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Milí čtenáři,
podstatná část aktuálního vydání časopisu
TECHNIK, které právě držíte v ruce, je věnována exportu. Česká republika je typickou
silně proexportní ekonomikou, proto se dalo
očekávat, že „bude o čem psát“. Zajímavých
témat a příspěvků se nám ale nakonec sešlo
tolik, že jsme ani všechny nemohli zařadit.
Uvědomili jsme si, že jsme do jisté míry i náhodně otevřeli téma, které se až osobně dotýká velkého množství firem, poněvadž jsme opravdu zemí, která se orientuje
na export.
Cesta k úspěchu na zahraničních trzích ale pro většinu z nich nebyla a není snadná. Každý příběh je unikátní a stejně tak i zkušenosti. I když řada styčných bodů
by se zde najít dala, univerzální návod „jak na to“ neexistuje. Kdo tedy očekával, že
jej v našem Speciálu nalezne, bude pravděpodobně zklamán. I přesto ale věřím, že
v něm najdete zajímavé a podnětné čtení.
Exportní úspěchy bývají často ztotožňovány obecně s úspěšností firmy. Je to tím,
že ryze českých podniků, které by vyráběly exkluzivně pro český trh, je u nás méně
než šafránu (pokud tedy vůbec nějaké existují). Proč tomu tak je? Zčásti určitě proto,
že v naší zemi je natolik malý odbyt všeho, že by se většina firem u nás jednoduše neuživila. Možná se ale i v průmyslu uplatňuje současný fenomén, jaký dobře
známe ze zemědělství. Totiž, že se v našich obchodech prodávají jablka z Nového
Zélandu a ta naše, česká, zůstávají hnít pod stromy.
To, co se u ovoce a zeleniny jeví jako zcela absurdní, mám na mysli všelijaké to
dovážení a vyvážení na první pohled bez kousku logiky, může být v případě strojů
a strojních komponent ještě absurdnější. Náklady na jejich přepravu, montáž ve
vzdálené zemi a následný servis se mohou vyšplhat do astronomických částek. A to
samé platí o přepravě materiálů, surovin a v podstatě i energií. Vyrábět co nejblíže
místa spotřeby vždy bylo a zřejmě i nadále bude nejefektivnější, a tudíž i nejlevnější.
Je tady ale ještě další hledisko, které zvláště v posledních měsících nabývá na
síle: bezpečnost. Už jen málokterý region a státní hranici lze považovat za natolik
stabilní, abychom mohli mít absolutní jistotu, že naše zboží bude v pořádku doručeno na místo určení, tam na ně bude čekat zákazník, který bude stále solventní, aby
za dodanou zásilku zaplatil domluvenou cenu, a náš výrobek tam bude dlouhá léta
sloužit svému účelu a nám dá na minimálně několik let jistotu servisního dohledu.
Na závěr bych si tedy dovolila apelovat na vás, čtenáře a potenciální průmyslové
spotřebitele: než vypíšete objednávku do zahraničí, podívejte se, jestli podobný produkt nenabízí někdo u nás. A vy, čeští výrobci, nebojte se reklamy a propagace na
českém trhu. Třeba ten pro vás nejzajímavější zákazník není v zahraničí, ale v sousedním městě. Zkrátka, také v průmyslu platí ono známé: Nakupujme hezky česky!
Andrea Cejnarová
šéfredaktorka
andrea.cejnarova@bmczech.cz
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MO MILANO 2015, světová výstava věnovaná odvětví výroby obráběcích strojů,
robotů a automatizačních systémů, které
se konalo v areálu výstaviště Fieramilano od 5.
do 10. října, opět překonalo několik rekordů.
Pořadatelem této výstavy je již tradičně
CECIMO (Evropská asociace obráběcích strojů)
spolu s italskou asociací UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE. Za šest dní konání veletrhu se zde
registrovalo 155 362 návštěvníků ze 120 zemí.
Mezinárodní charakter veletrhu dokládá také
fakt, že z tohoto počtu celých 51 % návštěvníků
přicestovalo ze zahraničí. Na vrcholu žebříčku
zahraničních hostů se umístili Němci (12 %
z celkového počtu), za nimi následovali Švýcaři, Japonci, Francouzi, Turci, Číňané, Rusové,
Španělé, Švédové, Rakušané, Tchajwanci, Češi,
Korejci, Izraelci a Poláci.
Ve srovnání s ročníkem 2009 je letošní edice
úspěšná z hlediska všech hlavních ukazatelů:
zúčastnilo se jí 1 600 vystavovatelů (o 12 % více než v roce 2009) se svými expozicemi na
celkové výstavní ploše o rozloze 120 000 m2
(o 26 % více). Také účast návštěvníků byla
o 25 % vyšší než v roce 2009 a stejně tak
účast zahraničních návštěvníků.
„Tyto údaje potvrzují, jak atraktivní je Itálie pro
světový zpracovatelský průmysl, který se letos
sešel v Miláně, aby zde objevoval a dozvídal
se o technologických inovacích, které budou
rozhodovat o budoucnosti výroby a pracovních postupů v továrnách,“ poukázal generální
komisař EMO Pier Luigi Streparava.
Ve dvanácti kompletně vybavených halách
v areálu výstaviště Fieramilano se představilo
celé výrobní spektrum – od tváření kovů přes
kovoobráběcí stroje po robotiku a automatizaci či od nástrojů a pomocných technologií
až po mechatroniku. V rámci EMO v Miláně
debutovaly rovněž aditivní technologie, které
jsou rychle se rozvíjejícím odvětvím vzbuzujícím velký zájem všech, kdo působí v oblasti
výrobních systémů. EMO MILANO tak znovu
potvrdilo, že je schopno předvídat nové trendy.
EMO 2015 vzbudilo i velkou pozornost mezinárodního tisku. Letos přijelo do Milána neuvěřitelných 400 novinářů z celého světa. Přibližně
stejný počet lidí se zúčastnil veletrhu v rámci
různých oficiálních delegací apod. Velmi potěšující byl i velký zájem studentů o tuto událost.
V doprovodu učitelů, mistrů a jiných lektorů prošlo branami výstaviště více než 4 000 studentů.
EMO 2015 si ale budeme pamatovat také díky bohatému doprovodnému programu. Unikátní byl rovněž souběh veletrhu se světovou
výstavou EXPO.
Příští ročník EMO Milano se bude konat za
/cej/
šest let – od 4. do 9. října 2021.
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AMSP ČR k TTIP:
Nehodláme stát opodál
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahájila
kampaň k podpoře Transatlantického obchodního a investičního
partnerství (TTIP). Z výsledků ankety, kterou uspořádala, totiž vyplynulo, že jen čtvrtina českých exportérů ví, co jim TTIP přinese. Ve
spolupráci s MPO, americkou a britskou ambasádou proto začala
přesvědčovat podnikatele, že chtějí-li uspět v USA, není možné
čekat na TTIP, ale je třeba si začít vytvářet obchodní pozice již nyní.
Prvním krokem byl praktický seminář uskutečněný na půdě Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Za účasti velvyslankyně Jan Thompsonové, předsedy AMSP ČR
Karla Havlíčka, náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra
Bärtla a přibližně stovky podnikatelů byli představeni čtyři tuzemští
exportéři a jejich americké příběhy. Majitelé úspěšných středně
velkých firem demonstrovali, jak v USA řídit produktové, distribuční, komunikační nebo například cenové strategie, jak vybírají
klíčové spolupracovníky nebo jak si poradili s americkým právním
systémem.
Společnosti Inekon Group, Emco, Grund a Lasvit se staly prvními
tvářemi kampaně, která si klade za cíl ukázat USA jako dostupný
trh, který má rozhodně cenu dobývat. Současně ale představitelé zmíněných firem poukázali i na nástrahy největší světové
ekonomiky.
Ve spolupráci s Centrem evropských studií byla při té příležitosti
představena společná publikace s případovými studiemi. AMSP ČR
tak navazuje na nedávný Czech Business Weekend in New York,
v rámci kterého asociace představila české malé a střední podniky.
Akce vzbudila v New Yorku slušný ohlas, proto se na duben příštího
roku připravuje její pokračování. Malý český byznys představí
AMSP ČR nejen americkým investorům a obchodním partnerům,
ale rovněž na půdě tamních univerzit.

Sdílené podnikové služby
v České republice rostou

V České republice v současné době funguje přes 180 center
sdílených podnikových služeb. Jedná se o nadnárodní společnosti,
které se rozhodly do Česka situovat některé své agendy, anebo
o firmy, které se živí outsourcingem podnikových procesů. Z těchto
center se tedy pro zákazníky po celém světě poskytují služby
v oblastech, jako jsou účetnictví, personalistika, IT, komunikace,
marketing, podpora zákazníků či vývoj a výzkum. Jednotlivá centra
zaměstnávají obvykle stovky až tisíce pracovníků, z nichž má více
než 70 % vysokoškolské vzdělání.
Segment sdílených podnikových služeb meziročně roste o 20 %
a s obratem zhruba 80 miliard Kč tvoří již 1,5 % HDP České republiky. Celkem dávají firmy podnikající v této oblasti práci 65 000
zaměstnanců.
Růst do budoucna předpovídá i agentura CzechInvest. „V uplynulých pěti letech pomohl CzechInvest zprostředkovat 51 investičních
projektů z oblasti strategických služeb a nově rozjednané investiční
projekty nasvědčují dalšímu růstu,“ uvedl Karel Kučera, generální
ředitel agentury CzechInvest, a dodal: „V České republice jsou totiž
pro tento typ podnikání ideální podmínky, například v podobě vysokoškolsky vzdělaných a jazykově vybavených lidí. Svou roli hraje
i kulturní blízkost k zemím západní Evropy a fakt, že z pohledu zahraničních pracovníků jsme zemí, kde se dobře žije. Do budoucna
lze tedy očekávat další růst tohoto typu investic, protože ještě nebyl
využit celý potenciál, který celá Česká republika má a nabízí.“

České Radiokomunikace spustily pilotní provoz
dálkového sběru dat – smart metering
České Radiokomunikace (ČRa) spustily jako první z velkých firem, které se věnují internetu věcí, pilotní provoz smart meteringu, měření a sběru dat
založeného na dálkové komunikaci čidla s centrálou. Ve spolupráci s partnery RWE GasNet a Softlink připravily ČRa na základě jarního testování
řešení založené na technologii LoRa a ve vybraných lokalitách je již i spustily.
Výsledky testů prokázaly vynikající dosah ve venkovním prostředí při přímé viditelnosti. Nadprůměrné výsledky zaznamenaly ČRa v dosahu „indoor“ hluboko do nitra budov a podzemních částí. Vysokých hodnot dosáhla technologie LoRa při velmi nízkém vysílacím výkonu, který významně
prodlužuje životnost baterií v senzorech.
Pilotní síť snímá pomocí senzorů na infrastruktuře plynovodů RWE data pulzními čidly a poté je odesílá radiovou sítí do cloudu ČRa. Tam dochází
ke zpracování dat a jejich odesílání koncovým uživatelům. Pilotní provoz probíhá v Praze a ve středních a západních Čechách.
Do konce letošního roku by měla být ověřena kompletní připravenost pro komerční spuštění služby. České Radiokomunikace budou hledat další
partnery pro spolupráci na rozvoji této sítě.
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Výroční konference Oracle OpenWorld 2015
přinesla mimořádné cloudové zážitky
V San Franciscu se v závěru října setkali desetitisíce odborníků na informační technologie na konferenci Oracle OpenWorld 2015. Na konferenci se uskutečnilo více než 2 500 setkání a promluvilo
na ní přes 3 000 řečníků. Účastníci z více než 141 zemí mohli navštívit přes 400 prezentací řešení
společnosti Oracle a řadu přednášek zákazníků a partnerů této firmy.
V průběhu konference bylo představeno více než 45 nových produktů a služeb společnosti
Oracle. Hlavním tématem konference byl letos cloud a budoucnost podnikového IT. Podrobně
se diskutovalo o komplexní cloudové platformě společnosti Oracle a konceptu „secure computing“, tj. spolehlivém a zabezpečeném prostředí podnikového IT.
Technický ředitel společnosti Oracle Larry Ellison představil inovace v platformě Oracle Cloud, která
oproti nabídce konkurence vyniká především integrací a provázaností jednotlivých služeb. Po celou
dobu trvání konference byli přítomni také další představitelé vrcholného managementu společnosti
Oracle, například výkonný ředitel Mark Hurd a prezident pro vývoj produktů Thomas Kurian.
Speciální sekce byla věnována desetileté spolupráci společnosti Oracle s americkou basketbalovou ligou NBA. Konference se zúčastnil také bývalý ředitel CIA a ministr obrany USA Leon
Panetta a bývalý ministr financí USA Hank Paulson.

Inteligentní elektroměr pro
24 odběrných míst

Novinkou v oblasti měření a analýzy elektrické energie je zařízení
KW2M – inteligentní měřič společnosti Panasonic, který disponuje
nejen měřicími obvody, ale i mnoha způsoby komunikace včetně
Ethernetu a analytických funkcí.
Energetický management v průmyslu je vnímán jako stále
důležitější součást výroby. Z tohoto důvodu vznikla poptávka po
inteligentním měřicím přístroji s možností multifunkčního použití.
Díky KW2M dokáže společnost Panasonic tomuto požadavku
vyhovět. KW2M je ztělesněním nové generace multifunkčních
přístrojů umožňujících měřit jediným přístrojem nejen spotřebu, ale
i kvalitu elektrické energie v mnoha parametrech, a to až do maximálního počtu 8 třífázových nebo 24 samostatných jednofázových
odběrů. Právě rozšiřitelnými moduly se dosáhne optimální velikosti
měřicí soustavy, což přináší velké úspory hlavně při měření mnoha
odběrných bodů.
Na rozdíl od standardních zařízení disponuje Eco Power Meter
KW2M speciálními konektory pro rychlou montáž, které přinášejí
výrazné časové, a tím i finanční úspory při montáži. Dvouprocesorová technologie vnitřní elektroniky pak umožňuje oddělit samotné
měření od zpracování dat a následnou komunikaci. Jeden procesor
je vyhrazen pro výpočet a sdílení, zatímco druhý vkládá stoprocentní výkon do měření. Tím je zabezpečeno, že každou milisekundu se
při obnově displeje zobrazují opravdu aktuální hodnoty.

Vítězové soutěže IT projekt
roku představili své projekty
V budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly v polovině
října představeny vítězné projekty 12. ročníku soutěže IT projekt
roku. Staly se jimi aplikace eSestra v Ústřední vojenské nemocnici
a FN Praha, PUPík (připomínkování územních plánů on-line) na
Magistrátu města Jihlavy a řešení pro uzavírání smluv prostřednictvím tabletů ve společnosti Bohemia Energy.
Součástí akce bylo i představení projektů, které se dostaly do finále této soutěže. Zástupci pořadatelské České asociace manažerů informačních technologií (CACIO) zároveň informovali o blížícím se 13. ročníku
soutěže. Zájemci o účast mohou podávat přihlášky do 31. ledna 2016.
Vítězné projekty soutěže IT projekt roku 2014, tj. ty, které se
podělily o 1. místo:
❱ Aplikace eSestra, zadavatel: Ústřední vojenská nemocnice, FN Praha; dodavatel: společnost ICZ
❱ PUPík – Připomínkování územních plánů on-line, zadavatel: Magistrát města Jihlavy; dodavatel: T-mapy
❱ Řešení pro uzavírání smluv prostřednictvím tabletů, zadavatel: Bohemia Energy; dodavatel: eMan, Servodata
Ostatní finálové projekty, tj. ty, které se společně umístily na 4. až
8. příčce:
❱ MKN Kódování, zadavatel: FN Plzeň; dodavatel: ICZ
❱ Transparency Platform, zadavatel: European Network of Transmission System Operators for Electricity; dodavatel: Unicorn Systems
❱ AP CMÚ, zadavatel: Centrum mezistátních úhrad; dodavatel: Aquasoft, Styrax
❱ GeoFun, zadavatel: Českomoravské pomezí; dodavatel: World Media Partners
❱ MVNO (Mobile Virtual Network Operator), zadavatel: ČEZ ICT Services; dodavatel: Mibcon, Indra ČR
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ČSÚ: Výdaje na výzkum a vývoj
poprvé překročily 80 miliard Kč
Český výzkum a vývoj zaznamenal dynamický nárůst.
Výdaje na tuto oblast dosáhly v loňském roce 85,1 miliardy
Kč, což znamenalo meziroční nárůst o téměř 10 %. Intenzita
výzkumu a vývoje, tj. podíl těchto výdajů na HDP, byla nad
průměrem zemí EU a poprvé dosáhla hranice 2 %. Regio
nálně byl nejúspěšnější Jihomoravský kraj. Na konci října
o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).
Z domácích veřejných zdrojů směřovalo na výzkum a vý
voj 28 miliard Kč. Stát přitom ze svého rozpočtu vynaložil
2,3 %, resp. 0,7 % ve vztahu k HDP. Jedná se tak o historic
ky nejvyšší hodnoty.
„Podniky investovaly v posledních třech letech dvakrát
více finančních prostředků než vysoké školy a třikrát více než
veřejné výzkumné instituce,“ sdělil Martin Mana, ředitel odboru
statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nejvíce peněz dávají na vý
zkum a vývoj podniky působící v odvětvích zpracovatelského
průmyslu, především v oblasti automobilového průmyslu, a ve
strojírenství. Více se začíná investovat i v oboru poskytování
ICT služeb a programování, biotechnologií či nanotechnologií.
Z hlediska výdajů na výzkum a vývoj si nejlépe stojí Jihomoravský kraj s více než 3,5% podílem na HDP. Žádný jiný kraj zatím nepřekročil hranici
3 %. „O Brnu se čím dál častěji hovoří jako o metropoli české vědy. Čilý ruch probíhá v tomto městě jak ve sféře veřejného, tak soukromého výzkumu a vývoje. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Brně vzrostly na 15,6 miliardy Kč v loňském roce, což je jednou tolik než v roce 2010,“ řekl Marek
Štampach z ČSÚ. V absolutních číslech je Praha stále dominantní, ovšem dynamika vývoje je vyšší v Jihomoravském kraji.

SKF lídrem v oblasti udržitelnosti
Již šestnáctý rok v řadě se společnost SKF dostala na seznam Dow Jones Sustainabi
lity World Index (DJSI) jako jedna z nejudržitelnějších firem na světě. Vysoké hodnocení
obdržela v oblasti řízení dodavatelského řetězce, zajištění transparentní daňové strategie
a celkového programu environmentálního managementu.
Rob Jenkinson, ředitel pro oblast udržitelnosti, k tomu uvedl: „Na začleňování udržitelnosti do našeho podnikání dlouhodobě pracujeme. Jsme proto potěšeni, že jsme toto
uznání od DJSI znovu obdrželi. Naše výrobky a řešení pomáhají zvyšovat energetickou
účinnost a snižovat emise oxidu uhličitého po celém světě. Naše absolutní spotřeba
energie od roku 2006 klesla o 16 %, přičemž celkový objem výroby skupiny SKF za toto
období vzrostl. Díky zaměření na energetickou účinnost jsme dokázali snížit emise oxidu
uhličitého a současně ušetřit značný objem finančních prostředků.“
Jedním z nejvýznamnějších úspěchů klimatické strategie skupiny s názvem Beyond
Zero bylo získání globální certifikace ISO 50001, oznámené letos v únoru. Již 38
výrobních závodů, které se na celkové spotřebě energie skupiny SKF podílejí přibližně
90 %, implementovalo systém hospodaření s energií, který přispívá ke snižování spotřeby
energie a emisí skleníkových
plynů v celém hodnotovém
řetězci.
Dow Jones Sustainability
Index byl vytvořen v roce 1999
a je nejdéle používaným glo
bálním ukazatelem v oblasti
udržitelnosti. Společnost SKF
je kromě toho uvedena v se
znamech FTSE4Good Index
a Ethibel Sustainability Index
(ESI) Excellence Europe.
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Sophos posedmé
v řadě mezi nejlepšími
poskytovateli ochrany
mobilních dat
Společnost Sophos oznámila, že byla opě
tovně zařazena do kvadrantu lídrů analytické
firmy Gartner v oblasti řešení pro ochranu
mobilních dat. Gartner o tom informoval
ve své zprávě Magic Quadrant for Mobile
Data Protection Solutions, která posuzuje
schopnosti společností naplňovat své vize.
Společnost Sophos je v tomto kvadrantu
lídrů nepřetržitě od roku 2009.
Sophos je jedinou IT firmou zaměřenou na
bezpečnost, která byla označena za lídra ve
třech bezpečnostních magických kvadran
tech – zprávy Magic Quadrant for Endpoint
Protection Platforms (EPP) z 22. prosince
2014, Magic Quadrant for Unified Threat
Management (UTM) z 27. srpna a opětovně
Magic Quadrant for Mobile Data Protection
(MDP) z 8. října 2015. V červnu 2015 byl na
víc Sophos zařazen i do kvadrantu vizionářů
ve zprávě Magic Quadrant for Enterprise
Mobility Management (EMM) Suites.

VÝSTAVY A VELETRHY

Veletrh Fakuma hlásí: 24. ročník
předčil veškerá očekávání
Již od prvního dne se letošní, 24. ročník plastikářského veletrhu Fakuma, jenž se konal v polovině září v německém
Friedrichshafenu, těšil nebývalému zájmu návštěvníků. Toto německé město ležící na břehu Bodamského jezera se tak
na týden stalo ohniskem zájmu všech, kteří se chtěli dozvědět, co zajímavého se právě odehrává ve světě plastů. /pj/

S

tánky řady výrobců vstřikovacích strojů,
robotických zařízení, ale i materiálů byly
po celý veletržní týden v trvalém obležení návštěvníků a propracovat se k některým
exponátům nebylo jednoduché. Spokojenost
s takovýmto zájmem odborné veřejnosti dávali
najevo nejen organizátoři veletrhu, ale i samotní
vystavovatelé, kteří si pochvalovali nejen velké
množství návštěvníků, ale i jejich odbornou fundovanost, kterou zaznamenávali při diskusích.
Je tedy zřejmé, že růst plastikářského odvětví
pokračuje.
„Fakuma nabývá stále výraznějších rysů
špičkového mezinárodního veletrhu,“ prohlásil v průběhu veletrhu generální ředitel
rakouské společnosti Engel Peter Neumann.
„Veletrh překonal všechna naše očekávání, a to nejen v počtu rozhovorů, které jsme
vedli, ale i z hlediska obdržených objednávek
a sjednaných projektů. Nevidím vůbec žádnou stagnaci. Pro tento a následující rok jsme
velmi optimističtí,“ doplnil ekonomický ředitel
Engelu Christoph Steger.
To, že spokojenost neprojevovali pouze výrobci vstřikovacích strojů, doložil například
Franz Hinterecker, generální ředitel firmy
Kraiburg TPE, specializující se na výrobu
elastomerů: „To, jaký byl na Fakumě o naše nové produkty zájem, nás velmi potěšilo.“
Potvrdilo se tak, že v letech, kdy se nekoná
düsseldorfské „Káčko“, je Fakuma celosvě-

tově největší událostí plastikářského odvětví.
„V souvislosti s veletrhem Fakuma se v minulosti tradovalo, že v roce před Káčkem se žádné nové produkty nepředstavují. Toto tvrzení
již neplatí. Na našem exponátu SmartPower
350 se na vlastní oči můžete přesvědčit, že
na Fakumě prezentujeme zcela nový vstřikovací stroj,“ uvedl na tiskové konferenci generální ředitel společnosti Wittmann Battenfeld
Michael Wittmann.
Všichni velcí výrobci vstřikovacích strojů
hlásili za minulé měsíce velmi dobré finanční výsledky. Engel, kterému se v poslední
době nebývale daří, uzavřel obchodní rok
2114/2015 s rekordním obratem více než
1 mld. eur. V první polovině právě probíhajícího obchodního roku firma podle slov jejího
vedení opět zaznamenala nárůst prodeje
a příznivý vývoj by měl pokračovat i v následujících měsících. Německý Arburg v loňském roce dosáhl konsolidovaných tržeb ve
výši 548 mil. eur a i letos podle doposud obdržených zakázek očekává velmi dobrý rok.
Skupina Wittmann Battenfeld dosáhla v loňském roce celkového prodeje ve výši 306 mil.
eur a v dosavadním průběhu letošního roku
počet nových zakázek vzrostl oproti loňské-

mu roku o 15 %. Dobře se vedlo i společnostem KraussMaffei či Sumitomo (SHI) Demag.
K výrazným trendům letošního ročníku veletrhu Fakuma patřily například masivnější využívání robotů, identifikace řady firem s konceptem Průmysl 4.0 (učinili tak všichni velcí výrobci vstřikovacích strojů), důraz na individualizaci
výroby (zařízení freeformer pro aditivní výrobu
od společnosti Arburg) a různé speciální aplikace demonstrující hi-tech souhru více technologických prvků (medicínská technika).
Na zcela zaplněné ploše (85 000 m2) friedrichshafenského výstaviště se letos představilo
1 780 firem z 38 zemí. Branami veletrhu prošlo 45 721 návštěvníků ze 120 zemí. Fakuma
tak potvrdila dlouhodobější trend, tedy že trhy
západní Evropy – především pak Španělska,
Portugalska a Itálie – a USA se vyvíjejí nad
očekávání dobře, zatímco Jižní Amerika a východní Evropa (hlavně Rusko) vykazují pokles
a vysoké nárůsty v Asii jsou již minulostí. Asijští
výrobci se však stále více orientují na velké zahraniční trhy, což se projevilo vyšším podílem
asijských vystavovatelů na letošním ročníku
Fakumy.
Příští rok uvolní Fakuma pole veletrhu K a své
brány opět otevře až v roce 2017.
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Bilance obchodu s obráběcími stroji
je v Evropě i v Asii optimistická
U příležitosti světové výstavy EMO se vždy konají významné tiskové konference bilancující reálné i očekávané hospodářské
výsledky daného regionu s důrazem na oblast zaměření veletrhu, tedy obráběcí a tvářecí stroje a jejich příslušenství. Díky
tomu vám tedy můžeme zprostředkovat nejaktuálnější výsledky a komentáře tak, jak je v Miláně prezentovalo CECIMO
(Evropský svaz výrobců průmyslu obráběcích strojů), JMTBA (Japonská asociace výrobců obráběcích strojů) a CMTBA
(Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů). Tradičně chyběli pouze reprezentanti regionu Severní a Jižní
Ameriky, a to je škoda. AndreA CejnArová

E

vropská produkce výrobních strojů se
podle generálního ředitele CECIMO Filipa Geertse v roce 2014 zvýšila spolu
s celkovým zotavením evropské ekonomiky
meziročně o 1,3 %. Vzhledem k tomu, že evropský průmysl výrobních strojů exportuje do
celého světa, je ovlivněn dvěma protikladnými
trendy. Prvním je zpomalení na nově se rozvíjejících trzích, které omezují investice do strojního vybavení. Druhým je relativně stabilní růst
v rozvinutých zemích, jako jsou evropské státy
a Severní Amerika, který implikuje větší investice do strojů. Vezmeme-li v úvahu oba tyto
trendy, lze podle Geertse v roce 2015 očekávat
zvýšení evropské výroby v oboru na hodnotu
23,6 mld. eur (+ 3 %).

CECIMO očekává růst
Navzdory zpomalení globálního ekonomického růstu si evropský export obráběcích strojů
vede stále dobře. V roce 2014 byly vyvezeny
obráběcí stroje v celkové hodnotě 18,2 mld.
eur. Pro rok 2015 očekává CECIMO, že export
vzroste o 3 % na 18,7 mld. eur, což by byl druhý
nejlepší výsledek vůbec. „Růst mezd v rozvíjejících se ekonomikách vytváří tlak na výrobní
náklady. Evropský průmysl obráběcích strojů
se zaměřuje na produktivitu a vysokou efektivnost, která mu poskytuje komparativní výhodu.
Naše vysoce inovativní, na principu state-of-the-art založené stroje jsou žádány v celém
světě, protože nabízejí inteligentní a nákladově
efektivní výrobní řešení. To se do značné míry
projevilo i na EMO Milano 2015,“ vysvětluje Dr.
Frank Brinken, předseda Ekonomického výboru
CECIMO a člen správních rad několika významných strojírenských společností ve Švýcarsku.
Dovoz do zemí CECIMO vzrostl v roce 2014 na
8,8 mld. eur. Přestože slabé euro zpomalilo růst
dovozu, odhaduje se, že v tomto roce potřeby
evropského průmyslu podpoří dovoz výrobních
strojů, který dosáhne 9,2 mld. eur (+ 3 %).
Po dvou letech stagnace se v roce 2014 investice podnikatelů v Evropě zotavily. Spotřeba obráběcích strojů se zvýšila o 10 % na 13,7 mld. eur.
Předpokládá se, že v roce 2015 se jejich spotřeba
dále zvýší a dosáhne hodnoty 14,2 mld. eur. Zlepšující se poptávku na evropských trzích potvrzuje
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nárůst objednávek. Ve druhém čtvrtletí 2015
se index domácích objednávek CECIMO zvýšil
o 6 %, takže se při srovnání předchozího čtvrtletí se stejným kvartálem minulého roku jedná
o nárůst 14 %. Očekáváme, že evropská spotřeba
obráběcích strojů poroste po dobu příštích čtyř let.
Evropa vytváří 39 % celkové světové produkce
výrobních strojů a evropský export (včetně vnitroevropského) představuje 50 % celosvětového. Více jak 50 % všech patentů v oblasti MT
technologií připadá na Evropu. Silnou stránkou
evropských výrobců je zejména schopnost dodávat pokročilé technologie. Evropský sektor obráběcích strojů je připraven k zavedení převratných výrobních technologií, jako je inteligentní
či aditivní výroba. Hodlá se podílet na realizaci
public-private partnerství a zaměřit se na interdisciplinární kooperaci. Urychluje se integrace
nových technologií, jako jsou big data a průmyslový internet, do výrobních zařízení a služeb,
a jsou tak položeny základy pro budoucí inteligentní a propojené výrobní provozy v intencích
Průmyslu 4.0. Firmy se rovněž intenzivně zapojují do procesu aplikace nových technologií
a vytváření nového podnikatelského prostředí.
Je nepochybné, že inovace jsou a budou
motorem růstu průmyslu obráběcích strojů a že
nedostatek investic je nejdůležitější překážkou
na této cestě. Filip Geerts k tomu říká: „Tvůrci
výkonné politiky na úrovni EU musejí využívat
Evropský fond strategických investic k financování podpůrných programů napomáhajících
akceleraci technologického transferu s cílem
vypořádat se s problémem podinvestování.“

Japonské hospodářství na vzestupu
V rámci Japonského dne – tiskové konference Japonské asociace výrobců obráběcích
strojů JMTBA – přednesl její prezident Jodži
Išimaru příspěvek na téma „Hospodářské výsledky a trendy v sektoru obráběcích strojů
v Japonsku“.
Od začátku funkčního období předsedy vlády
Šinzó Abeho, tedy od konce roku 2012, japonská vláda implementuje balíček ekonomických
opatření, které mají podporovat japonské hospodářství a pro které se vžil pojem Abenomika.
Důvodem pro tato opatření byla oslabující eko-

nomika a rostoucí dluh Japonska, který v roce
2012 dosahoval asi 218,9 % HDP. Abenomika
stojí na třech hlavních pilířích: expanzivní měnové politice ze strany japonské centrální banky, na podpoře obnovy regionů zasažených
tsunami fiskální politikou společně s investicemi do infrastruktury a na zaměření se na
podporu domácích podniků. Tato opatření byla
bezesporu úspěšná. Od roku 2013 výkon japonského hospodářství trvale roste a japonská
ekonomika se v podstatě zcela zbavila deflace,
která ji sužovala po mnoho let.
Druhé čtvrtletí roku 2015 bylo nicméně ve znamení mírného poklesu HDP o 0,3 %. Je to ale
první čtvrtletní negativní výsledek za delší dobu.
Podle Jodžiho Išimarua měl dvě příčiny: pokles
zájmu spotřebitelů kvůli netypickému počasí plus
vzrůst automobilové daně a pokles exportu v důsledku zpomalení ostatních světových ekonomik.
Všechny tyto vlivy jsou ale, podle něho, dočasné.
Z hlediska celkového objemu objednávek zaznamenala JMTBA v období od ledna do srpna
2015 cifru 1 046 bilionů jenů. To je o 9,3 % více
než ve stejném období v roce 2014, což znamená, že dobré obchodní podmínky v Japonsku
i nadále trvají. Z této cifry připadá 406 mld. jenů
na domácí poptávku, a to je dokonce o 33 % víc
než vloni. Za tímto výsledkem nejspíš stojí vyšší
firemní zisky a pozitivní důsledky různých subvenčních opatření, která podporují kapitálové
investice v nejrůznějších oblastech. Zahraniční
poptávka naopak zůstala meziročně přibližně
stejná, dosáhla hodnoty 640 mld. jenů.
Podle rozsáhlého průzkumu, který provedlo
v roce 2012 japonské Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu, se celých 43 % obráběcích strojů v zemi používá 20 a více let. To
znamená, že se zde otevírá velký prostor pro obnovu zastaralého vybavení. Rovněž se předpokládá další významný růst kapitálových investic,
který podporuje uměle snižovaný směnný kurz
japonského jenu a díky němu nárůst firemních
zisků. Takto podhodnocený jen také usnadňuje
investice nejen velkým korporacím, ale především středním a menším podnikům.
Co se týče výhledů do budoucna, i přes velké
nejistoty, které panují ve světovém hospodářství,
se podle pana Išimarua nepředpokládá, že by
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Import
Spotřeba

JMTba – pROdukCE ObRáběCíCh sTROJů
desítky mld. jenů
Celkový počet o. s.
Obráběcí centra
NC soustruhy
NC brousicí stroje
NC speciální účelové
stroje

Celkem za rok 2014

Celkem za leden až červenec 2015

(% meziroční změna)

(% meziroční změna)

1 186,3

767,6

33,8 %*

15,6 %

499.1

350,7

64,7 %*

30,5 %

246,2

152,4

22,4 %

10,9 %

82,5

51,0

5,6 %*

12,8 %

78,0

42,9

170, %*

10,5 %

*První nárůst během dvou let

CMTba – sTRukTuRa ČínskéhO dOMáCíhO TRhu s ObRáběCíMI sTROJI
výroba/domácí spotřeba (mld. usd)

dovoz (mld. usd)

2009

13,9

5,9

2010

19,0

9,4

2011

25,9

13,2

2012

24,7

13,7

2013

21,8

10,1

2014

21,0

10,8

2Q 2015

9,9

4,3

mělo dojít k jakémukoliv výraznému poklesu
v poptávce po obráběcích strojích. Na začátku
roku JMTBA předpovídala, že celkový objem
objednávek v letošním roce dosáhne cifry 1 550
bilionů jenů. Zatím se zdá, že by se tento odhad
mohl bezezbytku vyplnit, pokud ovšem nedojde
k žádným neočekávaným otřesům světové ekonomiky, upozorňuje Jodži Išimaru.

Recese v Číně je dočasná
Čína představuje druhou největší ekonomiku
na světě. Po světové finanční krizi v roce 2008

čínská vláda přijala nový hospodářský plán na
masivní podporu čínské ekonomiky s cílem
podpořit domácí poptávku, aby se Čína rychleji dostala z krize a udržela si svižné tempo
růstu. Podle prezidenta Čínského svazu výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů
(CMTBA) Wang Li Minga měla konsolidace domácího trhu v Číně také výrazně pozitivní efekt
na celou světovou ekonomiku, poněvadž Čína
patří mezi největší světové spotřebitele nejen
strojírenských produktů. I přes veškeré těžkosti,
se kterými se Čína v poslední době potýká, stá-

le přispívá ke globálnímu ekonomickému růstu
celými 30 %.
Podle CMTBA jsou spekulace o úpadku
čínského hospodářství zcela neopodstatněné
a jsou výsledkem špatné interpretace. Od roku 2012 Čína zažívá období středně rychlého
růstu, které nahradilo období růstu skutečně
„vysokorychlostního“, který ale podle čínských
ekonomů logicky nemohl trvat věčně. Navíc,
tento přechod přesně kopíruje změny světového hospodářství, což je prý rovněž logické.
V prvním pololetí t. r. se čínská ekonomika
opět o něco zpomalila a růst HDP poklesl na
úroveň 7 %. Zvláště špatný výsledek zaznamenalo obchodování na burze, za kterým
nepochybně stojí devalvace čínského jüanu
oproti americkému dolaru. „Čínskou ekonomiku
musíme chápat a posuzovat v plném kontextu,
racionálně a objektivně,“ zdůrazňuje Wang Li
Ming. „Ačkoliv se stále zesiluje tlak na snižování čínské ekonomiky, která se opravdu potýká
s mnoha obtížemi, čínské hospodářství si stále
udržuje přiměřený provozní rozsah. Problémy
čínské ekonomiky se odvíjejí od procesů reformy a stabilizace, takže je potřeba je chápat
jako stadium probíhajícího procesu a tedy jako
momentální, ne trvalé. Na čínské hospodářství
je potřeba nahlížet očima stratéga a vizionáře –
slovy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga: »Dívejte se, zdali je směr správný, nebo ne, jestli
je hnací síla silná, nebo ne a zdali je potenciál
velký, nebo nikoliv«,“ uzavírá pan Li Ming.
Pod vlivem světové hospodářské nerovnováhy a zvláště pak pod vlivem zpomalení vlastního hospodářského růstu Číny došlo v posledních dvou letech i k výrazným změnám na čínském trhu s obráběcími stroji. Na jedné straně
struktura poptávky na domácím trhu se rychle
vylepšuje. Signifikantní je především nárůst poptávky po automatizačních prvcích. Za ním stojí
nejen potřeba modernizace čínského strojového
parku, ale rovněž významné změny týkající se
rychlého nárůstu ceny lidské práce v Číně a poměr nabídky a poptávky z hlediska lidské práce.
Tento trend dobře dokládá bilance posledních
čtyř let, kdy obecně podstatně poklesla domácí
poptávka po obráběcích strojích, avšak současně prudce stoupl prodej CNC obráběcích strojů.
V roce 2014 byl prodej CNC obráběcích strojů
o 11,1 procentního bodu vyšší než v roce 2011.
I přes pokles v celkové poptávce po obráběcích
strojích Čína i nadále zůstává jejich největším světovým spotřebitelem, jejich největším dovozcem
a hlavní hybnou silou celého světového obchodu
s obráběcími stroji. „Je třeba zdůraznit,“ pokračuje
Wang Li Ming, „že pokles poptávky po obráběcích
strojích v Číně je dočasný. Čína je země, která se
stále vyvíjí. Nový čínský model industrializace, informatizace, urbanizace a modernizace zemědělství má před sebou stále ještě dlouhou cestu, což
znamená, že čínský spotřebitelský trh s obráběcími stroji má do budoucna velký potenciál a stále
obrovský volný prostor, kam ještě může růst.“
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Největší expozice japonských
obráběcích strojů v historii
Letošní výstavu EMO 2015 pojali japonští vystavovatelé ve „velkém stylu“. Do Evropy přivezli rekordní počet strojů, řadu
z nich v evropské premiéře. Důvodem je pravděpodobně velký respekt, který Japonsko chová vůči Evropě nejen z hlediska
tradice výroby obráběcích strojů, ale také z hlediska velké perspektivnosti evropského trhu. AndreA CejnArová

V

rámci Japonského dne, který proběhl druhý den konání veletrhu EMO,
pronesl předseda JMTBA a prezident
společnosti OKUMA pan Jošimaru Hanaki tato slova: „Evropa je místem zrození moderních
obráběcích strojů a bez nadsázky můžeme říct,
že kořeny všech obráběcích strojů jsou z Evropy. Evropa má dlouhou tradici v pěstování
technologií a produkuje mnoho zcela výjimečných a neopakovatelných strojů. Japonský
průmysl obráběcích strojů byl a je stimulován
technologiemi z mnoha evropských zemí, jako
jsou Itálie, Anglie, Německo nebo Švýcarsko.
Evropské země tedy měly velký vliv na růst tohoto sektoru v Japonsku,“ zdůraznil pan Hanaki. „Evropa je ale také jedním z největších trhů
s obráběcími stroji na světě, který klade důraz
na funkce, výkon a kvalitu. Proto je výstava
EMO Milano pro japonské výrobce obráběcích
strojů cennou příležitostí, jak předvést své nejnovější technologie,“ uzavřel Jošimaru Hanaki.
Japonské firmy letos přivezly do Milána
nejen multifunkční stroje a pětiosá obráběcí
centra, v jejichž produkci jsou nejlepší na světě
a která jsou v Evropě velmi žádaná, ale také
automatizační systémy, inteligentní technologie a mnoho dalších produktů i technologií
s vysokou přidanou hodnotou. V následujícím
textu uvádíme jen stručný a víceméně náhodný
výběr zajímavých exponátů.

Multifunkční obráběcí centra

Done in One, koncept společnosti Yamazaki
Mazak, zahrnuje všechny obráběcí procesy od
hrubování až po finální dokončení na jednom
stroji. Hlavním „tahákem“ expozice Mazaku
však nepochybně byla celá řada nových technologií Smooth, kterou zde Evropa viděla úplně poprvé a která byla v Miláně předvedena na
18 z celkem 22 vystavovaných strojů. Mazak
uvádí, že se jedná o vůbec nejrychlejší CNC na
světě. Na technologii Smooth společnost demonstruje skokový nárůst v produktivitě, mnohonásobné zvýšení výkonu stroje a radikální
zkrácení pracovních časů.
Dalším z vrcholů přehlídky byl nepochybně nový INTEGREX i-400AM, kde „AM“ je
zkratka pro aditivní výrobu (additive manufacturing). Tento model představuje současný vrchol ve vývoji víceúčelových strojů
s kombinovanými technologiemi Mazaku.
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Kompaktní obráběcí centra SPEEDIO se pyšní doslova ohromující produktivitou, založenou
na původních technologiích Brotheru.

INTEGREX i-400AM má schopnost přepínat
mezi klasickým subtraktivním obráběním
a aditivními technologiemi a poprvé jsme ho
viděli vloni na výstavě JIMTOF v Tokiu. Nové
na tomto stroji je to, že nyní obsahuje i možnost plného obrábění v pěti osách, umožňující komplexní geometrie dílů, které mají být

Pětiosé obráběcí centrum MU-4000V, speciálně
vyvinuté pro evropský trh

vyrobeny z různých druhů materiálů, včetně
nerezové oceli, slitiny niklu a mědi. Stroj je
vybaven ovládáním SmoothX s managementem obou funkcionalit, subtraktivní i aditivní,
jež jsou plně integrovány do CNC.
Společnost DMG MORI opět potvrdila svoji roli
největšího výrobce obráběcích strojů na světě
a do Milána přivezla hned 10 světových premiér plus reprezentativní výběr z celého svého
produktového portfolia. Jako „ochutnávku“
zmiňme inovovaná soustružnická a frézovací centra CTX gamma 1250 a CTX gamma
2000 TC s lepším výkonem a větším pracovním prostorem. Hlavní inovací obou těchto nových strojů 2. generace je bezesporu jejich ultra kompaktní soustružnicko-frézovací vřeteno.
Vylepšen je i design stroje z hlediska kompaktnosti, čímž se ušetřilo 70 mm, tzn., že na tomto
stroji nyní lze horizontálně vyvrtávat nebo soustružit 550 mm dlouhý obrobek. Větší je i zdvih
v ose X o 150 mm, takže lze pracovat i s většími
průměry obrobku. O 20 mm je i delší pojezd
v ose Y. V případě modelu CTX gamma 1250
se maximální možná délka tyčového materiálu
prodloužila na 1 300 mm a u většího modelu
CTX gamma 2000 TC až na 2 050 mm při
obráběném průměru 700 mm.

Systémy SmoothG a SmoothC jsou stejně rychlé jako SmoothX, tedy čtyřikrát rychlejší než
předchozí řídicí systém. Technologie Smooth je momentálně nejrychlejším CNC na světě.

Další významnou součástí expozice
DMG MORI bylo mnoho nových aplikací pro
uživatelské prostředí CELOS, které se poprvé
představilo na minulé výstavě EMO v Hannoveru v roce 2013. Bez zajímavosti není ani nový nástroj MATOOL pro nabídku a poptávku
po volných výrobních kapacitách na strojích
DMG MORI napříč jednotlivými státy.
Pozadu co do kvality výstavní expozice nezůstala ani společnost Okuma, která v evropské
premiéře představila svůj nový řídicí systém
OSP suite nazývaný „inteligentní CNC příští
generace“. Poprvé jsme toto řešení viděli vloni
na veletrhu JIMTOF v Tokiu. Letos v Miláně již
Okuma nabízela kompletní balík aplikací pro
dílenské potřeby, jako např. flexibilní nastavení vzhledu obrazovky řídicího panelu, který
si tak může obsluha stroje přizpůsobit přesně
vlastní potřebě. S touto inteligentní technologií
OSP suite získává Okuma mocný nástroj, se
kterým lze ještě snadněji dosahovat vysokých
přesností a efektivní výroby.
Kromě OSP suite se na stánku Okumy
v Miláně prezentovalo 11 novinek s těžištěm
v centrech určených pro multifunkční obrábění a s důrazem na vysokou efektivitu. Jako příklad uveďme pětiosé obráběcí centrum
MU-4000V, na němž lze obrábět dílce o maximálním průměru 500 mm a výšce 400 mm.
Nebo vertikální dvouvřetenový CNC soustruh
2SP-V760EX, který se vyznačuje vysokou
stabilitou a kapacitou do obráběného průměru
760 mm. Tento vertikální soustruh a s ním další
tři stroje od Okumy byly v Miláně uvedeny úplně poprvé na evropské půdě.
Na dlouholetou tradici vsadila i společnost
Brother. Vyvinula řadu SPEEDIO – kompaktní
obráběcí centra, která se pyšní doslova ohromující vysokou produktivitou, založenou na
původních technologiích Brotheru. Pro tuto
produktovou řadu je charakteristické upínací
rozhraní vřetene typu ISO30 a rychlejší výměna nástrojů 1,6 s (tříska-tříska). Stabilní krouticí
moment je zárukou vysoké efektivity i vysoké
přesnosti při obrábění ve třech osách. Stroj je
vybaven novým řídicím systémem CNC-C00
vlastní výroby s širokou nabídkou NC funkcí.

Řada SPEEDIO nyní zahrnuje šest modelů, z nichž nejnovější R650X1 nabízí vysoký
krouticí moment 92 Nm při maximálním výkonu 26,2 kW. K další zajímavé výbavě patří
původní vysokorychlostní paletový výměník.
Při 12,8, resp. 8,8 kW pohání motor vřeteno až
k otáčkám 10 000 ot/min (ve vysokorychlostní
verzi lze dosáhnout až 16 000 ot/min).
Snad nejpřesnější stroj na světě se jmenuje
Yasda. Stánku této společnosti v Miláně vévodil
stroj YBM 1218V Mold & Die Miller vybavený
systémem vlastního nastavení předpětí vřetene, které slibuje velmi přesné obrábění i velkých
komponent. Vysoká přesnost těchto strojů je
dána i jejich výjimečnou mechanickou stavbou
s vřetenem BT50. Posuvová mechanika v ose
Z je integrována s traverzovou jednotkou, díky
čemu zůstává stroj vysoce přesný i v případě
větších obráběných ploch. Mechanika osy
Z se pohybuje spolu s traverzou, a tím se tato
konstrukce zcela odlišuje od konkurenčních
modelů. Stroj YBM 1218V má pojezdy v osách
X/Y/Z 1800/1200/600 mm a je vybaven AC
22kW motorem pohánějícím vřeteno dosahující rychlosti 10 000 ot/min.

Soustružnická centra

Společnost Citizen Machinery přijela do Milána
s novým konceptem masové kustomizace „Ko
No Ryosan“. Spojuje v sobě dva modely, které
jsou za normální situace proti sobě. Výrobní buňka MC20 je totiž s využitím standardizovaného
a modulárního designu schopna splnit požadavek na masovou produkci a poté výrobu dokončit s využitím velkého množství nejrůznějších
výrobních metod podle přání zákazníka. Kombinace tří výrobních modulů v násobné konfiguraci
stanic dovoluje nasadit MC20 do nejrůznějších
výrob, kde všude je maximálně efektivní.
Jednotka Citizen MC20 je sestavena ze tří
modulů a každý z nich lze vybavit nejrůznějšími upínacími systémy i zásobníky nástrojů,
každý až se šesti pozicemi. Výrobní proces se
optimalizuje volbou nejlepší kombinace modulů tak, aby se co nejvíce zkrátily výrobní časy
a co nejvíce zvýšila produktivita. V rámci těchto
výrobních procesů předvedla společnost Citi-

zen v Miláně několik pohyblivých i fixních CNC
soustružnických hlav.
CNC soustruhy s kluznou revolverovou hlavou od Star Micronics patří do vyšší třídy soustruhů, které se uplatňují ve výrobě vysoce
přesných součástí. Kladou ale současně vyšší
nároky na kvalitu obsluhy. Na EMO 2015 jsme
měli možnost shlédnout světovou premiéru
dlouhotočného automatu SR-38 typ B. Vyznačuje se novým systémem ovládání osy B,
takže nástroj v záběru lze řídit v každém úhlu
obrábění složitých součástí. Novinkou je i balanční systém pro soustružení. Kluzné vedení
nástroje v ose Y dokonfigurovává strukturu
šikmé rybiny. Díky tomu lze kluzná vedení
v osách X a Y nastavit tak, aby se co nejvíce přiblížila bodu řezu, a tím se posílila tuhost stroje.
SR-38 typ B je největším modelem soustruhů
Star a jeho koncepce vychází ze zcela konkrétních požadavků zákazníků.
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One Process Milling Center Sodick OPM250L
umí současně „tisknout“ z kovu i obrábět.

Elektroerozivní a brousicí stroje
Na trhu s elektroerozivními stroji vyniká společnost Sodick, která vsadila na využití lineárních strojů namísto kuličkových šroubů. Velký zájem vzbudil v Miláně jeho nový model
OPM250L – lineárním motorem poháněné
hybridní obráběcí centrum. Nová metodika
Sodicku kombinuje aditivní technologii s konvenčním obráběním. A jak to vlastně funguje?
Nejdřív dojde k natavení a následnému vytvrzení kovového prášku laserem do potřebného
tvaru. Poté se díl dokončí stejně jako na obráběcím stroji. Toto všechno se pak odehrává
v rámci jednoho stroje.
Lineární motory, které Sodick využívá, zde
přinášejí velkou výhodu – jsou rychlé a velmi
přesné. A díky tomu, že zde nedochází k žádnému mechanickému kontaktu, po dlouhou
dobu vše zůstává vysoce přesné, stabilní
a téměř bez nároku na údržbu. Výkon tohoto
motoru podtrhuje vlastní řízení K-SMC, jehož
vývojem se Sodick zabývá již léta. Pro stroj
OPM250L byl speciálně vyvinut nový řídicí
systém LN2RP, který plně podporuje a propojuje všechny výrobní procesy.

www.technickyportal.cz
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Nobelovy ceny 2015
Při loňských Nobelových cenách praktikům a výzkumníkům pracujícím v průmyslu asi radostí zaplesalo srdce. Na řadu
se totiž dostaly i výzkumy – především pak objev modrých LED světel –, které bezprostředně souvisejí s průmyslovými
aplikacemi, a jejich kolegové přímo z firem. Nobelův výbor si ale zřejmě byl letos tak trochu vědom toho, že musí rovnováhu
napravit. A ke slovu se tak dostala v některých případech vysloveně základní věda – což ale možná znamená jen tolik, že
praktikové se mohou s předstihem začít připravovat na to, co budou dělat za pár desítek let. Josef Janků

Fyzika: Změna v přímém přenosu
Začneme u té nejméně „praktické“ ceny za letošní rok, a tou byla cena v oboru fyzika. V něm
došlo na ocenění jedné tak trochu „módní“
záležitosti, o které většina laiků asi neslyšela.
Nositeli Nobelovy ceny za fyziku jsou dva experimentální fyzici, kteří potvrdili dlouhodobé
podezření a velmi přesvědčivě dokázali, že
neutrina se během svého dlouhého života mohou měnit z jednoho typu – odborně se tomu
říká vůně – na jiný.
Kajitův a McDonaldův úspěch se může zdát
jako triviální záležitost, ale detekce neutrin je
velmi, velmi obtížná. Tyto částice běžnou hmotou kolem nás prolétávají neustále, ale „srazí“
se s ní jen zcela výjimečně. Detekce neutrin tak
probíhá na velmi citlivých, pečlivě konstruovaných a specializovaných detektorech, kterých
je po světě jenom několik. (MacDonald jeden
z nich – kanadský SNO – dlouhodobě vede
a byl jedním z jeho duchovních otců. Kajita pracoval spíš na interpretaci údajů z japonského
detektoru Super-Kamiokande.)
V odborných kruzích se trochu debatuje
o tom, zda cenu dostali skutečně ti praví, ale
to pro nás není příliš důležité; věnujme se raději tomu, čím je jejich práce vlastně zajímavá.
Velmi zjednodušeně jde o další důkaz toho, že
hlavně teoretičtí fyzikové v posledních desetiletích postupovali správně a jejich obraz světa je
v podstatě přesný. Navíc je tento směr výzkumu možná způsobem, jak nahlédnout za velmi
bolestná omezení našeho současného vědění.
Neutrina jsou jedny za základních částic.
Jsou naprosto běžná a tvoří významnou část
všech částic ve vesmíru, ale protože jsou stavěna, jak jsou stavěna, žijí obrazně řečeno v trochu jiném vesmíru než my. S hmotou, ze které
jsme my, se prakticky neustále míjejí, a tak
jsme tuto klíčovou částici dlouho nedokázali
důkladně poznat.
Letošní laureáti (spolu se stovkami svých
kolegů) dovedli tuto záhadu trochu poodhalit.
Dokázali na svých detektorech, že neutrina
během svého života obrazně řečeno mění kabát. Jak k tomu dochází? Neutrina vznikají při
srážkách či rozpadech částic ve třech různých
„vůních“ (to je jen obrazný název, samozřejmě,
s vůní to nic společného nemá – ale jak chcete pojmenovat vlastnost, která nemá v našem
běžném světě obdoby?). Vůně nejsou příliš
důležité, ale dají se měřit a fyzikové podle nich
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Příprava detekčních prvků japonského
detektoru Super-Kamiokande

mohou neutrina rozdělovat – alespoň tedy těch
pár nešťastníků, které dokážou zachytit.
Postupně se ovšem začaly objevovat náznaky: to znamená, že velká část neutrin vznikajících třeba na Slunci (to je silný zdroj) k nám
dorazí jako jiný typ, než jako který vznikla. Experimenty letošních laureátů byly prvními, které přesvědčivě doložily, že výsledky měření se
výrazně odlišují od předpovědi bez oscilace –
čili naznačují, že teoreticky předpovězená oscilace neutrin skutečnost velmi dobře vysvětluje.
Fyzikální důsledek existence proměny neutrin je na pohled trochu nelogický, ale z matematického hlediska z pozorování vyplývalo, že
jednotlivé vůně neutrin se liší svou hmotností;
což zase znamená, že neutrina vůbec nějakou

hmotnost mají. To bylo pro fyziky poměrně velkým překvapením. Dlouho jsme neutrina pokládali za nehmotné částice a dodnes nevíme,
proč by tomu mělo být jinak – tedy jaký princip
těmto částicím vlastně hmotnost dává a proč
je výrazně nižší než u jiných částic. I proto se
neutrina mohou stát velmi zajímavým oknem
do světa fyziky, která přesahuje naše současné
znalosti.
Z tohoto důvodu se na ně v posledních necelých 20 letech soustředil zájem mnoha fyziků
a fyzikálních experimentů. Zatím jsme ale jen
na začátku. Abychom to ilustrovali: vědci například nevědí, jaká je absolutní hmotnost neutrin
(rozhodně je velmi blízká nule). Vědci přesně
nevědí, jak získávají neutrina hmotnost, ale
vědí, jaký je rozdíl hmotností mezi jednotlivými
typy. (Ve skutečnosti je to ještě trochu složitější: vědí, že dva ze tří stavů jsou si hmotnostně
velmi blízké a že jeden je vyšší než druhý. Třetí
stav je jim oběma vzdálenější, ale není jasné,
jestli je vyšší, nebo nižší.)
Abychom se vrátili ke zmíněné „nepraktičnosti“ letošní ceny: objev proměny vůní neutrin nemá zatím žádný praktický dopad a lze si
jen poměrně těžko představit, že by v dohledné
době vůbec nějaký měl.

Chemie: Jak si léčíme DNA

Pohled na detektor SNO umístěný 2 100 m pod
povrchem u kanadského Sudbury v provincii
Ontario

Ani chemici, kteří si v prosinci pojedou do
Stockholmu pro své medaile, zatím neudělali
„díru do světa“ jinde než v základní vědě. Letošní ocenění, totiž Tomas Lindahl (Švédsko),
Paul Modrich (USA) a Aziz Sancar (Turecko), se
věnovali otázce, která je sice potenciálně velmi
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zajímavá i pro průmysl, ale zatím k tomu nedošlo – přitom zní jednoduše: Jak odolná je DNA?
Pro biologa je to otázka zcela přirozená. Ve
většině buněk našeho těla se nacházejí zhruba
dva metry DNA, v níž jsou zapsány prakticky
všechny informace, podle kterých je naše tělo
postaveno a funguje. Náš genetický materiál je
neuvěřitelným způsobem naskládán do velmi
kompaktních „klubek“, aby se do buněk vešel,
ale to ho neochrání před celou řadou vnějších
a vnitřních vlivů, které DNA poškozují a ničí.
Poškozuje ji například voda, tedy sloučenina,
které se nelze vyhnout.
První oceněný, kterého jsme zmínili, Tomas
Lindahl, si na začátku 60. let učinil vlastní experimenty a výpočty, které naznačovaly, že
naše DNA by měla denně utrpět tisíce vážných
poškození, která by se brzy stala „neslučitelnými se životem“. K poškození dochází i samovolně přímo v samotné buňce, bez jakýchkoliv
vnějších vlivů. Přitom poškození DNA může
vést k řadě problémů, obvykle sice zanedbatelných, ale časem nevyhnutelně zcela ničivých
a nebezpečných. Třeba ke vzniku nekontrolovaného rakovinového bujení.
Zřejmě tedy musejí existovat nějaké – a dosti
účinné – mechanismy na opravu škod, které
v naší genetické paměti vznikají, uvědomil si
Lindahl a další. Stejně jako to, že evidentně musí jít o zásadně důležité mechanismy, kterým
stojí za to se věnovat. Do zkoumání této otázky
se tak postupně pustila celá řada vědců. A mezi
nimi i letošní laureáti.
Každý se věnoval problému po svém.
Lindahl, u kterého jsme začali, byl jedním
z těch, kdo celý obor otevřel. Byl mimo jiné prvním, kdo získal a popsal důležité enzymy, které
mají na starosti opravy chyb vzniklých během
kopírování DNA. (Ovšem dozor nad touto klíčovou činností je několikanásobný a Lindahl
neobjevil vše.) I díky jím objeveným kontrolám
udělají buňky ve výsledku chybu jen zhruba
v jednom z miliard zkopírovaných písmen. Tím
však Lindahlův přínos nekončil, problematikou
oprav DNA se zabýval 35 let a popsal významnou část buněčného arzenálu, který se této
otázce věnuje.
Paul Modrich objasnil mechanismus, kterým buňky ověřují, že písmena DNA obrazně
řečeno nejsou při kopírování či úpravě přeházena či špatně zapsána. Začalo to tím, že spolu s významným biochemikem Matthewem
Meselsonem objevil poznávací znamení (byla
to nepřítomnost metylové skupiny), podle níž
bakteriální buňky rozeznávají, na které části
zkopírované DNA by mohla být chyba. (U lidí
má stejná metylová skupina jiné funkce a mechanismus tu funguje jinak, ale to nechme
stranou.)
Aziz Sancar zase přesně ukázal, jak se buňky zbavují materiálu poškozeného například
ultrafialovým zářením nebo karcinogeny
v tabákovém kouři. Popsal, jak buňka pozná

a z DNA vystřihne kousky, které jsou poškozeny třeba UV zářením (na tomto příkladu jeho výzkum začal). Otázce se znovu věnoval
celé roky a velmi trpělivě a podrobně popsal
celý mechanismu nejprve u bakterií a pak
u savčích buněk.
Všechny tyto výzkumy sice otevřely vědcům
oči, zatím však zásadním způsobem nepřispěly
praxi (byť třeba vysvětlily, proč některé terapie
fungují). Dlouhodobě je však potenciál nezanedbatelný, třeba v případě hledání terapií proti
rakovině. Navíc se bez schopnosti oprav DNA
život prakticky neobejde, a tak je její poznání
nepochybně velkým úspěchem vědy a lidského poznání v tom nejzákladnějším smyslu.

Medicína: Jak se bránit parazitům
Náš příběh o „nepraktické“ povaze letošních
Nobelových cen tak trochu „kazí“ ocenění za
medicínu – ale jen v tom nejlepším slova smyslu. Rozdělila si ji totiž trojice vědců, kteří lidstvu
přinesli lék proti dvěma velmi rozšířeným a nebezpečným infekcím.
Američan William Campbell a Japonec Satoshi Omura stojí v pozadí vývoje léku proti
hlísticím. Tito paraziti jsou pro Čechy možná
jen exotickou zdravotnickou raritou, ale ve
20. století projevy nákazy těmito parazity trápily stovky milionů lidí. Vědci dokázali ve vzorku
z půdy golfového hřiště nedaleko japonského
výzkumného ústavu, kde působili, získat látku
nazvanou později jako ivermektin. Ten se postupně stal jednou z nejdůležitějších látek v boji
proti parazitům a hlavní měrou se zasloužil o to,
že nemoci způsobované hlísticemi jsou celosvětově na ústupu a téměř vymýceny.
Zajímavou a na Západě poměrně málo známou postavou je třetí oceněná, Číňanka Tchu
Jou-jou (anglickou transkripcí Tu Youyou). Tato
postavou malá, ale významná čínská chemička
je tak trochu „znovuobjevitelkou“. V tradiční čínské medicíně vypátrala poznámky o účinnosti
pelyňku ročního proti horečce a malárii. Čínská
vědkyně dokázala určit, která látka v rostlině
je vlastně biologicky aktivní. Tak vznikl zatím
nejúčinnější a široce používaný lék proti malárii
známý jako artemisinin.
Práce na něm začala v době kulturní revoluce, v druhé polovině 60. let, kdy se Čína
téměř dokonale izolovala od zbytku světa.
Jedním z mála spojenců země byl ovšem
Severní Vietnam, který právě bojoval s USA.
Vietnamská armáda se ovšem nepotýkala jen
s „imperialisty“, ale také s malárií. V boji s touto nemocí údajně ztrácela více mužů než ve
střetech s americkou armádou. Nejúčinnějším
lékem proti malárii byl chlorochin, objevený
během vojenského výzkumu v USA v průběhu
2. světové války. Proti němu si ovšem původce malárie, parazit česky zvaný zimnička (lat.
Plasmodium), postupně vyvíjel imunitu, navíc
šlo samozřejmě o těžko dostupný lék západní
provenience.

Komár Anopheles stephensi, přenašeč malárie,
se krmí krví lidského hostitele.

Mao Ce-tung proto rozhodl přesně ke
23. květnu 1967 o vytvoření vojenské jednotky
označované jako „Jednotka 523“, jejíchž 500
vědců mělo najít vhodné prostředky proti malárii. Tyto látky se hledaly i mezi přípravky tradiční
čínské medicíny, a právě na té pracovala Tchu
Jou-jou. Její skupina prošla zhruba dvě tisícovky receptů, z nichž zhruba třetina jevila nějaké
známky toho, že by mohla účinkovat proti malárii. Zhruba 380 z nich pak vědci vyzkoušeli
na myších nakažených malárií. Slibně vypadal
i recept s využitím pelyňku, který se v čínské
medicíně používal proti horečce. Postupně se
podařilo jeho přípravu „vyladit“ a na zvířatech
fungovala bezvadně. V roce 1972 se pak podařilo přesně identifikovat, která látka je v pelyňku účinná (budoucí artemisinin, což je forma
sloučeniny C15H22O5), a v čínských laboratořích
– a to nejen u skupiny Tchu Jou-jou – se ji podařilo přeměnit v účinný a běžně použitelný lék.
V každém případ se artemisinin ukázal
v klinických zkouškách účinnější než všechny
ostatní látky a zhruba od konce 20. století je
hlavní léčbou proti malárii. Díky němu se mezi lety 2000–2013 celosvětová úmrtnost na
malárii snížila o 47 %, v Africe o 54 %. Ještě
výraznější pokles byl ve skupině těch nejzranitelnějších pacientů, dětí do pěti let, u které se
úmrtnost snížila celosvětově o 53 % (v Africe
o 58 %). I tak nemoc v roce 2013 zabila podle
odhadů zhruba 600 až 800 tisíc lidí.

Pelyněk roční, znovuobjevený lék proti malárii

www.technickyportal.cz
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Ceny Technologické agentury
České republiky 2015
Jednadvacet projektů poslala letos Technologická agentura České republiky (TA ČR) do třetího ročníku Cen TA ČR. Hodnoticí
komise z nich vybrala deset semifinalistů a po velmi pečlivém posuzování čtyři nejlepší finalisty. Jejich autoři převzali
22. října na slavnostním galavečeru v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER. www.tacr.cz

C

enu v kategorii „Řešení pro kvalitu ži
vota“ získal projekt speciální vakcíny
proti borelióze pro veterináře. V kate
gorii „Ekonomický přínos“ zvítězil návrh na
využití moderních technologií a materiálů při
výrobě aerosolových nádobek. V třetí katego
rii „Užitečnost řešení“ nejvíce zabodoval pro
jekt, který rozšířením chovu čmeláků coby
alternativních opylovačů začal pomáhat ze
mědělcům i zahrádkářům. V poslední, čtvrté
kategorii s názvem „Originalita řešení“ uspělo
využití nových monokrystalických materiá
lů v hitech technologiích v elektronickém,
optickém, optoelektronickém, strojírenském
a šperkařském průmyslu. Výsledkem pro
jektu budou zcela nové produkty na špičkové
světové úrovni.
„Smyslem udělování prestižních Cen TA ČR
je ukázat, že státní podpora aplikovaného vý-

Kategorie „Řešení pro kvalitu života“

Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace
„Cílem bylo připravit veterinární vakcínu,
která by umožnila prevenci boreliové infekce
u zvířat, zejména psů. Další práce směřuje
k přípravě a výrobě vakcíny pro použití v humánní medicíně,“ uvedl Milan Raška z Ústa
vu imunologie Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
Partneři výzkumného projektu si stanovili
náročný úkol. Zjednodušeně (s ohledem na
specifickou odbornost problematiky) lze říci,
že jejich úsilí směřovalo k přípravě tzv. chi
mérických multiepitopových antigenů odvo
zených z hlavních kmenů Borelií. Technolo
gie jeho přípravy byla vyvinuta se záměrem
přenosu výzkumu do průmyslového měřítka
a ověření vhodnosti antigenů pro konstrukci
veterinárních a humánních vakcín. Vyvinuté
experimentální vakcíny měly být prověřeny
na základě in vitro a in vivo pokusů z hledis
ka jejich účinnosti a bezpečnosti. Dále měly
být kandidátní vakcíny testovány na myším,
králičím a psím modelu.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství,
v. v. i. – Brno. Bioveta, a. s. – Ivanovice na
Hané.
Další účastníci: Ústav organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV
ČR, v. v. i. Univerzita Palackého v Olomouci /
Lékařská fakulta.
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zkumu má smysl, nese zajímavé a užitečné
výsledky. Ty vznikly ve spolupráci výzkumných organizací a firem – je zřejmé, že podpo-

Kategorie „Ekonomický přínos“

Aplikace progresivních technologií
a materiálů do oblasti výroby aerosolových
nádobek
Projekt si kladl za cíl posunout hranice sou
časného procesu tváření aerosolových nádo
bek. Hlavní motivací bylo zlepšit konkuren
ceschopnost firmy MORAVIA CANS, a. s., na
trhu. K dosažení potřebných cílů byl vytvořen
tým sestávající z odborníků firmy MORAVIA
CANS a vědeckých kapacit z VUT Brno.
Výsledkem projektu byl kromě nových pro
totypových nástrojů taktéž soubor vědecko
technických informací umožňující aplikovat
optimální technologické postupy.
MORAVIA CANS, a. s. – Bojkovice. Vysoké
učení technické v Brně / Fakulta strojního
inženýrství – Brno.

Kategorie „Originalita řešení“

Nové monokrystalické materiály pěstované
EFG technologií a jejich použití v hi-tech
Cílem projektu bylo zavést výrobu nových
monokrystalických materiálů na bázi oxidu
hlinitého a směsného oxidu hlinitoytrité
ho metodou EFG a uplatnit tyto materiály
zpravidla ve špičkových hitech aplikacích
v elektronickém, optickém, optoelektronic
kém, strojírenském a šperkařském průmyslu.
Výsledkem projektu budou zcela nové pro
dukty na špičkové světové úrovni (šperkový
kámen, luminofor pro LED, nové tvary detek

ra smysluplné komunikace mezi výzkumnými
organizacemi a soukromým sektorem a podpora jejich spolupráce v oblasti aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je
důležitá a nese efekt,“ vysvětlila Rut Bízková,
předsedkyně TA ČR.
Agentura udělila poprvé tato ocenění vý
znamným projektům aplikovaného výzkumu
uskutečněným za finanční podpory státního
rozpočtu v roce 2013, a to v kategoriích „Ori
ginalita řešení“, „Řešení pro kvalitu života“
a „Užitečnost řešení“. Loni k nim pak přibyla
ještě kategorie „Ekonomický přínos“. „A letos
přidáváme pátou kategorii, kterou bude ‚Cena
budoucnosti‘. Tu dostane jeden ze čtyř vítězných projektů po hlasování hostů galavečera
přímo v sále. Cena je vytištěna ‚technologií budoucnosti‘, tedy na 3D tiskárně. Jedním z předávajících pak bude vítězka výtvarné soutěže
torů, monokrystalické optické vlákno, nové
monokrystalické materiály, efektivní výbojky
pro čerpání laserů, monokrystalické kompo
nenty pro přístrojovou techniku a velkoplošné
scintilátory), které po jeho skončení přinesou
významné tržby.
CRYTUR, spol. s r. o. – Turnov. Fyzikální
ústav AV ČR, v. v. i. – Praha.
Další účastníci: PRECIOSA BEAUTY, s. r. o.

Kategorie „Užitečnost řešení“

Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce
Cílem projektu byl vývoj a racionalizace
metodiky pro chov hnízd čmeláků k speci
fickým účelům opylování rostlin. K dosa
žení cíle byly využity výsledky výzkumu
a) chemických signálů ovlivňujících vývoj
kolonie, b) možnosti vylepšení výživy vyu
žitím různých druhů pylu, pylových doplňků
a probiotických mikroorganismů v chovech
modelového druhu Bombus terrestris, c) do
by potřebné k dosažení stadia hnízda, poža
dovaného pro specifické opylovací účely, d)
možností chovu jiných domácích druhů než
B. terrestris včetně pro ně vhodného doplň
kového krmení.
Ústav organické chemie a biochemie AV
ČR, v. v. i. – Praha. Zemědělský výzkum,
spol. s r. o. – Troubsko.
Další účastníci: Výzkumný ústav pícninář
ský, spol. s r. o.
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vysokoškoláků Propojený svět, kterou k této
příležitosti Technologická agentura vyhlásila,“
doplnila Rut Bízková.
V loňském roce bylo vyhlášení Cen TA ČR poprvé součástí celodenního programu s názvem
Den TA ČR. Stejně tomu bylo i letos. Začalo se
dopolední obsahově velmi zajímavou konferencí s názvem „Současné výzvy pro inovace“
v Národní technické knihovně. Pokračovalo
se na stejném místě slavnostní vernisáží výstavy výtvarných prací studentů základních,
středních a vysokých škol s názvem „Propojený svět“. Vyvrcholením pak byl slavnostní
galavečer v nové budově Národního muzea
na Vinohradech za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších
významných osobností. „Je to pro nás bezesporu nejvýznamnější událost roku a v jistém
smyslu symbolické završení našeho celoročního snažení v oblasti podpory aplikovaného
výzkumu a vývoje v České republice,“ dodala
Rut Bízková.

Cena za aplikovaný výzkum
vznikla na 3D tiskárně
Cena pro absolutního vítěze vyrobená na 3D
tiskárně byla letošní hlavní novinkou udílení
Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného
výzkumu. Originální cena má podobu lidské
hlavy s otevřenou horní částí, s vyobrazením
mozku, ozubených kol a knihy uvnitř. „Při po-

hledu na artefakt – hlavu – může pozorovatel
hledat rysy různých národů a ras. Uvnitř se pak
kumuluje umění i věda – znalosti technické
i netechnické, odtud přicházejí nová technologická řešení, řešení pro společnost i umělecká
díla,“ vysvětlila volbu podoby ceny Rut Bízková.
A jak nová cena z 3D tiskárny vznikala?
V první fázi vznikl 3D model. Adam Řehák
a Roman Mašín z Centra 3D tisku 3Dees vymodelovali jednotlivé artefakty, ze kterých se
cena skládá – hlavu, ozubená kola, mozek
a knihu. Následně je zakomponovali do sebe.
„Proběhlo několik drobných úprav na základě
přání TA ČR, například zvětšení knihy nebo

zapuštění ozubených kol do hlavy,“ uvedl Ondřej Štefek, partner společnosti Naviga, s. r. o.,
která výrobu ceny zajistila. Cena byla vytištěna na práškové tiskárně Projet 660Pro, která
se často používá právě pro tisk prezentačních
modelů. Tiskárna tiskne pomocí inkjetových
hlav (podobné jako v inkoustových tiskárnách)
a po vrstvách vytvrzuje kompozitní prášek vstřikováním pojiva, případně i barvy. Tisk trval 3
hodiny a 30 minut. Vytištěnou hlavu zaměstnanci tiskárny oprášili od přebytečného prášku
a naimpregnovali epoxidem. Aby se prodloužila
životnost ceny, hlavu ještě nastříkali několika
vrstvami čirého laku.

Výtvarná soutěž Propojený svět

N

a 300 žákovských výtvarných děl
a dalších 66 z vysokých škol z celé
České republiky se letos potkalo v soutěži Propojený svět. Tu uspořádaly Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci
se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci
vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzdělávání. Vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků se uskutečnila
22. října v Národní technické knihovně v Praze.
Obdobnou soutěž organizovala TA ČR v loňském roce na téma „Vynálezy budoucnosti“.
Snahou bylo vzbudit u mladé generace zájem
o vědu a moderní technologie. „Zajímalo nás,
jak si děti a studenti základních a středních škol
představují budoucnost s vynálezy, které by
lidstvu usnadnily život. Velký zájem o soutěž
předčil veškerá očekávání,“ uvedla Rut Bízková,
předsedkyně TA ČR. A stejně tomu bylo i letos.
Tématem soutěže byly tentokrát objevy a nová řešení, výsledky výzkumu, které v nejbližší
budoucnosti ovlivní přímo náš život. „Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace
nepřinášejí pouze technický a technologický
pokrok, ale mají své kouzlo, krásu a estetiku,
kterou chceme pomoci odhalovat,“ zdůraznila
Ruth Bízková.

Do kategorie základních a středních škol
přišlo na 300 výtvarných děl a videí. Žáci
a studenti v nich často výtvarně zpracovali své
zážitky z prázdnin, technické pomocníky či
dětskýma očima vnímaný svět měnící se díky
technologiím. Porotě předsedal známý grafik
a ilustrátor Jiří Slíva. Vysokoškolská část soutěže obsahovala výtvarná díla vznikající v rámci
studentských uměleckých nebo výzkumných
projektů, která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií
a materiálů.
„Považujeme za důležité aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí,
kreativity a technologických kompetencí a tím
přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou
mezioborové spolupráce,“ zdůraznil Martin Bunček, místopředseda TA ČR a zároveň
předseda poroty. „Schopnost kreativně myslet
a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání
nových cest a tím k vytváření nových děl či
technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb,“ dodal.
V rámci kategorie autorů z uměleckých vysokých škol ocenila porota ty studenty a studentky, jejichž díla imaginativním způsobem

využívají nové technologie nebo materiály.
U studentů z ostatních, zejména technických
vysokých škol byly oceněny umělecké interpretace jejich výzkumných projektů.
Porota pod odborným vedením docenta Michala Kolečka z FUD UJEP hodnotila především originalitu děl, celkovou výtvarnou a technickou úroveň řešení s estetickou hodnotou,
ale také míru zapojení technologií, interaktivitu
a jejich interdisciplinaritu.
„Už první ročník soutěže „Propojený svět –
umění v technologiích, technologie v umění“
ukázal, že myšlenka vyhlášení této soutěže
byla správná. Potvrzuje se trend, kdy se stále
více klade důraz na interdisciplinaritu, a zdá
se, že propojování světů je studentům blízké.
Překvapil nás vysoký počet soutěžících. Jako zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR
oceňuji zejména vysokou úroveň prací, které
se soustředily na průmyslový design,“ uvedla
Růžena Hejná.
Výstava Propojený svět potrvá v Národní
technické knihovně v Praze-Dejvicích do 20.
listopadu 2015. Poté se přestěhuje do galerie
TA.M v sídle TA ČR. Část děl bude také vystavena od 3. do 16. listopadu 2015 v Senátu
PČR.

www.technickyportal.cz
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Kosmická řešení
se otevírají českému průmyslu
Využijte kosmické technologie ve svém podnikání. Zkuste to přes ESA TT Brokera. Získejte přístup na tržiště technologií
a hledejte vhodnou technologii pro vaši firmu. Pomocí ověřených praxí transferu technologie se můžete dostat na nové trhy.
www.tc.cz/www.een.cz

Č

vání stávajících kosmických technologií. Sítě
se účastní Velká Británie, Rakousko, Německo,
Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Nor
sko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Finsko,
Švédsko, Belgie a první zemí z bývalého vý
chodního bloku je právě ČR, která se stala 18.
členem ESA v roce 2008 a byla prvním státem
z východní Evropy, která do ESA vstoupila.

Jak to funguje
Síť brokerů disponuje databází s tržištěm tech
nologií a metodik ověřených praxí, nových
materiálů, satelitních dat, duševního vlastnictví
aj., kde lze porovnávat technologické poptávky
s dostupnými kosmickými technologiemi a tyto
dále nabízet k využití v komerčních oblastech.
Samotná ESA při transferech znalostí aktivně

pomáhá. Hlavním cílem projektu je zvyšování
četnosti transferů znalostí a technologií z kos
mických programů ESA do průmyslu, ale i od
firem či vysokých škol pracujících v kosmic
kých technologiích do dalších průmyslových
oblastí mimo kosmický sektor. Tím se dlouho
době zvyšuje konkurenceschopnost evropské
ho průmyslu. Naději mají rovněž české firmy,
které řeší určitý technický či technologický
problém. Mohou totiž u brokera zdarma poptat
požadovanou technologii a broker jim za pomo
ci evropské sítě pomůže identifikovat dostupná
řešení. To samozřejmě může podstatně urychlit
inovační proces firmy a v neposlední řadě jej
i zlevnit, protože se ESA snaží opravdu umož
nit využití vesmírných technologií v průmyslu
a cena není rozhodujícím faktorem.
copyright: eSA– Sentinel-1A (p. cArril, 2014)

eská republika je od 1. září zapojena do
významné sítě transferu znalostí a trans
feru technologií Evropské kosmické
agentury (European Space Agency – ESA)
s názvem ESA TT Broker. V národním tendru
na zajištění služeb tohoto „makléře“ (brokera)
s celostátní působností, který vyhlásilo Mini
sterstvo dopravy ČR, zvítězilo Technologické
centrum Akademie věd ČR, které má v rámci
aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Net
work řadu let zkušeností s technologickým
transferem a podporou inovací v řadě oblastí,
včetně vesmírných technologií.
ESA nyní využívá v 15 svých členských stá
tech sítě kvalitních center transferu technolo
gií k aktivnímu vyhodnocování tržních potřeb
v oblastech, kde je zřejmý potenciál ve využí

ÚKoLEM ESA TT BRoKERA jE
PRoLoMENí PoČáTEČNí NEdůVěRy
A PocHyBNoSTí ČESKýcH
MANAžERů, zdA jIM MůžE
VESMíRNý PRogRAM BýT užITEČNý.
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EUROPEAN NETWORKS
Spinning off space technology into non-space uses
ESA BIC in operation (2015)
ESA BIC to come
ESA Technology Transfer Broker
Broker Norway

BIC
Norway

Broker Finland

Broker Sweden
BIC Sweden

BIC Ireland
Broker UK
BIC Noordwijk
Broker Netherlands
Broker Belgium
BIC Flanders
Broker Germany
BIC Wallonie Redu
BIC Darmstadt
BIC Czech Republic
Broker Luxembourg
Broker Czech Republic
BIC Bavaria
BIC Austria
BIC Switzerland
Broker Austria
Broker France

BIC Harwell

Broker Spain
BIC Portugal
Broker Portugal

BIC Sud France

Broker Italy

BIC Barcelona

BIC Madrid Region
BIC Lazio

Broker
Greece

© ESA, European Networks
Transfer technologie může směřovat rovněž od českého subjektu do ESA. Pro české
firmy je možná spolupráce s ESA i velkým
marketingovým přínosem, protože samotná
značka ESA je dobrou referencí pro další potenciální odběratele. Dlouhodobě se potvrzuje, že – sice nákladný – vesmírný výzkum
je spolu s například vojenským výzkumem
cenným zdrojem inspirace pro další průmyslová odvětví. Přenositelnost technologií do
dalších oblastí není zdaleka nemožná a současná realita ukazuje, že kosmická řešení
jsou de facto všude kolem nás. Úkolem ESA
TT Brokera je tedy také prolomení počáteční
nedůvěry a pochybností českých manažerů, zda jim může vesmírný program být užitečný. Transfer současných znalostí by měl
být první volbou při zadání inovačních úkolů
firem, protože se firmám velmi rychle nákladově vrátí. Navíc firma v takovém případě nemusí čerpat své omezené výzkumné kapacity. Teprve při neexistenci či nedostupnosti
stávajícího řešení by firma měla přistoupit
k internímu výzkumu a vývoji, který je obecně řečeno dražší a delší.
Český broker bude také dále spolupracovat
s nově vznikajícím technologickým inkubátorem ESA BIC, který by měl začít svou činnost
v ČR v několika příštích měsících. Zejména

bude identifikovat vhodné projekty k inkubační
a finanční podpoře.
Technologické centrum AV ČR touto novou aktivitou navazuje na svá četná zapojení
v oblasti podpory kosmických aktivit a také
transferu znalostí. Je národním kontaktem
pro Kosmické aplikace v projektu Evropské
unie pro výzkum a inovace Horizont 2020,
plní roli kontaktu pro spolupráci s českým
průmyslem pro Evropskou jižní observatoř
ESO (Industry Liaison Officer) a pořádá ve
spolupráci s Ministerstvem dopravy konferenci Gate2Space. Ta se uskuteční začátkem
prosince v Praze.

Níže uvádíme praktické příklady pro
navázání spolupráce, v případě zájmu
kontaktujte ESA TT Brokera Pavla
Habartu (Habarta@tc.cz, 234 006 180).
Strojírenství / měřicí technologie

Metoda pro nedestruktivní měření tloušťky
spodní Ni vrstvy při vícevrstvém povlakování
Rakouská firma hledá technologii pro nedestruktivní měření tloušťky spodní Ni vrstvy (max.
50µm) při vícevrstvém povlakování nástrojů
pro potravinářský průmysl. Firma nemá zájem
o rentgenové metody, které jsou levné a dobře
zavedené, ale účinné pouze pro silnější vrstvy.
Kód TN0039
ICT / zdravotnictví

Technologie pro diagnostiku nemocí
v nemedicínském prostředí
Francouzská společnost působící v oblasti zdravotnické techniky poptává diagnostickou technologii využitelnou v odlehlých oblastech. Technologie by měla být schopna diagnostikovat základní škálu nemocí rozšířených v subsaharské
Africe, jihovýchodní Asii a Jižní Americe a umožňovat videohovor se vzdáleným zdravotnickým
zařízením. Firma má zájem o technologie na trhu
nebo v závěrečné fázi vývoje (pilotní ověřování).
Kód TN0038

www.technickyportal.cz
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Odkud manažer bere energii?
Uvádí se, že asi jedna třetina manažerů pravidelně bere drogy nebo požívá alkohol. Další třetině manažerů je všechno jedno,
protože je vyhořelá. Snaží se přežívat. Poslední třetina hledá způsoby, jak zvládat vysoce náročnou práci, a ubránit se
drogám, alkoholu či vyhoření. Jaké jsou možnosti?
PhDr. Karel Červený, MSc., MBa; veDoucí leKtor Kurzu rozvoje Kreativity a inovací MBc

C

o je to život? Proč tady jsme? Jaký to
všechno má smysl? Je úspěšná kariéra to jediné a nejlepší v životě? V jakém
věku? I na konci? Před časem byl v hospicích
prováděn průzkum, v němž se umírajících tázali, co by udělali jinak, kdyby mohli svůj život
prožít znovu. Téměř všichni řekli, že by méně
pracovali a více se věnovali rodině. Škoda, že
si to člověk uvědomí většinou až na smrtelné
posteli, kdy není možná náprava.

Co věnujeme zaměstnavateli a co rodině
Málokdo si uvědomí, že zaměstnavateli, kterého většinou nemilujeme, věnujeme nejvíce
produktivní část života od 25 do 65 let. Tedy
celých 40 let! A každý den mu obětujeme tu
nejproduktivnější část dne, kdy jsme svěží
a máme chuť něco dělat. Manažeři věnují často ještě více svého času – deset i více hodin
denně. K tomu připočtěte cestu do práce a domů. Pro ty, které milujeme – pro svou rodinu –,
máme jen unavené večery s minimem energie.
Jak se máme věnovat svým dětem a rozvíjet
je? A co náš partner/partnerka? Co si unavení,
podráždění a frustrováni navzájem dáváme?
Máme chuť a čas rozvíjet svou lásku? A co naše
psychohygiena a osobnostní rozvoj? Kde na to
vzít čas a energií? O víkendech jsou manažeři
on-line. Někteří mají telefon na nočním stolku
při milování. Všichni s ním chodí na toaletu.
O dovolených si s sebou manažeři berou chytrý telefon a tablet, jsou pořád na příjmu a vyřizují problémy. Nikdy svou mysl a pohotovost
nevypnou, nikdy si pořádně neodpočinou. To
často vede k částečnému či úplnému vyhoření.

Na cestě k vyhoření
Syndrom vyhoření („burn out“) postihuje
všechny, kdo vynakládají mnoho emoční energie, povaha jejich práce je nikdy nekončícím
procesem a mají vysokou míru odpovědnosti.
Takový člověk mnoho emocí vydává a málo
dostává zpět ve formě uznání, poděkování,
povzbuzení, odpočinku apod. Proces vyhoření probíhá léta. Nejprve to začíná sysifovským
pocitem trvale nesplněných úkolů, které neustále valíme před sebou. Pak přichází nepřetržitá nervozita a úzkost, které provázejí poruchy
spánku – nemožnost usnout či předčasná probuzení. Pak se postupně přidává porucha v sexuální oblasti – buď pokles libida jako takového nebo u mužů nastupuje erektilní disfunkce.
Často bolí záda, klouby, břicho, kazí se zrak,
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píchá u srdce apod. Pak následuje neschopnost odpočívat, trvalá frustrace, pocity zmaru,
bezmocnost a nemožnost se z toho vymanit
a utéct. Splácí-li manažer hypotéky, není-li si
jist, zda by znovu našel tak dobře placený post,
strach přiznat prohru, to vše ho drží jako křečka
běhací kolo. Nastupuje závislost na lécích, na
alkoholu, na povzbuzujících drogách. V této fázi
ho dost často opouští životní partnerka, dochází
k propuštění z práce, ztrátě přátel, ztrátě sebeúcty, z člověka se stává troska. Poslední fází je
apatie, úplné vyhoření. Člověku je všechno jedno. Stává se nepoužitelným, jde do invalidního
důchodu nebo umírá vyčerpáním.
Nejčastěji vyhoření postihuje lékaře, psychology, učitele, manažery, kriminalisty, sociální
pracovníky, lidi ve službách, pracovníky reklamačních oddělení apod. Nejméně pak manuální pracovníky, kteří si mohou osahat výsledky
své práce – zedníky, pekaře, zahradníky apod.
Jak zabránit vyhoření?

TAK ČLOVěK PRACuJe
40 LeT PRO RůZNé
ZAMěSTNAVATeLe,
SPLáCí hyPOTéKy A PAK
PřeDČASNě ONeMOCNí
A uMře. NOVODOBé
NeVOLNICTVí. JAK
Z TOhO VeN?
Prevence vyhoření a závislostí
Člověk by neměl ztratit potřebný odstup, nadhled, kritický úsudek. Neměl by tvrdit, že se situací v práci nemůže nic dělat. Vždy se dá něco
dělat. Velmi často se stává, že manažer skončí
s manažerskou funkcí a věnuje se něčemu
naprosto jinému – poradenství, zahradničení,
podnikání v malém, cestování, otevře si restauraci či kavárnu, nechává se zaměstnat v oboru,
který vždycky chtěl dělat. Nebo si dá na rok
dva pauzu a vystuduje školu, která se naprosto
liší od té, kterou vystudovat „musel“. Je moudré
mít koníčky, které člověku dělají radost, ať už je
to fotografování, filmování, malování, sochařina,
amatérské divadlo, geocaching, horolezectví,
cvičení jógy, vynalézání, práce se zvířaty, tu-

ristika, rekreační sport, šachy, rybaření apod.
Různorodost práce a zájmů představuje mnoho
polínek a člověk nikdy nevyhoří, i když jedno
polínko zklame.
Při těchto slovech každému naskočí otázka
křečka v kolečku: „Kde na to mám vzít čas,
když v práci nic nestíhám a chodím domů pozdě večer? Co je to za hloupé rady?“

Pravidlo malých příčin
a velkých následků
Vždy se jedná o efektivitu práce a všech činností. Přečtěte si v klidu několik knih o tzv.
Paretově pravidlu malých příčin a velkých následků („pravidlo 80 na 20“), které se uplatní
při řízení firem i vašeho života. Přečtěte si knihy
Richarda Kocha „Pravidlo 80/20“ nebo „Pravidlo 80/20 pro manažery“ a knihu Perryho
Marshalla „Pravidlo 80/20 v prodeji a marketingu“. Pak zjistíte, že všechno lze dělat jinak
– lépe. S malým úsilím mít velké efekty.
Například Leslie Perlow a Jessica Porterová uskutečnili tisíce rozhovorů s manažery,
účetními, právníky, konzultanty apod. Zjistili,
že 94 % z nich tráví na pracovišti více než 50
hodin týdně a téměř polovina více než 65 hodin
týdně. Dalších 20–25 hodin trávili telefonováním či mailováním z domova a prací na počítači.
Průměrný počet odpracovaných hodin tak činil
70–90 hodin týdně. Oba autoři uskutečnili ve
společnosti Boston Consulting Group zajímavý
experiment. Vybraným pracovním týmům přikázali, že mohou pracovat jen čtyři dny v týdnu. Doma nesměli pracovat na PC, připojit se
k pracovnímu serveru ani služebně telefonovat.
Ani během večerů ve všední den, ani o víkendech či dovolené. Ostatní týmy mohly dřít až
do úmoru. Po pěti měsících srovnali výsledky
týmů. Týmy se čtyřdenním pracovním týdnem
a přísným režimem zákazu mailů a telefonování ve volných večerech a dnech měly mnohem
lepší pracovní výsledky. Lidé v těchto týmech
zažívali pocit vyváženosti, kreativity, díky níž
byli efektivnější v práci i doma, měli dojem
osobního růstu a dostatek času na rodinu. Jejich klienti tvrdili, že jim přinesli vyšší přidanou
hodnotu.
Tato zkušenost jasně dokládá, že práce od
rána do večera každý den, bez volných večerů
a víkendů je nebetyčná hloupost, která svědčí buď o neschopnosti šéfů lépe zorganizovat
práci sobě a podřízeným, nebo o bezostyšném
vydírání manažerů ze strany majitelů, kteří šetří
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mzdové náklady a nakládají na záda všech tak
dlouho, dokud se nezhroutí nebo nevzepřou.
Že za nimi zůstávají nešťastné a často rozvrácené rodiny, nemocní manažeři narkomani či
alkoholici, to jim nevadí. „Byznys je byznys.“
Tak člověk pracuje 40 let pro různé zaměstnavatele, splácí hypotéky a pak předčasně
onemocní a umře. Novodobé nevolnictví. Jak
z toho ven?

Kde vzít sílu a moudrost?
Existuje několik cest. Jako nejčastější a dost
účinná se doporučuje dobrý kouč. Mezi skvělé
kouče patří například Jan František Bíma, který
chodí s klienty-manažery po horách, a oni mu
cestou vyprávějí svůj příběh. On se jen moudře
ptá. Většinou pod vlivem otázek, přírody, atmosféry a introspekce manažeři přijdou na to, co je
špatně a co s tím mají dělat. A pak často učiní
nějaké správné rozhodnutí.
Soustavnou práci skvělého kouče provádí
i paní Helena Futerová, bývalá personální ředitelka nadnárodní společnosti. Má výborné výsledky a je oblíbená. Velmi zvláštním úkazem
mezi kouči je paní Martina Wojtylová z Opavy
(mujkouc.com). Její koučování hladí po duši
a objevuje v člověku velký vnitřní potenciál,
který chce následně využít pro šťastný život.
Kromě koučování se zabývá designem pracoviště i domova. Navrhuje pro manažery interiéry místností i celých domů. Dokonce spolupracuje s umělci, kteří dokážou namalovat obraz
na přání, vyzařující pozitivní energii. Věnuje se

MOuDrý MANAŽEr
Ví, ŽE záKLADEM
VýKONu A EFEKTiViTy
JE DOSTATEČNý
PrAViDELNý SPáNEK,
zDrAVá VýŽiVA
A TěLESNé A DušEVNí
CViČENí, NAPříKLAD
JógA.
i koučování vlastního stylu a image. Vede své
klienty k rozvoji uměleckých a výtvarných dispozic. Velmi zajímavý je i její „Koučink krásy,
stylu a věčného mládí“. V tom všem je naprosto
jedinečná.

Moudrost a sebeúcta
Správný manažer dosahuje svých výsledků
pomocí skvělých podřízených. Na ně vše deleguje a umí je motivovat výzvami, smyslem
práce, cílem, povzbuzením, poděkováním
i uznáním. To vše je zdarma – nic to nestojí.
Je to jen o rozhodnutí manažera být takový.
To je nejúčinnější nástroj pro práci a ochrana
před vyhořením pro všechny zúčastněné. Pokud manažer přijde ráno do práce, a místo čtení
záplavy e-mailů nejprve pozdraví a povzbudí

svůj tým, vyřídí ty nejnutnější schůzky a porady, zkontroluje a ocení pochvalou odvedenou
práci podřízených, pak může z práce odejít
okolo třetí čtvrté a už nemusí nic dalšího dělat.
Musí si vybírat to podstatné, co přináší největší efekty a řeší systémové a principiální otázky. Koncepčnost musí mít převahu nad operativností. Vyčerpaný manažer nic kloudného
nevymyslí. Moudrý manažer ví, že základem
výkonu a efektivity je dostatečný pravidelný
spánek, zdravá výživa a tělesné a duševní
cvičení, například jóga. Také není špatné – naopak, patří to k dobrému tónu a k psychohygieně – mít svého psychologa. Ten je rádcem,
koučem, klade otázky, nastavuje zrcadlo. Není
psychiatr, neléčí nemoci, ale pomáhá se podívat na problém klienta jinýma očima. Klade
otázky, které by si člověk nikdy nepoložil. Psycholog pomáhá člověku posilovat sebeúctu,
sebevědomí, sebelásku a naučí ho sebeřízení.
Člověk s vysokou sebeúctou se nenechá vmanévrovat do pasti závislosti na práci, benefitech,
jistotě místa a vysokého platu. Váží si sám sebe
a své rodiny a hledá, jak si peníze vydělat jinak
a jinde, když to nejde ve firmě, kde zrovna pracuje. Aby toto vše zvládl a cítil se šťastný, velmi
doporučuji k přečtení dvě knihy. První od Michaela Sinclaira a Josie Seydelové „Všímavost:
Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají“.
A tou nejdůležitější publikací je úžasná kniha
„FLOW. O štěstí a smyslu života“, kterou napsal
americký psycholog Mihaly Csikszentmihalyi.
Ty vám změní život…

www.technickyportal.cz
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Technický a fyzikální rozpor
Motto: Myslíš-li si, že jsi inženýr, mysli…
V následujících řádcích budete číst o metodice TRIZ, kterou založil ruský technik Genrich S. Altšuller. Metodiku rozvinuli jeho
následovníci a dnes je využívána po celém světě. Českému prostředí tuto netriviální metodiku představuje a objasňuje doc.
Ing. Bohuslav Bušov, CSc., z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno (viz www.triz.cz). Jím založená
asociace TRIZing je členem mezinárodní asociace TRIZ. Jan Baltus
Počkejte, nejprve jste mluvil o technickém
rozporu, teď hovoříte o fyzikálním rozporu,
trochu se v tom ztrácím. Můžete tyto pojmy
více vysvětlit?
Rozumím tomu, že zachytit poslechem obsah těchto pojmů není snadné. Proto studentům opakovaně říkám, že „není císařské cesty“
do TRIZu, osvojení této metodiky vyžaduje
pozorný poslech při výkladu, při výukových
příkladech ve cvičeních, také odpovídat na postupové kontrolní otázky a nakonec samostatně formulovat rozpory na reálných příkladech.
Umět formulovat technický rozpor a fyzikální
rozpor v řešeném problému totiž předpokládá,
že člověk překoná jistou mentální bariéru ve
svém pozorování, vnímání i verbálním vyjadřování. Formulovat rozpory neumíme, škola nás
to nenaučila. Přitom rozpor je klíčový pojem této metodiky, pojem (paradigma), který odlišuje
tuto metodiku od ostatních.
Uvedu obecnou formulaci rozporu technického a potom jednoduchý konkrétní příklad. Formulace technického rozporu v problému musí
obsahovat tři dílčí informace: Co chci zlepšit,
jaký způsob je dosud používán a co je tímto
způsobem zhoršováno. Stručně: Víme co, víme
jak, ale něco se zhoršuje. Příklad technického
rozporu: Chci dostat do článku co nejvíce textové informace. Zvolím použití menšího písma.
Ten zhorší komfort při čtení.
„Něco za něco“, tak to chodí nejen v technice,
ale i v životě. To je technický rozpor. Musí zmiňovat dva odlišné technické ukazatele (množství textu versus komfort čtenáře), které jsou
navzájem propojeny oním způsobem (zvolen
malý font písma). Jak jsme si řekli dříve, technický rozpor není slepou uličkou řešeného problému, je úlohou, a to proto, že technický rozpor je řešitelný s pomocí invenčních principů.
Obecná formulace fyzikálního rozporu v problému musí obsahovat opět tři dílčí informace:
Musí zmiňovat jeden komponent, jednu jeho veličinu a rozporné požadavky kladené
na hodnotu oné veličiny. Příklad fyzikálního
rozporu: Písmo (komponent) musí mít výšku
(veličina) malou i velkou (rozporné požadavky
na hodnotu výšky). Velkou výšku, aby se nezhoršil komfort čtení textu, i malou výšku, aby
se vešlo hodně textové informace. Vidíme, že
uvnitř technického rozporu lze vždy nalézt jeho
příčinu, totiž fyzikální rozpor. Technický rozpor
lze chápat jako následek, fyzikální rozpor je
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příčinou. A zmínili jsme, že fyzikální rozpory,
ač znějí paradoxně (považte, jak může být něco „velké i malé“), jsou řešitelné separačními
postupy, tj. rozdělením rozporných požadavků
a uspokojením požadavků buď v čase, nebo
v prostoru, nebo strukturálními změnami. Fyzikální rozpor je neuralgický bod problému, nejpřesnější možná formulace příčiny problému.
Přesnější formulace příčin neexistuje.
Netřeba dokazovat, že příčina s následkem
jsou spolu logicky propojeny. Technický rozpor
lze chápat jako projev problému na úrovni vně

FyZIKÁlNÍ ROZPOR
JE NEURAlgICKý
BOD PROBléMU,
NEJPŘESNěJŠÍ MOžNÁ
FORMUlACE PŘÍČINy
PROBléMU. PŘESNěJŠÍ
FORMUlACE PŘÍČIN
NEExISTUJE.
vnímaných technických parametrů, charakteristik, vlastností. Fyzikální rozpor lze chápat jako
vnitřní příčinu problému na úrovni jedné vnitřní
komponenty a jedné jeho fyzikální veličiny. Jak
jsem uvedl dříve, zviditelnit souvislosti mezi těmito rozpory v řešeném problému, zvlášť když
je v problému několik rozporů technických i fyzikálních, jak tomu bylo v případě turbínového
motoru, to je velmi „výživný“ poznávací čin
mapující celou problémovou situaci, jednotlivé
řešené problémy a také invenční kroky řešitelů.
Rozdíl mezi problémem a úlohou je zásadní.
Když hovoříme o problému, nevíme, jak jej řešit.
Ale když umíte problém konkretizovat a v problému formulovat typovou úlohu, pak jste učinili mentální krok, z problému jste učinili úlohu.
A víme z předchozího, že úlohy jsou úlohami
proto, že jsou známy postupy vedoucí k jejich
řešení. Víme, že typová úloha v podobě technického rozporu je řešitelná pomocí invenčních
principů a typová úloha v podobě fyzikálního
rozporu je řešitelná separačními postupy.
Příčinou všeho vývoje je rozpor a jeho překonání. Ale vždyť to je první zákonitost Hegelovy

dialektiky! Mimochodem, to mne od počátku
na metodice TRIZ fascinovalo, že má tak blízko
k filozofii a přírodním zákonům. TRIZ navíc je,
na rozdíl od všech jiných tzv. metod, metodou
instrumentální. To znamená, že ji lze použít jako metodický „nástroj“ vedoucí k řešení. Vnáší
do technické práce systémový přístup v rámci
analýzy a podporuje tvořivost během syntézy.
Tato metodika klade řešiteli na cestě k řešení
řadu otázek, ale nabízí také nápovědu, četná
doporučení, dává poučení krok za krokem, vede osvědčenými postupy.
TRIZ nabízí zobecněné znalosti a informace
v koncentrované a přitom názorné podobě,
podporuje řešitele znalostmi neobvyklé šíře,
ke kterým geniální a pracovitý jednotlivec dospívá sám možná až na konci úspěšné kariéry,
pokud vůbec.
Trochu to připomíná přerod myšlení pro
pochopení kvantové fyziky, před nějž byli
postaveni vědci, když byli nuceni při odhalení
zákonitostí chování malých částí hmoty
opustit pojetí přírodních jevů definovaných
Newtonem.
Technik s otevřenou hlavou by neměl mít
problém s pochopením systémového přístupu
a znalostmi podporovanou tvořivostí. Technické
systémy jsou umělé systémy vytvořené člověkem, na rozdíl od těch přírodních vytvářených
přírodou, a proto člověk do techniky s užitečnými funkcemi zaklel i nežádoucí efekty. Užitečné
i nežádoucí efekty jsou technice vlastní, také rozpory jsou technice vlastní, najdeme je všude. Příroda umí vznikající vývojové rozpory včas řešit,
používá k tomu svoje přírodní zdroje, naučila se
to evolučním vývojem. Když je velká úroda obilí,
bude hodně myší, a proto i hodně dravců, kteří
myši zdecimují… Je na člověku, aby se naučil
ve svých umělých systémech včas rozpoznat
rozpory a uměl je řešit, pokud možno dříve, než
se projeví škody. Je výzvou, zda budeme řešit
rozpory, až se výrazně projeví, a řešit je budeme
intuitivně, či drahou metodou „pokus-omyl“, anebo budeme schopni rozpory formulovat a řešit
v předstihu a zdokonalovat techniku cílevědomě,
systémovým přístupem, analyticko-syntetickou
metodikou, zda budeme kopírovat konkurenci,
nebo budeme o pověstný krok před ní.
www.osaka-gu.ac.jp, www.koreatrizcon.kr,
www.trizasia.com, www.aitriz.org

Speciál: PODPORA EXPORTU

ČR se neobejde bez pružného
exportu výrobků a služeb
Česká republika disponuje relativně malou, zato otevřenou ekonomikou. Vnitřní trh je odbytově limitován jak počtem, tak
solventností zdejších zákazníků. Navíc si na něm agilně počíná řada zahraničních výrobních, obchodních i investičních
subjektů. O to větší pozornost proto politická, výrobní i odbytová sféra věnuje začlenění ČR do mezinárodní dělby práce
a podpoře exportu. (uai)
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potvrzuje svou přitažlivost jak pro nová, tak pro
postupně modernizovaná zdravotnická pracoviště v desítkách zemí světa.
Třebaže se už nikdy nepodaří obnovit objemy exportu investičních celků z 2. poloviny
XX. století (chemičky, elektrárny, cukrovary,
pivovary, cementárny aj.), tuzemské firmy aktivně kooperují se svými zahraničními partnery
při realizaci velkých mezinárodních projektů.
Za všechny vzpomeňme alespoň producenty
turbín a energetických zařízení, vybavení pro
chemické a potravinářské provozy, komplety
dodávek pro výstavbu jaderných elektráren
apod.
Vedle tradičních oborů a jejich produkce do
struktury českého exportu stále razantněji vstupují moderní obory budoucí high-tech
ekonomiky. Na prvním místě to platí pro velmi
nadějné nanotechnologie a biotechnologie, pro
špičkový chemický malogabarit aj.
Třebaže na čele tuzemského exportního pelotonu figurují hlavně velcí producenti z řad automobilového průmyslu a strojírenství s nepřehlédnutelnou obcí svých subdodavatelů, nelze
si nepovšimnout, že postupně vzrůstá také
počet exportérů z malých a středních podniků.
Oproti roku 2011 se počet malých a středních
podniků participujících na vývozních operacích
zvýšil o 15 %.
Řadu let české firmy kritizovaly politickou
exekutivu, že jejich zahraničněobchodním aktivitám věnuje (na rozdíl od jiných vlád zemí
EU28) jen malou pozornost. To se v posledním
období mění k lepšímu. Vznikla a postupně se
zdokonaluje Jednotná zahraniční síť, kterou
tvoří ekonomičtí diplomaté na zastupitelských
úřadech ČR a pracovníci zahraničních kanceláří
CzechTrade. V gesci MPO, MZV a CzechTrade
vloni vzniklo Klientské centrum pro export. Vývozci mohou pro své operace hledat inspiraci
a exaktní informace na Zelené lince pro export.
Postupně se také zdokonaluje obsah Katalogu služeb, který integruje služby MZV, MPO,
CzechTrade a Jednotné zahraniční sítě.
Ve výčtu exaktních kroků a opatření na
podporu českého exportu by bylo možné
pokračovat. O konkrétních výsledcích však
na mezinárodních odbytištích nerozhodnou
pouze výkony politické nadstavby, ale především konkrétní parametry a ceny výrobků

HDP

Č

R je pevnou součástí nejenom euroatlantických obranných struktur, ale i opětovně dynamických mezinárodních výrobních a obchodních vztahů. Loňský i letošní rok
jsou pro naše výrobce a exportéry techniky
pozitivní. Globální ekonomická krize odezněla a tuzemští exportéři stále častěji přicházejí
s dobrými zprávami o nových kontraktech.
Podle zatím už uzavřených bilancí roku 2014
náš vývoz vzrostl o 14 %, dovoz o 12 %, aktivní
saldo obchodní bilance dosáhlo 442 mil. Kč
(ve srovnání s rokem 2013 to bylo o 91 mld.
Kč více). Soudě podle prvních bilancí za období
leden–srpen 2015 se český export na podobné trajektorii nachází i letos. Pololetní objemy
vývozu, dovozu i obchodní bilance považují
ekonomičtí experti dokonce za největší v historii
samostatné ČR.
Nejvýznamnějším ekonomickým a obchodním partnerem ČR je eurozóna a Německo. Do
států eurozóny směřuje 64 % celkových vývozů. Oborově náleží dominantní úloha českému průmyslu. Komoditně: vývozu automobilů,
strojírenské a energetické produkci. Automobily
z Mladé Boleslavi, Nošovic u Frýdku-Místku
a z Ovčár u Kolína dobře zná celá Evropa. Po
Evropě, ale i po severní Americe jezdí stále více
českých tramvají. Česká medicínská technika

Nominální objemy celkového HDP a vývozu
a dovozu ČR (v mld. Kč) a podíl vývozu a dovozu
na HDP (v %), 2013

a služeb exportérské základny. A dále jejich
schopnost umět si najít správnou pozici ve
správnou dobu na správných odbytištích.
Čelit zostřující se konkurenci stále inovativnější, provozně spolehlivější produkcí. Schopnost nové výrobky nejenom dobře prodat,
ale také zabezpečit jejich spolehlivý záruční
i pozáruční servis, příp. zabezpečit proškolování personálu kupující strany, která je bude
v praxi využívat.
Současný svět je dynamický. Nejenom v politické, ale i v ekonomické rovině. Jsme proexportní země a české firmy musejí aktivně
vyhledávat nové trhy, nová uplatnění pro svou
produkci. Ne vždy a všude budeme disponovat
potřebnými kapacitami. Kde však síly a zkušenosti českým firmám dosud chybějí, tam se
musejí rychle naučit svůj výrobní a odbytový
potenciál agregovat v rámci mezinárodních
aliancí. Management nejedné tuzemské firmy
spoléhá na tradiční odběratele a tradiční teritoria. To se mu v dlouhodobém výhledu nemusí
vyplatit. Naopak řada českých podniků se již
může pochlubit úspěšnými výsledky v tzv. třetích zemích.
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Exportní strategie ČR platí
do roku 2020
Vláda ČR schválila Exportní strategii ČR, která vymezuje strategický rámec
proexportní politiky a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu a jejich
cíle pro období 2012–20. Dokument zpracovalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR. (zm)

Dlouhodobá koncepce spočívá
na třech hlavních pilířích:
zpravodajství pro export,
rozvoji exportu a
❱ podpoře obchodních příležitostí.
Strategii vytvořilo 12 základních projektů. Dokument pojmenovává jejich hlavní cíle a atributy. Jednotlivé části jsou prováděny řadou
přesných opatření, jejichž záměrem je restrukturalizace a zefektivnění podpory exportu.
Exportní strategie ČR vychází ze současného
stavu české ekonomiky, tedy z aktuální kondice českých firem, jejich oborového složení,
kapitálové síly, technické i technologické úrovně českých výrobků a služeb apod. Zároveň
respektuje situaci na evropských a světových
trzích, resp. vývoj na hlavních vývozních odbytištích ČR, a aktuální stav na globálních finančních trzích.
Jedním z klíčových principů Exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů
pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy jsou identifikovány
na základě růstového potenciálu, absorpční
schopnosti a kompatibility ve vztahu k české
ekonomice. Přitom platí, že země EU28 stále
představují (a budou představovat i v budoucnu) nejdůležitější odbytiště českého exportu.
Prioritní snahou celého projektu je zaměřit se na udržení stávajících pozic a na další
rozvoj především v segmentu malých a střed❱
❱

ních podniků. Ze zemí mimo EU28 definuje Exportní strategie 12 prioritních zemí pro
české vývozce a podnikatelskou spolupráci.
Jsou to Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán,
Mexiko, RF, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA
a Vietnam.
Strategie rovněž vyzdvihla cílenou skupinu
25 tzv. zájmových zemí: Angola, Argentina,
Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko,
JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko,
Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE,
Švýcarsko a Thajsko.
Exportní strategie ČR navázala na Strategii
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–20, kde je deklarována hlavní vize
a cíl, aby se ČR do roku 2020 stala jednou z 20
nejvíce konkurenceschopných zemí světa.
Vláda podrobuje plnění Exportní strategie
ČR každoročnímu hodnocení. Výroční zprávy obsahují informace o přijatých opatřeních
k realizaci Strategie, exekutivní shrnutí konkrétních aktivit realizovaných na podporu
exportu, investic a obchodní politiky, jež jsou
zasazeny do širšího kontextu vývoje světové
ekonomiky.
Zprávy se rovněž zabývají fungováním řídicího mechanismu Exportní strategie. Pro naplnění cílů Exportní strategie je klíčové aktivní zapojení nejen zainteresovaných resortů a institucí,
ale především podnikatelské sféry. Postupně

došlo k rozšíření zahraniční sítě, k rozšíření
a zpřístupnění informačních služeb pro exportéry, byla podpořena diverzifikace exportu do
mimoevropských zemí, exportní financování, marketingová podpora v zahraničí a počet
podnikatelských misí v zahraničí pod záštitou
vrcholových představitelů státu.
Velký důraz se klade na rozšiřování informačních služeb pro exportéry, poskytovaných
zdarma. K tomu mj. vznikl pro zainteresované
firmy portál Zpravodajství pro export s paralelně vytvořenou Klientskou a Partnerskou zónou.
Firmy ocenily také marketingovou podporu
v zahraničí.
Zatím poslední Zprávu o plnění Exportní strategie ČR pro období 2012–20 (exekutivní shrnutí za rok 2014) vzala vláda ČR na vědomí 13.
května 2015. Přitom bylo mj. zdůrazněno, že
zahraniční obchod ČR citlivě reaguje na změny
na globálních trzích. Přes zostřené geopolitické
napětí na Východě a oslabení směnného kurzu
koruny zahraniční obchod ČR v roce 2014 překonal rekordy předchozího roku. Celkový vývoz
za rok 2014 přesáhl částku 3,6 bil. Kč, což je
o 13,5 % více než v roce 2013. Export v loňském roce těžil zejména z dobré situace na evropských automobilových trzích a z poptávky
po výrobcích dalších oborů zpracovatelského
průmyslu. Jakkoliv byly výsledky zahraničního obchodu ovlivněny oslabením koruny, i meziroční srovnání jeho hodnot (v eurech) řadí ČR
mezi členské státy EU28 s největší dynamikou
růstu vývozu a dovozu.
Prvořadým úkolem státu musí být podpora
českých firem v boji o zakázky na globálních
trzích, aby proexportní politika vlády reagovala
na hlavní potřeby vývozců. Stát se musí snažit
zajistit českým vývozcům stejné či srovnatelné podmínky a podporu, na jakou jsou zvyklí
jejich konkurenti, a formou vhodných opatření
a podpor aktivně přispívat ke zvyšování počtu
českých exportujících firem, a to i z řad malých
a středních podniků.

Portfolio služeb v roce 2014
zahrnovalo čtyři základní oblasti:
poradenství,
vzdělávání,
❱ informační služby a
❱ služby zahraniční sítě.
❱
❱
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Zahraniční obchod v srpnu 2015 přibrzdil?
Podle předběžných údajů skončila bilance zahraničního obchodu v srpnu v národním pojetí v běžných cenách deficitem
0,1 mld. Kč, a to ve srovnání s přebytkem 1,1 mld. Kč v srpnu 2014. Naposledy byla bilance zahraničního obchodu v mínusu
v prosinci 2014. Tehdy deficit dosáhl hodnoty 5,6 mld. Kč. (KAR)

C

elkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles
přebytku bilance strojů a dopravních
prostředků o 2,2 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 0,8 mld. Kč, průmyslového spotřebního
zboží o 0,4 mld. Kč a surovin o 0,3 mld. Kč.
Deficit obchodu s chemickými výrobky se prohloubil o 2,3 mld. Kč. Příznivý vliv na celkovou
bilanci mělo hlavně zmenšení schodku bilance
minerálních paliv o 4,0 mld. Kč a zvýšení přebytku bilance s nápoji a tabákem o 0,3 mld. Kč.
Saldo zahraničního obchodu se státy EU28
skončilo přebytkem 38,2 mld. Kč a bylo tak
meziročně o 2,3 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 3,5 mld.
Kč (na 37,3 mld. Kč).
Vývoz v národním pojetí se v srpnu 2015
meziročně zvýšil o 3,9 % (na 230,4 mld. Kč)
a dovoz o 4,5 % (na 230,6 mld. Kč).
V lednu až srpnu dosáhl přebytek obchodní
bilance v národním pojetí 107,5 mld. Kč, což
představovalo meziroční pokles o 2,6 mld. Kč.
Přitom od začátku roku stoupl meziročně vývoz
o 6,5 % a dovoz o 7,0 %.
Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního
obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný
obchod se zbožím realizovaný mezi českými
a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví
mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční
pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá

výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu
mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto
údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou
sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v srpnu zvýšil vývoz
o 3,0 % a dovoz o 4,1 %.
Meziměsíčně po sezónním očištění klesl
vývoz o 4,2 % a dovoz o 5,2 %. Trend vývoje
ukazuje na pokles vývozu o 1,9 % a dovozu
o 0,9 %.
Vývoz a dovoz přepočtený na eura v srpnu
meziročně vzrostl o 6,0 % a 7,1 %, při vyjádření
v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší
o 11,4 % a 10,4 %.
Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí
(zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty
262,5 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na
území ČR) hodnoty 245,0 mld. Kč.
Meziročně se celkový vývoz a dovoz strojů
a dopravních prostředků zvýšil o 0,9 % (1,2 mld.
Kč) a o 4,7 % (4,5 mld. Kč). Vzrostl zejména
vývoz a dovoz elektrických zařízení, přístrojů
a spotřebičů (o 2,7 mld. Kč a o 1,3 mld. Kč),
silničních vozidel (o 1,9 mld. Kč a o 3,0 mld.
Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných
v průmyslu (o 1,4 mld. Kč a o 1,1 mld. Kč). Klesl
vývoz a dovoz výpočetní techniky (o 4,7 mld.
Kč a o 1,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 7,1 % (1,6 mld. Kč). Dovoz ropy
klesl hodnotově o 30,8 %, zatímco naturálně se

zvýšil o 5,9 %. Dovoz zemního plynu byl vyšší
o 51,7 % v hodnotovém vyjádření a o 57,9 %
v naturálním vyjádření.
V lednu až srpnu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 6,7 % a o 7,8 %.
Experti opakovaně poukazují na vliv importu
levné ropy. Kdyby se ceny ropy pohybovaly na
vyšších hodnotách, český zahraniční obchod
by v srpnu 2015 vykázal podstatně horší bilance. Třebaže tempa růstu importu jsou impozantní, nižší ceny ropy ovlivňují jeho celkovou
hodnotu.
Nepřehlédnutelný dopad na citovanou bilanci mají rovněž sezonní faktory. Exportní
aktivita v letních měsících periodicky klesá.
Letos v srpnu došlo k akumulaci hned několika velkých celozávodních dovolených, a to
ještě v mimořádně významném exportním
segmentu – v automobilovém průmyslu.
Tuzemské automobilky letos vyrobily o 10 %
vozů méně.
Činit předčasné pesimistické závěry není na
místě. Ve zbytku roku je český zahraniční obchod schopen letní skluz vyrovnat. Varovný je
ale meziroční pokles přebytku bilance strojů
a dopravních prostředků, polotovarů a materiálů, průmyslového spotřebního zboží a surovin, v kombinaci s deficitem obchodu s chemickými výrobky. Naopak mezi pozitiva třeba
připočíst zmenšení schodku v obchodu s minerálními palivy (o 4 mld. Kč) a zvýšení přebytku
obchodu s nápoji a tabákem (o 0,3 mld. Kč).
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Vladimír Bärtl:
„Český vývoz uspokojivě stoupá“
Dynamika i konkrétní objemy tuzemského exportu v posledním období rostou. „Čemu přičítáte tento úspěch?“ zeptali jsme se
Ing. Vladimíra Bärtla, náměstka ministra průmyslu a obchodu, jenž řídí sekci Evropské unie a zahraničního obchodu:

A

no, statistika českého exportu nám
v poslední době skutečně dělá radost.
Rok 2014 byl ve zvýšení dosaženého
vývozu opět přelomový. Nárůst o více než
440 mld. Kč (tedy téměř o půl bilionu korun) je
velmi dobrým výsledkem českých firem představujícím možnosti, kterých je naše ekonomika schopna dosáhnout.
Samozřejmě na tyto výsledky má vliv celá
řada dalších faktorů: od kondice našich největších obchodních partnerů přes politiku ČNB
v otázkách kurzu koruny až po hospodářsko-politický vývoj na hlavních světových trzích.
Věříme, že růstu vývozu z ČR napomáhá také
série opatření našeho ministerstva a celkově
současné vlády na podporu exportu, které se
již podařilo implementovat.
Ve střednědobé analýze českého vývozu
však také nacházím několik podstatných detailů, jimž přikládám velkou důležitost, zejména pro další směřování českého zahraničního
obchodu. Mám tím na mysli hlavně zvyšující
se podíl malých a středních firem na celkovém
vývozu a jejich důležitost v naší ekonomice
obecně.
Na druhé straně nelze nevidět ani některé
rezervy v dosavadním vývoji českého exportu. Z vašeho pohledu: které volají po rychlém
a razantním řešení?
Český vývoz meziročně uspokojivě stoupá.
Čtvrtý rok v řadě máme aktivní bilanci. Tedy vyvážíme více, než dovážíme. Neméně
dynamicky se však vyvíjí i dovoz. Což svědčí o tom, že tvorba přidané hodnoty v zahraničním obchodě (ač také mírně stoupá)
není ideál ní. Na 1 Kč vývozu spotřebujeme
v průměru více než 0,70 Kč dovozu. Statistika potvrzuje, že jsme opravdu (vyjádřením
průměru) „montovnou“ a přidaná hodnota
je nižší, než např. v porovnání se SRN nebo
Rakouskem. Zčásti to může být způsobeno
tím, že v našem vývozu masivně převyšuje
export zboží nad exportem služeb. Stále to
má dostatečnou vypovídací hodnotu. Okolní
státy zkrátka dokážou ke svému zboží připojit
více národní přidané hodnoty. Tímto směrem
se musíme zlepšovat.
Je třeba podpořit zvýšení tvorby vlastní přidané hodnoty českých exportérů, jejich invencí,
originality, konkurenceschopnosti a investic do
všech oblastí (např. větší kapitalizace průmy-
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STÁVAJÍCÍ KONCEPCE
NEUPŘEDNOSTŇUJÍ
NĚJAKÉ ODVĚTVÍ NA
ÚKOR JINÉHO. CÍLEM JE
VYTVÁŘET CO NEJLEPŠÍ
PODMÍNKY PRO RŮST
KONKURENCESCHOPNOSTI
NAŠÍ ZEMĚ NAPŘÍČ
OBORY.

slových práv nebo práv duševního vlastnictví
obecně). Napomohla by i větší míra tvorby samostatného unikátního know-how, nebo přímé
oslovení perspektivních trhů s vlastní finální
produkcí. Nikoliv jen dílčí dodávky do zboží
„Made in Germany“. Proto je třeba podporovat inovativní a perspektivní ryze české firmy.
Podporovat export vývozních celků. Nikoliv
jen dílčích dodávek. To je ale otázka dlouhodobější systematické cesty, kterou nastupujeme. Rychlá a razantní řešení jsme realizovali
hlavně během prvního roku nové vlády pro
nastavení efektivní a jednotné podpory exportu
a pro spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí ČR a ostatními resorty, což se nám (věřím)
podařilo.

Kritici současné koncepce zahraničního
obchodu opakovaně zdůrazňují, že jeho
hnací silou je automobilový průmysl
a široké portfolio s ním kooperujících firem
a oborů. Tento trend potrvá i do budoucna,
anebo se už daří jej postupně doplňovat
a rozšiřovat o další obory a podnikatelské
subjekty?
Skutečnost, že hnací silou našeho exportu je
automobilový průmysl a portfolio subdodavatelů a kooperujících oborů, není výsledkem
žádné současné koncepce zahraničního obchodu, nýbrž jednoduše konkurenceschopností tohoto segmentu. Obdobně jako případ
textilního a obuvnického průmyslu, který měl
v naší zemi historicky velmi silnou pozici a nyní
je ve velkém útlumu.
Stávající koncepce neupřednostňují nějaké
odvětví na úkor jiného. Cílem je vytvářet co
nejlepší podmínky pro růst konkurenceschopnosti naší země napříč obory. Nabízet efektivní
podporu a minimalizovat administrativní zátěž.
Samozřejmě, že zároveň podporujeme oblast
vědy, inovací, aplikovaný výzkum apod. Věříme,
že tak jako se Česká republika dostala na špici
(např. v nanotechnologiích), tak se nám bude
dařit prosazovat se i v dalších oborech.
Rád bych zmínil ještě jeden pohled. Podnikatelskou činnost k 31. 12. 2013 v ČR vykonávalo
podle ČSÚ celkem 1 124 910 právnických a fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0–249).
Podíl malých a středních podniků na celkovém
počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2013 činil 99,83 %. Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků v roce 2013
dosáhl počtu 1 782 000. Podíl zaměstnanců
malých a středních podniků na celkovém počtu
zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce
2013 činil 60 %. Podíl přidané hodnoty malých
a středních podniků na celku ČR tvořil 54,8 %.
V roce 2013 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu malých a středních podniků o 75 485 mil.
Kč, tj. o 4,7 %. Podíl malých a středních podniků
na celkovém dovozu v roce 2013 byl 58,4 %
a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu 53,6 %.
Malé a střední podniky jsou pro nás zásadní
skupinou firem. A z toho se odvíjejí také naše cíle: zvýšit počet exportujících podnikatelů, zejména z řad malých a středních podniků, a dále posílit počet exportujících podnikatelů mimo EU28,
opět zejména z řad malých a středních podniků.
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Státní orgány v posledním období rozpracovávají ucelený systém podpory tuzemského
exportu. Kde vidíte jeho silné stránky a které
momenty bude třeba ještě dopracovat?
Rámec aktivit státu v oblasti podpory exportu
tvoří Exportní strategie 2012–2020. Její podoba bude aktualizována tak, aby reagovala na
současné geopolitické události, byla více flexibilní a odrážela nové potřeby exportérů.
Revidován bude zejména základní koncept
seznamu prioritních a zájmových zemí, jenž
bude doplněn oborovým přístupem určujícím
klíčové trhy na základě konkrétních identifikovaných příležitostí. Zasazení do širšího strategického rámce zajistí provázání s dalšími strategickými dokumenty, např. s Národní inovační
strategií či s Koncepcí zahraniční politiky.
Další změny exportní strategie proběhnou
především v oblasti implementace. Současný počet 12 projektových týmů bude výrazně
racionalizován a redukován, pro implementaci budou využity také již existující systémové
řídicí nástroje a pracovní skupiny. Nový směr
implementace Exportní strategie bude vyjádřen v souboru strategických záměrů na kratší
období s větší měrou flexibility a reálnou měřitelností dosažených výsledků.
K plánovaným krokům se získává zpětná
vazba na zasedáních Řídicího výboru pro implementaci Exportní strategie, v němž zasedají
zástupci organizací zapojených do podpory exportu, představitelé firemních reprezentací a další
sociální partneři. Mnoho z plánovaných opatření
je již v praxi implementováno. Jde především
o společné aktivity na poli podpory exportu
a ekonomické diplomacie MPO a MZV. A právě
úzká spolupráce MPO s MZV, vytvoření Jednotné zahraniční sítě, Klientského centra pro export,

společného Katalogu služeb a nastavení efektivní
spolupráce mezi těmito dvěma resorty s rozdělením kompetencí a sdílením informací považuji
rozhodně za úspěch a silnou stránku s vysokou
přidanou hodnotou pro naše exportéry.
Některá tradiční odbytiště českého zboží
a služeb jsou po globální ekonomické krizi
anebo vlivem aktuálních politických a ekonomických situací pro tuzemské exportéry
momentálně těžko dostupná. Čím a jak jim
resort MPO pomůže při hledání nových a perspektivních trhů a partnerů?
Budujeme efektivní a flexibilní systém podpory
exportu, který bude schopen alespoň v rámci
možností České republiky pružně reagovat na
vývoj a změny v globálním světě. Současné
tendence směřující k diverzifikaci vývozu na více trhů jsou rozhodně správné a je třeba v nich
pokračovat. Rozložení rizik je ostatně základním bezpečnostním mechanismem každého
podnikání.
Vracíme se do teritorií, kde máme historické
vazby a šanci na úspěch – do Afriky a jižní
Ameriky. Posilujeme v Asii. Často opět startujeme naše obchodně-ekonomické aktivity
v perspektivních zemích, z nichž předchozí
vláda v minulých letech naše zástupce neuváženě stahovala. Výsledky vývozu do zemí
mimo EU28 se meziročně zlepšují a je třeba
podotknout, že i desetiny procenta (např. na
trzích jižní Ameriky nebo Asie) znamenají v absolutních číslech obrovské částky a stovky pracovních míst. Expanze na nové, exotičtější trhy
však neznamená odklon od tradičních partnerů. Německo bude pravděpodobně vždy naším
historickým a logicky i nejsilnějším obchodním
partnerem.

Vývozní podniky se při svých zahraničních
obchodních aktivitách v cílových teritoriích
neobejdou jak bez dobré spolupráce s českou
diplomatickou službou, tak ani bez fundovaných služeb CzechTrade, ČEB a EGAP.
V minulosti zazněla na jejich adresu i nejedna kritika. Co už se resortu podařilo změnit
k lepšímu a na co se zaměříte v nejbližším
období?
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsme
během loňského roku navrátili agenturám
CzechTrade a CzechInvest jejich původní
pracovní náplň, což se (např. u CzechTrade)
rychle promítlo i do rekordních výsledků
agentury. Uzavřeli jsme Rámcovou dohodu
s MZV, jež řeší primárně vytvoření Jednotné zahraniční sítě, složené ze zahraničních
kanceláří CzechTrade a obchodně-ekonomických úseků na ZÚ, spuštění Klientského
centra a vytvoření jednotného Katalogu služeb. Celý systém již funguje a máme na něj
od firem mnoho pozitivních ohlasů. Dále jsme
zahájili revizi Exportní strategie 2012–2020
s akcentem na potřeby důležitých exportních
oborů a diverzifikaci exportu, samozřejmě za
aktivní účasti SPD, HK, KZPS, AMSP, ČKOS
a dalších hráčů.
Řídicí výbor Exportní strategie ČR, vedený
ministrem J. Mládkem, se také jednomyslně
shodl na nutnosti zachování EGAP i ČEB ve
stávajícím bankovním rámci, pod supervizí akcionářů i ČNB. Pracujeme na tom, aby služby
těchto dvou finančních domů byly pro české
exportéry výhodnější než konkurenční produkty v komerční sféře. Navíc, aby paleta trhů, na
nichž oba subjekty své služby nabízejí, byla
směrem k požadované exportní diverzifikaci
(fm)
ještě pestřejší.

www.technickyportal.cz
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Efektivní nástroje pro podporu exportu
Exportující firmy mohou využít k úspěšné realizaci svých zahraničněobchodních operací řadu nových podpůrných opatření,
služeb a nástrojů. (ex)

Klientské centrum pro export
Jednotné kontaktní místo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR pro české podnikatele, kteří
chtějí expandovat na zahraniční trhy, nabízí
podnikatelům konzultace jejich exportních
a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů
ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je
schopné zprostředkovat služby ve více než
90 zemích světa.
Vybraný exportní specialista poradí klientovi podle charakteru požadavku, usnadní jeho
orientaci v systému státní podpory exportu
a bude s ním v kontaktu po celou dobu zpracování požadavku. Na Klientské centrum pro export se lze obracet s dotazy k exportu nebo na
služby z Katalogu služeb Jednotné zahraniční
sítě. Klientské centrum nabízí služby malým
a středním podnikům, ale i velkým společnostem se zakázkami většího rozsahu.

JEDNoTNé KoNTAKTNí
MíSTo MINISTERSTVA
PRůMySLU
A oBCHoDU ČR
A MINISTERSTVA
ZAHRANIČNíCH
VěCí ČR PRo ČESKé
PoDNIKATELE, KTEří
CHTěJí ExPANDoVAT
NA ZAHRANIČNí TRHy,
NABíZí PoDNIKATELůM
KoNZULTACE
JEJICH ExPoRTNíCH
A INVESTIČNíCH ZáMěRů.

Konkrétní službu či dotaz zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře
CzechTrade, příp. specialisté podle požadovaného zaměření. Z důvodů sjednocení přístupu
ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny
základní služby při prvotním zájmu exportérů
o vstup na trh poskytovány zdarma. Na ně navazují další specializované služby (viz Katalog
služeb).
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Informace o Klientském centru pro export
jsou k dispozici v rubrice zahraniční obchod
na webových stránkách www.businessinfo.cz;
www.mpo.cz nebo www.mzv.cz. Specialisty
Klientského centra pro export lze kontaktovat
i telefonicky na čísle: +420 224 907 576,
e-mailem na adrese kcexport@businessinfo.cz
nebo přímo v sídle agentury CzechTrade.

Zelená linka pro export (ZLPE)
Jejím hlavním úkolem je zprostředkovat
aktuální informace. ZLPE společně s informačním portálem Businessinfo.cz, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
a Klientské centrum pro export (provozované
agenturou CzechTrade a Ministerstvem zahraničních věcí ČR), vede k úspoře času při přípravě exportu. Kromě informací o exportu je ZLPE
schopna rovněž zprostředkovat informace týkající se importu do ČR.
ZLPE je k dispozici na bezplatném telefonním čísle 800 133 331, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Dotazy lze zaslat
rovněž pomocí elektronické pošty, a to na:
export@mpo.cz nebo na: info@czechtrade.
cz. Aktuální informace o činnosti ZLPE jsou
k dispozici na:
www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/
podporaexportu.

ZLPE spolupracuje s řadou institucí státní správy, s ekonomickými diplomaty zastupitelských
úřadů a generálních konzulátů ČR v zahraničí.

Přehled nejdůležitějších institucí,
s nimiž ZLPE spolupracuje:

Generální ředitelství cel – zabývá se spíše
dovozní problematikou. Českým exportérům
však může poskytnout závazné celní zařazení výrobku a prostřednictvím své informační
kanceláře nabídnout užitečné rady a doporučení týkající se celní problematiky.
www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/
zakladniinformace/primo-rizene-organizace/
generalnireditelstvi-cel
❱ Hospodářská komora ČR – organizuje pro
české firmy podnikatelské mise, podnikatelská fóra se zahraničními obchodními delegacemi a také vzdělávací akce zaměřené na
sdílení praktických zkušeností z realizace exportních obchodních případů. HK ČR je partnerem vlády a ministerstev při prosazování
návrhů české podnikatelské sféry na usnadnění podmínek pro export zboží a služeb.
www.komora.cz
❱ Státní rostlinolékařská správa – vydává rostlinolékařské osvědčení (fytocertifikáty) na vývozy rostlin a rostlinných produktů do třetích
zemí. Na vnitřním trhu EU kontroluje plnění
❱
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požadavků stanovených Evropskou komisí.
Informuje také o podmínkách na dřevěný
obalový materiál.
www.srs.cz
❱ Státní veterinární správa – mj. zajišťuje
ochranu území ČR před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů ze
zahraničí.
eagri.cz/public/web/svs/portal/
❱ Státní zemědělský intervenční fond – poskytuje dotace a vývozní licence pro vývozce
vybraných zemědělských komodit do třetích
zemí. Pomáhá výrobcům potravin při propagaci na zahraničních trzích, nabízí marketingové poradenství a služby či napomáhá při
získávání finančních prostředků pro perspektivní projekty.
www.szif.cz/cs
❱ SOLVIT – pomáhá při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského
práva ze strany správních orgánů členského státu EU vůči občanovi či podnikateli.
Tvoří je síť navzájem kooperujících center.
Nachází se v každém členském státě EU
a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na
Islandu.
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/
❱ Svaz průmyslu a dopravy ČR – českým exportérům nabízí podnikatelské mise, semináře a konference zaměřené na navázání spolupráce v zahraničí a k získání nových podnikatelských příležitostí. Organizuje rovněž
prezentace na veletrzích a výstavách. Svaz
je poradním a konzultačním partnerem pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR při přípravě
strategií obchodně ekonomických zájmů naší
republiky v zahraničí.
www.spcr.cz
❱ Enterprise Europe Network – tato celoevropská síť mj. poskytuje poradenství v oblasti
vnitřního trhu EU, podnikání v rámci EU, evropské legislativy a národních předpisů. Čeští
vývozci zde mohou mj. získat informace
o založení podniku v jiném členském státě
EU, o realizaci zakázky v zahraničí prostřednictvím vyslaných pracovníků a o evropské
legislativě a právu jednotlivých členských
zemí EU.
www.enterprise-europe-network.cz/cs
❱ Agentura CzechInvest – posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních
podnikatelů, podnikatelské infrastruktury,
inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb
a technologických center. Poskytuje informace o možnostech podpory pro malé
a střední podnikatele a je také implementačním orgánem dotačních programů financovaných jak ze státního rozpočtu, tak
z prostředků EU.
www.czechinvest.org

❱

ProCoP – poskytuje výrobcům a distributorům bezplatné informace o technických požadavcích, které kladou na neharmonizované
zboží české předpisy.
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrnitrh/
pozadavky-na-vyrobky

Portál www.BusinessInfo.cz
Je základní součástí informační sítě pro podnikatele a exportéry. Jeho realizátorem je
Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade), příspěvková organizace Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Zveřejňuje informace
z meziresortní spolupráce pro podporu exportu
mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zajišťuje
podnikatelům a zejména exportérům publikace informací z různých institucí veřejné správy,
z komor a svazů aj.
Rubrika Zahraniční obchod poskytuje zahraničněobchodní informace z oficiálních
zdrojů (zastupitelské úřady Ministerstva
zahraničních věcí ČR, zahraniční kanceláře
CzechTrade aj.), přehled o společné nabídce
služeb státu v zahraničí, o aktuálních exportních příležitostech a ověřené poptávky ze
zahraničních kanceláří CzechTrade a letos
i nově zpracované souhrnné teritoriální informace z více než 170 zemí s propojenými
exportními příležitostmi. Pro exportéry je na
portále nově k dispozici tzv. Mapa oborových
příležitostí, která popisuje oborově potenciální
souhrnné příležitosti pro exportéry v jednotlivých zemích.
www.businessinfo.cz/zo

Exportní příležitosti
zahraniční poptávky,
zahraniční projekty a tendry,
❱ zahraniční investiční příležitosti,
❱ mapa oborových příležitostí.
www.businessinfo.cz/cs/zahranicniobchodeu/databaze-exportni-prilezitosti.html
❱
❱

Státní podpora exportu
Ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho
specializovaných institucí pro exportéry (zastupitelské úřady Ministerstva zahraničních
věcí ČR, CzechTrade, ČEB, EGAP), včetně
základních dokumentů proexportní politiky
ČR. Exportéři se mohou obracet na Klientské
centrum pro export, kde mají možnost osobně
konzultovat své plány vstupu na zahraniční
trhy.
www.businessinfo.cz/cs/zahranicniobchodeu/statni-podpora-exportu.html

Zpravodajství pro export
Ve spolupráci s partnerskými organizacemi
ze státní i komerční sféry vznikl v rámci BusinessInfo.cz sub-portál Zpravodajství pro export.
Exportérům poskytuje rychlé informace o zahraničních trzích, aktuální kontakty a rozcestník konkrétních služeb. Podnikatelům přináší
microsite úsporu času a zároveň jim poskytuje
rychlý přehled o nových možnostech pro pronikání na zahraniční trhy.
www.businessinfo.cz/exportnizpravodajstvi

Vstup do podnikání / Jednotné
kontaktní místo
BusinessInfo.cz slouží mimo podporu exportu
také jako centrální elektronická verze Jednotných kontaktních míst. Podnikatelé zde najdou
podrobné a garantované návody, jak založit
živnost pro více než 180 podnikatelských činností z různých oborů, se zvláštním zaměřením
na poskytování služeb v rámci EU. Návody popisují postup při získávání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti,
včetně formulářů a žádostí.
www.businessinfo.cz/cs/fazepodnikani/
zahajeni-podnikatelskecinnosti/pruvodcezalozenim-zivnosti-ifirmy.html
ZDROJ DAT: EXPORT V KOSTCE,
NABÍDKA SLUŽEB STÁTU PRO EXPORTÉRY
V ROCE 2015 (AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ)

www.technickyportal.cz

29

Speciál: PODPORA EXPORTU

K. Bureš:
„Snažíme se naslouchat
exportérům a plnit jejich cíle“
Česká exportní banka (ČEB) už dvě desítiletí pomáhá českým exportérům prosadit se na zahraničních trzích.
„ČEB je moderní banka, která se přizpůsobuje potřebám svých klientů,“ říká její předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Karel Bureš. (uai)
ČEB slaví v letošním roce 20 let existence
a čeští exportéři se při svých zahraničně-obchodních aktivitách často neobejdou bez úzké spolupráce s ní. Pro detailnější informovanost čtenářů: lze sumarizovat výsledky vámi
řízené banky od začátku jejího působení?
Určitě ano. Za dobu svého působení se ČEB podařilo realizovat přes 1 200 obchodních případů
ve více než 80 zemích světa v objemu, který
přesahuje 380 mld. Kč. Jen pro ilustraci: každá
z těchto miliard podpořila v české ekonomice
stovky pracovních míst. Tady se nejedná pouze
o export a ekonomiku, ale skrze ně i o podporu
dobrého jména České republiky v zahraničí.
Co se ČEB z vašeho pohledu podařilo v tomto
jubilejním roce nejvíce?
V tuto chvíli mě nejdřív napadá úplně čerstvá
zpráva z ratingové agentury Standard & Poor‘s.
ČEB potvrdila rating na úrovni AA-/A-1+ se stabilním výhledem, a to především díky podpoře
akcionářských ministerstev, která označila
ČEB jako klíčovou pro český export. Dále jsme
uzavřeli dohodu o spolupráci s několika zahraničními bankami, dokončili více zajímavých obchodních případů v řádu několika miliard korun
a spolu s našimi exportéry finalizujeme další
významné obchody.
Vašimi klienty jsou zejména zahraniční
odběratelé. Jaké produkty nabízíte tuzemské
exportující klientele? Které instrumenty by si
podle vašeho mínění zasloužily větší zákaznickou pozornost?
Kromě předexportních a exportních úvěrů
nabízíme také řadu Trade Finance produktů.
Produktové nástroje, které si určitě zaslouží
větší pozornost, jsou např. proexportní záruky.
Ty poskytujeme jako zajištění pro úvěr čerpaný u komerčních bank. Dalšími jsou bankovní
neplatební záruky nebo odkupy pohledávek.
Především v případě odkupu pohledávek
z kontraktu a proexportních záruk se jedná
o produkty, jimiž se odlišujeme od jiných bank
a jsme v tomto směru jedineční.
Ani ČEB se v posledním období nevyhnula
některým organizačním a personálním změ-
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nám. Jak se to promítlo do zvýšení kvality
služeb pro tuzemské exportéry?
Období hospodářské krize 2008–2011 bylo
i pro ČEB velmi náročné. Došlo k realizaci
několika problematických obchodů. Banka
si z tohoto období vzala ponaučení. Změnila své vnitřní postupy a stanovila si novou
strategii.
Výsledkem je modernizovaná banka, která se přizpůsobuje potřebám svých klientů,
zvláště ze segmentu malých a středních
podniků. Ten je v tuzemsku hodně zajímavý
a inovátorský. Proto jsme se také rozhodli
výrazně změnit organizační strukturu obchodního úseku banky. Přizpůsobili jsme jej
aktuálním potřebám trhu s cílem posílit svou
kapacitu právě ve prospěch malých a středních podniků. Úspěch této strategie mj. doka-

zuje fakt, že nedošlo k selhání jediného úvěru
poskytnutého od roku 2012.
Čeští exportéři se snaží hledat a nalézt nová
odbytiště pro své výrobky a služby. Jak ČEB
napomáhá tomuto trendu?
ČEB trvale klade důraz na podporu tuzemského
exportu v rizikovějších teritoriích a naší prioritou
je mj. otevírání dveří exportérům na nové trhy.
Snažíme se naše klienty podporovat při jejich
vstupu do Asie, Afriky nebo Ameriky. Chceme
také diverzifikovat nejen teritoriálně, ale i oborově. Podmínkou je samozřejmě kvalitní projekt.
V budoucnosti se mimo tradiční odvětví, jako
jsou energetika nebo strojírenství, chceme zaměřit také na sektory s vysokým potenciálem růstu.
Především mám na mysli kvalifikovanou chemii,
optiku, zdravotnictví nebo potravinářství.
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EGAP nepomáhá jen velkým firmám
„Čeští exportéři v poslední době vykazují řadu obchodních úspěchů. Jak jim při tom pomáhá Exportní garanční a pojišťovací
společnost?“ zeptali jsme se předsedy představenstva a generálního ředitele EGAP Ing. Jana Procházky:

E

GAP pomáhá hlavně v rizikovějších teritoriích, především při exportu mimo země
EU. Když to zjednoduším: jsme základním nástrojem státu pro podporu diverzifikace
exportu.
Český vývoz je nyní extrémně závislý na
EU. Míří tam více než 85 % celkového objemu. EGAP svým pojištěním pomáhá v ostatních teritoriích. Např. v loňském roce jsme
podpořili exportéry v téměř 40 zemích světa.
Celkově máme zkušenosti za dobu existence
EGAP s více než stovkou zemí. Za tuto dobu
EGAP podpořil export už za téměř 750 mld.
Kč. Troufám si říci, že bez pojištění EGAP
by naprostá většina tohoto vývozu vůbec
nevznikla.
Když se podívám na loňský a letošní rok, je
určitě pozitivní, že se nám daří pojistit export
do některých zemí Latinské Ameriky, Afriky
i Asie. Dominantou pro české exportéry jsou
stále státy SNS. I když zájem o Rusko ochladl, v Ázerbájdžánu a v Bělorusku je pro české
firmy stále hodně příležitostí a naše reference
jsou tam dobré.
Mezi tuzemskými exportéry nefigurují pouze
velké firmy, ale i řada malých a středních
podniků. Podařilo se už prolomit jejich obavy,
že EGAP je tu pouze pro velké vývozce?
To, že je tady EGAP jen pro velké firmy, je
klišé, s nímž musíme pořád bojovat. Už více
než dva roky se snažíme podpořit právě export malých a středních firem. Naše semináře, které pořádáme zvláště pro malé a střední
podniky, navštívilo přes 1 500 podnikatelů.
Podařilo se nám oslovit řadu nových klientů.
Stále však (bohužel) platí, že zejména menší firmy podceňují rizika spojená s exportem
mimo země EU.
I proto jsme pro ně připravili už v loňském
roce balíček upravených produktů, jejichž
hlavním znakem je rychlost vyřízení a snížené
administrativní nároky. Pojišťujeme faktury už
od 100 000 Kč, takže naše služby může využít opravdu kdokoliv. A pokud se malý a střední
podnik chce pojistit kvůli riziku nezaplacení
faktury ze strany odběratele, nabízíme zajímavé sazby pojištění.
Uvedu to na příkladu. Když bude chtít firma
vyvézt zboží za 600 000 Kč do Kazachstánu nebo do Ázerbájdžánu (tedy do zemí, kde
je podle OECD kategorie rizika 5) a odběratel
bude vyžadovat splatnost faktury 3 měsíce,
cena pojistky za tuto transakci je 5 640 Kč.
Pokud by pak odběratel včas nezaplatil, český

škálu jako přední světové úvěrové pojišťovny.
Nové jsou spíše podmínky. Měnili jsme Všeobecné pojistné podmínky, máme jasná pravidla
o českém podílu na podpořeném vývozu, a jak
už jsem zmiňoval, upravili jsme také produkty
pro malé a střední firmy.
Kromě toho se snažíme podpořit export výsledků výzkumu a vývoje, kde spolupracujeme s Technologickou agenturou ČR a máme
uzavřený první obchodní případ. Snažíme se
propojit výzkumnou a komerční sféru. Chceme pomoci v tom, aby české nápady zůstaly
doma a nebyly zbytečně prodávány do zahraničí třeba formou patentů. Prvním pojištěným
případem je vývoz speciálních snímačů otáček
pro tachografy. Je to součástka, která pro černou skříňku nákladního auta dodává informace
o rychlosti vozidla a o tom, zda řidič dělá povinné přestávky v jízdě. Vyvinula je společnost
Lesikar a jsem rád, že jsme s tímto exportem
mohli pomoci.

EGAP POMÁHÁ HLAVNě
V RIZIKOVěJšíCH
TERITORIíCH, PřEDEVšíM
PřI ExPORTU MIMO
ZEMě EU. KDyž TO
ZJEDNODUšíM: JSME
ZÁKLADNíM NÁSTROJEM
STÁTU PRO PODPORU
DIVERZIfIKACE ExPORTU.

exportér obdrží plnění od nás a vymáhání dluhu
řeší EGAP.
EGAP svými službami vykrývá mezeru na
trhu, na kterou nemají soukromé úvěrové
pojišťovny dostatečnou kapacitu. Jaké nové
pojistné produkty pro pokrytí úvěrových rizik
spojených s vývozem zboží a služeb, s investicemi v zahraničí, s financováním výroby
pro vývoz a příp. i vystavováním záruk za
vývozce nabízíte tuzemské klientele?
U pojišťování exportu už moc nových produktů
asi vymyslet nejde. EGAP nabízí srovnatelnou

Pojištění proti krátkodobým komerčním
rizikům nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle domácího nebo
zahraničního kupujícího poskytuje KUPEG
úvěrová pojišťovna, a. s., spoluvlastněná
EGAP a belgickou úvěrovou pojišťovnou Ducroire / Delcredere SA. N.V. Jak hodnotíte její
činnost? Nakolik je portfolio jejích produktů
zajímavé pro české exportéry?
KUPEG je tu především pro malé a střední
podniky. A na rozdíl od EGAP pojišťuje export i do zemí Evropské unie. To právě EGAP
může jen omezeně, pokud jde o úvěry dlouhodobého charakteru. Když to zjednoduším:
KUPEG je standardní komerční úvěrová pojišťovna. EGAP jako státní pojišťovna pokrývá
především segment, kterému se komerční
pojišťovny nevěnují nebo věnovat nemohou.
S KUPEG ale máme několik společných projektů. Hlavní je to, že jsme schopni tzv. dozajistit jejich klienty v rizikovějších teritoriích
nebo v případech, kdy limit KUPEG pro urči(hi)
tou zemi nedostačuje.
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LESIKAR: úspěšný pilotní projekt
nové aktivity na podporu exportu
Společnost LESIKAR se stala prvním úspěšně završeným projektem nové aktivity EGAP na podporu exportu výsledků
výzkumu a vývoje. EGAP ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vyhledává výzkumně-vývojové projekty financované
státem a pomáhá je komercionalizovat. Výsledkem takové podpory je pomoc české ekonomice i veřejným rozpočtům. Dochází
také k většímu propojení výzkumné a komerční sféry, což je v ČR jeden z hlavních problémů podpory výzkumu a vývoje.
AndreA CejnArová

V

pondělí 14. září, v první den konání
MSV 2015, bylo krátce před polednem
podepsáno memorandum mezi státními
institucemi a podnikatelskými svazy, které prodlužuje jejich vzájemnou spolupráci na projektu
na podporu komercionalizace státem podpořeného výzkumu. Podpis memoranda následoval po pracovní schůzce všech zúčastněných
stran, na které byly zhodnoceny výsledky
projektu za rok jeho fungování a předloženy
návrhy na spolupráci na další období. Memorandum podepsalo osm zúčastněných stran:
za EGAP její generální ředitel Jan Procházka,
za TA ČR její předsedkyně Rút Bízková a dále
náměstek ministra zahraničních věcí Martin
Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Vladimír Bärtl, za Czech Trade Martin Hlavička,
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Radek Špicar, prezident Hospodářské komory
ČR Vladimír Dlouhý a Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních
podniků ČR.
Díky této mnohostranné spolupráci, která
se dohodla na loňském MSV, se dnes lze pochlubit již prvním konkrétním a úspěšným projektem, který se podařilo zrealizovat. Pilotním
projektem této nové aktivity EGAP na podporu
exportu a výsledků výzkumu a vývoje se stal
projekt LESIKAR – podpora exportu snímače
otáček pro tachografy. Jedná se o originální
český nápad: součástku pro černou skříňku nákladního auta, která dodává informace o rychlosti vozidla, a zda řidič dělá povinné přestávky
v jízdě. Slovy generálního ředitele EGAP Jana
Procházky se jedná o podporu exportu s při-

Snímač otáček pro tachografy od firmy LESIKAR
je unikátní svojí rezistencí vůči vnějšímu
magnetickému poli.

32

listopad 2015

danou hodnotou a o podporu „poslední míle“,
tj. před samotným cílem.

Podstatná je spolupráce
Podle předsedkyně TA ČR Rút Bízkové ale není hlavní zprávou dne to, že se projekt povedl
a fungoval, ale že se všichni aktéři dokázali
domluvit na spolupráci. V tomto projektu vše
funguje jako řetěz, a proto je nezbytné, aby
dobře fungovaly všechny jeho články po sobě.
Podstatné není to, že tyto články máme, ale to,
že fungují společně v přesné návaznosti, zdůraznila Rút Bízková.
Výsledky této nové aktivity EGAP a TA ČR vyzdvihl i prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, který
označil tento první projekt za „velký konkrétní
výsledek“. Tato slova podpořil i viceprezident
SP ČR Radek Špicar, když vyzdvihl aktivitu
a iniciativu TA ČR. Upozornil rovněž na neutěšenou situaci, kdy pouze malý zlomek velkých financí investovaných do státní správy
se vrací díky následné komercionalizaci. Tento
a další podobné projekty by se tedy mohly stát
prvními vzorovými příklady, jak to dělat „jinak
a lépe“.
Na další období, stvrzené podpisem memoranda, jsou připraveny nové dva projekty, které
se již blíží fázi realizace. Dále pak se uvažuje
o 8–10 dalších projektech, které jsou z hlediska exportu i ostatních zvolených kritérií velmi
nadějné. Jak zdůraznila Rút Bízková, je lepší
dobře dotáhnout jeden referenční projekt než
se „utopit“ v mnoha projektech najednou.

Snímač otáček pro tachometry
Společnost LESIKAR vyvíjí a prodává různé typy snímačů s bezpečnostní funkcí pro dopravní
prostředky, např. tahače, vysokozdvižné vozíky
apod. Do autobusů dodává zařízení na kontrolu zavřených dveří. Díky financování ČSOB,
které pojistil EGAP, nyní může firma dodávat
evropským výrobcům snímače otáček pro tachografy. Je to součástka pro černou skříňku
nákladního auta, která poskytuje informace
o rychlosti vozidla a také o tom, zda řidič dělal
povinné přestávky v jízdě.
Unikátnost tohoto zařízení spočívá v tom, že
je mimořádně odolné vůči působení vnějšího
magnetického pole. LESIKAR je pouze druhou

Memorandum mezi státními institucemi
a podnikatelskými svazy, které prodlužuje
jejich vzájemnou spolupráci na projektu na
podporu komercionalizace státem podpořeného
výzkumu, bylo podepsáno v první den konání
MSV 2015.

firmou, která takové zařízení v Evropě vyvinula, avšak jeho řešení snese oproti konkurenci
působení až 100x silnějšího vnějšího magnetu.
Řešení LESIKAR je proto chráněno mezinárodním patentem.
Zájem o toto zařízení projevuje většina výrobců nákladních aut v Evropě. Pro výrobce nadřazených systémů může použití tohoto systému
přinést dosažení nezávislosti vůči jejich přímé
konkurenci. Momentálně se připravuje i rozšíření prodeje tohoto systému dopravní bezpečnosti z EU do USA a do Ruska.

Co tento projekt přinesl?
Díky tomuto úspěšně realizovanému projektu z původně mikrofirmy vyrůstá malý nebo
až středně velký podnik. Dá se očekávat, že
z oblasti automotive budou firmě LESIKAR přicházet další zakázky, jejichž výsledkem budou
nové úspěšné produkty.
A na čem pracuje firma LESIKAR dnes?
„V rámci centra kompetence pracujeme mj.
na snímačích pro turbodmychadla. Obtížnost
úlohy spočívá v extrémně vysokých provozních teplotách a otáčkách, které musí snímač
zvládnout. Pokud zákazníci přijmou tachografický snímač, nabídneme jim snímač hladiny
močoviny do systému pro hlídání emisí (EURO6),“ říká Jakub Lešikar, předseda představenstva společnosti LESIKAR.

SPECIÁL: PODPORA EXPORTU

AUDACIO: exportní úspěch
Za první republiky patřilo Československo mezi deset nejvýznamnějších strojírenských zemí světa. Jakkoli se touto
charakteristikou již nelze těšit, strojírenství je pro nás nadále oborem, který táhne zaměstnanost a prosperitu celého státu.
PAVLA BŘEČKOVÁ

S

trojírenská firma AUDACIO dnes těží ze
strategie přijaté před lety. Vydali jsme se
cestou specializace, která byla, nepopírám, místy trnitá, ale dnes díky ní nečelíme ve
většině divizí extrémním konkurenčním tlakům
stovek jiných, často asijských výrobců. Neznamená to však, že jsme navěky bezpečně za vodou. Trh se vyvíjí rychle a požadavky odběratelů
prudce rostou. Na kvalitu, kreativitu, produktivitu
i na profesionální servis. A setkáte se s tím na
všech teritoriích, jakkoli jsou jinak specifika odlišná. V rámci zahraničního obchodu aktivně komunikujeme se zhruba dvěma desítkami trhů, a skutečně platí, že jakákoli generalizace je zavádějící.
V základu se AUDACIO dělí na tři hlavní divize, a těmi jsou přesné strojírenství včetně automotive (přesné obrábění, sofistikovaná metrika, sestavy, vývoj), dále je to divize stavebních prvků (lisování, válcování, 3D ohyb drátu)
a další rostoucí divizí jsou nanotechnologie, kde
se podílíme na vývoji speciálních aplikací a vyrábíme experimentální spinnery (tedy stroje na
výrobu nanovláken).

Exportní zkušenosti
I díky této oborové diverzifikaci jsou zkušenosti
z exportních trhů různé. Je někdy až neuvěřitelné, jak velmi se oborové segmenty mezi
sebou v rámci jedné země liší v obchodních
praktikách a byznys kultuře. A to ani nemusíme
chodit příliš daleko. V oblasti stavebních prvků
se spíše než jinde setkáte se slabou platební
morálkou, jinak řečeno, dohodnutá splatnost,
jakkoli velkorysá, nikoho netrápí, protože normou je platit minimálně s měsíčním až dvouměsíčním zpožděním. Běžně se s tím setkáte
v Srbsku, Bulharsku, Polsku, ale také u nás
doma. V autoprůmyslu se s tím naopak setkáte
zcela výjimečně, a v ostatní přesné specializované strojařině to prakticky neexistuje.

PAVLA BŘEČKOVÁ
ředitelka pro strategii a rozvoj skupiny
strojírenských exportně orientovaných firem s mateřskou společností AUDACIO, je
s firmou spjata od jejího založení. Současně je místopředsedkyní představenstva
AMSP ČR (Asociace malých a středních
podniků a živnostníků) a mimo firemní
sektor působí též na Vysoké škole finanční a správní.

Příjemným překvapením je pro nás Slovensko. Ve stavebních prvcích klade důraz na kvalitu, a díky ní dokáže být velmi loajální. Možná
máme ale jen štěstí na partnera. Ceníme si
v tomto oboru ne příliš obvyklou profesionalitu
a excelentní platební morálku, a to na rozdíl od
většiny Česka, kde zuří haléřová válka, nevybíravé praktiky a v důsledku toho kvalita na
hraně i za hranou.
Co se týká strojírenské kvality, asijskou perlou
je pro nás Taiwan. Nemají sice extrémně dlouhou industriální tradici, sotva 30 let, ale obrovská píle, snaha o poctivý a dlouhodobý byznys,
jakož i důraz na vzdělání v zahraničí z nich činí
plnohodnotného partnera, s nímž se Evropanovi zpravidla velmi dobře pracuje, a to i přes silné
kulturní rozdíly, jež je třeba respektovat.
Velmi intenzivní zkušeností je další asijský
obchodní partner. Japonsko sice pro nás není typickým exportem do země vycházejícího
slunce, protože dodávky putují do japonských
závodů v Evropě, ale lze ho považovat za velmi japonský z hlediska stylu práce, obchodních
zvyklostí a obecné byznys kultury.

Kontraktu předcházejí předlouhé námluvy
– dva roky je standard, ale když se osvědčíte, jako byste vstoupili „do klubu“. Japonská
nedůvěra nejen k Evropanům je pověstná, ale
projdete-li tvrdým sítem, jste na tom mnohem
lépe. Náhle se zákazník (váš partner) zajímá
o vaše další aktivity, upřímně hledá synergie,
další oblasti, v nichž byste spolu mohli kooperovat. Ani on totiž nechce ztrácet čas se stovkou
různých dodavatelů, když může mít pár desítek těch skutečně schopných. Cení se solidnost
a schopnost nalézt řešení.
Je ochoten vám zpřístupnit své materiálové
zdroje, které mohou být díky velikosti odběratelské skupiny cenově zajímavé. Může se to
týkat i outsourcovaných služeb, jako je pojištění či odkup hodnotného odpadu, i investičního financování a dalších sfér podnikatelských
činností.
Na druhé straně jde o tvrdý režim smluv
a dohod, o jejichž naplňování se nediskutuje,
jakkoli závažné problémy můžete mít. Kvalitativní audity jsou samostatnou kapitolou. Naše
společnost prošla v předešlých letech řadou
německých auditů, o nichž byla přesvědčena,
že jsou skutečně velmi náročné. Byly. A byly
také dobrou přípravkou na audit japonský, který
opět naše hranice posunul o míle dále.
Japonský partner je však velice konzervativní
a nedůvěřivý k jakýmkoli změnám, ty personální na určitých pozicích nevyjímaje. Situace
na českém pracovním trhu, kdy je nezaměstnanost pod hranicí zaměstnatelnosti, tomu
však nyní příliš nenahrává. Nářky strojařů na
absenci kvalifikovaných lidí se nás také týkají,
ale problémem se ukazuje být i nedostatkový
silný střední management. Takový, který je
samostatně myslící a schopný řešit provozní
problémy, jež v této lize zkrátka budou vždycky existovat. Takový, který je charakterem
orientovaný na výsledek a je schopen přijmout
odpovědnost, který nepotřebuje vodit ručičku
a být pod dohledem.
Celkově ale máme spíše štěstí, protože pro
mnohé naše vedoucí pracovníky je dynamické
zvyšování laťky přidané hodnoty výzvou, která je zajímá, baví a chtějí být u toho, ač to je
způsob práce, který, pravda, není pro každého.
Firma roste a zvyšuje zejména svůj kvalitativní
potenciál. Pomáhá jí to dostat se do ligy, která
je tvrdá a precizní, ale také je to liga, kde není
nutné bojovat s mnohdy pokleslou konkurencí,
a kde se již otvírají dveře, jež jsou jinak zavřené
na petlici.
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CzechTrade: promyšlená pomoc exportérům
„Český export vykazuje řadu pozitivních výsledků. Jak k tomu přispívá vámi řízená agentura CzechTrade?“ zeptali jsme
se jejího generálního ředitele Ing. Radomila Doležala:

N

apomáhat růstu exportní výkonnos
ti českých podniků na zahraničních
trzích je základní poslání agentury
CzechTrade. Tato státní proexportní příspěvková
organizace gesčně spadá do působnosti Mini
sterstva průmyslu a obchodu ČR. Od samého
vzniku máme ambici být prvním kontaktním
místem českých firem v jejich snaze proniknout
na zahraniční trhy, a to bez ohledu na jejich ve
likost či vývozní zkušenosti.
Z řady úspěšných obchodních případů, jimž
jsme společně s podniky pomohli na svět,
i z toho, že mnozí podnikatelé se k nám za
službami vracejí, příp. jsou stálými zákazní
ky, vidíme, jak se nám toto poslání daří napl
ňovat. Na druhou stranu: zpětná vazba není
dostatečná a u některých firem ji bohužel po
strádáme. Z široké nabídky našich služeb si
mohou vybrat jak exportní „začátečníci“, kte
ří se po globálním tržišti teprve rozhlížejí, tak
zavedení vývozci, jež hledají nová odbytiště,
či dokonce zkušení ostřílení matadoři mezi
národního obchodu.
Služby agentury lze zařadit do čtyř základ
ních oblastí. Je to jednak poradenství a služby
našich zahraničních kanceláří, dále marketin
gová podpora v zahraničí, služby informační
(např. analýza konkurenceschopnosti produk
tu) a v neposlední řadě je to exportní vzdělává
ní. Naším nejcennějším atributem je unikátní,
promyšleně rozšiřovaná síť 45 zahraničních
kanceláří, jejichž působnost se v současné
době vztahuje již na 48 zemí na 5 kontinen
tech. Spolu s odborníky v ústředí poskytují tyto
kanceláře podnikům celou škálu asistenčních
služeb, včetně individuálních, jako je ověření
zájmu o konkrétní výrobek či službu u poten
ciálních zahraničních odběratelů.
Velkému zájmu se mezi podnikateli těší ze
jména pořádání státem podporovaných spo
lečných účastí na mezinárodních výstavách
a veletrzích, B2B jednání, sourcing days a dal
ší marketingové aktivity. V roce 2014 se takto
s námi na 90 akcích v zahraničí představilo
celkem 1 900 českých firem. Letos pořádáme
společné akce na 111 zahraničních veletrzích
a výstavách. Navíc v rámci OPPI byla agen
tura realizátorem projektu Společná účast na
specializovaných výstavách a veletrzích. Od
října 2013 do června letošního roku využilo tu
to formu propagace podporovanou z fondů EU
na 120 veletrzích celkem 2 146 firem, přičemž
83 % z nich byly malé a střední podniky.
Nezanedbatelnou součástí naší práce je též
vyhledávání a publikace novinek a poptávek,
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příprava analytických materiálů teritoriálních či
oborových a provozování informačního serveru
BusinessInfo.
CzechTrade v minulých letech prošel řadou
koncepčních, organizačních i personálních
změn. Co je zapotřebí podle vašeho mínění
ještě dopracovat – po linii agentury i resortu?
V posledních letech docházelo k postupnému
pozitivnímu posunu v komunikaci mezi státními
institucemi, jež mají podporu exportu ve své ná
plni. Vzájemné vylaďování představ a kompe
tencí mezi MPO a MZV nakonec vyústilo v jas
né vymezení rolí všech zúčastněných „aktérů“,
a tedy i v jednoznačné potvrzení profilu agen

tury CzechTrade jakožto instituce pro podporu
exportérů. Výsledkem nového konceptu mezi
resortní spolupráce MPO a MZV má být fun
gující jednotná zahraniční síť zastupitelských
úřadů a zahraničních kanceláří CzechTrade
a jejich společná snaha koordinovat další vývoj
ve prospěch firem.
Společná iniciativa CzechTrade, MPO a MZV
by měla přispět ke zjednodušení pomoci vý
vozcům ve více než 90 zemích světa. Kon
krétním nástrojem k naplnění této vize je jedno
kontaktní místo v ČR, a to Klientské centrum
pro export (KCPE). Funguje v sídle agentury
CzechTrade. Jeho pracovníci usnadňují přístup
firem k nabídce uvedené v Katalogu služeb
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jednotné zahraniční sítě, který obsahuje společnou nabídku služeb zahraničních kanceláří
a zastupitelských úřadů. Klientské centrum
kromě exportních konzultací nabízí celou paletu služeb, např. „Přípravu na obchodní jednání“.
Mimochodem mezi firmami je to nejžádanější
bezplatná služba.
Agentura CzechTrade poskytuje českým firmám komplexní řešení, a to jak v případě jejich
zájmu o vstup na daný trh, tak při dlouhodobém
působení v zájmovém teritoriu, včetně hledání
nových obchodních příležitostí, nebo pomoc
při navazování hlubších partnerských vazeb
se zahraničními subjekty. Tento unifikovaný
koncept řešení exportního záměru znamená,
že zkušenosti z jedné kanceláře se mohou přenášet do dalších a klient tak má usnadněnou
práci. Zároveň stoupají jeho šance na úspěch
i v jiném teritoriu. Princip jednotného formátu
platí rovněž pro ostatní služby CzechTrade:
od exportního vzdělávání přes marketingovou
podporu na výstavách a veletrzích v zahraničí až po fundované analytické a informační
služby.
Rozhodně nelze opomenout ani finanční
stránku věci. Pro zainteresovaný český podnik
jsou náklady vynaložené na vstup do nového
teritoria či na expanzi prostřednictvím CzechTrade nižší, než by byly v případě samostatného působení vlastního pracovníka daného
podniku. Služby agentury CzechTrade jsou
dotovány státem z přibližně 85 % hodnoty.
Za uplynulé roky se netransformovala jenom
agentura CzechTrade. Zčásti se proměnilo
i portfolio českých exportérů, jejich výrobků
a služeb pro zahraničí. Na co by se měli podle
vašeho názoru zaměřit do budoucna?
Tato otázka je zcela na místě. Dnešní světová
ekonomika je velmi dynamická. Vytváří mnoho
nejrůznějších příležitostí, ale zároveň s sebou
nese i vysokou proměnlivost a nová rizika, politická nevyjímaje.
Je určitě chvályhodné, že si české podniky
v dnešním přesyceném, náročném a málo
předvídatelném globálním prostředí vedou
úspěšně, pružně reagují na rozmary konjunktury, hledají neobsazená místa na trzích, inovují
a snaží se zvyšovat svou konkurenceschopnost. Na druhou stranu: lze ještě pokládat za
zdravý současný stav, kdy (podle statistik za
1. čtvrtletí 2015) na trhy EU28 připadá už 83 %
našeho vývozu a dalších 8 % směřuje na trhy
zemí s vyspělou ekonomikou? V podobném
duchu se nesou i úvahy části odborníků na téma „alarmující“ závislosti české ekonomiky na
automobilovém průmyslu.
Ze zkušenosti víme, že mnoha úspěšným firmám začne být Evropa dříve nebo později těsná a budou chtít expandovat do jiných teritorií.
CzechTrade s dalšími relevantními institucemi
se snaží této potřebě vycházet vstříc. V praxi
to znamená jednak otevírání nových kanceláří

v teritoriích se silným růstovým potenciálem
(jmenujme třeba Čínu, Indii, Írán) a jednak teritoriálně pestrou rozsáhlou nabídku akcí, ať
už v zájmových zemích samotných, nebo při
příležitosti různých veletrhů, konferencí a zahraničních návštěv na území ČR.

AgENTURA CZECHTRADE
PoSKyTUJE ČESKýM
fIRMáM KoMPLExNÍ řEšENÍ, A To JAK V PřÍPADě
JEJICH ZáJMU o VSTUP
NA DANý TRH, TAK PřI
DLoUHoDoBéM PůSoBENÍ V ZáJMoVéM TERIToRIU, VČETNě HLEDáNÍ
NoVýCH oBCHoDNÍCH
PřÍLEžIToSTÍ, NEBo
PoMoC PřI NAVAZoVáNÍ
HLUBšÍCH PARTNERSKýCH VAZEB SE ZAHRANIČNÍMI SUBJEKTy.

Jestliže donedávna byl pro firmy i pro exportní organizace určitým vodítkem seznam
prioritních zemí, který vychází z Exportní strategie na období let 2012–2020, nyní se tento
nástroj zdá být mnohým již překonaný. Na
MZV tak s přispěním odborníků (včetně specialistů působících na zastupitelských úřadech v zahraničí i v zahraničních kancelářích
CzechTrade) letos vznikla Mapa globálních
oborových příležitostí. Přináší nový pohled na
zahraniční trhy. Úvaha, kam orientovat podporu vývozu, vyplývá z odpovědí na otázky,
v jakých sektorech máme konkurenční výhody
a jaké přednosti můžeme nejlépe zúročit. Kde
je poptávka po tom, co umíme, jaké nové příležitosti vznikají. Kde máme šanci se prosadit
a zvýšit náš podíl na tamních dovozech nebo
investicích. Identifikace perspektivních oborů či sektorů zároveň pomáhá účinněji zacílit
státní podporu v oblasti proexportní politiky.
Navíc: jde o mapu otevřenou. Počítá se s její
aktualizací. Bylo by žádoucí, aby se do tohoto
procesu zapojily také firmy.

měnícím se podmínkám. Nových postupů
směřujících k best practice se najde jistě dost.
Např. v Itálii je to orientace na mikropodniky do pěti zaměstnanců. Italská agentura na
podporu obchodu (ICE) zjistila, že mají obavy
z exportu, nebo vůbec nevědí, jak začít. Proto
podnikla vzdělávací road-show po regionech
s cílem povzbudit je k expanzi na zahraniční
trhy, především v rámci EU. Dalším cílem bylo
zvýšit klientskou základnu ICE a zlepšit povědomí o službách agentury v regionech. Projekt
trvá od roku 2014 a má velký úspěch.
Jiným zajímavým příkladem jsou inovativní
firmy a firmy ve fázi post-startup neboli tzv.
scale-up. Na ně se orientují programy a služby
pro malé inovativní firmy, které již osvědčily své
kvality na domácím trhu, mohou rychle růst
a mají velký potenciál. Potřebují ovšem, aby se
jim někdo věnoval a asistoval jim při analýze
zahraničních trhů, podmínek vstupu na trh, při
procedurách zahraničního obchodu.
Intenzivní programy tohoto typu (často jim
říkají exportní akcelerátory, kde firmy mají svého mentora) působí třeba v Lotyšsku a ve Velké
Británii. Na rozdíl od start-up akcelerátorů, které
mají firmu připravit na potenciální investory, je
exportní akcelerátor zaměřen na rychlý růst
v oblasti vývozu u inovativních produktů s velkou přidanou hodnotou. Účastníky jsou obvykle firmy z oblasti SW, ICT, webových služeb,
nanotechnologií, biomedicíny a zdravotnictví
obecně, výzkumu materiálů apod.
Inspirativní je rovněž projekt spojený s vytěžením rozvojové pomoci v Nizozemí. Centrum
pro podporu importu z rozvojových zemí (jež
je součástí Netherlands Enterprise Agency)
spolu s tamním MZV realizuje projekt „importní školení“ pro méně vyspělé země – Holandsko importuje, rozvojové země exportují. Díky
významnému zkvalitnění vývozního procesu
a exportních znalostí rozvojových zemí dokázali Nizozemci propojit tyto cizí firmy se svými
holandskými výrobci strojů a firmy finalizující
výrobky z Holandska.
Ve Velké Británii zase přišli s tím, že sloučením několika informačních portálů ve veřejné správě ušetří přes 50 mil. liber ročně.
Navzdory počáteční nedůvěře a odporu ministerstev se návštěvnost jejich portálů zvýšila trojnásobně a uživatelé jsou spokojeni.
V českém proexportním prostředí by to byla
inspirace pro sloučení portálů www.export.cz
/BS/
a www.businessinfo.cz.

Soustava nástrojů podpory českého vývozu
se postupně rozšiřuje a zdokonaluje. Pokud
bychom ji porovnávali s jinými exportně zdatnými státy EU28, v čem bychom se u nich
ještě mohli a měli inspirovat?
Nejsme sami, kdo se snaží proexportní nástroje neustále zdokonalovat a přizpůsobovat
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Představujeme:
Komfi – nezávislá česká rodinná firma
Úspěšnými exportéry nemusejí být jen velké národní a nadnárodní firmy s mnoha tisíci zaměstnanci. Pokud se narodí
dobrý nápad, spojí se s velkou pílí a odvahou, stane se z malé rodinné firmy významný hráč v oboru laminovacích,
lakovacích a polygrafických strojů. Jak této pozice dosáhnout a jakým způsobem si ji na mezinárodním poli
udržet, jsme se zeptali paní Jany Slovákové, vedoucí marketingu společnosti KOMFI z Lanškrouna. /red/
Můžete nás seznámit s představami, s nimiž
jste před 23 lety začínali? Změnilo se za tu
dobu vaše podnikání nějak výrazně, nebo
pokračujete v intencích svých počátečních
plánů?
Firma Komfi vznikla v roce 1992 v Lanškrouně v třípokojovém panelákovém bytě, když si
bývalý šéfkonstruktér Tesly Karel Matějček
pořídil za naspořené peníze svůj první počítač a začal „kreslit výkresy“. Tehdy se majiteli
a zakladateli firmy ani nesnilo o tom, že jednou bude zaměstnávat téměř 200 lidí, bude
vyrábět stroje a prodávat je do celého světa,
a k tomu všemu bude do podnikání zapojena
celá jeho rodina. I dnes je Karel Matějček v duši
stále konstruktér a to, co chtěl dělat v samém
počátku podnikání, tj. vymýšlet a navrhovat
stroje, vlastně dělá pořád. Jen ty stroje, které
navrhujeme, také vyrábíme, montujeme a prodáváme všude po světě.
Kdy jste se začali prosazovat na zahraničních
trzích a jak se vám to podařilo?
První kontakty v zahraničí jsme měli v Německu. Bylo to do jisté míry přirozené, protože Česká republika byla na tamním trhu dobře známá kvalitními strojírenskými firmami
a vlastně už v dobách Komfi jako konstrukční
kanceláře jsme spolupracovali s německými partnery. Od klasické strojařiny jsme se
v rámci jednoho projektu, ve kterém byla
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mimo jiné firmy zapojena také významná
americká korporace, dostali k vývoji laminátoru a krátce poté jsme začali laminovací
stroje vyrábět sériově. Kromě dodávek do
USA jsme hledali další trhy a přirozeně jsme
začali s okolními státy. Našeho vůbec prvního dealera jsme našli v Polsku. Následovaly
státy jako Maďarsko, Pobaltí a země západní
Evropy. Velmi často jsme nové partnery nacházeli na oborových veletrzích.

Potýkali jste se s nějakými problémy nebo
nezdary a díky čemu jste je překonávali?
Větší či menší problémy v podnikání musí
překonávat každý. Myslím, že stejně jako my,
i většina ostatních firem, které vznikly po roce 1989, se musela naučit podnikat, zdolávat
překážky a učit se ze svých vlastních chyb.
Když se něco nepodařilo, brali jsme to jako
ponaučení a podstoupili jsme kroky, aby se
ta situace neopakovala. Horší je, když vám
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v podnikání brání například špatná legislativa, která vám život ztěžuje, místo toho, aby
podporovala růst českých firem. S tím se dá
těžko bojovat.
Jakého vlastního úspěchu si ceníte nejvíc?
Toho, že jsme stále nezávislá česká rodinná
firma bez cizího kapitálu a bez úvěrového zatížení. Veškeré své investice (ať jde o investice
do technologií, budov nebo do vývoje nových
výrobků) si financujeme z vlastních zdrojů.
Jak vnímáte svoji současnou situaci a produktovou nabídku vzhledem ke konkurenci
(tuzemské i zahraniční)?
Směle můžeme tvrdit, že patříme mezi světovou špičku. Ve světě máme zhruba za 20 let
působení na polygrafickém trhu téměř 2 000
instalovaných laminovacích a lakovacích strojů.
Reference zákazníků jsou velice pozitivní. Naše
stroje jsou celosvětově známé jako vysoce kvalitní stroje pro profesionální použití. Není ojedinělé, že ještě dnes najdete v provozu některé
laminátory z prvních výrobních sérií. Podnikáme v poměrně úzkém tržním segmentu, takže
počet konkurentů bychom spočítali na prstech
jedné ruky. Navíc ne vždy jde o přímé konkurenty. Někteří sice vyrábějí stejný typ stroje,
ale jejich zacílení je na jinou skupinu zákazníků
než naše. Určitý konkurenční boj samozřejmě
probíhá a liší se v jednotlivých teritoriích. My
se držíme hesla „být vždy o krok napřed“. Naše výrobky neustále inovujeme a přicházíme
s novými aplikacemi. Máme silné technické zázemí a jsme schopni poměrně pružně reagovat
na změnu tržní poptávky.

V současnosti žijeme v době velkých změn
i z hlediska prudkého rozvoje technologií,
zejména pak v oblasti IT a komunikace (viz
4. průmyslová revoluce). Dotýkají se vás tyto
změny výrazněji a pracujete aktuálně na
nových projektech, které by odpovídaly na
tyto nové výzvy?
Reagovat na vývoj v IT oblasti a komunikace
je nezbytné. Neustále vylepšujeme softwarové vybavení strojů a využití nových technologií
aplikujeme především na úrovni komfortu obsluhy a rychlosti servisu. Čím dál více platí, že
nejdražší je čas. Stroj musí co nejvíce myslet
za vás, ušetřit co nejvíce času pracovníka nejen samotným zpracováním zakázky, ale také
přípravou zakázky a seřízením stroje. Rychlost
servisu je druhým klíčovým bodem. Inteligentní software s autodiagnostikou problémů
a případné řešení problémů na dálku je dnes
již samozřejmostí.
Jak byste zhodnotili současnou úroveň podpory státu pro české exportéry. Co považujete
za největší nedostatek a jaká opatření/změny
by vám nejvíce pomohly?
My v současné době žádnou podporu státu
nevyužíváme. Věřím, že každý, kdo začal podnikat a exportovat, tak učinil proto, že měl světu
co nabídnout a věděl, jak na to, ne proto, aby
mu s tím někdo musel pomáhat. Nejdůležitější
podporu státu vidím v tom, aby nezatěžoval
firmy často nesmyslnými úkony a nařízeními,
které jim brání dělat dobře to, co umějí.
Všichni tvrdí, že momentálně zažíváme v ČR
prudký hospodářský rozvoj, že se naší ekono-

mice daří nadmíru dobře. Můžete tyto závěry
potvrdit i z vlastní praxe?
Máte-li na mysli, jestli se naší firmě daří dobře,
tak ano. Jak úzce to souvisí s hospodářskou
situací v ČR, lze těžko vyjádřit. Všichni máme
v čerstvé paměti krizi v roce 2009 a následné
poměrně dlouhé oživení ekonomiky. My jsme
tuto krizi překonali velice dobře, brzy jsme přijali taková opatření, která nám umožnila krizi
přestát bez následků. Po skončení krize jsme
tak byli v mnohem výhodnější „startovací pozici“ než mnoho ostatních firem. To nám pomohlo k rychlému oživení byznysu na původní
úroveň.
Na závěr otázka z oblasti lidských zdrojů:
Zažíváte již teď akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků a obáváte se v tomto
směru budoucnosti? Máte nějakou aktivní
spolupráci se školami?
Ano, sehnat kvalitní zaměstnance je stále problém. A to jak z hlediska odborné způsobilosti,
tak z hlediska jazykového vybavení. Spolupráci
se školami vidíme jako jediný možný způsob,
jak stávající trend změnit, a aktivně jsme zapojeni hned v několika projektech.
Rozhovor poskytla Jana Slováková, marketingová manažerka společnosti KOMFI Lanškroun. Ve firmě pracuje od roku 2003. Začínala
s koordinací exportních aktivit firmy, postupně
řešila organizaci účasti na různých veletrzích,
starala se o firemní propagaci a celkovou
marketingovou strategii firmy. Po návratu
z mateřské dovolené se věnuje už převážně
marketingu.

www.technickyportal.cz
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Vyhledávané kogenerační
jednotky a plynová
čerpadla od TEDOM

T

řebíčský TEDOM patří k nejúspěšnějším
exportérům špičkových kogeneračních
zařízení a plynových čerpadel. Svou
produkci úspěšně realizuje v Evropě (naposledy
v Polsku, kde jeho dceřiná společnost TEDOM
Poland spustila kogenerační jednotku Cento
T100 o výkonu 106 kW elektrických a 143 kW
tepelných v čistírně odpadních vod Morag),
tak v zámoří (hlavně v USA a v Kanadě).
Zákazníci TEDOM oceňují fakt, že při společné výrobě elektřiny a tepla dochází k vysokému využití energie v palivu. To může činit až
95 %. Díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny nemusí být vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční
prostředky potřebné na jeho nákup. Počet zahraničních instalací moderních kogeneračních
jednotek z Vysočiny se už počítá v řádu stovek.
Management firmy věnuje nemalou pozornost rovněž plynovým tepelným čerpadlům.
V praxi se prosazují díky levnějšímu provozu
(ve srovnání s elektrickými tepelnými čerpadly či elektrickým kompresorovým chlazením)
a vysoké účinnosti (na bázi exploatace „odpadního“ tepla motoru a spalin). Spalují zemní
plyn nebo LPG (čistá paliva s velmi nízkými
emisemi). Také toto zařízení lze použít pro společnou výrobu tepla a chladu. Plynová tepelná

Plynové tepelné čerpadlo TEDOM Polo 100

čerpadla se uplatnila jak v průmyslových nebo
potravinářských podnicích, tak v nemocnicích,
školách, na zimních stadionech aj.
Na vývoji moderních plynových tepelných
čerpadel firma spolupracovala se společností
TC Mach, s. r. o. Aby rozšířila možnosti využití
plynového tepelného čerpadla v dalších provozech, přistoupila k vývoji nového prototypu
jednotky Polo 100 na přímý odpar. Projekt
„TA04020173 / Vývoj nového chladicího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím
motorem“ se řeší s finanční podporou Techno(ZF)
logické agentury ČR.

Kvalitní průmyslové
armatury z Opavy

S

polečnost Arako, spol. s r. o., je významný výrobce a exportér průmyslových armatur pro
klasickou i jadernou energetiku, chemii, petrochemii a další obory podle celosvětového standardu kvality ISO 9001. Staví na 60leté tradici jejich vývoje a výroby spojené s koncernem
SIGMA a s výrobním závodem Sigma Opava. Získané zkušenosti poskytují jejím zákazníkům doma i v zahraničí jistotu, že opavští strojaři dokážou řešit rychle a kompetentně jak standardní, tak
unikátní požadavky.
Opavané zabezpečují široký sortiment nízko- i vysokotlakých uzavíracích a regulačních ventilů,
šoupátek, filtrů, kohoutů. Za vysoce perspektivní obor lze považovat především jejich stále sofistikovanější portfolio dodávek pro jadernou energetiku, zejména vlnovcové uzavírací a regulační
ventily, rychločinné vlnovcové ventily s pneumatickým ovládáním, solenoidové rozvaděče nebo
ventily KIP.
Za více než 60leté působení na trzích společnost ARAKO realizovala dodávky do mnoha průmyslových závodů, odvětví a elektráren po celém světě: na Slovensku, ve skandinávských státech,
v SRN, Turecku, Velké Británii, Francii, Indii, USA, Číně, Egyptě, Indonésii aj.
Mezi jejími firemními klienty lze nalézt četné národní a mezinárodní oborové giganty: vedle LIN(FI)
DE, Shell, ThyssenKrupp, E.ON nebo ABB také ÖMV, Lukoil, BorsodChem, SES Tlmače aj.
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Excelentní dopravní
technika s visačkou
Czech Made

Č

R si nadále udržuje pozici jednoho
z předních exportérů dopravní techniky.
Mezi nejznámější nepatří pouze osobní
automobily, ale i kolejová vozidla a trolejbusy.
Míří jak na evropský, tak na asijský a americký
trh.
V posledních týdnech se podařilo realizovat
hned několik zajímavých obchodních operací. Konkrétně: plzeňská společnost Škoda
Electric dodala komponenty elektrovýzbrojí
pro 17 souprav metra v čínském 10milionovém městě Suzhou. Jedná se o druhou dodávku výzbrojí. Prvních 23 souprav metra už
v čínském velkoměstě úspěšně vozí cestující od začátku roku 2014. Poslední (v pořadí již třetí) dodávka (pro 40 souprav metra)
se v současnosti začíná sériově vyrábět.
Celková hodnota všech tří zakázek činí cca
2 mld. Kč.
Škoda Electric také úspěšně dokončila dodávku trolejbusů do bulharského města Stara
Zagora. Spolu se společností Solaris vyrobila
14 nových 12metrových vozidel. Škoda Electric
kromě dodávky kompletního pohonu a elektrovýzbroje zajišťovala rovněž finální montáž.
V mexickém městě Guadalajara úspěšně prošly jízdními testy také trolejbusy, na jejichž
výrobě se významně podílí. Plzeňská společnost vyrobí v rámci kontraktu celkem 26 sad
trakčních výzbrojí pro trolejbusy za zhruba
100 mil. Kč.
Ochuzeni nebudou ani domácí uživatelé
moderní dopravní techniky. První zbrusu nový prototyp modernizovaného velkoprostorového vozu Českých drah z produkce podniku Pars nova v Šumperku, člena skupiny
Škoda Transportation, si budou moci vyzkoušet na spojích Úhlava, Egrensis a Křivoklát
na trati Praha – Plzeň – Cheb. Najdou v nich
příjemný klimatizovaný interiér, čalouněné
sedačky, rozkládací stolky i elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektro(E X)
niky.

Jednosměrná moderní pětičlánková tramvaj pro
slovenskou metropoli Bratislavu

AUTOMATIZACE

Festo otevírá technologický
podnik v Scharnhausenu
Technologický podnik společnosti Festo v Scharnhausenu v zemi špičkových technologií – Německu – stojí v první linii
automatizace budoucnosti. Továrna, kde automatizační společnost vyrábí ventily, ventilové terminály a elektroniku, je
charakterizována úspornými a energeticky efektivními procesy, výrobky nejvyšší kvality, výslovným zaměřením na
zákazníka i udržitelnou a „zelenou“ výrobou. www.festo.com/technologyplant; foto: festo ag & co. Kg

Z

ákladem celé koncepce byla vysoká
úroveň přizpůsobivosti výrobního místa,
díky které je tak připraveno na budoucnost. „Ústředním cílem projektu Průmysl 4.0
je kompletně propojená továrna. Zde v technologickém podniku na tomto úkolu pracujeme
nepřetržitě, ale je třeba zdůraznit, že hovoříme
o evolučním procesu,“ řekl dr. Eberhard Veit,
předseda správní rady Festo AG & Co. KG.
„Znalosti získané při výzkumu Průmyslu 4.0
se rovněž uplatní v budoucím rozvoji továrny.“

Průmysl 4.0 se stává realitou
Mnoho aspektů a požadavků konceptu Průmysl 4.0 je již v technologickém podniku v Scharnhausenu skutečností. Zaměstnanci například
každý den přímo a zcela bezpečně spolupracují s přizpůsobivým robotem. Plní svoje
úkoly jako pomocník lidí, které tak zbavuje
ergonomicky jednostranné práce. V současné
době se buduje holistický systém energetické
transparentnosti, který v budoucnu zajistí jasný
přehled o toku a spotřebě energie v technologickém podniku a který systematicky sleduje
vzájemné působení mezi jednotlivými spotřebiči ve výrobě a v budově. V technologické továrně jsou na všech úrovních využívány moderní
informační technologie. Nezbytným pracovním
nástrojem servisních techniků se stává tablet,
který umožňuje rychlé zjištění příčin poruch
a přímé ovládání strojů a zařízení.

Zacílení na kvalifikaci
Pro Festo však Průmysl 4.0 neznamená jen
vývoj nových technologií, ale i další rozvoj
a přípravu lidí na výrobu budoucnosti a pro nové úkoly prostřednictvím školení a vzdělávání.
„Naši zaměstnanci jsou motivováni k budoucím výzvám, vnímají je a průběžně se vzdělávají. Na výrobu zítřka jsou připraveni,“ říká
dr. Veit. K tomuto úkolu přispívá také Learning
Factory – výukový celek integrovaný do továrny, který zaměstnancům pomáhá získávat
znalosti a absolvovat praktické školení zaměřené na potřeby zákazníka.

Efektivní řetězce tvorby hodnot
Infrastruktura a umístění v centru umožňuje
přímé propojení s hlavním sídlem firmy, se zaměstnanci i zákazníky po celém světě. Rozho-

Ventily jsou automaticky montovány ve výrobních buňkách velkých modulárních montážních linek.

dujícími faktory pro globální konkurenceschopnost a pro splnění všech potřeb zákazníků jsou
efektivní řetězce tvorby hodnot a životní cykly
výrobků.

Mezioborové a schopné změn
Při plánování nového podniku se pohotově sešli
ke spolupráci odborníci z mnoha oblastí – nákupu, vývoje, IT, logistiky, výroby a lidských
zdrojů. Složitou architekturu továrny se podařilo vytvořit a uvést do života již za tři roky. Podle
vedoucího podniku Stefana Schwerdtleho je
součástí této koncepce schopnost dynamicky
se přizpůsobit budoucím požadavkům. „Proces
vývoje po otevření továrny v žádném případě
nekončí. Jsme postaveni před nové úkoly na
globální konkurenční scéně v automatizaci se
zaměstnanci, kteří jsou připraveni se učit a jsou
otevřeni výzvám v oblasti výroby. Jedině tak
můžeme udržitelným způsobem realizovat
i komplexní změny.“

Výrobní prostory stanoví nové měřítko
Kromě výkonné a konkurenceschopné výroby slouží nová továrna i jako příklad: Festo ji
používá jako referenční provoz pro své zákazníky a předvádí v ní nejnovější automatizační
technologii, optimální tok materiálu i řetězec
tvorby hodnot. „V technologickém podniku
demonstrujeme svou inovativní sílu. Vytvořili
jsme prostor pro kooperativní technologii a vývoj výrobků a také jsme díky optimalizaci chodu a nově uspořádaným klíčovým postupům

významně zkrátili čas pro uvedení na trh,“ říká
dr. Veit. „Můžeme tak zákazníkům i partnerským společnostem ukázat, že v Německu lze
vyrábět na vysoké úrovni a vytvářet atraktivní
a moderní pracovní místa.“

Technologický podnik v číslech
Technologický podnik v Scharnhausenu je
hlavním provozem Festo pro výrobu ventilů,
ventilových terminálů a elektroniky a současně
působí jako referenční továrna pro zákazníky.
Zaujímá celkovou plochu 66 000 m2 a zaměstnává 1 200 lidí. Firma Festo investovala
do výstavby celkem 70 milionů eur.

O FirMě FESTO
Festo AG & Co. KG je jedním z vedoucích
světových dodavatelů automatizační technologie pro tovární a procesní automatizaci.
Globálně strukturovaná nezávislá rodinná
společnost se sídlem v Esslingenu nad Neckarem dodává technologii pneumatických
a elektrických pohonů pro tovární a procesní
automatizaci pro více než 300 000 zákazníků ve 200 průmyslových odvětvích po celém světě i nejnovější vzdělávací řešení pro
průmysl. Skupina Festo Group zaznamenala
ve finančním roce 2014 obrat 2,45 miliardy
eur a má 250 pracovišť po celém světě,
v nichž zaměstnává kolem 17 800 lidí.

www.technickyportal.cz
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LOŽISKA

Padl rozsudek o padělcích
ložisek za 28 milionů korun
Společnost SKF v České republice vyhrála soudní spor s prodejci ložisek o porušení ochranné známky na 27 180 kusech
ložisek v hodnotě 28 000 000 Kč. Ložiska byla neoprávněně označena ochrannou známkou společnosti SKF. Že se jedná
o padělky, potvrdil soudní znalec. WWW.SKF.COM

C

elý případ odstartoval, když Policie ČR
v roce 2009 zabavila na Ostravsku téměř 30 tun padělaných ložisek. Součástí rozsudku Vrchního soudu v Praze z letošního
roku bylo rozhodnutí, že prodejci padělaných
ložisek, Iva D. a společnost 2MaNet, s. r. o., na
vlastní náklady provedou likvidaci všech padělaných výrobků.

s padělky u různých zákazníků a z různých
zdrojů průběžně setkáváme.
Jak poznat padělané ložisko?
Padělané ložisko je od pravého napohled
k nerozeznání. Není poškrábané, zrezivělé ani
špinavé, krabička, ve které je zabaleno, vypadá stejně jako originální. Padělky vypadají jako
pravá značková ložiska – a jako taková pronikají na trh.
Poznat padělané ložisko od originálu dokáže
jen zkušený specialista, a také váš stroj ho často pozná velmi rychle.

Padělky jsou nebezpečnější,
než si myslíte
S existencí padělků svých výrobků se potýkají
všichni značkoví výrobci po celém světě. Falsifikáty průmyslových komponentů mohou být
obzvlášť nebezpečné. O problémech s padělanými ložisky, jak je poznat a jak jejich nákupu
předejít, se dočtete v rozhovoru s Ing. Petrem
Lhotákem, zodpovědným mj. za problematiku
padělků v SKF CZ:

POMINEME-LI PRÁVNÍ
DŮSLEDKY SVÁZANÉ
S PADĚLÁNÍM ZBOŽÍ,
JSOU S PADĚLKY
SPOJENA TECHNICKÁ
A V KRAJNÍM PŘÍPADĚ
TAKÉ ZDRAVOTNÍ RIZIKA.
V čem spočívá největší problém u padělaných
ložisek?
Padělaná ložiska se neprodávají na tržištích,
ani za výrazně nižší cenu než originály. Největším problémem je, že zákazník podle ceny ani
podle „pochybného“ místa prodeje nedokáže
poznat, zda se jedná o padělek.
Pomineme-li právní důsledky svázané
s paděláním zboží, jsou s padělky spojena
technická a v krajním případě také zdravotní
rizika. Místo originálu s jasně definovanými
parametry se vám do ruky dostává výrobek
nepředvídatelné kvality, který může způsobit
nejen předčasné selhání stroje, ale i zranění
obsluhy.
Výše možných škod spojených s použitím
padělku se liší v závislosti na aplikaci, ve které
je ložisko použito. Ale zákazník je vždy okrade-
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Ing. Petr Lhoták,
manažer pro rozvoj
distribuční sítě SKF CZ, a. s.

ný a podvedený, a to i v případě, kdyby padělané ložisko vydrželo takovou životnost, jakou
zákazník očekává. Zákazník totiž vždy za padělek značkového ložiska zaplatí výrazně vyšší cenu, než kterou by zaplatil za neznačkové
ložisko, které si ale bohužel koupil.
Objevují se padělky také v České republice?
Padělky ložisek nalézáme po celém světě
a Česká republika není výjimkou. Je to fenomén několika posledních let a případ desítek
tun padělaných ložisek SKF zabavených v roce 2009 je dodnes i z celosvětového pohledu
jeden z největších případů. A od té doby se v ČR

Jak tedy nákupu padělků předejít?
Jediné doporučení, které vám mohu dát, je
pečlivý výběr vašeho dodavatele. Pokud zákazník vypisuje výběrové řízení, ve kterém zadá pouze dva parametry – značka SKF a cena
–, aniž by řešil, kde prodejce nabízená ložiska
nakoupil, podstupuje zvýšené riziko, že nedostane to, za co zaplatí.
Na českém trhu existuje mnoho prodejců ložisek, kteří nabízejí různé značky za různé ceny,
avšak pravý původ ložisek se od prodejců, kteří
nejsou autorizovanými distributory SKF, nikdy
nedozvíte, protože zdroje těchto výrobků mohou být různé. Často si ani tito prodejci nemohou být jisti, jestli prodávají originální výrobky,
nebo falsifikáty.
V SKF proto doporučujeme, že nejlepší cestou, jak se vyhnout padělkům našeho zboží, je nakupovat od SKF autorizovaných distributorů.

Téma: ELEKTRONIKA A ELEKTROTECHNIKA

Příští velká věc?
Průmyslová revoluce změnila v průběhu 18. a 19. století západní svět k nepoznání. Transformací prošly zemědělství, doprava
i výroba. Od té doby žádný zásadní zvrat nepřišel, všechny změny byly relativně plynulé a postupné. O další „revoluci“ se
hovoří až v posledních třech čtyřech letech, kdy se začíná otevírat řada nových perspektiv a příležitostí. Jedním z nejrychleji
se rozvíjejících oborů je elektronika. Ivana StraSmajerová
commonS.wIkImedIa.org

J

ejí cesta se vyznačuje celou řadou
charakteristických rysů, jež vycházejí
z neustálého vývoje nových technologií
a nekompromisních požadavků trhu. Svět se
otevřel, vzdálenosti se zkracují, došlo k výraznému rozvoji řady odvětví, jako jsou například
marketing a logistika. Vše se více podřizuje požadavkům trhu, který ovládají nové trendy: poptávka je po produktech stále sofistikovanějších
a dokonalejších, s menšími rozměry a hmotností, s líbivým designem a také s přijatelnou
cenou. Elektronický průmysl je zvenku ovlivňován řadou skutečností, které jej tlačí k vyššímu výkonu, protože vedle něj vznikají směry
podnikání, které hladoví po stále dokonalejších
produktech.

Elektronika příští generace

Levněji a efektivněji
Automatizace výrobního procesu a odstraňování lidského elementu z výroby si vyžaduje nové
a přesnější nástroje kontroly kvality produktů.
Toho ale nelze dosáhnout bez kvalitních senzorů. Dnešní senzory jsou schopny pracovat
s relativně vysokou mírou spolehlivosti a nestandardní výrobky dokážou identifikovat ještě
během procesu výroby. Ruku v ruce s dalším
rozvojem automatizace výroby a s jejím rozšířením i do dalších odvětví význam čidel nadále poroste a zvyšovat se budou i požadavky
nejen na jejich „schopnosti“, ale také na jejich
efektivitu.
Roboti pracují, lidská pracovní síla pomalu
mizí. Většina lidí považuje robotiku za odvětví, které je stále na začátku. Robotika ale není jen umělá inteligence a stroje se vzhledem
člověka, jak si řada „laiků“ myslí. Roboty mají
v posledních letech klíčový význam pro průmysl – například výroba aut je z velké části
zautomatizovaná právě díky robotům. Klíčová
je schopnost robotů pracovat nepřetržitě a ještě
k tomu bez nároků na mzdu.
Automatizuje se doprava a nové technologie
by měly stále více pronikat i sem. Automobilový průmysl je názorným příkladem odvětví
s největší potenciální spotřebou elektronických
součástek. Do roku 2025 má být 100 % automobilů nějakým způsobem připojeno k internetu a v příštích 10 letech se očekává běžná
nabídka aut bez řidičů. Americký technologický
gigant Google usilovně pracuje na automobilu,
který pasažéry doveze na určené místo pomocí GPS a dat ze systému kamer a senzorů.
Vzhledem k intenzitě spotřeby elektronických

Nezapomeňme na oblast medicínských
aplikací. I zde dochází k intenzivní mezioborové spolupráci a dá se očekávat, že veškeré trendy, které jsou v současnosti známé
z jiných odvětví průmyslu, se časem rozšíří napříč všemi technologicky náročnými
odvětvími, vývoj zdravotnických přístrojů
nevyjímaje.

komponentů bude v automobilovém průmyslu docházet ke stále intenzivnější spolupráci
s dodavateli a odborníky mimo tradiční průmysl, především však s hardwarovými a softwarovými společnostmi a výrobci telematických
a infotainment zařízení.
Další důležitou oblastí je bezpečnost dopravy. Známé značky jako Audi, BMW, Chrysler,
Ford, GM, Mercedes, Toyota, Volvo a další se
soustředí na vývoj nových technologií, jejichž
cílem je další zvýšení „chytrosti“ a spolehlivosti. Autonomní jízda, prevence nehod, dokonalejší navigace, personalizace a komunikace vozidlo-vozidlo, to jsou parametry,
kterými se budou kvalitní značky stále častěji
prezentovat.
Nejde však jen o automobily. Svou technickou
vybavenost zvyšují i např. služby v oblasti rozesílky zboží. Internetový prodejce Amazon a další
firmy již nějakou dobu testují automatické drony,
jejichž prostřednictvím chtějí zákazníkům v budoucnu rychle doručovat objednané zboží.

Vysoké nároky odběratelů vyvolávají změny
v konstrukci senzorů, elektronických součástek, procesorů a paměťových čipů, jejichž možnosti se zdají (zatím) nekonečné. Z hlediska
technických požadavků lze vývoj moderních
elektronických systémů charakterizovat následujícími trendy:
❱ základním prvkem elektronických systémů
budou polovodičové čipy;
❱ cílem technologů bude zvyšování hustoty integrace a snižování ztrát energie, pokrok lze
tedy očekávat i v řešení pouzdření;
❱ inovace v materiálových vědách budou mít
stále větší význam a budou vznikat nové
struktury, jež povedou k další miniaturizaci;
❱ nástupcem současných polovodičových součástek budou organické tranzistory a uhlíkové
nanotrubičky;
❱ zmenšování rozměrů stávajících polovodičových
struktur zřejmě narazí na limitu velikosti atomu;
❱ díky stále dokonalejším laserům dojde ke snižování rozlišení na čipu.

Kdo využije příležitosti?
Na tuto otázku jsou rozporuplné odpovědi. Někteří odborníci tvrdí, že nejvíce budou
z trendů dynamického rozvoje elektroniky
těžit společnosti působící na vyspělých trzích. To bude ve výsledku znamenat, že se
rozvinuté trhy stanou po technologické stránce ještě pokročilejšími a firmy, které na nich
působí, budou dále bohatnout. Uplatňuje se
zde ale i jiný zajímavý trend, že řada firem si
začíná elektronické produkty vyrábět sama
nebo zadává jejich výrobu místním poskytovatelům a ustupuje od dovozu komponentů
od tradičních výrobců, především asijských.
Ať už ale bude nakonec skutečnost jakákoliv, jedno je jisté. Výrobci a dodavatelé budou
nuceni stále těsněji spolupracovat se svými
zákazníky a průběžně racionalizovat portfolia
a flexibilně je přizpůsobovat rychle se měnícím požadavkům trhu.
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Kvalita napájení, to je, oč tu běží…
S Dušanem Pirichem, generálním ředitelem Eaton Elektrotechnika pro ČR a SR, jsme hovořili nejen o trendech
v elektrotechnice, ale i o záložních zdrojích, komplexní ochraně, trendech v úsporách energie a virtualizaci.
www.eatonelektrotechnika.cz

Jak vnímáte celosvětovou roli vašeho oboru
v kontextu stoupajících nároků firem na
kvalitu napájení?
Spotřeba energie celosvětově neustále stoupá,
ale hlavně více a více činností je závislých na vysoké kvalitě napájení a jeho nepřetržité dodávce.
A to jsou právě oblasti, ve kterých dokážeme zákazníkům nabídnout své produkty a služby. Patříme k největším světovým výrobcům záložních
zdrojů, a proto dokážeme ze svého širokého sortimentu produktů uspokojit zákazníky řešeními,
která jsou šita na míru daného segmentu trhu.

K produktům pro správu záložních zdrojů
dodáváte i software; k čemu slouží?
Jako nespornou výhodou produktů vidím
bezplatný balík softwaru pro správu UPS Intelligent Power Software Suite (IPSS), který
dodáváme ke každému záložnímu zdroji. Jeho součástí je jednak software pro inteligentní
a řízený shutdown systému (Intelligent Power
Protector), který je zcela zdarma nehledě na
počet licencí, a jednak je to software pro vzdálený management (Intelligent Power Manager),
který dodáváme zdarma až do počtu 10 licencí.

Co má za úkol vaše IT divize?
V oblasti IT poskytujeme řešení od záložního
napájení v segmentu SOHO či malých serveroven s výkonem stovek VA až po velká datová
či energetická centra s výkonem několika MVA
jak z hlediska kvality a kontinuity energie, tak
i z hlediska ochrany živých bytostí či majetku.
Je potřeba ovšem zmínit, že komplexní ochrana rozvodných sítí zahrnuje tři stupně ochrany
– od svodičů bleskových proudů přes ochranu
proti spínacímu přepětí až právě po ochranu
jednotlivých spotřebičů a zařízení (a to jak elektrických rozvodů, tak i telefonních přípojek nebo
anténních svodů). Eaton samozřejmě disponuje
širokou škálou produktů právě pro takto komplexní ochranu.

Jak jde snižování spotřeby a náročnější výroba s označením podniků za „zelenou firmu“?
Snaha o snižování spotřeby energií a ochranu
životního prostředí se samozřejmě projevila
i v oblasti výroby a nasazení zdrojů záložního
napájení. Naše UPS zařízení hrají při zlepšování celkové účinnosti datového centra důležitou
úlohu. V kombinaci s plnohodnotnými inženýrskými službami představují zákaznická řešení pod známkou „PowerChain Management“,
sloužící potřebám napájení datových center,
průmyslových zařízení, institucí, veřejného
sektoru, veřejných služeb, obchodní sféry, domácností, IT, klíčových aplikací, alternativních
energetických zdrojů a OEM trhů po celém
světě. Například náš partner společnost Academica, finský poskytovatel ICT služeb, získal
v roce 2010 za své inovativní řešení datového
centra ocenění Uptime Institute (přední nezávislý institut založený v roce 2010 ve Spojených státech, který se zabývá výzkumem
v oblasti IT) Green Enterprise IT Award určené
pro ekologicky příznivé projekty v oblasti IT.
V datovém centru společnosti Academica je
napájení zajištěno dvěma UPS Eaton 9395
o výkonu 225 kVA.

Jaké jsou trendy v záložních zdrojích
s ohledem na úsporu energie?
Snaha o snižování spotřeby energií a ochranu
životního prostředí se samozřejmě projevila

i v oblasti výroby a nasazení zdrojů záložního napájení. Některé parametry nebo funkce
našich výrobků právě přispívají k úsporám
a ochraně životního prostředí. Jedním z klíčových parametrů našich nových produktů je vynikající účiník (power faktor) více než 0,9, což je
maximální možné omezení přetížení systému
jalovými proudy, které si samozřejmě rozvodné
závody hlídají a nechávají zaplatit. Nejmodernější výrobky také obsahují možnost přepnutí
do režimu high efficiency, ve kterém je účinnost
záložního zdroje zvýšena až na 99 %. Dále je
tu např. patentovaný systém ABM (Advanced
Battery Management), spočívající v sofistikovaném dobíjecím režimu zabraňujícím dobíjení
tehdy, když není zapotřebí. Díky němu se pak
prodlužuje životnost akumulátorů až o 50 %.

Můžete přiblížit čtenářům důležitost ocenění
Green Enterprise IT Award?
Jak už jsem řekl, je udělováno každoročně
americkým Uptime Institutem. Jde o nejvyšší
ocenění a patří na poli ICT k nejhodnotnějším.
Uděluje se projektům, nápadům a výrobkům,
které významně zlepšují energetickou produktivitu a využití zdrojů v odvětví IT. Hlavním cílem
je podporovat odvětví datových center a IT ve
snižování spotřeby energie kladením důrazu na
inovace a osvědčené postupy. Ocenění mohou
dostat žadatelé ve všech zemích. V roce 2010
se udělovalo ocenění v osmi kategoriích. Datové centrum Academica zvítězilo v kategorii
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„Beyond the Data Center“ (česky: Zákulisí datového centra).
Samostatnou kapitolou je potom poměrně
obsáhlá problematika virtualizace…
Ano, virtualizace by vystačila na samostatný
článek. Intelligent Power Software Suite (IPSS)
plně podporuje vizuální stroje, Eaton dokonce
jako jeden z prvních výrobců získal certifikát
pro ESX server od VMware a v současnosti plně či z větší části podporuje i ostatní významné produkty na poli cloud computingu včetně
např. Windows Server 2008 Hyper-V, Cytrix
XEN či RedHat Enterprise Virtl.

Jakou roli hraje v oblasti záložních zdrojů
následná podpora?
Servisní podpora v sektoru záložních zdrojů
hraje velmi důležitou, mnohdy klíčovou roli. Naše společnost velmi dbá na kvalitu nabízených
služeb a je schopna poskytnout širokou paletu
od standardních preventivních prohlídek a výměn baterií po komplexní servisní programy
šité na míru zákazníka, které zahrnují veškeré
instalované záložní zdroje u zákazníka a jsou
doplněny o možnost hotline 24/7. Součástí
některých servisních smluv je i garantovaná
doba odezvy. Pro naše významné zákazníky
dodržujeme garantovanou dobu odezvy 1 ho-

dina od nahlášení některého chybového stavu
záložního zdroje.
Na závěr ještě vyjmenujme produkty Eaton
v distribuční síti segmentu IT.
Portfolio produktů v distribuční síti IT zahrnuje
přepěťové ochrany, vnitrostojanové elektrické
rozvaděče (ePDU) a záložní zdroje UPS do
3 kVA (v technologiích off-line, line-interactive
a on-line). Prostřednictvím sítě našich autorizovaných distributorů dodáváme do dealerského
kanálu jak tento ucelený sortiment produktů,
tak i instalační a servisní balíčky, a poskytujeme komplexní záruční i pozáruční podporu.

Zálohovací systémy pro moderní datová centra
Zálohování je důležité, ale jak si ještě ukážeme, ne tak důležité jako obnovování. Fakticky se přitom z pohledu firem
na důvodech pro obě činnosti nemění nic již nějakých 40 let. Jen je dnes situace o něco komplikovanější – objem
zpracovávaných dat neustále narůstá a zvyšuje se i jejich přenos prostřednictvím snad všech typů sítí. Datovou explozi
naštěstí doprovází zvyšování výkonnosti a maximálních objemů, a to jak v případě primárních úložišť, tak i úložných systémů
dalších úrovní používaných mj. pro zálohování a archivaci dat (není to totéž).
Ing. Tomáš JIrák, DCS & nI operaTIonS manager, DImenSIon DaTa CzeCh republIC

S

myslem zálohování je získat prostředky
právě pro případnou obnovu do požadovaného stavu a pro zajištění kontinuity
podnikání. Se zálohováním a obnovou velmi
úzce souvisejí ukazatele „Recovery Point Objective“ a „Recovery Time Objective“. Ty určují
možnou míru dopadů způsobených ztrátou dat
v definovaném časovém úseku (RPO) a dopadů
způsobených nedostupností dat nebo systémů
(RTO). Oba parametry tak vlastně vyznačují, co
jsme připraveni obětovat a jak rychle musíme
případný problém vyřešit.
Důvody vedoucí k obnově dat jsou v zásadě
dvojího typu. Do první, logické kategorie spadá
především narušení konzistence dat, za kterou
obvykle stojí nesprávné vstupy od uživatelů
a chyby v softwaru. Data jsou sice fyzicky uložena správně, ale jejich informační hodnota je chybná. Mezi příčiny tohoto typu zařazujeme i zcizení
médií a úmyslné poškození dat. Druhou kategorií
jsou pak fyzické příčiny, jako je selhání média, zničení úložného zařízení v důsledku požáru apod.

Mají všechna data stejnou cenu?
Alfou a omegou úspěšného zálohování je stanovení míry jednotlivých rizik i tolerance a dopadů na konkrétní firemní procesy a oddělení
společnosti. Musíme si uvědomit, že data zajišťující klíčové činnosti firmy mají jinou důležitost
než třeba data o vydávání kancelářských potřeb. Nebo přesněji, mohou mít. Posouzení důležitosti a tolerance je vždy subjektivní, a musí
tak existovat autorita, která informace získané

od jednotlivých oddělení posoudí a znormalizuje. Takové posouzení ale nemůže v žádném
případě učinit IT oddělení, které ze své podstaty
ani nemá všechny potřebné informace o vlivech na byznys firmy.
Celé posouzení může podpořit analýza dopadů na podnikání (BIA, „Business Impact Analysis“), která umožňuje systematické zhodnocení
činností organizace a kategorizaci dopadů způsobených jejich narušením. BIA je samozřejmě
zaměřená nejen na data, ale například také na
aplikace, zpracování úloh, síťovou dostupnost
apod. Důležité je, že tato analýza nikdy nezohledňuje fyzické uložení dat.

Víme co, podívejme se jak…
Na základě závěrů BIA a následných vstupů
z IT oddělení o technických informacích (objem
dat, zda je možné data deduplikovat apod.) pro
jednotlivé identifikované kategorie se můžeme
rozhodnout, co a s jakými RPO a RTO budeme zálohovat a jaké připravíme zálohovací
plány. Tyto zálohovací plány nejčastěji počítají
s cyklickými denními, týdenními a měsíčními
zálohami včetně jejich přenosu do geograficky
oddělených lokalit nebo minimálně oddělených
požárních zón. Mějme přitom na paměti, že proti
ztrátám s nejmenší tolerancí se lze chránit za
výrazně nižších nákladů než vůči dopadům
s tolerancí velmi vysokou. Navíc platí, že čím
více se chceme chránit, tím nás to bude stát víc.
Zálohováním lze pochopitelně podpořit všechny podnikové procesy, ale o to je důležitější roz-

hodnutí, zda se zálohování jednotlivých oblastí
vůbec vyplatí a zda nebude například rychlejší
ztracená data za uplynulý týden pořídit znovu.

A jsme u obnovy
Řekli jsme si, že důležitější než samotné zálohování je obnova – tedy ta úspěšná. Z tohoto důvodu je nezbytné nastavit politiky pro
pravidelnou kontrolu aktuálnosti a funkčnosti
zálohovacích plánů a ověřování obnovitelnosti
zálohovaných dat. V ideálním případě by měly
tyto kontroly probíhat po každé změně v podnikových aplikacích a infrastruktuře, nejméně
pak jednou za rok. Zkušenosti společnosti Dimension Data nicméně ukazují, že za úspěch
lze v českém prostředí považovat i kontroly ve
dvouletých intervalech. Testování je dnes navíc
mnohem jednodušší, a to díky snadné přípravě
prostředí pomocí virtualizačních technologií.
Na rozdíl od zálohování by měla být obnova
i testování obnovitelnosti zodpovědností IT oddělení, samozřejmě ve spolupráci s jednotlivými odděleními, která mohou provést logickou
kontrolu obnoveného prostředí a potvrzení, že
se obnova podařila.
Zálohovat je tedy nadmíru vhodné, možnost
korektně obnovit pak životně důležitá. Situace
je pro dnešní firmy včetně provozovatelů datových center velmi příznivá – ceny zálohovacích technologií neustále klesají a širokou škálu
možností si dnes mohou dovolit i velmi malé
organizace. Například i díky dostupnosti zálohování do cloudových služeb.
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Požadavky na ochranu rozváděčových skříní
Rozváděčové skříně poskytují ochranu nejen pro elektrická zařízení, která jsou umístěna uvnitř. Chrání také osoby, které
pracují na rozváděči či řídicím zařízení nebo se zdržují v jeho blízkém okolí, před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
Požadavky na ochranu a bezpečnost jsou vždy v závislosti na místě použití nebo aplikaci definovány různými normami,
směrnicemi nebo podmínkami certifikace. Z těchto různých specifikací vyplývají nutné četné zkoušky a ověřování pro splnění
shody rozváděčové skříně s předpisy. www.rittal.cz

N

ejznámějším požadavkem na rozváděčovou skříň je stupeň krytí IP podle IEC
60529, který popisuje ochranu proti
vniknutí pevných částic nebo prachu a proti
vniknutí vody. Kromě toho však existuje celá
řada dalších požadavků na rozváděčové skříně:
❱ rozměrová stálost,
❱ odolnost vůči korozi,
❱ tloušťka vrstvy nátěru,
❱ vrubová houževnatost,
❱ statická zatížitelnost materiálu,
❱ dynamická zatížitelnost materiálu, odolnost
vůči vibracím,
❱ odolnost vůči UV záření,
❱ ochrana v extrémních klimatických
podmínkách,
❱ ověření schopnosti odvádět teplo,
❱ ověření odolnosti vůči tlaku při elektrickém
zkratu,
❱ ověření ochrany osob při elektrických
závadách,
❱ ochrana osob při obloukovém zkratu,
❱ ochrana při vnějším mechanickém
poškození,
❱ tepelná odolnost plastů, které zvenčí zajišťují
stupeň krytí,
❱ zajištění konstantní výrobní kvality.
Tyto požadavky a také jejich zkouška a ověřování jsou specifikovány v normách jako např.

Elektrické rozváděče a řídicí zařízení chrání osoby v okolí před nebezpečím úrazu elektrickým
proudem.

IEC 62208 nebo IEC 61439-1. Přitom je nutno
dbát na to, že v závislosti na oblasti trhu, např.
pro Severní Ameriku, Evropu nebo Asii, jsou
zapotřebí další certifikace. V mnoha oblastech

po celém světě je uznávána přímo norma IEC
nebo z ní odvozená národní norma. V Severní
Americe jsou pro prokázání ochranných funkcí
zapotřebí místo norem IEC normy NEMA ne-
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Standardizovaný výrobní proces zajišťuje vždy konstrukčně stejné
rozváděčové skříně, i když mají různé rozměry.

bo certifikace UL. Pro zvláštní místa použití,
např. na lodích nebo na železnici, jsou v po
žadavcích na konstrukci specifikovány další
požadavky.
Splněním zkoušek a ověřování jsou dosaženy
potřebné doklady pro certifikace, přesto musí
být také při výrobě rozváděčových skříní zajiš
těna standardizovaná výroba, a tím i konstantní
kvalita. Jinak nelze zachovat platnost certifika
cí a zkušebních razítek.
Pro získání certifikátu u některých organiza
cí, např. UL, Lloyds, DNV, se vedle počáteční
zkoušky typu pravidelně kontrolují také výrob
ní závody. Při úspěšném výsledku auditu udělí
tyto klasifikační organizace až do další inspek
ce oprávnění používat nadále jejich schvalovací
značku na skříních. U výrobců, kteří pravidelně
nechávají kontrolovat svoji výrobu takovými or

Různé systémy rozváděčových skříní Rittal mají stejný standardizovaný
výrobní a lakovací postup.

ganizacemi, proto lze předpokládat konstantní
kvalitu rozváděčových skříní.
Jako jeden z předních světových systé
mových dodavatelů skříňové a rozváděčové
techniky má společnost Rittal v místě svého
sídla v Herbornu akreditovanou zkušební
laboratoř pro různé zkoušky, takže je také
kompetentním partnerem pro další firmy.
Vedle potřebných počátečních zkoušek typu
u nových výrobků ověřuje firma Rittal pravi
delně různé vlastnosti rozváděčových skříní
přímo z probíhající výroby. Tím zůstává zaru
čen vysoký standard kvality rozváděčových
skříňových systémů Rittal.
Vedle pravidelného testování výrobků pro za
jištění jejich kvality je důležitý standardizovaný
výrobní proces zajišťující konstantní jakost. Pro
možnost zohlednění také zvláštních rozměrů

nebo zvláštních tvarů skříní navrhuje a vyrábí
Rittal své produkty v platformových technolo
giích. Výroba a lakování speciální rozváděčové
skříně tak tedy probíhá stejným způsobem
a její kvalita se neliší od kvality výrobků sério
vých variant vedených na skladě.

Více než jen barevný nátěr
Moderní rozváděčová skříň je charakteristická
tím, že splňuje požadavky na moderní techniku
a platné normy. Ochranu proti korozi tak napří
klad již nesplňuje jen jednoduchý nátěr kovo
vého tělesa. Definovaný postup s různými pro
cesními kroky, od čištění až po nanesení práš
kové barvy na těleso natřené základní barvou,
je nezbytný pro zajištění dlouhodobé ochrany
proti korozi. Dlouhodobá ochrana proti korozi
je nutná pro zachování ochranné funkce skříně
INZERCE

Rozváděčový systém TS 8
Geniálně jednoduchý, naprosto symetrický
a patentovaný na celém světě – to je definice
úspěšných konstrukčních pravidel prověřených
více jak 10 miliony úspěšných instalací.

Chcete vědět více?
TS 8 včetně konfigurátoru:
www.rittal.com/ts8

Rittal Czech, s.r.o. – Ke Zdibsku 182 – 250 66 Zdiby u Prahy
Tel.: 234 099 000 – www.rittal.cz
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pro ochranu personálu a provozních prostředků
i po letech provozu elektrických rozváděčů.
Pro elektrické rozváděčové skříně je ochrana
proti korozi vyžadována normami IEC 62208
nebo IEC 61439. Potřebná kontrola koroze se
provádí podle IEC 60068-2. Na základě normy pro zkoušku se podle místa instalace skříně
rozlišuje vnitřní a venkovní instalace. Pro ověřování odolnosti vůči korozi se pomocí zkoušky
odolnosti proti solné mlze během několika dní
simuluje proces koroze trvající ve skutečnosti
často několik let.
Rozváděčové skříně Rittal z lakovaného ocelového plechu pro použití uvnitř budovy splňují
požadavky na odolnost vůči korozi díky standardizované aplikační metodě.
Jakmile je dokončena výroba hrubé skříně,
skříň se v prvním pracovním kroku očistí a odmastí, aby bylo umožněno dlouhodobé přilnutí
níže uvedených nátěrů. V přímé návaznosti na
odmašťování se provede první ochranný nátěr
proti korozi pomocí nanokeramické předběžné
úpravy. Při druhém nátěru se skříň zcela ponoří do lázně a proběhne elektroforézní nanášení
základní barvy máčením. Konečnou úpravu
antikorozní ochrany tvoří prášková barva, která
je na vnějším plášti skříně strukturovaná. Pokud se při pozdějším provozu zařízení vrchní
vrstva poškodí, jsou pod ní ještě další dvě vrstvy, které chrání skříň před rezivěním.

Dlouhodobá bezpečnost
Bezpečnost osob, které se zdržují v prostředí
elektrických rozváděčů nebo obsluhují elektrické rozváděče, je důležitým cílem ochrany, který má být dosažen na základě normy
IEC 61439. Tato norma navíc obsahuje různé
požadavky, které definují mechanické vlastnosti skříně. Při elektrických závadách se
rozváděčová skříň také silně namáhá, a to
zvýšením vnitřního tlaku nebo magnetickým
působením při vysokém zkratovém proudu. Ke
zvýšení vnitřního tlaku dochází např. při vypínání zkratu větších výkonových jističů, které
při vypnutí vytvoří elektrický oblouk. Ale také
magnetické pole, které vzniká okolo měděné
přípojnice zejména při vysokých zkratových
proudech, má vedle účinku na sousední měděnou přípojnici účinek také na komponenty
skříně, např. montážní desku. Skříň musí zajistit, že se dveře rozváděče během vypínání
při zkratu neotevřou, resp. že přípojnicový
systém zůstane dobře upevněný také během
zkratu. Otevření dveří rozváděčové skříně nebo
vymrštěné díly by snadno mohly zranit osoby
v okolí rozváděče.
Proto je důležité, aby rozváděčová skříň měla
i po mnoha letech stejnou mechanickou pevnost jako na začátku instalace a aby její pevnost nebyla snížena působením koroze nebo
jiných vlivů. Pro zajištění dlouhodobé pevnosti
a konstantní kvality je bezpodmínečně nutný
standardizovaný výrobní a lakovací proces.
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Vrchní nátěr RAL 7035
(prášková vypalovací barva
ca. 50–70 µm)
Základní nátěr
(nanesený elektroforézním
máčením
(EC-Lack, ca. 10–20 µm))
Nano keramická vrstva
(0,2–1,2 g/m2)
Základní materiál

Čtyřstupňový proces lakování umožňuje optimální ochranu proti korozi pro dlouhodobé zajištění
mechanických vlastností skříně.

Obnova ochrany proti korozi po
mechanickém opracování
Splňuje-li prázdná rozváděčová skříň při expedici požadavky normy IEC 62208, musí se často
při dalším zpracování a kompletaci rozváděče
zabudovat do vnějšího pláště skříně další provozní prostředky. Přitom se do dveří rozváděčové skříně nebo bočních stěn dodatečně zhotovují
výřezy nebo otvory pro montáž provozních prostředků, jako jsou přístroje pro zobrazení, ovládací tlačítka nebo světelné indikátory. Přitom se
však poškodí všechny tři ochranné úrovně antikorozní ochrany Rittal. Jednoduché natření krycím nebo opravným lakem pro obnovu ochrany
proti korozi nestačí, protože jemné mikrospáry
mezi vrstvami laku a opracovanými kovovými
díly nejsou uzavřené, takže do nich pronikne
solná mlha a způsobí tam korozi. Firma Rittal
nyní vyvinula nový antikorozní základní nátěr,
který bezpečně chrání také výřezy a otvory
před rezivěním. Společně s novým montážním
návodem to výrobcům rozváděčů umožňuje,
aby jejich rozváděče splňovaly požadavky IEC
61439 ohledně koroze.

Zkouška antikorozní ochrany

vé aplikace. V této normě je přitom stanoveno
přísnější zohlednění vzájemných vlivů různých
provozních prostředků a nově jsou také zahrnuty mechanické požadavky na skříň. Evropské znění normy IEC 61439, EN 61439, a tím
i české znění normy ČSN EN 61439 platí od
1. listopadu 2014 jako výhradní norma, protože
nejpozději k tomuto datu byla zrušena platnost předchozí normy EN 60439. Tím se ruší
pojmy jako TTA, PTTA nebo zpráva o typové
zkoušce, protože ty již nejsou v terminologii nové normy zahrnuty. Nahrazuje je pojem kombinace spínacích přístrojů, resp. místo zprávy
o typové zkoušce se nyní vypracuje ověřování
návrhu.
Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený
koncept „Rittal – The System“ poskytuje
řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně
softwaru a služeb, napříč všemi sektory
průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více
jak 10 000 zaměstnanců, 11 výrobních
závodů a 64 dceřiných společností.

Zkouška odolnosti proti korozi podle IEC
60068-2 se v první řadě řídí podle místa instalace skříně. Zde se rozlišuje mezi vnitřní
a venkovní instalací. V závislosti na místě instalace zahrnuje zkouška různé cykly s vlhkým
teplem a solnou mlhou. To umožňuje vytvořit
atmosféru, která silně urychluje korozní proces.
Poté proběhne posouzení ve formě vizuální
kontroly. Nesmí být viditelné žádné známky
oxidu železitého nebo jiná zhoršení. Dále musí
být dveře, závěsy a zámky možné ovládat bez
vyvíjení mimořádné síly.

Nová norma IEC 61439
od 1. listopadu 2014
Norma IEC 61439 definuje základní požadavky a vedení dokumentů o výrobě elektrických
rozváděčů a řídicích zařízení pro nízkonapěťo-

Nanášení základní barvy máčením na rámovou
konstrukci rozváděčové skříně v závodě Rittal
v Rittershausenu
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Svět snímačové technologie Balluff
S více než padesátiletou zkušeností v oblasti snímačové technologie je společnost Balluff na tomto poli celosvětově
uznávaným specialistou. www.balluff.cz

S

ofistikované technologie, aplikovaná
špičková elektronika, individuální konzultace, speciální řešení pro zákazníka
a prvotřídní servis jsou hlavními přednostmi
charakterizujícími společnost Balluff GmbH.
Tentokrát jsme se rozhodli dát větší prostor ukázkám jednotlivých aplikací. Zavítali
jsme proto do společnosti MECHATRONIC
Design&Solutions, s. r. o. (dále jen MD
Solutions), kde produkty společnosti Balluff již
řadu let využívají.
MD Solutions je společnost zabývající se
vývojem a výrobou jednoúčelových strojů
a zařízení pro elektrotechnický a automobilový
průmysl. Společnost Balluff je jedním z jejích
hlavních partnerů a snímací technologie dodává pro oblast automatizace procesů, re-design
a optimalizaci stávajících zařízení i pro oblasti
montáže poloautomatických a automatických
zařízení. Na následujících fotografiích realizací
společnosti MD Solutions se můžete nejlépe
seznámit s produkty společnosti Balluff.

Spínací jednotky BALLUFF BFB 75K s analogovými výstupy a optická vlákna řady BFO na kontrolu
zdvihu lisovacích válečků připojené na sběrnici IO-Link s výstupem na Profibus

Kontrola založení a kompletností dílů pomocí optických snímačů BALLUFF
řady BOS 23K

Hlídání komponentů pomocí Vision sensorů BALLUFF řady BVS
ADVANCED, optických snímačů řady BOS 23K, optická vlákna řady BFO

www.technickyportal.cz
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Přesnost polohování motoru Piezo LEGS
v atmosférickém tlaku a ve vakuu
Schopnost velmi přesného polohování je často klíčová pro mnohá moderní zařízení. Na divizi mechatroniky NETME Centre
FSI VUT v Brně je věnována pozornost problematice přesného polohování s elektromagnetickými motory. Jejich schopnosti
jsou ale pro některé aplikace hraniční. Piezomotory, jejichž hlavní předností je vysoká dynamika pohybu, přesnost, žádná
vůle a možnost snadné integrace do polohovacích zařízení s kompaktními rozměry, jsou schopny v těchto aplikacích nahradit
elektromagnetické motory, a proto byla zaměřena pozornost na jejich polohovací charakteristiky, které byly dále ověřeny
v prostředí atmosférického tlaku i vakua.

P

iezomotory jsou využívány nejčastěji
pro velmi přesné polohovaní v robotice,
medicíně, v elektronových mikroskopech, vědeckých přístrojích a mnoha jiných
aplikacích, kde je vyžadováno polohování
v řádu nanometrů. Za největší přednost lze
považovat dosahovanou rychlost a zrychlení při opakovaných mikroposuvech, což jsou
opakované posuvy o malou vzdálenost v řádech jednotek až desítek mikrometrů, které
jsou typicky využívány při detailním zkoumání plošné homogenity různých vzorků,
ale i v jiných aplikacích. V těchto případech
je s využitím piezomotorů možné zkrátit dobu
cyklů. Dalšími výhodami jsou okamžitá reakce motoru a nulová vůle pohonu, která je jinak
u elektromagnetických motorů s převodovkou
téměř nedosažitelná.

Piezo LEGS Linear Twin 20N typ LT20
LT20 (obr. 1) využívá principu „Piezo LEGS“.
Základem tohoto piezoelektrického motoru

Obr. 2. Keramická tyč mezi bimorfními
aktuátory [1]

Obr. 3. Sestava testovacího přípravku osazená
piezomotorem LT20

a zajišťuje přesný chod. Maximální rychlost
10 mm/s je dána délkou kroku a maximální
krokovou frekvencí. Délka plného kroku piezomotoru je ~5 µm a rozlišení (nejmenší změna
polohy) závisí na řídicí jednotce, přičemž pro
PDM101 je ~2,4 nm. V klidové poloze navíc
nespotřebovává energii a vykazuje statickou
sílu. Z toho plyne i lepší energetická účinnost
a minimální oteplení motoru [1, 2].
Řídicí jednotka PMD101 je určena pro řízení
jednoho piezomotoru, podporuje mikrokrokování do 2 048 mikrokroků na krok a komunikuje přes virtuální COM port prostřednictvím
USB sběrnice, což umožňuje řídit motor přímo
z PC. Neméně podstatnou výhodou je i velikost budicího napětí motoru, které je na rozdíl
od konkurence jen 48 V, čímž odstraňuje jednu z velkých nevýhod piezomotorů – vysoké
budicí napětí.

Přesnost polohování

Hardware testu
Obr. 1. Piezo LEGS Linear Twin 20N LT20

jsou tzv. „chodicí nohy“, jež jsou vlivem elektrického napětí deformovány, a správná posloupnost deformací zapříčiní pohyb. V motoru
jsou slinuté bimorfní aktuátory, v tomto případě
čtyři páry na dvou protilehlých základnách. Ty
ze dvou stran obepínají keramickou tyč, kterou
tyto „keramické svaly“ posunují (obr. 2), čímž
vzniká lineární pohyb.
Díky absenci pohyblivých mechanických
dílů, vyjma samotných nohou a tyče, je redukován moment setrvačnosti pohyblivých částí,
což umožňuje téměř nulovou reakční dobu, eliminuje proudové špičky v režimu stop a start
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Testovaný piezomotor LT20 a řídicí jednotka
PDM101 byly pro tyto účely zapůjčeny firmou
Routech, s. r. o., která je výhradním distributorem produktů firmy PiezoMotor Uppsala AB
pro Českou a Slovenskou republiku.
Motor byl uchycen v přípravku přizpůsobeném pro testování v prostředí vakua (obr. 3),
který zajistil lineární vedení motoru a umožnil
montáž snímačů polohy. Dva polohové enkodéry Mercury 2000 s maximálním rozlišením 80 nm byly použity pro zpětnou vazbu
polohy pro řídicí jednotku PDM101 a DAQ
kartu NI 9411, jejíž naměřené hodnoty sloužily především pro statické ověření dosažené
polohy.

Měření bylo provedeno ve vakuové komoře
elektronového mikroskopu v prostorách vývojového pracoviště FEI Czech Republic, s. r. o.
Většina měření proběhla na úrovni tlaku 10-4 Pa.
Během zvyšování vakua nebyly pozorovány
žádné změny chování piezomotoru.
Testovací sekvencí byly opakované mikroposuvy s různou rychlostí přejezdu a velikostí mikroposuvu. Průběh naměřených hodnot lze vidět
na obr. 4, který zobrazuje odchylku od žádané
polohy (osa y) v dané poloze (osa x). Z grafu je
patrné, že přesnost je +-2 inkrementy snímače.
Graf (obr. 5) zobrazuje také naměřené hodnoty
odchylek, ale při opakovaných mikroposuvech
pouhých 160 nm, tedy dvou inkrementů. Při tomto pohybu bylo dosahováno jen malé rychlosti.
Z výsledků je patrné, že dosahovaná poloha byla „přesnější“. Naopak při použití velkých rychlostí a mikroposuvů v řádu desetin
milimetru byla chyba nepatrně vyšší než
v předchozím případě. Z měření vyplývá, že
přesnost je závislá na dosažené maximální
rychlosti. Proti tomuto zjištění ale stojí poznatek, že po dokončení pohybu bylo vizuální
kontrolou indikátoru polohy dosaženo cílové
polohy přesně. Velikost mikroposuvu přesnost
žádným způsobem neovlivňuje.
Test tedy dokazuje schopnost řídicí jednotky polohovat na samé hranici rozlišitelnosti
použitého snímače. Zjištěná odchylka může
být způsobena zčásti okamžikem dotazu
na dosaženou polohu, tedy chybou měření,
a dobou ustálení. Pravděpodobným limitem
tohoto testu byl použitý zpětnovazební snímač
s relativně nízkým rozlišením 80 nm, který
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Obr. 4. Chyba polohy v uzavřené smyčce (mikroposuv 0,016 mm, rychlost 0,1 mm/s)
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Obr. 5. Chyba polohy v uzavřené smyčce (mikroposuv 0,0016mm)

nebyl schopen plně využít potenciálu testovaného pohonu.
Během testování v prostředí vakua a atmosférického tlaku nebyly pozorovány žádné změny chování ani nalezeny rozdíly v dosažitelné
přesnosti.

Závěr
Piezomotor Piezo LEGS Linear Twin 20N LT20
je vhodný pro přesné polohování v režimu uzavřené regulační smyčky nebo jako velmi jemný
posuv bez zpětnovazebního snímače. Motor
pracuje v atmosférickém tlaku i ve vakuu bez
změny chování a dosažitelné přesnosti. Průměrná dosažitelná přesnost závisí na rychlosti přejezdu, což ale může být částečně ovlivněno okamžikem dotázání se na polohu nebo chvěním.
Vizuální kontrolou indikátoru polohy bylo totiž
cílové polohy po dokončení pohybu dosaženo
přesně. Přesnost během testu se pohybovala
na úrovni rozlišení zpětnovazebního snímače
polohy, tedy desítky nanometrů, což prokazuje
schopnosti řídicí jednotky polohovat na hranici
rozlišitelnosti. Oproti polohovacím zařízením
s DC motorem dosahuje piezomotor výrazně
lepší dynamiky s téměř nulovou prodlevou. Při

opakovaných mikroposuvech je proto dosaženo
výrazných časových úspor. Také zajištění nulové vůle v případě DC motorů s převodovkou je
obvykle téměř neřešitelný úkol.

HLAVNí PřEDNOSTí
PIEzOMOTORU jE
VySOKá DyNAMIKA
POHyBU, PřESNOST,
žáDNá VůLE A MOžNOST
SNADNé INTEGRACE DO
POLOHOVACíCH zAřízENí
S KOMPAKTNíMI
ROzMěRy.

K plnému využití potenciálu motoru LT20
je vhodné využít řídicí jednotky vyšší řady,
která umožňuje jemnější mikrokrokování,
možnost komunikační sběrnice s nižší latencí

a možnost připojení více motorů. Díky budicímu napětí piezomotoru do 48 V je spektrum
potenciálního využití omezeno jen minimálně
a je tedy vhodným řešením pro aktuaci moderních a velmi precizních polohovacích zařízení
s vysokými nároky na přesnost a dynamiku.
Další informace o piezomotorech a řídicích
jednotkách značky PiezoMotor Uppsala AB a jejich vlastnostech lze nalézt na stránkách www.
routech.cz. Širší pohled na problematiku řízení
piezoelektrických pohonů lze nalézt v článku [2].

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu
LO1202, finančně podpořeném MŠMT v rámci
programu NPU I.
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[1] http://www.routech.cz/
[2] AUTOMA 3/2013 – Vlastnosti a použití motorů Piezo LEGS, Routech, s. r. o.
Ing. Pavel Houška PH.D. (Houska.P@fme.vutbr.cz),
Ing. kamIl šubrt (subrt@fme.vutbr.cz),
Ing. zDeněk HaDaš PH.D. (HaDas@fme.vutbr.cz),
v ysoké učení tecHnIcké v brně
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Budeme energeticky úspornější?

Malé a střední firmy neřídí
efektivně energetické náklady
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a energetická skupina RWE vyhodnotily nezávislý
průzkum mezi malými a středními podniky (MSP) ohledně řízení energetických nákladů. Některá zjištění jsou alarmující:
MSP energetické náklady většinou aktivně neřídí, přestože vidí v úsporách energie potenciál. Jasno nemají ani v nabídce,
ani v konečné efektivitě úsporných opatření. (uai)

P

řitom MSP nepředstavují v české ekonomice žádnou marginální skupinu. Jsou
důležité jak z hlediska zaměstnanosti, tak
ekonomického výkonu celé společnosti. Sektor
MSP je významnou hnací silou podnikatelské
sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti.
Podle ČSÚ podnikatelskou činnost k 31. 12.
2014 v ČR vykonávalo 1 124 380 právnických
a fyzických osob (s počtem zaměstnanců
0–249). Fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0–249) bylo 877 519 a právnických
osob (s počtem zaměstnanců 0–249) bylo
246 861.

Neznalost, nebo plýtvání?
Roční výdaje MSP za energie se pohybují
v řádech milionů korun. Do 4 mil. Kč platí za
energii 87 % MSP. Více než tuto sumu hradí
9 % firem. Přesto: mezi hlavní zjištění vzpomenutého průzkumu patří, že 4 z 5 oslovených
firem spotřebu energií pouze monitorují. Konkrétně: takřka 80 % firem tak činí průběžně, ať
už kontrolou výpisu, anebo manuální evidencí.
Většina MSP rozpočítává náklady na energii na
úrovni hospodářského výsledku. Zpravidla jen
větší subjekty věnují pozornost alokaci nákladů
na energie na jednotlivé výrobky. Největší důraz na sledování nákladů kladou velké firmy,
naopak nejmenší pak malé firmy a podniky
v obchodu a službách.
„Výsledky odpovídají nákladovému řízení
malých a středních firem, kdy náklady jsou
většinou sledovány ex post, a to na bázi výsledovky. S velikostí firmy roste nicméně potřeba
řídit kalkulace na bázi výrobkových a úseko-
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vých nákladů,” uvedl předseda představenstva
AMSP ČR Karel Havlíček.
„Výsledky průzkumu nás nepřekvapily. Pro
většinu našich zákazníků v daném segmentu
není efektivní pokrývat problematiku energetické efektivnosti vlastními zdroji. Přitom na
základě našich zkušeností lze realizovat zajímavé úspory. V efektivním využívání a ekonomicky i ekologicky efektivní produkci vidíme
významný faktor dalšího rozvoje podniků,“
konstatoval Tomáš Varcop, CEO společnosti
RWE Energie.

Velký potenciál úspor
Největší potenciál úspor energií MSP spatřují v aplikaci nových postupů s využitím již
dostupných technologií. Aby nějakou energii
uspořily, firmy si osvojily některé nové technologie. Nejčastěji využívají termoregulace
a LED osvětlení. V soupisce aplikovaných
moderních technologií lze najít také rekuperační a solární systémy. Minimálně si MSP
zatím pořizují malá, avšak účinná kogenerační zařízení.
Společnosti, které utratí za energii přes 4 mil.
Kč ročně, se již orientují v sofistikovanějších řešeních, jako jsou např. on-line měření spotřeby

INFORMACE
O MOžNOSTECH ÚSPOR
ENERgIE FIRMy HLEDAJí
NEJČASTěJI V MéDIíCH
(50 %) A u SOuČASNéHO
DODAVATELE ENERgIí
A TEPLA (40 %).
KONKRéTNí NABíDKu NA
ÚSPORu JIž DOSTALA
PřIBLIžNě POLOVINA
OSLOVENýCH FIREM.
energií. „Menší firmy obvykle šetří na nejsnáze
rozpoznatelných položkách, přičemž vlastní
úsporná opatření jsou nákladově přijatelná
a rychle rozpoznatelná. Překvapivým zjištěním
však je, že skoro pětina firem má k dispozici
on-line měření spotřeby energií,” upozornil K.
Havlíček.
Management MSP si uvědomuje, že s energiemi a teplem plýtvat nelze. Když seriózně

FAKTA O PRŮZKUMU:
Sběr dat a jejich analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
❱ V rámci průzkumu bylo dotazováno celkem 501 malých a středních podniků ze
všech regionů ČR s 5–250 zaměstnanci
(z toho 135 výrobních, 125 obchodních,
115 řemeslných a 126 firem nabízejících
služby).
❱ Metoda sběru dat: CATI (telefonické
dotazování vyškolenými operátory z call
centra IPSOS).

ZDROJ DAT: IPSOS PRO AMSP: ENERGETIKA
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Firmy stále preferují nákladové
řízení vůči výnosovému
Velmi zajímavé zjištění (které bohužel potvrzuje přetrvávající postkrizový režim firem) je vyšší stupeň obezřetnosti managementu a menší
důvěra v trhy. Firmy stále preferují nákladové
řízení vůči výnosovému.
A za pozornost určitě stojí i fakt, že v českých
podnicích nadále převládá jednosměnný typ
provozu, jehož využití dominuje zvláště u obchodních firem.
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uvažuje o implementaci nových opatření ke
snížení nákladů na energii, asi ¾ dotazovaných
firem sází na moderní technologie. Plánovaná
útrata se však výrazně liší v závislosti na oboru
podnikání. Nejvíce chtějí investovat do úspor
výrobní a řemeslné podniky. Přestože již některé MSP úsporná opatření využívají, většina
subjektů (zejména větší z nich) stále vidí v této
oblasti nevyužitý potenciál. Podle K. Havlíčka
„většina firem o problému ví, dokáže jej pojmenovat, ale aktivně jej neřídí. Velmi často proto,
že na to nemá dostatek času“.
Management MSP vidí rezervy také v dodavatelských cenách (54 %) a v šetrnějším chování a jednání zaměstnanců (36 %). Odhadovaná výše možné úspory se nejčastěji pohybuje do 10 %. Nejčastěji plánují úsporná opatření
firmy s dvousměnným provozem a firmy nad
50 zaměstnanců. Předpokládaná investice se
pohybuje kolem 1 mil. Kč.
Informace o možnostech úspor energie firmy
hledají nejčastěji v médiích (50 %) a u současného dodavatele energií a tepla (40 %). Konkrétní nabídku na úsporu již dostala přibližně
polovina oslovených firem. Většina z nich ji
však odmítla. Hlavním důvodem je zejména
vysoká pořizovací cena (53 %) a obtížná prokazatelnost dopadu na úspory (41 %).
„Toto vyjádření firem odpovídá nejen velkému
vlivu médií, ale i trvale solidní důvěře v aktuální
dodavatele. Stav rovněž koresponduje s tím, že
MSP směřují své kapacity primárně do jiných
oblastí a podobně jako v bankovních službách
důvěřují současným poskytovatelům služeb,
v nichž vidí i poradce pro řešení situace,” soudí
K. Havlíček.
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Plastics Europe vydala statistický monitoring
evropského plastikářského průmyslu
Evropská asociace zpracovatelů plastů Plastics Europe v září vydala další ze svých analýz plastikářského průmyslu v zemích
EU28. Zpráva s názvem „Statistical Monitoring of the European Plastics Industry“ poskytuje zajímavé informace včetně
popisu situace v jednotlivých sektorech nebo vývoje cen a trendů v obchodování s primárními surovinami. /pj/

P

odle analýzy pozitivní vývoj plastikářského průmyslu v zemích Evropské unie
nadále pokračuje. Po poklesu produkce
v roce 2012 výroba primárních plastů i finálních
plastových výrobků v letech 2013 a 2014 opět
rostla. Avšak v období od ledna do července letošního roku zaznamenal sektor zabývající se
výrobou primárních plastů ve srovnání s loňským rokem nižší objemy produkce. Na druhé
straně výroba finálních plastových produktů
a plastikářských strojů v tomto období překročila úroveň z roku 2014.

Situace v jednotlivých
plastikářských odvětvích
Během prvního čtvrtletí letošního roku zůstal
trend produkce v sektoru primárních plastů
poměrně stabilní, ve druhém čtvrtletí měl však
klesající tendenci. Podle posledních dostupných údajů, které pocházejí z července, došlo
ale opět k oživení a mírnému růstu produkce.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo v období od ledna do července 2015 k poklesu celkového množství produkce primárních
plastů o 3,3 %.
Výroba finálních plastových produktů vykázala ve zmíněném období mírně růstovou
tendenci a o 2 % překročila úroveň produkce
z první poloviny loňského roku.
Segmentu výroby plastikářských strojů se
dařilo velmi dobře, zejména v druhé polovině

ně průmyslových odvětví využívajících plasty
charakteristický nárůst výroby. V prvních sedmi měsících letošního roku se výroba ve všech
28 zemích EU v porovnání se stejným obdobím
roku 2014 zvýšila o 1,5 %. Po mírném zpomalení výroby v automobilovém sektoru, k němuž
došlo v polovině minulého roku, pokračoval
během prvních sedmi měsíců roku 2015 růst
produkce.
Elektrotechnický průmysl v průběhu loňského roku mírně rostl a stejně tak tomu bylo
i v prvních měsících roku letošního. Stavební
sektor byl v dosavadním průběhu roku z hle-

loňského roku a v lednu a dubnu roku letošního. V období od ledna do července 2015
překročila výroba plastikářských strojů objem
produkce ve stejném období roku 2014 o 2,4 %.
Na konci loňského a na počátku letošního
roku ceny výrobců primárních plastů klesaly,
v období od března do června 2015 však opět
rostly. Ceny plastových produktů a plastikářských strojů byly po celou tuto dobu konstantní.

Ostatní průmyslová odvětví
Poté, co došlo v letech 2011 a 2012 k poklesu
výroby, byl pro následující dva roky ve větši-
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diska spotřeby plastů stabilní. Potravinářský
průmysl vykazuje dlouhodobě konstantní
výsledky.

Zahraniční obchod
Situace v exportu a importu primárních plastů byla od poloviny roku 2011 do konce roku
2014 velmi stabilní. Po mírném růstu celkového vývozu na začátku roku 2015 došlo podle
analýzy v květnu a červnu k dalšímu posilování

exportu. Vývoz plastových produktů vykazoval
v celém dosavadním průběhu roku vzrůstající
tendenci, zatímco importované objemy zůstaly
v zásadě stabilní.

Výhled do budoucna
V analýze se dále uvádí, že na základě sezónně očištěných dat se ve výrobě primárních plastů projevují první náznaky možného růstu, objem produkce však ve srovnání

s loňským rokem zůstává i nadále výrazně
menší.
V segmentu plastových výrobků, který v letošním roce zažívá růstovou vlnu, lze očekávat,
že tento vývoj bude pokračovat i v následujících
měsících.
Ve výrobě plastikářských strojů došlo v nedávné době k několika výkyvům, avšak i přesto
by produktivita tohoto segmentu měla zůstat
i nadále velmi vysoká.

Pěnový polystyren je v ČR jako
izolační materiál velmi oblíben
Devět Čechů z deseti by v rámci správného šetření nákladů za energie na vytápění zvolilo komplexní zateplení. Kromě fasády,
střechy a soklu by také kompletně vyměnili okna. Dům nebo byt má v České republice zateplen více než polovina populace,
konkrétně 56 %. Do pěti let plánuje zateplení necelá pětina (17 %) respondentů, do deseti let pak dalších 12 % Čechů. Jako
izolační materiál by dvě třetiny (64 %) volily klasický pěnový polystyren. Ten má 58 % dotázaných spojen právě se stavebním
materiálem. Tyto závěry vyplývají z nedávného průzkumu Sdružení EPS ČR. /pj/

Č

eši zateplení poměrně dobře rozumějí
a vnímají ho jako jeden z hlavních nástrojů pro snížení výdajů za energie
na vytápění. Důkazem je i rekordní rychlost
vyčerpání letošní finanční alokace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Stále
je ale třeba připomínat, že k zateplení by měli
majitelé přistupovat zodpovědně. Tři klíčová
pravidla říkají: najmout si osvědčenou firmu,
nepodcenit tloušťku izolantu a u starších domů
si nechat udělat energetický audit,“ řekl Pavel
Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
Pryč jsou doby, kdy si většina Čechů myslela,
že stačí zateplit pouze obvodové zdi a střechu.
K této variantě se kloní pouze 5 % z nich. Naopak
drtivá většina (90 %) má šetření nákladů za energie na vytápění spojeno s komplexním zateplením
a výměnou oken. „Kromě toho je ale nutné myslet i na výměnu vzduchu v domě či bytě. Řešení
nabízí pravidelné, intenzivní větrání nebo instalace jednotky řízeného větrání s rekuperací tepla,
která obměňuje v místnostech starý vydýchaný
vzduch za čerstvý, a tím přispívá ke zdravému
klimatu uvnitř domu,“ upozornil Pavel Zemene.
V další odpovědi 68 % dotázaných uvedlo, že
životnost zateplení pěnovým polystyrenem je
více než 50 let. „To potvrzují i příklady zateplených domů zejména v Německu a Rakousku.
Základem dlouhé životnosti je ale vždy odborně provedené zateplení,“ dodal.

„

Inspirace Německem
Jedním z motivačních nástrojů, proč zateplovat, jsou dotační programy. „Mají smysl pro
majitele nejen novostaveb, ale zejména star-

Pěnový polystyren by zvolily
dvě třetiny Čechů

ších rodinných domů, kde je únik tepla nejmarkantnější. Příkladem může být obyčejný
rodinný dům postavený v první polovině 20.
století, u kterého lze díky komplexnímu zateplení včetně výměny otvorových konstrukcí
dosáhnout až 75% snížení ročních výdajů za
energie na vytápění,“ uvedl dále Pavel Zemene.
Finance z dotačních programů v podobě
Zelené úsporám a následně Nové zelené
úsporám (NZÚ) mohou Češi získávat již šest
let. Letos na podzim se ale od ministerstva
životního prostředí dočkají zásadní a žádoucí
změny. Program NZÚ, v jehož rámci již stát poskytl peníze na desítky tisíc rekonstrukcí domů,
bude od podzimu otevřen trvale a dotace tak
bude možné čerpat kontinuálně. „Jde o vítané
rozhodnutí, jelikož žadatelé nebudou omezeni
časovým limitem podání přihlášky a do jisté
míry si mohou dát na promyšlení kvalitní rekonstrukce více času, i z hlediska plánování,“
informoval Pavel Zemene. Posun vítají i české
firmy, které volaly po kontinuitě dotačního programu delší dobu. Rozhodnutí ministerstva, jež
se inspirovalo fungováním dotačních programů
v Německu, tak bude mít přínos i pro ně.

Češi mají možnost vybírat z množství izolačních materiálů. K stálicím patří bílý pěnový
polystyren, který se v Evropě vyrábí více než
50 let. K zateplení domu by ho zvolilo 64 %
dotázaných. Minerální vatu by zvolila více než
pětina Čechů (22 %). „Pěnový polystyren se
nejvíce používá při zateplení fasád a střech.
Naopak při zateplení šikmých střech se nejčastěji používá minerální vata,“ vysvětlil Pavel
Zemene.

Malé povědomí o vlastnostech
Z pohledu stavebních dělníků je jednou z hlavních výhod velmi nízká hmotnost materiálu.
Zapříčiňuje ji jeho složení, protože objem izolačních desek je tvořen z 98 % vzduchem.
Veřejnost o tom však má jen relativně malé
povědomí. Jen 9 % lidí si myslí, že vzduch je
v polystyrenu zastoupen z více než 81 %. Za
pevný materiál jej považuje 46 % respondentů.
Až 92 % dotázaných by přisoudilo pěnovému
polystyrenu mrazuvzdornost. Dvě třetiny lidí si
myslí, že je ekologický a 66 % že je zdravotně
nezávadný. Kromě stavebnictví si Češi nejčastěji spojují polystyren s obalovým materiálem.

O průzkumu
Průzkum pro Sdružení EPS ČR provedla agentura IPSOS za pomocí on-line nástroje Instant
Research v červnu 2015. V on-line dotazníku
odpovídalo 525 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu,
velikosti bydliště a vzdělání.

www.technickyportal.cz
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Budoucnost Porsche

Přeplňování a elektrický pohon
stuttgartská automobilka Porsche představila na iAA 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem svou budoucnost v podobě typu
911 carrera s přeplňovanými motory a studie čtyřdveřového elektromobilu.
Pavel Olivík; FOtO: Dr. ing. h.c. F. POrsche aktiengesellschaFt

P

řestože Porsche patří mezi průkopníky
přeplňovaných motorů v motoristickém
sportu i sériové výrobě, byla tato tech
nika v legendární modelové řadě 911 po více
než čtyři desetiletí vyhrazena pouze vrcholné
verzi 911 Turbo. To se nyní s příchodem mo
dernizované modelové řady Porsche 911 (typ
991) mění, protože dvěma turbodmychadly
jsou nově vybaveny i motory méně výkon
ných verzí Porsche 911 Carrera a Porsche 911
Carrera S.
Přeplňování turbodmychadlem má nespor
né výhody. Stlačováním nasávaného vzdu
chu se do válců dostane více kyslíku, a řídicí
jednotka tak může vydat pokyn ke vstřikování
většího množství paliva. Výsledkem jsou vyš
ší výkonové parametry. Optimalizací celého
systému přeplňování lze do značné míry eli
minovat negativní vlastnosti přeplňovaných
motorů, mezi něž patří především prodleva

v reakci motoru na náhlé sešlápnutí pedálu
plynu. Přeplňovaný motor dosahuje z men
šího zdvihového objemu podobných výko
nových parametrů jako atmosféricky plněný
motor s větším zdvihovým objemem a pří
padně i větším počtem válců.
Výhodou tohoto řešení může být nižší
hmotnost a spotřeba paliva. Na druhé straně
sportovní atmosféricky plněný motor dokáže
uchvátit srdce vášnivého řidiče svou chutí po
vysokých otáčkách doprovázenou podmani
vým zvukovým doprovodem. V tomto ohledu
jsou přeplňované motory poněkud v nevýho
dě, protože vzhledem ke své koncepci zpra
vidla postrádají dramatickou gradaci výkonu
ve vyšších otáčkách a jejich zvukový projev
bývá decentnější. Proto například modely
911 Turbo a 911 GT3 oslovují zcela odlišnou
klientelu, přestože se jedná o verze stejné
modelové řady.

Porsche Turbo: Více než 40leTá hisTorie
Porsche má s vývojem přeplňovaných šes
tiválcových motorů boxer více než 40leté
zkušenosti. V roce 1972 byla technika pře
plňování výfukovým turbodmychadlem
s obtokovým ventilem použita v závodním
vozu Porsche 917/10 a o dva roky pozdě
ji způsobila pozdvižení v prvním sériovém
modelu Porsche 911 Turbo. V roce 1974 vy
zkoušelo Porsche na závodní dráze systém
chlazení stlačovaného vzduchu, který přinesl
další zvýšení účinnosti přeplňování a v sério
vé výrobě se poprvé uplatnil v roce 1977
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v modelu 911 Turbo 3.3. V supersportovním
kupé Porsche 959 měla v druhé polovině
80. let premiéru technika vícestupňového
přeplňování se dvěma sériově uspořádanými
turbodmychadly, zatímco v modelu 911
Turbo (typ 993, premiéra v roce 1995) de
butoval systém přeplňování dvěma paralelně
uspořádanými turbodmychadly (tzv. biturbo).
V roce 2006 zavedla automobilka Porsche
do sériové výroby výfukové turbodmychadlo
s nastavitelnou geometrií rozváděcích lopatek
pro zážehové motory.

Povinnost snižovat emise CO2 v souladu s le
gislativou EU však donutila i výrobce vysloveně
sportovních vozů, jako jsou Ferrari nebo Por
sche, k postupnému přechodu k přeplňovaným
motorům.
V případě modernizované modelové řady
Porsche 911 se jedná o novou generaci šes
tiválcových motorů boxer, přeplňovaných
dvěma turbodmychadly. Nové jednotky se
zdvihovým objemem 3,0 litru poskytují nej
vyšší výkon 272 kW (370 k) v modelu 911
Carrera, resp. 309 kW (420 k) v modelu 911
Carrera S. Výkonnější verze má upravená tur
bodmychadla, specifickou výfukovou sousta
vu a patřičně modifikované elektronické řízení
motoru.
Dosavadní atmosférické šestiválce dispono
valy zdvihovým objemem 3,4 litru (911 Carrera),
resp. 3,8 litru (911 Carrera S) a nabízely nejvyš
ší výkon jen o 15 kW (20 k) nižší. V běžném

AUTOMOBILY

ElEktrická budoucnost: Mission E
Elektrická mobilita je i pro výrobce sportovních vozů, jakým je Porsche, sázkou
na budoucnost. Aktuální výrobní program
zahrnuje hybridní verze Panamera a Cayenne E-Hybrid, které umožňují jízdu s čistě
elektrickým pohonem na krátké vzdálenosti.
Porsche však pracuje na ryzím elektromobilu bez spalovacího motoru, jak naznačuje
studie sportovního čtyřdveřového sedanu Mission E, představená na IAA 2015.

Čtyřmístný vůz disponuje dvěma elektromotory o celkovém výkonu více než 440 kW
(600 k), který umožňuje zrychlení z 0 na
100 km/h za necelé 3,5 sekundy. Na jedno
nabití je možné ujet více než 500 kilometrů
a během 15 minut lze nabít akumulátory na
80 % celkové kapacity, což vystačí na cca
400 kilometrů. Elektrické poháněcí ústrojí
pracuje s napětím 800 V. Mezi další technické lahůdky patří pohon a řízení všech kol.

Elektrická mobilita ve stylu Porsche

provozu se však citelně projeví výrazný nárůst
točivého momentu u přeplňovaných motorů,
jehož maximum 450 N.m, resp. 500 N.m, je
k dispozici v širokém rozsahu otáček od pouhých 1 700 do 5 000 min-1. V porovnání s běžnými přeplňovanými motory jsou neobvykle
vysoké nejvyšší otáčky 7 500 min-1 a Porsche
slibuje i charakteristický sonorní zvuk motoru.
Spotřeba paliva je v kombinovaném cyklu EU až o 1,0 l/100 km nižší a činí 7,4 až
8,7 l/100 km v závislosti na verzi a převodovce
(na výběr je sedmistupňová mechanická nebo
dvouspojková PDK). Nové kupé Porsche 911
Carrera zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,2 až 4,6
sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 293 až
295 km/h. Pro výkonnější verzi S platí hodnoty
zrychlení 3,9 až 4,3 sekundy a nejvyšší rychlost 306 až 308 km/h. S novými motory jsou
k dispozici kromě kupé také varianty Cabriolet
se skládací střechou.

Čtyřmístný interiér studie Porsche Mission E

Přeplňovaný šestiválcový boxer pro nové Porsche 911 carrera

interiér nového Porsche 911 carrera

www.technickyportal.cz
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Národné fórum produktivity:
inspirace nejen pro Česko
V minulém týdnu proběhlo v Žilině pod záštitou ministra hodpodářství SR Vazila Hudáka již 18. národné fórum produktivity,
kterého se poprvé zúčastnil jako odborný partner i Technický týdeník. K jednotlivým tématům, která zde zazněla, se budeme
i na stránkách časopisu Technik průběžně podrobněji vracet. Základní teze a hlavní závěry z tohoto fóra, jak je v jeho závěru
shrnul člen představenstva CEIT, a. s., prof. Peter Magvaši, přinášíme již nyní, poněvadž věříme, že jsou velice poučné
a inspirativní i pro naše podmínky. AndreA CejnArová, ŽilinA

P

roduktivita jako ukazatel charakterizující
hospodářskou efektivitu podnikání je stále
klíčovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň
reálné konkurenční schopnosti podnikatelských
subjektů. V čase globalizace lidských činností
je vrcholným kritériem úspěšnosti podnikání
způsobilost být produktivnější v reálném čase
v globálním rozměru. Produktivita není jen nej
lepší dosažený poměr mezi vstupy a výstupy,
ale i nutnost dodat tento poměr v požadovaném
čase jako přidaná hodnota pro uživatele, která
splňuje jeho přání, potřeby a možnosti. Průmysl
ve Slovenské republice je po transformační de
presi z 90. let minulého století opět páteří jejího
hospodářského rozvoje a základnou pro trvale
udržitelný růst kvality života jejích občanů. I pro
to je diktát produktivity jako efektivní výkonnosti
průmyslu jeho existenční nutností.

Nové využívání informací
Rychlá aplikace znalostí a jejich komerciona
lizace z výsledků základního a průmyslového
výzkumu inovuje všechny dosavadní procesy
hospodářské činnosti. Jsou to především nové
generace průmyslových technologií, založené
na efektivním sběru, ukládání, distribuci velké
ho množství údajů, produkujících se v reálném
čase, které při správném agregování vytvářejí
shluky informací. Takovéto informace je možné
efektivně využít pro řízení technologických pro
cesů, k řízení produkčních systémů v interakci
s požadavky jiných produkčních systémů, včet
ně nejefektivnější distribuce produktů v reálném
čase. Komunikaci mezi zdroji nosičů dat v tako
vém holonickém systému zabezpečuje internet
věcí. (Pozn. „Holonic Manufacturing System“ –
HMS – je novým paradigmatem nadcházející
generace výrobních systémů, který představu
je koncept, jejž lze využít k dosažení pružných
a agilních výrobních systémů.) Vytvářejí se sítě
holonického charakteru, kde jeden holon (podle
A. Koestlera je definován současně jako celek
i část celku, může být tedy vytvářen jinými
holony a díky tomu je velmi stabilní a odolný
vůči všem poruchám) ovlivňuje soubor dalších
a v konečném důsledku vytváří vysoký efekt
vstupů k výstupům. Tedy produktivitu. Jedná
se o zásadní paradigmatickou inkrementální
změnu – inovaci vyššího než pátého řádu.
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Tyto tendence jsou dnes reálným nástrojem
pro zvyšování trvale udržitelné konkurence
schopnosti Slovenské republiky. Konkurence
schopnost průmyslu SR v globálním prostoru je
založena především na velkých průmyslových
podnicích v odvětvích výroby automobilů, stro
jírenských produktů, spotřební elektrotechniky,
ocelářského průmyslu, v odvětvích informač
ních a komunikačních služeb, chemického
průmyslu – zvláště pak gumárenského. Tato
konkurenceschopnost plyne hlavně z efek
tivního využívání nejmodernějších průmyslo
vých technologií, včetně nové generace ma
teriálů a pokročilých produktů, které úspěšně
zvládají a rozvíjejí lidské zdroje. Právě tvořivost
a schopnost rychlé adaptability lidských zdrojů
je jedním z klíčových prvků, poněvadž unikátní
technologie jsou základem konkurenční pro
duktivity na globálních trzích.
Nejbližší budoucnost hospodářského a sociál
ního rozvoje Slovenské republiky spočívá na
konkurenčně schopném růstu produktivity jejího
zpracovatelského průmyslu. Růst produktivity
zpracovatelského průmyslu souvisí s efektiv
ním nasazováním pokrokových průmyslových
technologií, jejich integrací do vnitřních a vnějších
sítí. Posilnění konkurenceschopnosti zpracova
telského průmyslu v SR souvisí na jedné straně
s udržením postavení výrobních jednotek velkých
nadnárodních koncernů na globálních trzích s in
teligentními výrobky, vyráběnými v inteligentních
produkčních systémech, které mají charakter
kyberfyzických systémů. Na druhé straně je tu
nutnost vytvořit síť konkurenceschopných doda
vatelů nejen do výrobních jednotek nadnárodních
koncernů na území Slovenské republiky, ale i do
jiných výrobních jednotek mimo území SR. Tyto
dva činitele jsou největším rozvojovým potenciá
lem průmyslu SR v nejbližším období.

Strategie inteligentní specializace
výzkumu a inovací
Tyto rozvojové tendence byly v koncentrované
podobě zformulovány ve Strategii inteligent
ní specializace výzkumu a inovací Slovenské
republiky do roku 2020. Na tvorbě Strategie,
kterou schválila vláda SR koncem roku 2013,
se podílela nejen státní a veřejná správa, ale
i průmyslové struktury SR za účasti univerzitní

a akademické sféry. Strategie nenačrtla jen ten
dence a sektory inteligentní specializace v SR,
ale jasně formulovala i způsob řízení těchto
procesů s cílem, aby se vytvořila odpovídající
souhra mezi podnikatelskou a veřejnou sprá
vou. I proto byla na úrovni EU tato Strategie
označena za příkladnou. Pro naplnění Strate
gie se za klíčové považuje nutnost výraznějšího
směřování technického, přírodovědného vyso
kého školství, přípravy nové generace lidských
zdrojů pro podniky budoucnosti, založené na
inteligentním zvládnutí znalostí v průmyslu
Slovenské republiky. Žilinská deklarace k roz
voji inteligentních řešení v SR, která byla přijata
v červnu 2015 na 8. konferenci Digitální podnik,
organizované společností CEIT a časopisem
Trend, velmi hutně formuluje i způsob, jak musí
být právě podniková sféra nositelem těchto zá
sadných změn. Všechny teze obsažené v této
deklaraci mají vliv na růst produktivity v podni
kové sféře.

Produktivita v SR v nejbližší budoucnosti
bude založena na třech klíčových
vzájemně provázaných prvcích:
Na hromadném používání moderních průmy
slových technologií ve výrobě inteligentních
produktů ve výrobních podnicích nadnárod
ních společností působících v SR. Tyto jsou
výsledkem vysoké inovační aktivity uplatňu
jící rychlou realizaci výsledků průmyslového
výzkumu.
❱ Na zvýšení inovační dynamiky podniků, které
jsou součástí dodavatelských sítí pro odvětví
automobilového průmyslu, strojírenství, spo
třební elektrotechniku, informační a komuni
kační technologie, ocelářství a gumárenský
průmysl a průmysl výroby plastů. K tomu je
potřeba především využívat domácí výzkum
nou základnu, kterou je nutné propojit zvláště
v evropském výzkumném prostoru.
❱ Na zásadní změně vysokoškolského vzdělá
vání, zvláště technického a přírodovědného
zaměření pro přípravu a výchovu nové gene
race inženýrů. Je nutné výrazně zvýšit úro
veň celoživotního podnikového vzdělávání,
včetně institucionálního zabezpečení, které
musí vycházet z praktických inovačních apli
kací v reálné průmyslové praxi.
❱

ServiS

Servisní rubrika je připravována ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR
– skupinou transferu technologií, která v rámci celoevropské sítě Enterprise Europe Network
zprostředkovává transfer technologií českým subjektům.
Kontakt: Ing. Eva Kožená, tel.: 234 006 173, e-mail: kozena@tc.cz, www.een.cz

POPTÁVKY
Průmyslová automatizace / Robotika

Distributor hledá výrobce
v oblasti robotiky a automatizace
se zájmem o vstup na trh
v Severní Americe

vaných solárních systémů hledá
vyspělé technologie pro dlouho
dobé skladování energie na bázi
tepla. Společnost by chtěla navr
hovaná řešení na trhu integrovat
prostřednictvím dohod o technické
spolupráci.

BRCA20150822001

Kanadský distributor se zkuše
nostmi a výsledky hledá výrobce
automatizačních řešení (robotika,
zobrazovací technologie, elektro
optické a fotonické přístroje) se zá
jmem o vstup nebo vylepšení svojí
pozice na trhu v Severní Americe.
Spolupráce na základě smlouvy
o obchodním zastoupení nebo
dohody o distribučních službách.
Plasty / Životní prostředí

Poptávka po inovativním využití
plastového odpadu
TRUK20150716001

Skotský podnik, který se zabývá
recyklací odpadů, hledá inovativní
způsob recyklace plastů, zejména
plastů s vysokou hustotou (HDPE),
polypropylenu (PP) a (PET) k výro
bě nových produktů. Firma by ráda
spolupracovala s průmyslovými či
akademickými partnery na základě
licenční nebo obchodní smlouvy.
Strojírenství / Odvodňovací
technologie

Holandská společnost působící
v oblasti vývoje a prodeje
drenážních a odvodňovacích
technologií hledá produkty pro
rozšíření svého sortimentu

Průmysl / Zabezpečovací systémy

Společnost zabývající
se systémy technického
zabezpečení budov (HVAC) hledá
partnera pro technologickou
spolupráci
BRDE20150807002

Německá společnost se zabývá de
signem, výrobou, instalací a údržbou
systémů technického zabezpečení
budov (HVAC) pro průmyslové klien
ty. Firma hledá průmyslové partne
ry pro instalaci svých systémů.
ICT / Audio, video

Technologie pro automatický
přepis zvuku a videa
TRUK20150513001

Britská začínající firma hledá ma
lé a střední podniky a výzkumné
partnery s technologií, která je
schopna automaticky přepisovat
zvuk a video do formátu, který je
snadno dostupný, vyhledavatel
ný, vhodný ke sdílení i archivaci.
Cílem spolupráce je vytvořit pro
dukt pro podporu různých pracov
ních postupů např. v oblasti žurna
listiky, právní praxe, zdravotnictví.
Typ spolupráce bude upřesněn.

NABÍDKY

BRNL20140904001

Holandská firma specializující se na
řešení pro ochranu objektů a infra
struktury během přívalových srážek
hledá jeden nebo více produktů pro
rozšíření svého aktuálního sortimen
tu. Společnost má zájem o obchodní
smlouvu nebo distribuci produktů.
Energie / Skladování tepelné energie

Hledá se technologie pro
dlouhodobé uchovávání solární
tepelné energie
TRBE20150508001

Belgická společnost působící ve
velkém měřítku v oblasti kombino

Strojírenství / Sváření

Patentovaná technologie
elektrického kapilárního
svařování při nízké teplotě
TOBR20140911001

Brazilská společnost z hutního
sektoru vyvinula patentovanou
technologii elektrického kapilár
ního svařování při nízké teplotě.
Společnost má zájem o licenční
smlouvu a hledá silné partnery ve
velkých společnostech nebo in
vestory v průmyslovém segmen
tu svařování, údržba a průmyslové
inženýrství.

Materiály / Chemie

Technologie pro získání
polyamidu bakteriální fermentací
TODE20150924002

Německá univerzita vyvinula řeše
ní, jak získat základní materiály pro
výrobu nylonu a polyamidu bak
teriální fermentací, aby uspokojila
vysokou poptávku po tomto mate
riálu např. v chemickém průmyslu.
Řešení se týká nové biosyntetické
cesty, která vytváří 5aminovale
rát (5AVA) jako základní materiál.
Laboratorní testy byly provedeny.
Hledají se průmysloví partneři pro
licencování a technickou spolupráci.

těné barvy z plastových fólií po
užívaných na pružné obaly bez
použití jakékoliv organického roz
pouštědla. Získá se čistá surovina
bez inkoustu s vyšší ekonomickou
hodnotou oproti stejnému recyk
látu s inkoustem použitelnému
pouze na např. odpadové pytle.
Tato technologie byla úspěšně
testována na průmyslové úrov
ni. Společnost hledá průmys
lové podniky, které mají zájem
o licenční smlouvu nebo dohodu
o technické spolupráci.
Strojírenství / Rekuperační
technologie

Materiály / Životní prostředí

Technologie antismogového filtru

Účinný rekuperátor tepla pro
metalurgický průmysl

TOIT20150922001

TOSK20140707002

Italský vynálezce vyvinul nové ře
šení antismogového filtru. Ten sni
žuje emise CO2 a velmi redukuje
NOx a SOx, které způsobují kyselé
deště a skleníkový efekt. V mnoha
cílových odvětvích tento systém
může významně přispět k řešení
problematiky životního prostředí.
Vynálezce hledá výrobní firmy,
které mají zájem vyvíjet, vyrábět
a distribuovat technologii na bázi
licenční smlouvy nebo smlouvy
o technické spolupráci.

Slovenská technická univerzita
nabízí inovativní systém rekupe
race, který umožňuje efektivní vy
užití tepla z odpadního tepla tavi
cích pecí. Technologie nabízí vyšší
účinnost a nižší spotřebu energie
a nižší emise CO2. Na rozdíl od
většiny komerčně vyráběných
výměníků tepla je nabízené řešení
také použitelné v hutním průmy
slu. Univerzita hledá partnery se
zájmem o licenci nebo obchodní
spolupráci.

Nábytkářství / Design

Zaujaly vás tyto nabídky? Chtěli byste prozkoumat další? Nebo
byste naopak chtěli nabídnout své
inovační řešení? Pak máte šanci:
nabídky a poptávky po inovačních
řešeních a technologiích lze zdarma nalézt v angličtině na webu
Enterprise Europe Network (www.
een.cz; odkaz „Vyhledávání partnerů“). Stačí jen zadat klíčové slovo
anglicky a v případě zájmu o detaily
nás kontaktovat. Těšíme se na váš
zájem!

Technologie inteligentního
a ergonomického pracoviště
TOES20151002002

Španělská startup firma vyvinula
inovativní inteligentní a ergono
mické pracoviště, které posiluje
zdravé návyky a tvůrčí týmovou
práci. Dynamicky se přizpůsobí
každému pracovníkovi a měnícímu
se držení těla jednotlivců a usnad
ňuje svým designem jednání týmu.
Společnost hledá obchodní doho
dy s technickou spoluprací.
Plasty / Životní prostředí

Technologie odstraní natištěnou
barvu z plastové fólie
ekologickým způsobem
TOES20150922001

Španělská společnost vyvinula
nový proces pro odstranění natiš

www.een.cz/inp

www.technickyportal.cz
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ServiS

Příště:
Aplikovaný výzkum. V posledních letech opanují média a různá diskusní fóra polemiky na
téma financování základního vs. aplikovaného výzkumu a provázanosti výzkumu s praxí.
Z hlediska rozpočtu a bilance toku peněz ze
státního rozpočtu a z privátního sektoru nepatříme mezi nejreprezentativnější evropské země,
nicméně úplně špatně na tom také nejsme. Jaká
je tedy skutečnost a jaké jsou výsledky, kterými se může náš aplikovaný výzkum pochlubit?
Kromě těchto statistik a dat vám v příštím vydání
časopisu Technik představíme některé konkrétní
příklady z praxe a nabídky spolupráce.

Nanotechnologie. Říká se o nich, že jsou oborem budoucnosti. V České republice jsou nanotechnologie na velmi vysoké úrovni jak z hlediska výzkumu a vývoje, tak i z hlediska praktických aplikací v nerůznějších oborech – od
tradičního nanotextilu až po povrchové úpravy.
Nanotechnologie jsou rovněž poměrně protežovaným oborem, který se těší velkému zájmu
nejen veřejnosti, ale také mnoha různých státních i privátních institucí apod. Není divu, vždyť
jeho perspektiva a budoucnost skýtají téměř
neomezené možnosti.
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EMO Milano – pokračování. V tomto čísle jsme
se v reportáži ze světové výstavy EMO zaměřili
na japonské vystavovatele, v příštím vydání bychom rádi poreferovali o hostitelské zemi Itálii
a samozřejmě o českých expozicích. Toto spojení není náhodné, má svůj dobrý smysl. Česká
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tradice ve výrobě těžkých portálových center
a karuselů. Česká republika letos předvedla
v Miláně skutečně to nejlepší a její expozice
patřily k těm nejnavštěvovanějším.

Digitální propojování hospodářství. Jako mediální partner tématu roku „Průmysl 4.0 –
rEvoluce probíhá“ se pravidelně účastníme
hospodářských diskusí k této problematice pořádaných Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK). V tomto měsíci proběhne již IX. setkání, tentokrát za účasti ministra
průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka a prof.
Dr. Wolfa-Dietera Lukase ze Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum. Významní
zástupci z politiky, hospodářství a výzkumu budou diskutovat o cestě k digitálnímu propojování
hospodářství a z toho plynoucích možnostech
spolupráce České republiky a Německa.
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dosahuje částky kolem29
300
–32milionů eur. Navíc
str. přesouvá stále větší část
se do softwaru a služeb
zisku celého sektoru.

Celých 195 milionů prodaných tabletů
v roce 2013 představuje nárůst 60 % proti roku předchozímu. Raketový vzestup těchto typů zařízení začíná ovšem zpomalovat, pro rok
2014 se čeká vzestup jen o čtvrtinu.

SPECIÁL:

Váš partner v oblasti
Váš
partner v oblasti
průmyslové
automatizace
průmyslové
Váš partnerautomatizace
v oblasti
Velkým telekomunikačním firmám skončila zlatá léta. Musí velmi výrazně investovat do infrastruktury a jejich marže klesají. Největší obchodní příležitostí se pro ně
stávají mobilní data. Obrat v této oblasti mezi roky 2012
a 2013 stoupl o 16 procent a podobně rychlý vývoj se čeká i v příštích letech.

» 24.
ročník
Rok
2015:
Budižveletrhu
světlo Fakuma
na vlně „chytrých řešení“
Rok 2015:je
Budiž
světlo
» Propojení
klíčem
k úspěchu
–3
str. 25

Nobelovy ceny: Egypťana Ahmeda Ze- vypracoval teorii elektromagnetické- – mikroskopu a dalekohledu – mnohem
waila, Američany Stevena Chu a Williama ho vlnění. V ní pak za dalších 50 let, tzn. později otevřely i celé nové světy poznání
Phillipse, Francouze Serge Haroche ne- v roce 1915, nalezl oporu Albert Einstein, a byly u zrodu moderní vědy.
bo Rusa Zhorese Alferova. Prostor dosta- když tvořil teorii obecné relativity. Za dalDnešní pokroky v oblasti fotoniky či laFakuma potvrdila dlouhodobější tren- vejme se, co zajímavého přinesl její letošní
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autonomní stanice pro měření vlhkostních
a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích“. Navrhly jej TOMST, Botanický
ústav AV ČR a Fakulta stavební ČVUT v Praze. Jedná se o kompaktní mikroklimatickou
stanici se záznamovou jednotkou měřící

strukce sériově vyráběného sportovního letadla. „Jsem rád, že jsme mezi prvními na světě,
kterým se podařilo myšlenku sportovního letadla na elektropohon realizovat na úrovni stroje směřujícího k sériové produkci,“ komentoval
ocenění Martin Drštička z firmy Evektor.
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Počet prodaných kusů stolních počítačů, včetně
notebooků, stále klesá: v roce 2013 se jich prodalo necelých 300 milionů kusů, v roce 2015 by to mohlo být
cca 250 milionů. Počítače mají trochu jiný osud než jiná elektronika – v mnohem menší míře končí na skládkách. Celá polovina jich odpočívá v garážích či na půdách svých majitelů.

Od představení mobilních telefonů se jich vyrobilo zhruba osm
miliard kusů a jejich počet je vyšší než počet obyvatel Země. Jen v roce 2013 se prodalo cca 1,8 miliardy kusů chytrých i jednoduchých telefonů. Chytrých bylo poprvé více – 968 milionů kusů.
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EVOS™ Ci
EVOluční Systém ventilu
A máme na to své páky

možnost zdvihání lahví
jeřábem

snadná a bezpečná
manipulace

transparentní otevírání
a zavírání pákou

bezpečnostní
tlačítko

ukazatel aktuálního
obsahu plynu

technologie
300 bar

Lepší ochrana. Lepší viditelnost. Lepší manipulace.
Linde představuje revoluční kombinaci multifunkčního ventilu EVOSTM Ci s novým typem odlehčené lahve s technologií 300 bar. Obsah lahve s ventilem
EVOSTM Ci je vyšší, a proto vydrží mnohem déle a snižuje tak náklady spojené s výměnami lahví a zároveň zvyšuje bezpečnost při práci s technickými
plyny. Navíc s ukazatelem aktuálního obsahu plynu přesně víte, kolik plynu ještě v lahvi zbývá, takže využijete každou jeho molekulu. EVOSTM Ci byl
jednoduše navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

linde-gas.cz/EVOS

winner 2015

