jmenuje Google Latitude
navíc dokáže vysledovat momentální polohu
určité osoby podle jejího mobilního telefonu
nebo přenosného počítače i bez GPS, pro-
tože lokaci obstará sama mobilní síť GSM.
Na některých lokalitách - zejména v městské
zástavbě - to dokáže až s přesností na několik
málo metrů.

Oficiálně taková služba představuje celou
řadu výhod: umožní hledat přátele, dovolí
rodičům, aby měli přehled o pohybech svých
dětí, teenagerům ukáže, kde jsou kámoši.
Google tvrdí, že je to naprosto bezpečné a
nejspíš má pravdu. V Latitude jste například
vidět jen tehdy, pokud k tomu dáte souhlas.
Jenže na tomto světě není jen Google. Jeho
produkt jen názorně ukazuje, co všechno
mobilní sítě dokáží - a je otázkou, kdo
všechno tuto možnost doopravdy využívá.

Budoucnost 
bez soukromí
Už jsme tu zmínili datum 11. září 2001,

které je přelomové i z hlediska ochrany sou-
kromí. Tváří v tvář řítícím se věžím WTC
mnoho lidí připustilo, že žijeme v nebezpeč-
ném světě a že nějaká forma dohledu je
nutná. Jistě je lepší, když tento dohled pro-
vozuje západní mocnost disponující kontrol-
ními mechanismy parlamentní demokracie,
než kdyby se toho (jistě rád) chopil nějaký
diktátor. A nebo jen představitel země, kde
demokratická tradice chybí a představy o ní
jsou dost svérázné...

V podstatě jde o stejné dilema, jaké svět
již řešil v souvislosti s jadernými zbraněmi.
A to, že k třetí světové válce nedošlo, doka-
zuje, že problém je řešitelný. Není ostatně bez
zajímavosti, že podobným způsobem se k
němu postavili i nepřátelé demokracie: za-
tímco dříve se snažili jednostranně odzbrojit
Západ pomocí tzv. mírového hnutí, dnes na
to jdou s fámou o útoku na WTC zinsceno-
vaném samotnými Američany.

Skutečné riziko je někde jinde. Zatímco
systém o rozsahu Echelonu těžko padne do
rukou jednotlivci, firmě nebo skupině zlo-
činců u skromnějších technických prostředků
to vyloučit nejde - ať to zákony zakazují jak
chtěji. A s technickým pokrokem budou i do-
stupnější systémy nebezpečně výkonné.

Otázka je, jestli se proti elektronické invazi
do soukromí vůbec dá něco dělat. Lecos na-
svědčuje tomu, že ne - ale nejen to: vyrůstá
celá nová generace, která na Facebooku a dal-
ších sociálních sítích názorně dokazuje, že jí
je ochrana soukromí lhostejná. Třeba této ge-
nerací (nebo jejím potomkům) nebude vadit
ani Velký Bratr. Možná stojíme na prahu spo-
lečnosti, o níž se Orwellovi ani nesnilo.

A nebo je to právě naopak: tam, kde se nic
neskrývá, není ani důvod špehovat. Nelze
vyloučit, že Velký Bratr nakonec zemře na
nedostatek studu svých obětí.

jan A. novák

Text je ukázkou z knihy 
Okno do budoucnosti, 

kterou je možné objednat na adrese 
jan-a-novak@seznam.cz
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Pěstování zeleniny s mořskou vodou

Zatím co u nás až pandemie korona-
viru odhalila slabost dodavatelských
řetězců, pro mnoho lidí na světě

není problém dostupnosti potravin nic no-
vého. Rostoucí populace v oblastech ohrože-
ných nedostatkem vody zvyšuje poptávku po
potravinách v místech, kde je pěstování ze-
mědělských plodin obtížné a aktuální klima-
tická krize situaci jen zhoršuje. Nedostatek
pitné vody je vážnou hrozbou pro přežití
mnoha lidí na naší planetě a problémem je i
sucho způsobené změnou klimatu.

Světová zdravotnická organizace předpo-
vídá, že do roku 2025 bude polovina světové

populace žít v oblastech s nedostatkem vody,
kde poptávka po čisté a použitelné vodě pře-
vyšuje dostupné množství.

Ale co kdyby existoval způsob, jak nakr-
mit světovou populaci, aniž by to znamenalo
ještě větší spotřebu sladké vody? Co kdyby
ve skutečnosti existoval téměř nekonečný
zdroj vody, se kterým bychom mohli hospo-
dařit?

Naše oceány jsou obrovské a tvoří 71 %
celkové plochy naší planety. Zatímco sladká
voda na naší planetě je, v porovnání s moř-
skou vodou, poměrně vzácná – ve skutečnosti
tvoří z celkového množství pouhé 2,5 %.

Společnost Seawater Greenhouse však vy-
užívá právě mořskou vodu, které je takřka
nevyčerpatelné množství. A v kombinaci s
přirozeným slunečním světlem tak může
úspěšně pěstovat plodiny i přímo uprostřed
pouště.

Někteří současní inovátoři tvrdí, že řešení
pro záchranu našeho nejcennějšího zdroje
může být přímo před námi. 

„tvrzení, že voda je omezeným zdro jem je
mylné, protože ve skutečnosti je zdrojem
neomezeným, s kterým ale zatím nedoká-
žeme správně nakládat,“ říká Charlie Paton,
zakladatel firmy Seawater Greenhouse.

Většina států na naší planetě nemá ten, často nedoceněný, luxus pohodlného přístupu k čisté a nezávadné pitné

vodě, jaký máme my. Vody je obecně nedostatek, daleko citelnější v pouštních oblastech. Ale co když je možné využít

mořskou vodu? o tom se diskutuje už léta, ale až v posledních letech to technologie umožnily. Nové typy skleníků,

které v pouštích vyrůstají, využívají právě mořskou vodu k zavlažování plodin, a to díky levné a efektivní destilaci.
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Některé skleníky vypadají působivě – jako
skleněné budovy s ocelovými rámy zasazené
do polí spolu se solárními panely, zatímco
jiné plochy jsou jen natažené sítě a plachty
zavěšené na dřevěných kůlech. Uvnitř těchto
areálů je všechno, co byste v poušti vůbec ne-
čekali. Dlouhé řádky zeleniny - šťavnaté
okurky, baculatá rajčata, a také ovocné keře
se zářivě červenými malinami tu vzdorují
nehostinným podmínkám pouště.

Skleníky v poušti fungují jako vlhká oáza
plná různých plodin. Šťavnaté ovoce, listy sa-
látu a sametové lilky by za normálních okol-
ností k růstu vyžadovaly velké množství
závlahové vody. Efektivnost skleníku Seawa-
ter Greenhouse však spočívá v tom, že vodu
lze účinně znovu použít.

Jak rostliny rostou, odpařují vodu pro-
střednictvím listů a květů při procesu zva-
ném transpirace. Rostliny ztrácejí více vody
v horkých a suchých podmínkách. Při pěsto-
vání plodin v poušti se proto ve skleníku vy-
tvoří vlhké klima, které zároveň ochlazuje.
Chladnější a vlhké mikroklima znamená, že

rostliny vyžadují méně zavlažování, což sni-
žuje spotřebu sladké vody a tím i celkové ná-
klady na produkci.

Vlhké klima ve sklenících vzniká díky
speciální technologii pomocí vlhčených vlo-
žek a ventilátorů. Ventilátory (nebo v někte-
rých případech vítr) tlačí vzduch přes vodou
nasycené „vložky“ a vytvářejí páru, která zvy-
šuje vlhkost ve skleníku a snižuje teplotu při-
bližně o 15 °C.

Zatímco tradiční systémy zvlhčujících
ventilátorů používají sladkou vodu, skleníky
s mořskou vodou využívají slanou vodu. Úči-
nek je stejný. Jak je voda tlačena přes vložený
materiál, sůl se oddělí od vody. Sladká voda
se dále využije pro závlahu. Zbývající kapa-
lina s vysokým obsahem soli, zvaná solanka,
se používá ke chlazení skleníku.

A na rozdíl od běžných metod odsolo-
vání, které mohou být nákladné a uvolňují
velké množství slaného solného roztoku zpět
do moře, což narušuje křehké ekosystémy, je
skleník s mořskou vodou ekologický. Veškerá
zbylá slaná solanka, která se nepoužije pro

chla dicí cyklus, se nechá odpařit a vyrobí se
z ní sůl.

Zatímco skleník využívající k závlaze
mořskou vodu je poměrně nový nápad, spo-
juje prvky technologie a designu, které již
existovaly – některé z nich mají kořeny na
Středním východě a v severní Africe. Tento
nový způsob závlahy pro pěstování plodin
náročných na vodu je nesmírně atraktivní –
využívá mořskou vodu jako zdroj, kterého
máme dostatek. Vedlejší produkt – sůl – je
možné také dobře prodat. V mnoha afric-
kých pouštních oblastech potýkajících se s
nedostatkem potravin, například v Jemenu
nebo Eritree přerůstající až do hladomoru, je
takový způsob pěstování plodin slibnou bu-
doucností. –r–
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Porsche u nás zahájilo 
výstavbu vzdělávacího centra
za 156 milionů korun
Společnost Porsche Česká republika, nej-
větší importér nových osobních a užitko-
vých vozidel do České republiky zahájila
výstavbu nového vzdělávacího centra v
obci Zlatníky-Hodkovice v okrese Praha
Západ, v rozvojové oblasti určené pro . . .
Datum: 2.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Ambiciózní, ale kontroverzní:
japonský vodíkový projekt
Rok 2050 se stal novým japonským termí-
nem pro uhlíkovou neutralitu. Do té doby
Japonci výrazně zvýší své úsilí při hledání
nových, ekologičtějších možností paliv,
včetně ambiciózního, ale kontroverzního
projektu na výrobu vodíku. Hydrogen
Energy Supply Chain (HESC) je . . .
Datum: 7.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Mobilní aplikace 
– Individuální řešení instalací
Vyprahlá pole, ze kterých zemědělská
technika zvedá oblaka prachu. Zmrzlé
cesty udržované sypači. Podmáčená
půda lesů, ve které lesní těžaři bojují se
špínou a blátem. Tyto běžné pracovní
podmínky volají po vysoce kvalitních a
odolných elektrických instalacích . . .
Datum: 3.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Jak nahradit biometrická data
nebo odhalit deepfake? Stu-
denti na konferenci Excel@FIT
představili nejlepší IT nápady
Více než pět desítek prací se sešlo ve fi-
nále studentské konference Excel@FIT,
kterou ve čtvrtek 6. května pořádala Fa-
kulta informačních technologií VUT už
posedmé. Studenti FIT na ní představili . . .
Datum: 8.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Technologie Wi-Fi 6 a 5G po-
souvají hranice bezdrátové
mobilní komunikace
Současný trend v oblasti automatizace
směřuje k automatizačním protokolům,
které vyžadují přenos komunikace v reál-
ném čase a souběžně běží v provozu s apli -
kacemi s vysokými datovými nároky. Pro
bezvýpadkový provoz všech aplikací . . .
Datum: 4.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Škálovatelné zavádění umělé
inteligence v průmyslové výrobě
Společnosti Google Cloud a Siemens
oznámily začátek spolupráce zaměřené
na optimalizaci továrních procesů a zvy-
šování produktivity výrobních provozů.
Siemens jako přední poskytovatel inovací,
technologií a softwaru pro průmyslovou
automatizaci začlení technologie . . .
Datum: 9.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Přihlaste se na středeční we-
bináře Murrelektronik včas!
Na čtyři po sobě jdoucí středy pro vás
Murrelektronik připravil webináře nabité
informacemi i praktickými ukázkami.
První seminář již příští středu 19.5.2021,
jednotlivá témata a linky na přihlášení
najdete níže…

Datum: 10.5.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Železničním neštěstím by mohly
zabránit chytré senzory. Čeští
vědci je otestují na Tchaj-wanu
Nenápadný senzor na kolejnici, který za-
chytí jakékoliv vibrace a vzruchy, odešle
signál a umělá inteligence vyhodnotí po-
tenciální riziko. Takový by podle odborní -
ků z Fakulty strojního inženýrství VUT mohl
být recept pro zvýšení bezpečnosti na . . .
Datum: 0.0.2021                     ) více na www.volty.cz

Pandemie zvedla zájem 
o vlastní zdroje energie
V roce 2020 narostla poptávka po obno-
vitelných zdrojích energie jak ze strany
domácností, tak i komerčních subjektů.
Potvrzují to statistiky společnosti S-Power
Energies, která patří k lídrům českého trhu
v instalacích střešních fotovoltaik a tepel-
ných čerpadel. Za uplynulý rok firma . . .
Datum: 6.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Kyslík pro Indii: V Ostravě 
naložili českou pomoc 
do epicentra covidu
Hasiči včera v Ostravě naložili 500 kyslíko-
vých lahví, které česká vláda poskytne ko -
ronavirem nejpostiženější Indii. Devítituno-
vou humanitární zásilku převezou v pon-
dělí do Vídně, odkud ji Rakousko spolu se
svým darem dopraví letecky do Dillí . . .
Datum: 1.5.2021                     ) více na www.volty.cz
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Součástí systému S.A.W.E.R.
jsou prototypy hybridních foto -
voltaicko-tepelných kolektorů
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní
kolektory, které jsou určeny k současné
produkci tepla a elektrické energie. V únoru
2021 byly instalovány jako součást systé -
mu S.A.W.E.R. v českém pavilonu na . . .
Datum: 14.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Dnes v Českém Krumlově 
startuje rallye čistých energií
Dnes startuje Czech New Energies Rallye,
soutěž elektromobilů, která se do zítřka
pojede na jihu Čech. Technologickým
partnerem je společnost Siemens, na akci
v tuzemské premiéře představí nejnovější
generaci AC dobíjecích wallboxů. Závod,
jehož centrem je Český Krumlov, bude . . .
Datum: 21.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Colonial Pipeline vyplatila
hackerům téměř 5 milionů do-
larů výkupné
Státy amerického východního pobřeží za-
žívaly posledních pár dnů velmi krušné
chvíle. U benzinových pump to v poslední
době vypadalo jako v roce 1973, kdy se
mocná organizace OPEC rozhodla snížit
těžbu ropy a odstavit od dodávek ropy . . .
Datum: 15.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Za dva roky vyrostla síť veřej-
ných dobíječek ČEZ na dvoj-
násobek. Jubilejní stojan číslo
300 je v Nymburce
Dynamická výstavba stanic je dobrou
zprávou pro rozvoj elektromobility v Česku.
Právě dostatečně hustá síť povyšuje elek-
trická auta na pohodlný dopravní pro-
středek i při cestování mezi městy . . .
Datum: 22.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Rychlé připojení vodičů všech
druhů bez použití nástrojů
Průchozí svorka WAGO Inline ve štíhlém
konstrukčním provedení kombinuje
všechny osvědčené přednosti instalač-
ních svorek řady 221. Umožňuje univer-
zální připojování vodičů – ovládací páčka
zcela eliminuje nutnost používat nástroje
a současně zajišťuje viditelně bezpečný . . .
Datum: 16.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Siemens posiluje pozici 
na digitálním trhu akvizicí
Supplyframe
Společnost Siemens podepsala dohodu o
koupi Supplyframe, přední Design-to-
Source platformy pro globální hodnotový
řetězec elektroniky v hodnotě 0,7 mld.
USD. Transakce představuje významný
přínos pro zákazníky obou firem, kteří . . .
Datum: 23.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Svítidla k osvětlení okolí domu
Již několik let nabízí společnost Greenlux
produktovou skupinu outdoor osvětlení.
Jsme rádi, že pro inovaci osvětlení, které
už dosloužilo nebo při instalaci v novos-
tavbách, mají zákazníci o svítidla z naší
nabídky zájem. Snažíme se tedy o ne-
ustálé rozšiřování nabídky svítidel ven-
kovního typu. Při rozšiřování sortimentu
reagujeme na současné designové . . .
Datum: 24.5.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Další stovka nových pracov-
ních míst ve vývoji pokroči-
lých digitálních řešení
Stovku nových pracovních míst otvírá Si-
emens Advanta, vývojová část koncernu
Siemens. Nová místa pro vývojáře soft-
ware i hardware, Linux vývojáře a testery
Siemens Advanta otevírá v Praze, Plzni a
Brně. „Pro Siemens Advanta Česká . . .
Datum: 17.5.2021                     ) více na www.volty.cz

MSV 2021 ukáže inovace pro
průmysl budoucnosti
Brány Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu se opět otevřou v listopadu letoš-
ního roku. Mezi stěžejní témata se zařadí
digitalizace průmyslu a pozornost bude
věnována také 3D tisku, který v součas-
nosti zaznamenává významný vzestup.
Inovativní průmyslové technologie . . .
Datum: 19.5.2021                     ) více na www.volty.cz

NASA investuje 105 milionů
dolarů do vývoje technologií.
Peníze půjdou malým firmám
NASA podporuje americké podnikatele
při jejich vývoji technologií od nápadů až
po komerční připravenost už dlouhou do -
bu. Jejich program Inovační výzkum ma-
lých firem (Small Business Innovation
Research – SBIR) tuto tradici dále rozvíjí . . .
Datum: 20.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Víte, co všechno vám vyřeší
bezdrátová elektroinstalace
EATON xComfort?
Pokrok nezastavíte. Nepřemýšleli jste o tom,
že je nejvyšší čas si dopřát chytrou elek-
troinstalaci? Ale jak to udělat, když jsou
elektrorozvody už hotové a v žádném pří-
padě nechci zasekávat nové kabely a
dělat jakýkoli nepořádek v domě? . . .
Datum: 12.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Průmyslový Wi-Fi 6 modul
umožňuje náročné aplikace
Průmyslu 4.0
Digitalizace klade rostoucí požadavky na
efektivnější bezdrátová síťová řešení.
Společnost Siemens proto rozšiřuje své
portfolio síťových komponent pro prů-
myslová řešení IWLAN a představuje
první průmyslový klientský modul . . .
Datum: 18.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Fandové FC Bayern Mnichov
si změří příští sobotu tep
V zápasu Bundesligy #HeartBeatFinal mezi
FC Bayern Mnichov a FC Augsburg 22. 5.
2021 jde o dobrou věc – a o tep fanoušků
Bayernu. Během hry budou měřit svou
tepovou frekvenci pro #FCBayernPulse,
společný datový projekt společnosti 
Siemens a FC Bayern Mnichov . . .
Datum: 11.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Jihokorejská společnost KHNP
je stále ve hře v dostavbě ja-
derné elektrárny Dukovany
KHNP poprvé představila svůj návrh na
dostavbu Dukovan v roce 2016 a Česku
chce dodat to nejlepší možné řešení. Na-
vrhovaný reaktor APR1000 (1000 MW) vy-
chází z moderního APR1400, který získal
certifikát EUR v roce 2017 a plně tak . . .
Datum: 13.5.2021                     ) více na www.volty.cz



Efektivní instalační řešení 
pro mobilní stroje
Tržní segment mobilních strojů je ohledně
tématu „racionální instalační techniky“
stále v plenkách. Kabelové svazky a svor-
kovnice jsou sice technickým standardem,
v posledních letech se však do strojů do-
stávalo stále více elektronických techno-
logií – s odpovídajícími účinky ohledně . . .
Datum: 1.6.2021                     ) více na www.volty.cz
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ČVUT připravuje síť na rozvoj
elektromobility a decentrali-
zaci energetiky
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT se společně s Feramat
Energies a LEEF Technologies podílí na
projektu FLEXDER, který se zabývá dopa-
dem rozvoje nových technologií na flexi-
bilitu v elektrické distribuční síti. Jeho . . .
Datum: 28.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: Bezpečnostní
dveřní spínače řady SG-P 
s výrazným podsvícením
Společnost Panasonic vyvinula bezpeč-
nostní dveřní spínače řady SG-P, které stav
dveří (otevřeno/zavřeno) celého výrob-
ního zařízení signalizují nekompromisně
výrazným barevným podsvícením a ne-
umožňují obejít bezpečnostní funkce . . .
Datum: 4.6.2021                     ) více na www.volty.cz

V kurzu jsou krádeže 
přihlašovacích údajů
V posledních měsících roste zájem počí-
tačových pirátů o krádež přihlašovacích
údajů. Množí se také počty útoků zamě-
řených na zcizení osobních dat, která
mohou vést ke krádeži identity jednotli-
vých uživatelů. Počet těchto případů se v
loňském roce zvýšil o 113 % . . .
Datum: 29.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Nadzvuková letecká doprava
je zpátky ve hře. 
United Airlines plánuje nákup
letadel Boom Supersonic
Letecká společnost United Airlines, která
plánuje nákup letadel od nové společ-
nosti Boom Supersonic, by se mohla stát
první společností, která bude nabízet ul-
trarychlé komerční lety od doby . . .
Datum: 5.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Na spanilou jízdu z Ostravy 
do Štramberku se vypravilo
40 elektromobilů
Příznivci elektromobility se v sobotu vy-
dali na spanilou jízdou po Moravskoslez-
ském kraji, aby si navzájem vyměnili zku -
 šenosti a představili výhody elektromo-
bilů veřejnosti. Tradiční eJantarová cesta
letos vedla z Ostravy do Štramberku . . .
Datum: 30.5.2021                     ) více na www.volty.cz

ČEPS v prvním čtvrtletí 2021:
zisk 1,5 miliardy Kč
Společnost ČEPS v prvním čtvrtletí roku
2021 vykázala zisk 1,5 miliardy Kč, tedy o
189 mil. Kč více ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku. Po odečtení vý-
nosů a ve stejné míře i nákladů za objem
přenesené energie v rámci evropských
propojených trhů – tzv. MC shippingu . . .
Datum: 6.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Izrael před 40 lety ukončil
irácký jaderný program
Dnes je tomu 40 let, kdy izraelská armáda
7. června 1981 provedla krátký letecký útok
na irácký reaktor Osirak. Takto jej pojme-
novali Francouzi, kteří jej Iráku dodali –
spojoval název státu Irák a typ reaktoru –
Osiris. Útok začal z izraelské letecké zá-
kladny Ecion v Sinajské poušti . . .
Datum: 7.6.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Svítidla jako ochrana 
před Covid-19
Veškeré vnitřní prostředí je možné chrá-
nit před bakteriemi, plísněmi a viry vč.
Covid-19 pomocí tzv. UVC germicidních
svítidel a zářivkových trubic, působením
hlubokého ultrafialového záření. Na roz-
díl od chemických čistících prostředků ur-
čených k dezinfekci povrchů, UVC . . .
Datum: 31.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Mikro-datová centra EcoStru-
xure™ s certifikací IP a NEMA
Společnost Schneider Electric, celosvě-
tový lídr v digitální transformaci řízení
energie a automatizace, oznámila, že její
mikro-datová centra EcoStruxure™ řady R
pro náročné vnitřní prostředí budou v Ev-
ropě k dispozici od června 2021. Nová
mikro-datová centra se stupněm krytí . . .
Datum: 2.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Nová řada zdvižných 
převodovek ZIMM
Víte jaké jsou výhody zdvižných převodo-
vek? Znáte převodovky od společnosti
ZIMM a jejich novou řadu? Zdvižné pře-
vodovky ZIMM jsou synonymem pro kva-
litu!  Nová série ZE a ZE-H je inspirována
evolucí a nese s sebou řadu vylepšení, ale
pojďme si v prvé řadě vysvětlit co . . .
Datum: 3.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Budoucnost patří (nejen) 
solární energetice, říká 
vicepremiér Karel Havlíček
Česko odstoupí od uhlí; podle ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka
budou klíčovou roli v jeho nahrazení hrát
obnovitelné zdroje. Není podle něj ani
jiné cesty. Názor zazněl na pátém ročníku
Solární konference 2021, největší . . .
Datum: 26.5.2021                     ) více na www.volty.cz

V žebříčku 1000 nejrychleji
rostoucích firem Evropy je i
softwarová firma z Olomouce
Zatímco na první pohled jsou v žebříčku
1000 nejrychleji rostoucích firem Evropy
pouze dva zástupci České republiky sídlí -
cí v Praze, ve skutečnosti mají v prestižním
přehledu sestavovaném každoročně de-
níkem Financial Times jedno želízko . . .
Datum: 25.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Proč se Elon Musk najednou
tak vymezil proti bitcoinu?
Šéf společnosti Tesla, po třech měsících,
kdy povolil platbu bitcoinem za nákup
těchto elektomobilů, udělal proti této
nejstarší kryptoměně otočku o 180 stupňů.
Před dvěmi týdny oznámil, že jeho firma
již nebude přijímat kryptoměnu jako
platbu. Podle oficiálního prohlášení . . .
Datum: 27.5.2021                     ) více na www.volty.cz
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Fotovoltaika: 10% pokles díky
zatmění Slunce. Přečerpávací
vodní elektrárny byly v záloze 
Včerejší částečné zatmění Slunce, které se
v České republice projevilo v rozmezí při-
bližně 11:40 – 13:40, způsobilo pokles vý-
roby fotovoltaických elektráren. ČEPS jej
pokryla standardními nástroji dispečer-
ského řízení. Vzhledem k důkladným . . .
Datum: 11.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Český řídicí systém pro fran-
couzské jaderné elektrárny
Posledních deset procent z 58 skříní řídi-
cího systému zbývá příbramské firmě ZAT
dodat na projekt modernizace jaderných
elektráren ve Francii. Finálně bude systém
KCF od českého výrobce řídicích systémů
zajišťovat diagnostické a informační
funkce na dvaceti blocích osmi . . .
Datum: 18.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Vážný uchazeč o dostavbu Du -
kovan, jihokorejská KHNP, se
účastní výzkum ného projektu
OECD/NEA ATLAS
Jihokorejská společnost KHNP (Korea
Hydro & Nuclear Power Company) se
účastní mezinárodního výzkumného pro-
jektu OECD/NEA ATLAS, zaměřeného na
posuzování a zvyšování bezpečnosti, . . .
Datum: 12.6.2021                     ) více na www.volty.cz

V celní válce mezi USA a EU 
je klid jen na jedné frontě
Úterní summit mezi USA a EU nenaplnil
zcela očekávání, že nástup nového ame-
rického prezidenta Joe Bidena ukončí
transatlantickou celní válku. Oboustranná
cla zavedená kvůli letadlům sice byla po-
zastavena, v platnosti ale zůstávají cla na
evropskou ocel a hliník . . .
Datum: 19.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Do řízení elektrizační soustavy
se zapojili noví agregátoři
Společnost ČEPS uzavřela smlouvu o po-
skytování služeb výkonové rovnováhy se
dvěma novými integrovanými agregá-
tory, společnostmi innogy Energo a Nano
Energies. Současně došlo k rozšíření ob-
jemu nabízených služeb u jednoho ze
stávajících agregátorů, společnosti E.ON . . .
Datum: 13.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Evropský denní trh s elektřinou
se propojil prostřednictvím 
Interim Couplingu
Do letošního června byl denní trh s elek-
třinou v evropské elektrizační soustavě
rozdělen na dvě tržní oblasti (MRC a 4M
MC). Pro obchod mezi nimi bylo nutné
obstarávání přeshraniční přenosové kapa -
city a elektřiny na dvou různých místech . . .
Datum: 20.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Skladování elektřiny pro-
střednictvím tepla uloženého
do kamenného prachu
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT ve spolupráci se spo-
lečností Tepelná čerpadla Mach vyvinulo
a zprovoznilo experimentální stand nabí-
jecího okruhu tepelně integrované Car-
notovy baterie, skladující přebytečnou . . .
Datum: 21.6.2021                     ) více na www.volty.cz

více na www.volty.cz

HENNLICH představí on-line
168 novinek produktů igus®
V pořadí již druhý virtuální veletrh po-
řádá strojírenská společnost HENNLICH.
Společně s firmou igus® představí 17. 6.
na 168 produktových novinek ze světa
chytrých plastů. Odborníci firmy HENN-
LICH představí novinky on-line pří mo ze
stánku firmy igus postaveného . . .
Datum: 14.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Ocelové srdce naší země přijde
o obrovský plynojem postave -
ný v předválečném období
Plynojem MAN na ulici 1. máje nedaleko
centra ostravských Mariánských Hor čeká
osud mnoha dalších průmyslových sta-
veb z doby hornické a ocelářské historie
regionu. Již více než 10 let nevyužívanou
stavbu v příštích týdnech odborná . . .
Datum: 16.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Schneider Electric uvádí na
evropský trh produktovou
řadu Easy Rack
Společnost Schneider Electric, lídr v ob-
lasti digitální transformace řízení energie
a automatizace, uvádí na trh novou pro-
duktovou řadu Easy Rack Series, která bu -
de v současnosti nabízena výhradně v
Evropě a Společenství nezávislých . . .
Datum: 17.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Single Pair Ethernet (SPE) pro
SmartFactory a Průmysl 4.0
Single Pair Ethernet (SPE) je klíčová tech-
nologie pro SmartFactory a Průmysl 4.0.
Umožňuje vytvářet konzistentnější a
efektivnější průmyslové ethernetové sítě.
K přenosu dat potřebuje pouze jeden pár
vodičů. Dosud byly standardem etherne-
tové kabely se 2 a 4 páry. Díky této . . .
Datum: 9.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Tři otázky pro našeho 
specialistu na řešení aplikací 
v mobilních strojích
Příkladem drsných podmínek mohou být
třeba žně v zemědělství. Všechny stroje i
lidé musí v tomto období fungovat na
100 % a i malý výpadek může znamenat
ztráty. Představte si takovou sklízecí mlá-
tičku – lidově řečeno kombajn . . .
Datum: 15.6.2021                     ) více na www.volty.cz

ČEPS nacvičoval reakci na 
případný kybernetický útok
Procvičit reakci na krizovou situaci způso-
benou kybernetickým útokem a upevnit
součinnost při řešení dopadů kybernetic-
kých hrozeb. To bylo hlavním cílem dosud
největšího cvičení provozovatele elektro-
energetické přenosové soustavy ČEPS a
Národního úřadu pro kybernetickou . . .
Datum: 8.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Představitelé českého prů-
myslu jednali v Jižní Koreji 
o možné spolupráci na do-
stavbě jaderných bloků v ČR
Zástupci Aliance české energetiky (CPIA),
která sdružuje významné české dodava-
tele do energetiky, se koncem května se-
tkali s vedením jihokorejské společnosti
KHNP, předním hráčem v oblasti . . .
Datum: 10.6.2021                     ) více na www.volty.cz
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Dako-CZ dodá brzdové 
systémy pro metro Londýn
Zakázka na dodávku brzdových kompo-
nent pro metro Londýn, linky Piccadilly,
je pro DAKO-CZ zajímavá v několika smě-
rech: svým rozsahem, počtem vo zových
souprav, dlouhodobostí projektu a inova-
tivním technickým přístupem. První pře-
jímka zboží (tzv. FAI) je předběžně . . .
Datum: 25.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Tepelné pochody na Zemi –
seriál Klimatická změna 1/8
Tímto článkem spouštíme osmidílnou
vzdělávací sérii o klimatických změnách,
které Onlineschool.cz bude pro náš por-
tál připravovat o letních prázdninách
každý pátek. V prvním díle si vysvětlíme
mechanismy tepelných toků na Zemi –
odkud a v jaké formě se teplo na Zemi . . .
Datum: 2.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Smart City Compass pomáhá
prvním obcím a městům
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT úspěšně dokončilo vývoj
speciální počítačové aplikace Smart City
Compass, která obcím usnadní využívání
a hodnocení jednotlivých opatření Chyt-
rých měst – Smart cities. Ve spolupráci s
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR . . .
Datum: 26.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Dlouhé stráně zabezpečují
stabilitu naší elektrizační 
soustavy již 25 let a vyrobily
10 TWh elektřiny
Za 25 let provozu se vyrobilo na Dlouhých
stráních přes 10 milionů MWh elektrické
energie, z toho samotná přečerpávací
elektrárna vyrobila 9.972.799 MWh a při-
družená malá vodní elektrárna . . .
Datum: 3.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Panasonic prodal akcie Tesly za
3,6 mld. dolarů. Za 11 let na nich
vydělal více než stonásobně
Přední dodavatel baterií společnosti Tesla
Inc. již není jejím akcionářem. Společnost
Panasonic Corp. v pátek 25. června, 3 dny
před kulatými narozeninami jejího šéfa
Elona Muska, oznámila, že prodala celý
svůj podíl ve společnosti Tesla za se . . .
Datum: 27.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Vědci vylepšují zařízení pro
mikroskopii. Z měřicí sondy
chtějí udělat nástroj na vý-
robu nanostruktur
Zařízení LiteScope umí jako jedno z mála
na světě současně propojit dvouroz-
měrný obraz z elektronového mikro-
skopu a trojrozměrný obraz z mikroskopu
atomárních sil s velkou přesností . . .
Datum: 4.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Elektromobilita 
nezaujatým pohledem
Všichni jsme nyní zahlceni spoustou článků
o tom, jak za pár let budeme všichni jez-
dit v elektromobilech na baterky a jak
jsou výborné a ekologické a úsporné, ale
pravda je dost odlišná. Když se podíváme
do historie, tak je pravdou, že první elek-
tromobily před více jak 120 lety tvrdě . . .
Datum: 5.7.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Dnes slaví Elon Musk padesá-
tiny. Jeho cesta k úspěchu
byla barvitá
Jméno Elon Musk dnes zná snad skoro
každý. V každé zemi má spoustu fanou-
šků, ale také pár těch, kteří v jeho podni-
kání vidí více to negativního pro naší
společnost. Ještě před deseti lety ho ale
znali spíše jen ti, co se zajímali  . . .
Datum: 28.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Studenti VUT představili 
jubilejního Dragona X i první
elektrickou formuli
Ne jeden, ale hned dva nové monoposty
formule v sobotu 26. června slavnostně
představili studenti brněnského VUT.
Mladí konstruktéři z týmu TU Brno Racing
se výzev nebojí a vedle jubilejního desá-
tého modelu se spalovacím motorem . . .
Datum: 30.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Mezinárodní projekt RES IN -
DU STRY zaznamenal úspěchy
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT je vedoucím partnerem
mezinárodního projektu, jehož cílem je
snížit energetickou závislost průmyslu v
EU pomocí instalace obnovitelných
zdrojů energie. Část z výstupů tvoří pří-
klady dobré praxe, kterých se během . . .
Datum: 1.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Co přinese zamýšlená unijní
digitální peněženka
Vypůjčit si v zahraničí auto, otevřít ban-
kovní účet nebo požádat o lékařské oše-
tření by mohlo být v budoucnu jedno-
dušší. Evropská komise v minulých dnech
představila návrh takzvané digitální pe-
něženky, která má lidem umožnit snadné
používání elektronických dokumentů . . .
Datum: 23.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Vojenský opravárenský pod-
nik ušetřil vloni na energiích
téměř 9 mil. Kč
I strojírenské provozy mohou být energe-
ticky úsporné. Ve Vojenském opraváren-
ském podniku (VOP CZ) se sídlem v
Šenově u Nového Jičína platí od roku
2019 za zemní plyn, elektřinu a vodu mi-
nimálně o 7 mil. korun méně než před . . .
Datum: 29.6.2021                     ) více na www.volty.cz

S jižní Koreou jsme zatím 
ve fázi memoranda v oblasti
jaderné energetiky
Memorandum navazuje na proběhlou
návštěvu členských společností Aliance
české energetiky (CPIA) v sídle KHNP v
Jižní Koreji koncem května, kde se obě
strany seznámily s možnostmi vzájemné
spolupráce a zapojení českých firem při . . .
Datum: 22.6.2021                     ) více na www.volty.cz

Legendární autor antiviru John
McAfee spáchal v cele sebe-
vraždu před vydáním do USA
John McAfee, technologický inovátor,
jehož jméno je synonymem známého an-
tivirového softwaru, včera spáchal sebe-
vraždu ve své cele v Barceloně několik
hodin poté, co španělský soud schválil
jeho vydání ze Španělska, aby čelil . . .
Datum: 24.6.2021                     ) více na www.volty.cz
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 Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží tyto dárky:
1. cena – Kolekci 3 funkčních pytlíků na pečivo
2. cena – Kolekci 2 funkčních pytlíků na pečivo
3. cena – Funkční pytlík na pečivo

Správné znění tajenky posílejte 
do 31. ledna 2022 
mailem na: wrap-up@seznam.cz.

Do předmětu napište 
“TAJENKA WRAP UP“. 

Wrap Up s.r.o.
Zámecká 56, Frýdek-Místek

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme
dne 1. února 2022 na portálu

www.wrapup.cz/clanky

Tajenka: Co umí Wrapáček? (odpověď naleznete v tajence)

Pomůcky: ABS, Anat, open, trumna

Ceny pro úspěšné luštitele 
dodala firma

_ .in    
. .    : :



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2021

86

Jak funguje skleníkový efekt
a které plyny jej způsobují –
seriál Klimatická změna 2/8
Každý ze skleníkových plynů pohlcuje jen
určité frekvence záření. Tyto oblasti nazý-
váme absorpční pásy. Protože se tyto pásy
u některých plynů překrývají, nelze určit
přesný vliv plynů na skleníkovém efektu
a známe jen procentuální rozsah . . .
Datum: 9.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Uhlíkový cyklus – Jak se změ-
nily cesty CO2 vlivem člověka
– seriál Klimatická změna 3/8
Uhlíkový cyklus popisuje přesuny uhlíku
na Zemi. Jeho množství budeme uvádět
v gigatunách uhlíku (GtC, Gigatons of
carbon). Jedna gigatuna se rovná jedné
miliardě tun. Podívejme se kde a kolik
uhlíku se nachází na Zemi . . .
Datum: 16.7.2021                     ) více na www.volty.cz

BMW odhalilo sériovou verzi
poněkud futuristického 
e-skútru CE 04
BMW tento týden představilo sériovou
verzi elektrického skútru CE 04. Mnoho
designových prvků futuristické studie
Concept Definition CE 04 bylo zacho-
váno. Pohonný systém elektrického
skútru má těžit z vývoje BMW iX . . .
Datum: 10.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Vanderhall Brawley je elektric -
ké UTV, na které jsme čekali
Vozy SUV jsou všem známé. Poslední mo -
del od Vanderhall Brawley, však spadá spíše
do kategorie UTV. Jedná se o užitková te-
rénní vozidla (UTV) nebo také rekreační
terénní vozidla. Jsou velká, výkonná a jsou
konstruována s velkým úložným prosto-
rem. Běžně se používají k přepravě . . .
Datum: 17.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Černý UNITRONIC® LiYY/LiYCY
pro venkovní použití
Existuje jednoduché pravidlo: Pokud jdete
ven, měli byste se vhodně obléknout. To
platí také pro kabely. Pokud jsou instalo-
vány venku, měly by být také odolné proti
UV záření. Společnost LAPP má nyní ve
svém portfoliu čtyři PVC kabely pro pře-
nos dat a signálů v nízkofrekvenčním . . .
Datum: 11.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Procesorová jednotka Siemens
SCALANCE LPE9000 zajišťuje
udržitelnou optimalizaci prů-
myslové komunikace
Nový Scalance LPE9403 lze použít k pře-
nosu a zobrazení dat přímo z výrobního
stroje nebo z výrobního zařízení. LPE
umožňuje prediktivní údržbu prostřed-
nictvím dodatečně nainstalovaných . . .
Datum: 18.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Výstavba bioplynových stanic
pod taktovkou měst a obcí
Výrazné začlenění obnovitelných zdrojů
do energetického mixu a dosažení uhlíko -
vé neutrality v EU do roku 2050 je ambici-
ózní plán Evropské komise s názvem Zele -
ná dohoda pro Evropu. Česká republika na
něj reagovala řadou opatření. Jedním z nich
je dotační program „Nízkouhlíkové . . .
Datum: 19.7.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Musíme udělat více pro to,
abychom se chránili před riziky
v oblasti elektrických systémů
U komerčních a průmyslových budov, u
kterých je nutnost zachování napájení
skutečně kritická, jako jsou výrobní zá-
vody, kanceláře, nemocnice a továrny, je
nezbytná nepřetržitá dodávka elektrické
energie. Poskytování spolehlivých . . .
Datum: 12.7.2021                     ) více na www.volty.cz

APR1000 – vše, co byste měli
vědět o jihokorejském návrhu
pro Dukovany
Technologie APR1400 má certifikace od
amerického regulátora NRC z roku 2017 a
evropské EUR z roku 2019, což KHNP
umožňuje stavit tento typ reaktoru v USA
i v Evropě. Přestože jde o zcela ověřenou
technologii, požádala KHNP . . .
Datum: 14.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Spotřeba energie klesá. 
Přichází ekonomická recese?
V druhém kvartále letošního roku byla
celková spotřeba elektřiny v ČR o 11,9 %
vyšší, než jak tomu bylo ve stejném ob-
dobí minulého roku. Mezikvartálně
ovšem došlo k poklesu o 2 procenta. Jde
o druhý mezikvartální pokles za sebou,
což může značit ekonomickou recesi . . .
Datum: 15.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Nová spolupráce ve vývoji
prémiových bateriových článků
Společnost Siemens uvedla, že inovativní
výrobce článků pro elektrické vozy InoBat
Auto si zvolil její portfolio produktů a ře-
šení v oblasti elektrizace, automatizace a
digitalizace k digitalizaci celého řetězce
výroby akumulátorů pro elektromobily.
Siemens je předním výrobcem . . .
Datum: 7.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Nový pokojový dotykový
panel KNX
Společnost Siemens Smart Infrastructure
představuje novou pokojovou ovládací
jednotku KNX Touch Control TC5. Ele-
gantní a snadno použitelné zařízení se
svými individuálně konfigurovatelnými
ovládacími prvky zjednodušuje provoz a
ovládání všech dostupných funkcí . . .
Datum: 13.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Chraňte své domácí spotře-
biče před poškozením ble-
skem. Řešení nestojí mnoho
Údery blesku jsou příčinou téměř 7 tisíc
pojistných událostí za rok. Jak vyplývá ze
statistik pojišťoven, v Česku způsobí
ročně majetkové škody za 127 milionů
korun. Vedle jiného jsou ohrožené ve-
škeré domácí spotřebiče . . .
Datum: 6.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Inovace v krakování má 
potenciál eliminovat většinu
emisí chemického průmyslu
Parní krakovací jednotky hrají zásadní roli
při výrobě základních chemikálií. Nachá-
zejí se totiž úplně na začátku výrobního
řetězce chemického průmyslu a zodpoví-
dají za dělení složitějších uhlovodíků na
jednodušší sloučeniny, tedy za výrobu . . .
Datum: 8.7.2021                     ) více na www.volty.cz
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První ocelový most vytištěný na
3D tiskárně je v Amsterdamu
Most, který vytiskli čtyři roboti za pouhých
6 měsíců, je předzvěstí nového začátku
aditivní výroby. Jedná se o proces vytvá-
ření trojrozměrných objektů na základě
digitálních dat. Takovýto 3D objekt
můžou nejen obdivovat, ale také se po
něm nově projít lidé v Nizozemsku . . .
Datum: 22.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Příliš horký nebo příliš studený
gril může být minulostí
Pokročilé simulace se již běžně používají
v průmyslu i dalších odvětvích. Odborníci
Siemens však zkusili využít prověřenou
technologii Siemens FLOED, aby přesně
zjistili, jak proudí horký vzduch v kotlíko-
vém grilu na dřevěné uhlí a dosáhli opti-
málních podmínek pro letní grilování . . .
Datum: 29.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: Vyberte si spínací
výkon jaký opravdu 
potřebujete – MOSFET
Moderní průmyslová automatizace, ener-
getické systémy a další zařízení jsou v
dnešní době velmi specializovaná zaří-
zení, která kladou vysoké nároky na kom-
ponenty a to včetně spínacích prvků jako
jsou polovodičová relé. Nové modely . . .
Datum: 23.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Po osmi letech vývoje baterií
pro elektromobily, vstupuje
Solid Power na burzu
Solid Power, Inc. (“Solid Power”), přední
výrobce baterií pro elektromobily spolu
se společnosti Decarbonization Plus Ac-
quisition Corporation III (“DCRC”) ozná-
mily uzavření konečné dohody o spojení
firem, v jehož důsledku se Solid Power . . .
Datum: 30.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Důkaz o zdroji nárůstu CO2 v at -
mosféře č.1 – izotopové složení
– seriál Klimatická změna 4/8
Jak jsme si již řekli v předchozím článku,
koncentrace CO2 setrvale rostou zhruba
od doby průmyslové revoluce a v posled-
ních dekádách se tento růst ještě zrychlu -
je. Dokázat odkud se tento CO2 vzal není
vůbec snadné, protože podezřelých . . .
Datum: 24.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Důkaz o zdroji nárůstu CO2 v at -
mosféře č. 2 – pokles koncentrací
O2 – seriál Klimatická změna 5/8
V minulém článku jsme skončili u toho, že
díky izotopovému složení uhlíku v atmo-
sféře víme, že zdroj nárůstu oxidu uhliči-
tého musí být velmi starého původu.
Možnosti se nám tedy redukují na několik
málo podezřelých uhlíkových zásobníků . . .
Datum: 31.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Pěstování zeleniny 
s mořskou vodou
Většina zemí na naší planetě nemá ten,
často nedoceněný, luxus týkající se čerstvé,
nezávadné pitné vody, jaký si může me
dopřát my. Vody je obecně nedostatek,
daleko citelnější právě v pouštnch oblas-
tech. Ale co když použijeme mořskou
vodu? O tom se diskutuje už léta . . .
Datum: 1.8.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Chcete vědět přesný pohyb
všech satelitů Starlink v reál-
ném čase? Tady je uvidíte
Satelity Starlink od společnosti SpaceX
poskytující rychlé připojení k internetu
jsou velmi kontroverzní téma k diskusi.
Jedni jej proklínají, druzí zase vyzdvihují
jejich přínos. Tak či tak, je jich – na nízké
orbitální dráze 540 až 570 km nad Zemí . . .
Datum: 25.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Konektory EPIC osvětlují léta-
jící filmové balóny
Co mají společného filmy jako “Kohout na
víně”, epizody německého televizního se-
riálu “Místo činu” a filmový trhák “Val-
kýra”? Kulisy byly nasvíceny pomocí
osvětlovacích balonů dodaných společ-
ností blberlin, jejichž součástí jsou konek-
tory EPIC® od společnosti LAPP . . .
Datum: 27.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Chytré funkce v „nekonečném
domě“ i u jezírka
V Uherském Brodě vyrostl moderní ro-
dinný dům inspirovaný brazilskou archi-
tekturou. Je napůl zapuštěný do svahu.
Zajímavě architekti řešili i střechu, která
tvoří nezvykle dlouhou linku. Pod sebou
skrývá i systém automatizace od Loxone.
Majitel využil inteligentní řízení také . . .
Datum: 28.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Co je Higgsův boson a proč
lidstvo investuje obrovské
částky k jeho objevení?
Nobelovu cenu za fyziku roku 2013 ob-
drželi Peter Higgs a Francois Englert za
předpověď existence částice, která do-
stala jméno Higgsův boson. Už samotné
takové ocenění naznačuje, že jde o záleži-
tost mimořádně důležitou, ale tím to . . .
Datum: 20.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Novinky ve výzkumu sluneč-
ního větru zaujaly prestižní
astronomický časopis i NASA
Od písečných dun v Saharské poušti až
po mrazivé Špicberky, všude tam během
čtrnácti let sledoval mezinárodní tým vý-
zkumníků z Havajské univerzity a Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně úplná za-
tmění Slunce. Své nejnovější poznatky . . .
Datum: 26.7.2021                     ) více na www.volty.cz

Státní firma koupí specialistu
na čisté prostory
Projektování a realizace čistých prostor v
elektrotechnickém a automobilovém
průmyslu, ve farmacii, v optice, ve výrobě
zdravotnické techniky, ve zdravotnictví i
ve vědě a výzkumu – takové jsou oblasti,
které nově rozšíří portfolio společnosti
ČEZ ESCO. Umožní to akvizice 100% . . .
Datum: 20.7.2021                     ) více na www.volty.cz

První miliardář, který 
překročil Kármánovu hranici
Včerejší den byl den Jeffa Bezose a jeho
společnosti Blue Origin, kterou založil v
roce 2000 s cílem dostat turisty na subor-
bitální výšku nad Zemi. Ten včera v 1512 h
středoevropského času (812 h místního
času) odstartoval se svou raketou nesou -
cí kapsuli New Shepard ze základny . . .
Datum: 21.7.2021                     ) více na www.volty.cz
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Jaderné elektrárny: mnoho
malých místo jedné velké
V zemi, která geograficky, geopoliticky a
bohužel i myšlenkově leží na pomezí by-
zantinského Východu a demokratického
Západu, logicky představuje chystaná
dostavba jaderné elektrárny Dukovany
především politickou otázku. Přesto je ale
chyba, když se na pozadí strategického . . .
Datum: 5.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Sinumerik One – nová 
technologie zajišťuje větší 
dynamiku CNC frézování
Nová technologie Top Speed Plus zajiš-
ťuje větší dynamiku CNC frézování při
spolehlivém dodržení kontury. To je důle-
žité zejména pro tří a pětiosé simultánní
obrábění, např. při obrábění ploch. Tech-
nologická funkce Top Speed Plus . . .
Datum: 12.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Dnes bude jasno. Díky Giga-
hertz Solutions až do 2700 MHz
Spousta elektronických zařízení a sy-
stémů se navenek tváří jako „tiší“ společ-
níci. Signál, který tím svému okolí vysílají,
však může klamat. A tak zatímco někteří
stačí vlivu aktivních antén už jen pasivně
přihlížet, pro jiné se tím otevírá obrovské
pole působnosti. Pole, které lze vnímat . . .
Datum: 6.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Testo 755-1: standardní funkce
nestandardní cestou
Je opravdu nutné, aby samotnému mě-
ření pokaždé předcházelo tradiční zapí-
nání přístroje a následný výběr požado-
vané veličiny? Pravda, výrobci nám jinou
možnost zase tak často nedávají. Pokud
ale sáhnete po značkové digitální zkou-
šečce testo 755-1, stačí jen přiložit . . .
Datum: 13.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Slunce – příčina globálního
oteplování? A co na to doba
ledová? – seriál Klimatická
změna 6/8
V diskuzích o klimatické změně můžeme
narazit na argument, že změny klimatu
způsobuje sluneční aktivita nebo změna
oběhu Země kolem Slunce. Jak je to doo-
pravdy se dozvíte v tomto článku . . .
Datum: 7.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Co jsou zpětné klimatické
vazby a proč některé urychlují
globální oteplování? – seriál
Klimatická změna 7/8
Klimatický systém Země je plný zpětných
vazeb a při tvorbě klimatických modelů
je jejich přesná znalost naprosto klíčová.
Co to tedy zpětné vazby jsou a jak fungují?
Zpětné vazby se týkají vzájemného . . .
Datum: 14.5.2021                     ) více na www.volty.cz

Superpočítač pro superpřesné
předpovědi počasí
Britský meteorologický ústav podepsal s
Microsoftem kontrakt ve výši 1,2 miliardy
liber za vybudování špičkového superpo-
čítače, který posune předpověď počasí a
klimatu na vyšší úroveň a pomůže Spoje-
nému království lépe předvídat extrémní
počasí. Počítač bude mezi 25 . . .
Datum: 15.5.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Jak mozkové buňky opravují svou
DNA, tak zároveň poodkrývají
problém stárnutí a nemocí
Neuronům chybí schopnost replikovat je-
jich DNA, takže neustále pracují na opra-
vách poškození jejich genomu. Nová
studie zjistila, že tyto opravy nejsou ná-
hodné, nýbrž se zaměřují na ochranu ur-
čitých genetických „horkých míst“, . . .
Datum: 8.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Zdražování energií, jaký je
očekávaný vývoj?
Přišlo Vám vyúčtování ceny energií a ne-
stačíte se divit? Možná je čas na změnu.
Podívejme se na to, jak se ceny energií v
letošním roce pohybují a co se dá očeká-
vat. Předchozí rok byl velmi turbulentní,
co se změn týče. A to nejen v obchodní
oblasti, ale také v oblasti energií . . .
Datum: 10.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Překvapila vás bouřka nebo
silný vítr? Máme návod, jak se
vyhnout výpadkům elektřiny
Větrné počasí a silné bouřky nás v letoš-
ním létě doprovázející více, než jsme zvyklí
a často vedou k výpadkům dodávek elek-
trického proudu. Ty sice bývají krátkodo -
bé, mohou ale negativně ovlivnit fungování
domácích a výrobních zařízení . . .
Datum: 11.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Američtí farmáři budou 
likvidovat plevel laserem
Dokáže zlikvidovat sto tisíc plevelnatých
rostlin za hodinu a nepotřebuje k tomu
ani kapičku herbicidů. Účinnou zbraní to-
hoto automatizovaného robota je laser.
Představujeme vám Autonomous Weeder
od americké společnosti Carbon Robo-
tics. Plevel, jak je známo, soupeří se  . . .
Datum: 3.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Činy místo řečí!
Komplexní pohled na instalační techniku
poskytuje nové perspektivy v automati-
zační technice, které otevírají lidem oči a
šetří náklady. Proto se vyplatí systémově
zaměřené úvahy, které chtějí specialisté,
Martin Lanz a Wolfgang Wiedemann z
Murrelektronik, blíže vysvětlit. V podstatě
jde o výzvu k novému pojetí klasických . . .
Datum: 9.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Elektromobilita na vzestupu
aneb Jak vybrat správný kabel
Z aktuálních studií vyplývá, že v Evropě
bude mít v roce 2030 každé třetí přihlá-
šené vozidlo elektropohon. Současně se
velké automobilky předhánějí v předsev-
zetích, kdy a kolika procent v elektromo-
bilitě dosáhnou. Vzhledem k obrovskému
pokroku ve vývoji elektromobilů, které . . .
Datum: 2.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Stručná historie fotovoltaiky
Příběh fotovoltaiky začal zhruba před dvě -
ma stoletími. Tehdy tento fenomén obje-
vil průkopník ve studiu elektrických a lu -
miniscenčních jevů Antoine César Bec-
querel (1788-1878). Na jeho práci naváza -
li jeho synové Alexandre Edmond a Henri,
přičemž Henri Becquerel objevil roku 1896
při zkoumání fluorescence solí uranu . . .
Datum: 4.8.2021                     ) více na www.volty.cz
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Jedno z nejvýkonnějších 
bateriových úložišť v Evropě
bude mít kapacitu 200 MWh
Společnosti Siemens Smart Infrastructure
a Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH
(ZENOB) podepsaly v německém Wunsi-
edelu předběžnou dohodu o výstavbě
bateriového úložiště o výkonu 100 MW.
Zařízení o kapacitě 200 MWh by mělo . . .
Datum: 18.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Praha plánuje přeměnit
odpad ze spalovny v Maleši-
cích na stavební materiál
Hlavní město chystá přeměnu desítek tun
škváry, která vzniká při spalování odpadu
v malešické spalovně, na stavební mate-
riál. Místo odpadu, který se musí za desítky
milionů korun ročně odvážet na skládky,
tak může město získat surovinu . . .
Datum: 19.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Kdo je člověk, který je posled-
ním plamínkem naděje 
pro svobodný Afghánistán?
Malé světlo na konci tunelu. Tak by se dal
nazvat poslední otevřený odpor proti
afghánskému hnutí Tálibán, které před
několika dny převzalo kontrolu nad té -
měř celým územím čtyřicetimilionového
Afghánistánu o velikosti 647.500 km2 . . .
Datum: 19.8.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Znáte nýty? Kleště Bralo
zvládnou i matice!
Nýtovací kleště na matice Bralo TR-208 a
TR-212 jsou robustní nástroje pro aplikaci
nýtovacích matic se závitem M4 až M12.
Klasický nýt jako náhrada šroubu je jen
na jedno použití. Díky nýtovací matici lze
díl opakovaně přišroubovat, i když je pří-
stup pouze z jedné strany. Aplikace je . . .
Datum: 20.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Jaké důkazy potvrzují, že změnu
klimatu způsobuje člověk? –
seriál Klimatická změna 8/8
V tomto článku si utřídíme fakta z minu-
lých článků a na jednom místě uvedeme
řetězec důkazů, který jasně prokáže exis-
tenci změny klimatu na Zemi a její pří-
činu. Začněme výčtem pozorovaných
změn klimatu . . .
Datum: 21.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Bod zlomu v oblasti obnovitel-
ných zdrojů energie je zde: ny -
ní se musíme zaměřit na flexibilitu
V energetickém průmyslu mluvíme o bo-
dech zlomu poměrně často. Existuje na-
příklad bod zlomu, po kterém těžba
fosilních paliv začne dlouhodobě a stále
klesat, nebo možný bod zlomu u energe-
tických dotací . . .
Datum: 22.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Výroba kabelů 
ve Velkém Meziříčí již 75 let
Pro potřebné využití areálu bývalé klihár -
ny a zajištění pracovních příležitostí byl
na jaře roku 1946 nalezen vážný zájemce.
Rozhodujícím dnem založení kabelovny
ve Velkém Meziříčí se stal 6. červen 1946.
Tehdy byla uzavřena dohoda o převedení
výroby kabelů a vodičů z pražského . . .
Datum: 17.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Rukavice s exoskeletonovou
technologií pomohly pianis-
tovi zase hrát
Po více než 20 letech si významný brazil-
ský klasický pianista João Carlos Martins
mohl konečně znovu zahrát své oblíbené
Bachovy sonáty, a to díky pomoci bionic-
kých rukavic. Ty vyvinul průmyslový de-
signére Ubiratan Bizarro Costa . . .
Datum: 20.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Virtuální model elektromobilu
pro urychlení výzkumu a vývo -
je v oblasti elektrifikace vozidel
Elektrická revoluce je zde – a s ní zvyšující
se bezpečnostní a technologická očekává -
ní, která zákazníci na elektromobily kladou.
Výrobci proto musí stále rychleji reagovat
na vývoj trhu, regulace, které směřují k
dopravním prostředkům s nulovou . . .
Datum: 16.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Hydroponické kontejnery
startupu GreenTech využívají
iOT technologie
Nejmodernější hydroponické bylinkové a
zeleninové farmy, které vyvíjí také pražský
GreeenTech, produkují zeleninu během
celého roku a za každého počasí. Řízení
pěstebních kontejnerů stojí na flexibilním
řídicím systému řady SIMATIC S7-1200 . . .
Datum: 17.8.2021                     ) více na www.volty.cz
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ČVUT vyzkoušelo nanovlákna
při odhalování virů a bakterií
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT vyzkoušelo ve svých la-
boratořích možnosti využití nanovláken
při detekci drobných cizorodých částic v
plynu, jako jsou například viry nebo ba-
kterie v lidském dechu. Testy proběhly
na zakázku společnosti ProNanoTech . . .
Datum: 26.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Více světla, delší životnost
STEGO vyrábí ucelený sortiment energe-
ticky úsporných lamp určených pro Vaše
rozvaděče. Použití nejnovějších technolo-
gií v oblasti LED osvětlení nám umožňuje
dosáhnout velmi vysokého jasu při za-
chování dlouhé životnosti. Tyto vlastnosti
zaručují bezpečnou instalaci a následnou
údržbu Vašich zařízení . . .
Datum: 2.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Do Brna míří světové špičky
ve zpracování řeči. Ukážou,
zda lze z hlasu rozpoznat 
nákazu koronavirem
Siri, Alexa, Google – s těmi všemi už si
dnes běžně povídáme. Kdo jim ale vdechl
život? Rozpoznávání řeči se postupně
přeneslo z IT laboratoří do chytrých do-
mácností a stalo se běžnou součástí . . .
Datum: 27.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Podle průzkumu je design 
vypínačů a zásuvek pro nás
při zařizování interiéru 
podstatný, říká 60 % Čechů
Design vypínačů a zásuvek je při zařizo-
vání interiéru důležitý pro šest z deseti
Čechů. Polovina si myslí, že volba vypo-
vídá o vkusu a povaze uživatele. Každý
druhý by si navíc neváhal za designové . . .
Datum: 3.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Překladatelský software
umožňuje efektivní ukládání
obrovského množství dat 
v molekulách DNA
ADS Codex překládá binární data do nu-
kleotidů, které lze sekvenovat v moleku-
lách jako soubory pro pozdější vyhledání,
což přináší potenciální úsporu nákladů a
kompaktní “trvalé úložiště” . . .
Datum: 28.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Bionická ruka umožňuje 
pacientům po amputacích
vnímat doteky
Vědci z Clevelandské kliniky zkonstru-
ovali první bionickou ruku svého druhu
pro pacienty s amputací horní končetiny,
která nositeli umožňuje myslet, chovat se
a fungovat téměř jako člověk bez ampu-
tace. Bionický systém kombinuje tři . . .
Datum: 4.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Bohatý Tálibán: 5 největších
zdrojů jejich financování
Tálibán, což znamená v překladu “studenti”,
je považován za jednu z nejbohatších po-
vstaleckých skupin na světě. Dokonce i
po dvou desetiletích bojů s americkými
vojsky a jejich spojenci nyní ovládnul
témeř celý Afghánistán. Jak se jim ale po-
dařilo celou dobu své militantní hnutí . . .
Datum: 5.9.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Gravitační baterie se snaží
překonat své chemické 
souputníky pomocí navijáků,
závaží a důlních šachet
Na první pohled to vypadá jako holá čtyř-
patrová výtahová šachta – až na to, že
místo výtahu je tu zelené, padesátituno -
vé železné závaží zavěšené na ocelových
lanech. Elektrické motory postupně . . .
Datum: 29.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Praha učinila první krok 
k vybudování pražské 
sluneční elektrárny
Rada hl. m. Prahy na včerejším zasedání
schválila návrh na založení nové městské
příspěvkové organizace, jejímž hlavním
úkolem má být příprava, vybudování a
provozování pražské sluneční elektrárny
využívající zejména budovy v majetku . . .
Datum: 31.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Robot ≠ Zloděj práce
Když se řekne robot spousta z nás si
představí zloděje pracovního místa. Když
se podíváme na výrobní linku s roboty, je
jasné, že spoustu pozic už kompletně na-
hradily. Je tedy nasnadě myslet si, že je to
pravda. V následujících řádcích si ale vy-
světlíme, že tomu tak není. Už to tady ne-
jednou bylo . . .
Datum: 1.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Zájem o tepelná čerpadla
stále roste. V minulém roce se
jich prodalo více než 24 000
Podle analýzy Ministerstva průmyslu a
obchodu České republiky roste v tuzem-
sku již patnáctým rokem za sebou zájem
o energeticky úsporná a šetrná tepelná
čerpadla: vloni jich tak přibylo přes 24 tis.
V roce 2005 jich bylo necelých 1 500 . . .
Datum: 24.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Renkforce Pro 3. To je kvalitní
3D tisk pro každého
Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel mož-
nosti profesionální 3D tiskárny Renkforce
třetí generace. Je to už čtvrtá 3D tiskárna,
co mi prošla rukama a musím konstatovat,
že to, co slibuje, také plní. Ve své cenové
kategorii dosahuje velmi dobrých výsled -
ků a disponuje například ohebnou . . . .
Datum: 30.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Xcelerator dokáže vytvořit
dokonalou surfařskou vlnu
Na moři nejlepší surfařské vlny tvoří sama
příroda. V bazénech společnosti Surf Loch
se propojily dlouholeté surfařské zkuše-
nosti s pokročilými technologiemi Siemens,
aby bylo možné ty nejlepší vlny napodo-
bit. Unikátní propojení hardwaru a soft-
waru nabízí skvělý surfing kdekoliv . . .
Datum: 23.8.2021                     ) více na www.volty.cz

Starlink v Česku už příští týden,
všichni však nadšení nejsou
Podle serveru Lupa.cz by už od příštího
týdne měl být pro zájemce z České repu-
bliky dostupné satelitní připojení Starlink.
Podle všeho zatím půjde pouze o testování
této služby v našich podmínkách, protože
společnost plánuje toto internetové při-
pojení naplno spustit až v roce 2022 . . .
Datum: 25.8.2021                     ) více na www.volty.cz
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Vysoká přesnost a tuhost:
Kluzné pouzdro drylin 
pro hřídelová vedení
Vysoce přesný pohyb po hřídeli – to zajiš-
ťuje nová série kluzných pouzder W360CM,
kterou vyvinuta německá firma igus. Tu
na českém trhu výhradně zastupuje lito-
měřický HENNLICH. Polymerová pouzdra
se skládají z hliníkového domku . . .
Datum: 8.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Dlouhé stráně byly prázdni-
novým hitem: za energií skry-
tou v hoře dorazilo více než
54 tisíc návštěvníků
Znovuotevřená infocentra Skupiny ČEZ
bodovala v prázdninovém programu
obyvatel Česka. Celkem přilákaly elekt-
rárny 93 952 zájemců. V návštěvnosti
vedly především jaderné a vodní zdroje . . .
Datum: 12.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Novinka mezi průmyslovými
routery – Advantech ICR-4453
S příchodem 5G sítí do ČR výrobci před-
stavují průmyslové routery s podporou
5G. Mezi první distribuovaná zařízení
patří vysoce efektivní router ICR-4453 od
společnosti Advantech, který bude již
brzy v prodeji. Je vybaven např. pěti
porty Ethernet 10/100/1000, 2x SIM . . .
Datum: 9.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Aplikace z FEKT usnadňuje hle -
dání slabin webových stránek
Hackeři letos v dubnu opakovaně zablo-
kovali internetový portál olomouckého
magistrátu a požadovali výkupné 100 tisíc
dolarů. Podobné útoky se nevyhnuly ani
Národní knihovně, Správě železnic nebo
nemocnicím. Nabourání webů a sítí hac-
kerům umožňují chyby v zabezpečení . . .
Datum: 13.9.2021                     ) více na www.volty.cz

VUT otevřelo unikátní labora-
toř kvantové bezpečnosti
Novou laboratoř s takzvanou kvantovou
komunikační infrastrukturou mají od 6.
září 2021 k dispozici odborníci z Fakulty
elektrotechniky a komunikačních techno-
logií Vysokého učení technického v Brně.
Laboratoř umožní vědcům pracovat na
počítačových sítích nové generace . . .
Datum: 9.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Začíná čtyřiadvacátý ročník
Ceny Wernera von Siemense
pro studenty a mladé vědce
Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von
Siemense pro studenty technických, pří-
rodovědeckých a medicínských oborů a
mladé vědce byl vyhlášen. „Poznání a
vzdělání je základem každého pokroku.
Studentům, mladým vědcům a jejich . . .
Datum: 13.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Rozšířená realita není jen lov
Pokémonů, ale i záchrana lidí
při požáru
Navigaci v hořící budově by mohly do bu -
doucna usnadnit speciální brýle zabudo-
vané v helmě hasiče, které by ho navi go -
valy nejen ke zdroji vody, ale také k lidem
uvězněným za clonami kouře a zavřený -
mi dveřmi. Podobně jako v akční hře by . . .
Datum: 14.9.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Když se technika potká s kre-
ativitou. Projekty z FEL ČVUT
zazáří tento víkend na festi-
valu Maker Faire Prague
Více než 11 experimentálních projektů Fa-
kulty elektrotechnické ČVUT se předsta ví
11. a 12. září v Průmyslovém paláci Výsta-
viště Praha na „festivalu novodobých kutilů
a vynálezců“ Maker Faire Prague . . .
Datum: 10.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Google plánuje návrat do
kanceláří až na leden 2022
Společnost Google posunuje datum ná-
vratu svých zaměstnanců do kanceláří ve
svém Googleplexu v Kalifornii o čtyři mě-
síce – až na 10. ledna 2022. Rozhodli se
tak v důsledku šíření vysoce nakažlivé va-
rianty koronaviru Delta. Stejně jako jiné
společnosti v USA i Google opakovaně . . .
Datum: 11.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Milimetr vysoké “hory” 
na neutronové hvězdě
Nové modely neutronových hvězd ukazu -
jí, že jejich nejvyšší hory mohou být vyso -
ké jen zlomky milimetrů, a to kvůli obrov-
 ské gravitaci těchto ultrahustých objektů.
Výzkum byl představen na konferenci Na-
tional Astronomy Meeting 2021. Neutro -
nové hvězdy jsou jedny z nejhustších . . .
Datum: 12.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Moderní konstrukce strojů:
proč musíme změnit vnímání,
abychom překlenuli propast 
v dovednostech
V této digitalizované době je snadné pře-
hlédnout zázraky moderní strojní výroby.
Všichni si uvědomujeme, kolik času denně
strávíme u obrazovek, ale jen málokdo
přemýšlí o tom, kolikrát denně se . . .
Datum: 6.9.2021                     ) více na www.volty.cz

20 let po 11. září vyrůstá Táli-
bánu konkurence. Fanatičtější
Moc, kterou od poloviny letošního srpna
poměrně snadno získali “studenti” v Afg-
hánistánu, což je oficiální překlad Tálibá nu,
si nemusí tak snadno udržet i v budoucnu.
Na scénu přichází ještě daleko striktnější
a fanatičtější militantní skupina, která má
ambice hrát v Afghánistánu, po . . .
Datum: 11.9.2021                     ) více na www.volty.cz

V ČVUT vyhodnotili chování
elektrického přímotopného
vytápění v rodinných domech
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT dokončilo v rámci
smluvního výzkumu pro SAKUTUS CZ
analýzu spotřeby elektrické energie na
vytápění trojice vybraných rodinných
domů. Součástí výzkumu bylo . . .
Datum: 5.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Pozvedněte svůj business na
vyšší úroveň ještě dnes!
Elektroinstalace, které zastaraly, dokážou
vše zpomalit a představují pro inženýrské
firmy v oblasti strojů a zařízení nevýhodu
ve srovnání s jejich konkurenty. Koncepce
konstrukcí a strojů, které byly během let
vyvíjeny, jsou často pro současnou nákla-
dově efektivní výrobu překážkou . . .
Datum: 7.9.2021                     ) více na www.volty.cz
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Součástí nového unikátního
jeviště ve Státní opeře Praha
jsou také kabely Lapp
Státní opera Praha je jednou ze čtyř scén
Národního divadla. Má operní i baletní
repertoár a patří mezi nejvýznamnější
kulturní scény v Evropě. Budova a její zá-
zemí jsou významnou historickou památ-
kou, která prošla komplexnější opravou . . .
Datum: 17.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Reverzní systém dokáže malým
napětím obrátit magnetickou
orientaci částic. Mohl by vést
k rychlejšímu ukládání dat
Většina magnetů, se kterými se denně se-
tkáváme, je vyrobena z ferimagnetických
materiálů. Magnetické osy většiny atomů
v těchto materiálech jsou seřazeny ve
stejném směru, takže jejich společná . . .
Datum: 20.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Tento nový router prý dokáže
rozpoznat malware
Společnost Palo Alto Networks představi -
la novou nabídku hardwaru s integrovaný -
mi funkcemi kybernetické bezpečnosti,
která pomáhá firmám chránit jejich pra-
covníky na home office nebo v terénu před
pokusy o vniknutí do jejich počítačového
systému a podvodným softwarem, . . .
Datum: 17.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Navrhli přesný pohyb 
u obřího obráběcího centra
S délkou jako půl olympijského bazénu je
svého druhu největší v Evropě a poradí si
s obrobkem dlouhým až 39 metrů – to je
nové obráběcí centrum ve firmě Škoda
Vagonka v Ostravě za 100 milionů korun.
Zařízení umí obrábět s přesností setin
milimetrů, přičemž jeho přesný pohyb . . .
Datum: 21.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Elon Musk uvedl, že Starlink
opustí příští měsíc status beta
Satelitní internetová služba společnosti
Space X se zřejmě chystá vstoupit do
další fáze, jak právě ve svém tweetu po-
tvrdil Elon Musk. Starlink má pomocí ti-
síce malých satelitů na oběžné dráze, kde
vytvoří konstelaci létajících routerů vý-
razně zvýšit rychlost internetu . . .
Datum: 17.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Nové kabely ÖLFLEX® 
s vysokou požární ochranou
Kabely instalované v budovách podléhají
přísným požadavkům na požární
ochranu. Společnost LAPP má ve svém
portfoliu celou řadu bezhalogenových
kabelů a vodičů, které nyní doplňuje o
dvě novinky značky ÖLFLEX®. Ve srovnání
s typickými instalačními kabely, . . .
Datum: 22.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Čištění oceánů nebo robot-zá-
chranář. Na Expu v Dubaji se
představí exponáty z VUT
V českém pavilonu na světové výstavě
Expo 2020 budou k vidění i exponáty z VUT.
Odborníci z Fakulty strojního inženýrství
poslali do Dubaje robota pro ukázku 3D
tisku z inovativního biopolymeru, 3D tiš-
těné bloky pro zelenou stěnu i projekt, . . .
Datum: 22.9.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Jak se dostane slunce nebo
vítr do zásuvky?
Proč vzniká vítr? Jak funguje solární
panel? A k čemu slouží vodním elektrár-
nám přelivy? Na zvídavé dětské otázky
najdete odpovědi v novém výukovém
materiálu Obnovitelné zdroje pro děti.
Jednoduchým a srozumitelným způso-
bem pomohou i těm nejmenším snáze . . .
Datum: 18.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Student zkoumal deepfakes.
Syntetický hlas oklamal sy-
stémy i lidi
Je možné, aby útočník vytvořil umělý hlas
a díky tomu se na linkách například bank
či operátorů vydával za zákazníky a sbíral
citlivé informace? To zkoumal Anton Firc
z Fakulty informačních technologií VUT.
Oba dva biometrické systémy . . .
Datum: 19.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Bez kabelové redukce 
to prostě nejde!
Pro správné a  spolehlivé fungování bez-
drátového systému je kromě výběru an-
tény, velmi důležitý i výběr vhodného
koaxiálního kabelu spolu s  konektorem.
V  tomto článku vám představíme kon-
strukci kabelové redukce a klíčová krité-
ria při výběru správného typu kabelu . . .
Datum: 20.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Cíl Mars: 15 milníků, které
SpaceX dneškem už dosáhla
Společnost SpaceX, kterou Elon Musk
(50) založil v roce 2002, se stala klíčovým
hráčem ve vesmírných misích a dostala
americké vesmírné lety zpět do rukou
Američanů poté, co NASA ukončila svůj
raketový program a pro své lety poté vy-
užívala ruské Sojuzy. Dnes ve 2 h SEČL . . .
Datum: 16.9.2021                     ) více na www.volty.cz

„Olympiáda robotů“ začne 
v americkém Kentucky
Finále tříleté soutěže, do které se kvalifi-
kovalo osm nejlepších robotických týmů
světa, se odehraje s účastí akademiků z
katedry kybernetiky a katedry počítačů
Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v
Praze vystupujících pod hlavičkou CTU-
CRAS-NORLAB. Konečné výsledky . . .
Datum: 18.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Westinghouse bude moderni-
zovat přístrojové vybavení 
a řídicí systémy v JE Temelín
Westinghouse Electric a společnost ČEZ
podepsaly devítiletou dohodu o moder-
nizaci řídících a kontrolních systémů 
(Instrumentation & Control systems) v ja-
derné elektrárně Temelín. Tato dohoda
představuje významný milník pro čisté . . .
Datum: 15.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Start-up Groundcom plánuje
síť pozemních stanic 
pro komunikaci se satelity
Nenápadná firma GroundCom není krát-
kozraká, hledí totiž se svým businesso-
vým plánem až do vesmíru. Absolvent
FEKT Peter Budáč se už od dětství zajímal
o kosmický výzkum, po zkušenostech ze
Švýcarska dnes využívá své vědomosti . . .
Datum: 16.9.2021                     ) více na www.volty.cz
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Textilní propojovací 
vícevodičové stuhy s vysokou
elektrickou vodivostí
Vodivé textilní stuhy – je možné uplatnit
v rozmanitých oblastech textilií, kde se s
úspěchem využívá vlastností a parametrů
speciálních stuh. Během přípravy pru-
žné/pevné vodivé stuhy se do její struk-
tury vetkává různé množství vodivých . . .
Datum: 27.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Se stárnutím populace se
automatizace zrychluje
Možná si myslíte, že roboti a další formy
automatizace na pracovišti se prosazují
díky technologickému pokroku – že ino-
vace si přirozeně nacházejí cestu do eko-
nomiky. Studie, jejímž spoluautorem je
profesor MIT, však hovoří jinak: Roboti se
více prosazují tam, kde populace . . .
Datum: 24.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Siemens a Zscaler spolupra-
cují na integrovaných bezpeč-
nostních řešeních pro OT/IT
na principu Zero Trust
Koncern Siemens AG a poskytovatel clou-
dových bezpečnostních řešení Zscaler,
Inc. (NASDAQ: ZS) uzavřeli partnerství za-
měřené na zajištění bezpečného přístupu
k systémům a aplikacím v rámci  . . .
Datum: 28.9.2021                     ) více na www.volty.cz

i550 protec přichází 
s IP66 a IO-Link
Nový měnič Lenze: Úspěšná řada frekven -
čních měničů i500 má nyní také decentra -
lizovanou variantu. I550 protec, dobře
chrá něný IP66 a dobře propojený s IO-Link,
si klade za cíl pokořit širokou škálu decen -
tralizovaných úloh pohonu. Lenze začne
uvedením této nové řady na trh . . .
Datum: 29.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Vše profesionálně nasvícené
Světlo poskytuje nekonečný počet mož-
ností, jak navodit určitou atmosféru ve
vnitřních a venkovních prostorách, jak
ovlivnit náladu lidí, jak zvýraznit určité
objekty nebo jak zajistit bezpečnost. V pro -
fesní oblasti může znamenat důležitý pří-
spěvek při vytváření zdravého, produktiv-
ního a efektivního pracovního prostředí . . .
Datum: 30.9.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Vědci odhalili tajemství o
brovské síly mravenčích zubů
Aby se spotřební elektronika mohla ne-
ustále zmenšovat, musí konstruktéři vyrá-
bět malé, ale nesmírně pevné nástroje,
které se používají při konstrukci přístrojů.
Jedna skupina těchto konstruktérů
doufá, že získá návod od matky přírody a
rozhodla se více zaměřit na jedny  . . .
Datum: 25.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Budoucnost počítačových
čipů: od tranzistoru k mozku
Vývoj počítačových procesorů se už de-
sítky let řídí pravidlem, kterému se poně-
kud nadneseně říká Moorův zákon. V po -
lovině 60. let minulého století ho formu-
loval Gordon Moore, americký vynálezce,
podnikatel a spoluzakladatel firmy Intel.
Tehdy předpověděl, že počet . . .
Datum: 26.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Covid nic nezměnil, kvalifiko-
vané obsluhy CNC strojů je na
trhu stále nedostatek
Epidemie covid 19 se zatím nepropsala
do úbytku pracovních míst. Podle dat
Úřadu práce je nezaměstnanost stále na
nízké úrovni, zastavila se na hodnotě 3,7
procenta. Své zaměstnání si stále drží i
odborníci, kteří obsluhují CNC stroje . . .
Datum: 23.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Rolls-Royce vyrábí nejrychlejší
elektrické letadlo na světě
Tento krasavec v oblacích od společnosti
Rolls-Royce dosahuje, podle vyjádření
této legendární britské značky, rychlosti
až 500 km/h. To by u bežných sportov-
ních letadel se spalovacím motorem ne-
bylo zase až takové terno. Toto letadlo
však létá čistě na elektřinu . . .
Datum: 24.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Cvičení Hradba 2021 prově-
řilo také ochranu rozvoden
Ve dnech 16.–22. září 2021 probíhalo ce-
lorepublikové cvičení Aktivní zálohy Ar-
mády ČR nazvané Hradba 2021. Záložníci
při něm nacvičovali mimo jiné střežení
objektů kritické infrastruktury, a to na roz -
vodnách Bezděčín, Dasný, Kletné, Krasíkov,
Slavětice a Vernéřov společnosti ČEPS . . .
Datum: 22.9.2021                     ) více na www.volty.cz

Zažijte snadnost při tisku 
etiket s BradyPrinter i5300
Tiskárna etiket je intuitivní, kalibruje se
automaticky a je přesná, přičemž tiskne
čárové kódy a malá písma i na malé eti-
kety o velikosti 5,08 mm. Díky pevné ko-
vové konstrukci rámu dokáže zvládnout
jak vysoké objemy tisku, tak i častou výmě -
nu různých typů spotřebního materiálu . . .
Datum: 23.9.2021                     ) více na www.volty.cz
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Žrouti nákladů 
v instalační technice
Již v rané fázi konstrukce se v elektrické
instalační technice skrývají žrouti nákla -
dů, které lze vymýtit systémově oriento-
vanými koncepcemi a decentrální auto -
matizační technikou. Jaké metody a kon-
cepce lze použít k uspokojení individuál-
ních potřeb výrobců strojů a jak lze . . .
Datum: 4.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Jak mohou technologie UPS
přeměnit datová centra na
energetické hrdiny
Za poslední roky prošla datová centra vel -
kými změnami. Kvůli jejich intenzivní spo -
třebě energie a souvisejícím emisím uhlíku
jsou považovaná za subjekty, které přispí-
vají k ničení životního prostředí. Pokročilé
technologie zdroje nepřerušovaného . . .
Datum: 11.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Sewio se stalo první firmou na
světě, která umožňuje jedno-
dimenzionální sledování pohy -
bu díky směrovým anténám
Sewio, výrobce real-time lokalizačního
systému (RTLS) pro digitalizaci pohybu
uvnitř hal, dnes uvedl na trh Sewio RTLS
verzi 2.5., který umožňuje 1D sledování
pohybu pomocí směrových antén, . . .
Datum: 5.10.2021                     ) více na www.volty.cz

100% výkon s polovičními 
nároky na prostor
Díky výkonným procesorům Intel Atom
jsou nové PLC vhodné i pro náročné apli-
kace s krátkou dobou cyklu. Tato kom-
paktní zařízení mohou ovládat i plno-
hodnotné robotické aplikace. Výrobci stro -
jů šetří náklady i místo v rozváděči. Stan-
dardně jsou vybaveny dvěma porty . . .
Datum: 12.10.2021                     ) více na www.volty.cz

UPS Eaton 3S Mini: ochrana 
řízení chytré domácnosti 
i obyčejného Wi-Fi routeru
Chráníte si svůj majetek pomocí IP kamer,
nebo jen nechcete, aby vám Wi-Fi router
po krátkém výpadku napájení zdlouhavě
nabíhal? V obou případech můžete využít
novinku v portfoliu, UPS Eaton 3S Mini.
Zkratka UPS označuje zdroj . . .
Datum: 6.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Společnost NKT uznána 
za postupy udržitelnosti
Společnost neustále zvyšuje udržitelnost
všech svých aktivit a její obětavou práci
nyní uznaly tři nezávislé agentury, které
zlepšují hodnocení ESG společnosti. Ak-
tualizovaná hodnocení od společností
EcoVadis, Sustainalytics a MSCI ESG Ratings
hodnotí environmentální, sociální . . .
Datum: 13.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Třetí ročník e-SALONu bude
nejbohatší na premiéry eko
aut v historii
Nejpřitažlivější pro návštěvníky jsou po-
chopitelně automobilové novinky. Ty na-
jdou své útočiště opět v moderních halách
3 a 4. Účast na domácím veletrhu si nene -
chá ujít domácí značka Škoda Auto, která
se pochlubí svými nejnovějšími . . .
Datum: 14.10.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Elektřina u voleb bude. 
ČEZ Distribuce se o to postará 
Společnost ČEZ Distribuce, která působí
na území 11 krajů, přijala opatření, díky
kterým by měl být zajištěn zdárný a bez-
problémový průběh voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Společnost minimalizuje v termínu koná -
ní voleb 8. – 9. 10. 2021 plánované . . .
Datum: 7.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Pentagon se blíží k ovládání
zbraní umělou inteligencí
V srpnu se jižně od Seattlu vzneslo na ob-
lohu a zaplavilo silnice několik desítek
vojenských dronů a pozemních robotů.
Jejich úkolem bylo najít teroristy schová-
vající se v úkrytech mezi budovami. Do
samotné akce bylo zapojeno tak velké
množství robotů vybavených umělou . . .
Datum: 9.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Nové slibné technologie pro
ukládání energie realizova-
telné už v této dekádě
Nedostatek energie je obecně považován
za jeden ze základních existenčních problé -
mů naší civilizace, ale ve skutečnosti je jí
dost – jen ne tam a tehdy, když je potřeba,
protože ji neumíme efektivně skladovat.
Přestože první automobily poháněla . . .
Datum: 10.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Proč se Francie vzteká 
na Austrálii kvůli zrušenému
kontraktu na ponorky?
Světovými médii minulý měsíc proběhla
zpráva, že Austrálie zrušila dohodu s
Francií o nákupu 12 konvenčních útoč-
ných ponorek v hodnotě 66 amerických
miliard dolarů. Místo toho se rozhodla ra-
ději nakoupit osm ponorek s jaderným . . .
Datum: 2.10.2021                     ) více na www.volty.cz

S.A.W.E.R. běží v Dubaji naplno
Tým Univerzitního centra energeticky
efektivních budov ČVUT uvedl do trvalé -
ho provozu systém S.A.W.E.R. instalovaný
v českém národním pavilonu na výstavišti
EXPO 2020, které s ročním zpožděním
otevřelo minulý týden své brány široké
veřejnosti. Proces jeho technické integrace
a spuštění se podařilo dokončit měsíc před
otevřením bran světové výstavy pro
Datum: 8.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Fotovoltaika v zajetí politiků
aneb Jak to vše začalo 
a proč tolik platíme?
V České republice se alternativní zdroje
různými cestami dotovaly už dřív, ale po-
hádka o solárních baronech začíná až okolo
roku 2004. Tehdy se v parlamentu rozjela
debata o podobě zákona, který by pod-
pořil výrobu energie z alternativních . . .
Datum: 1.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Robotického psa od Boston
Dynamics si můžete koupit na
e-shopu. V ceně luxusního auta
Boston Dynamics je dnes technologicky
vysoce vyspělá americká společnost, která
se již desítky zabývá vývojem robotů, kteří
se pohybují tak, jak jsme to doposud vidě li
jen ve sci-fi filmech z konce 80. let. Tato
firma vznikla při věhlasné univerzitě . . .
Datum: 3.10.2021                     ) více na www.volty.cz
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Chytrá technologie bude  
kontrolovat kvalitu vzduchu 
v pražských školách
Pražská městská společnost Operátor ICT
a technologická společnost Sigfox spus-
tily projekt Zdravá třída. Jeho cílem je
zlepšení kvality ovzduší ve školách. V jeho
první fázi byl do každé třídy gymnázia Na
Vítězné pláni instalován inteligentní . . .
Datum: 18.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Apple Glass přijdou 
až po VR headsetu
Apple v roce 2007 zcela změnil filozofii
mobilních telefonů. Začala éra smartphonů.
Letos přišli s placičkami AirTag, které si
připnete ke klíčům, další dáte do batohu
a hned je uvidíte na mapě v aplikaci Najít.
Tato firma technologická se rozhodla
vstoupit na pole chytrých brýlí . . . .
Datum: 23.10.2021                     ) více na www.volty.cz

ČEZ se chystá na hackery. Do
zvyšování úrovně kyberne-
tické bezpečnosti vynakládá
desítky miliónů ročně
Energetická společnost ČEZ otevřela
nové integrované bezpečnostní dohle-
dové centrum – iSOC, které dohlíží ze-
jména na kybernetickou bezpečnost
informačních systémů Skupiny ČEZ . . .
Datum: 19.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Tesla začne za rok 
vyrábět své nové baterie
Ve světě elektromobilů probíhá revoluce.
Významné pokroky v chemii a konstrukč-
ním inženýrství brzy pomohou elektro-
mobilům rychleji se vyvíjet a získávat si
stále větší podíl na trhu. Hlavní dějství
stále probíhá pod taktovkou jedné spo-
lečnosti. A tou je Tesla a její nová . . .
Datum: 24.10.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Historie využití a dopadu 3D
tisku v nových vesmírných
společnostech
Kosmické společnosti využívají 3D tisk,
bežně známý jako aditivní výroba, již
větší část posledního desetiletí, počínaje
vývojem 3D tištěné části raketového mo-
toru SuperDraco společností SpaceX 
v roce 2013 . . .
Datum: 21.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Robot z MIT, který najde 
ztracené předměty
Občas se nám všem stane že hledáme
klíče a pak je hledáme v hromadě věcí.
Rychle se probíráme nepořádkem a sna-
žíme se rychle zjistit, v které hromadě se
klíče asi skrývají. Vědci z MIT vytvořili ro-
botický systém, který to dokáže za nás.
Systém RFusion je robotické rameno . . .
Datum: 22.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Musk stěhuje sídlo Tesly do
Texasu. Nižší životní náklady,
malé daně a žádné restrikce
A možná právě kvůli koronavirovým re-
strikcím z loňského jara, kde rozhodnutí
radních okrsku Alameda - do kterého to-
várna ve Fremontu patří - o zastavení vý-
roby nesl Elon Musk velice nelibě. Tyto
restrikce označil jako fašistické a podle . . .
Datum: 16.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Nejčernější materiál zachytí
99,995 % dopadajícího světla
Inženýrům z MIT se podařilo vyvinout
materiál, který je desetkrát černější než
cokoli, co bylo dosud popsáno. Materiál
je vyroben ze svisle uspořádaných uhlí-
kových nanotrubiček (CNT) – mikrosko-
pických uhlíkových vláken, která připomí-
nají les malých stromků v mlhovém . . .
Datum: 20.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: Nejlepší kontrast
pro popis plastů laserem 
– LP-RV200P
Laserové popisovaní je stále častěji po-
užívané pro přesnou a trvalou identifikaci
součástek a dílů napříč všemi segmenty
průmyslu. Vláknové lasery dosahují nej-
vyšší kvality popisu a spolehlivosti hlavně
v dlouhodobém horizontu . . .
Datum: 15.10.2021                     ) více na www.volty.cz

Zázraky kvantové mechaniky
Kvantová mechanika je nejrevolučnějším
a současně nejméně pochopeným obje-
vem fyziky. Do širšího povědomí se do-
stala především díky Schrödingerově
kočce, která je živá i mrtvá současně. Má-
lokdo už si při tom ale asi uvědomí, že jde
jen o příměr snažící se laikovi vysvětlit,
proč některé vlastnosti subatomových . . .
Datum: 17.10.2021                     ) více na www.volty.cz

shaveholder.cz

Držák na pěnu na holení a holítka
Téměř všechny pěny na holení mají stejný průměr – 50 mm. 
Vnitřní průměr Shaveholderu je 72 mm. 

Dva držáky na holítka 
pro všechny typy.

Součástí balení jsou i vruty,
hmoždinky (Ø 5 mm)
a oboustranná lepící páska.
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20.000 Kč

12.000 Kč

16.000 Kč

15.000 Kč

26.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana komerčního článku s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou
nebo celostránkovou inzercí.

Jedna strana komerčního
článku s půlstránkovým 
inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

25.000 Kč

více informací na www.volty.cz

30.000 Kč

Půlstránkový nebo
celostránkový inzerát
bez komerčního článku.

Distribuce na odběrních místech v ČR. Aktuální místa najdete na www.volty.cz
Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana s komerčním článkem a kontakty

Inzerce na titulní straně obálky (výška 180 mm x šířka 195 mm): 60.000 Kč

Inzerce na zadní straně obálky: 50.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 30.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč

přípl. s křížovkou 
na míru: 4.000 Kč (při objemu prezentace za 20.000 Kč a výše: 2.000 Kč)



Vrtáky Výstružníky Frézy Tvarové
nástroje

Odvalovací 
frézy

Tvarové
destičky

a kruhové
nože

Renovace
nástrojů

Od ostření k skiving nástrojům
pro výrobu ozubení
S více než čtvrtstoletím na trhu se společnost ANAJ Czech, a.s.
řadí mezi přední české firmy zabývající se vývojem, výrobou
a ostřením nástrojů pro třískové obrábění ve strojírenství.
Hlavní energie a kapacita výroby je směřována
do výroby speciálních nebo nestandardních nástrojů. 

Špičkové strojní vybavení

Dobré zázemí

Zkušený personál

Kvalitní know-how

Vývoj vlastních nástrojů

Veškeré vnitřní procesy, včetně oblasti konstrukce a vývoje nástrojů,
splňují požadavky systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016

a byly certifikovány společností TÜV.

www.anaj.cz
Děkujeme všem našim zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům 

za dosavadní spolupráci. Věříme, že naše vzájemné partnerství 
bude nadále oboustranně výhodným a dále podpoří 

oboustranný technologický a ekonomický rozvoj.

Silnou stránkou portfolia vyráběných nástrojů jsou z oblasti energetiky
například tvarové nástroje pro výrobu zámků v rotoru turbín nebo oběžných lopatek.




