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S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…

10 důvodů, proč mít nadšení 
z technologií budoucnosti
Rádi by jste nahlédli do světa strojní výroby a automati-
zace? Stejně jako v minulých letech se i v roce 2016 usku-
teční spousta veletrhů, které představí žhavé novinky ze
strojírenství a souvisejících technických oborů. Přinášíme
vám seznam těch nejzajímavějších strojírenských vele-
trhů roku 2016. Tématicky se MSV v Brně zaměřuje ze-
jména na průmyslovou automatizaci, zastoupení mají
všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnic-
kého průmyslu. Návštěvníci se mohou těšit . . . . . .

Datum: 03.10 .2016                  více se dočtete na straně 20

Jeff Bezos přichází s novou 
raketou New Glenn
Výkonný ředitel Amazonu Jeff Bezos zve-
řejnil pár informací o nové raketě New
Glenn pojmenovanou po prvním Američa-
novi na oběžné dráze – Johnu Glennovi.
Raketa New Glenn zahájí vstup na nový trh
s vypouštěním družic a bude moci . . .
Datum: 15.09.2016                                    ) více na straně 28

Umělý mozek TrueNorth se
bude učit od skutečných mozků
Společnost IBM oznámila, že svůj nadchá-
zející počítačový čip TrueNorth bude pou -
žívat u takzvaných "neuromorfních" počí -
tačů, které budou fyzicky strukturované
jako mozek. Lidský mozek má schopnost
najít smysl ve velkém množství dat . . .
Datum: 25.08.2016                                    ) více na straně 12

Solar Impulse 2 dokončil misi
Solar Impulse 2 se zapíše do dějin historie,
když 26. července 2016 ráno dokončil svou
cestu kolem světa čistě na solární pohon.
Letadlo pilotované Bertrandem Piccardem
přistálo na letišti v Abu Dhabi po 48 hodi-
novém letu z Káhiry. Přistálo na tomtéž le-
tišti, ze kterého v březnu 2015 vzlétlo . . .
Datum: 26.07.2016                              ) více na www.volty.cz

S přílohou o větrné a vodní energii

Přijďte nás navštívit na náš stánek Volty.cz a zblízka si
prohlédněte nejlevnější elektrické auto na našem trhu

Nové elektrické automobily VelorXTrike
s motorem 2,8 kW a dojezdem přes

100 km se představí na podzimním
strojírenském veletrhu v Brně.

Najdete nás na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu

v hale C

Mezinárodní strojírenský veletrh 2016

Řádková bezplatná inzerce

+ přidat inzerát

Vyhledat v inzerátech

Vše Koupím Prodám Poptávám

Nabízím práci Hledám práci OSVČ

Kromě zajímavých novinek, jak z domácí 
tak i ze světové scény, jsme pro vás opět 

přichystali křížovku o netradiční ceny.
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Vážení čtenáři,
již ve třetím letošním vydání tištěné edice se můžete dočíst o automatizaci procesů

a robotizaci výrobních postupů a s tím spojeným stále častěji frekventovaným termínem
Průmyslová revoluce 4.0. Zabýváme se také rozvojem nových technologií, umělé in-
teligence a sestavili jsme žebříček technologických vizích budoucnosti. Ve speciální
příloze se věnujeme větrné a vodní energii.

Začátek letošního podzimu byl opravdu bohatý na novinky zejména v oblasti dobý -
vá  ní vesmíru. Elonovi Muskovi se podařilo naštvat Marka Zuckerberga, který byl v září
Africe s pří slibem rychlejšího a dostupného internetu..... když Muskova raketa Falcon 9
explodo vala i se satelitem při rutinní pozemní zkoušce. Zato Jeff Bezos byl ve světových
médiích jednička, když představil svou novou, rovněž opakovatelně použitelnou raketu
New Glenn. A aby v tom podzimním vesmírném maratonu nezůstaly Spojené státy
samotné, přidala se i Čína s vypuštěním její experimentální laboratoře Tchien-kung 2
(Nebeský palác). Snad jim na oběžné dráze vydrží déle než jejich první laboratoř, nad
kterou čínští technici nedávno ztratili kontrolu a která tak v příštím roce spadne na zem.

O tom a mnoho dalšího se můžete dozvědět v této tištěné edici připravené pro stro-
jírenský veletrh v Brně nebo na portálu www.volty.cz . René Pajurek, vydavatel
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Jak Vás napadla myšlenka spustit
showroom se zaměřením na elektric -
ká auta?

Dne 12. května jsme otevřeli tento
autosalon ve Staré Bělé s mým společ-
níkem, který má na starosti obnovitelné
zdroje energie a který má také, mimo

jiné, solární elektrárnu nejen v ČR. Já
zase mám firmu Motoscoot v Opavě od
roku 1991, zabývající se výrobou, pro-
dejem a servisem motocyklů, kde jsem
také mimochodem oživil výrobu tradič-
ního motocyklu Babetta pod vlastním
názvem Betka, jakož i pionýru v retro

sty lu po 50 letech a taktéž Velorexu v
roce 2010 pod vlastním označením
VELOR-X-TRIKE. Oba jsme dali hlavy
dohromady a společnými silami jsme
spustili první showroom v České repub-
lice  výhradně se specializací na elek-
trická vozidla, což já osobně vnímám
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Levný elektrický
VelorXTrike
vjel na český trh

Před nedávnem otevřela společnost podnikatele Pavla Brídy – VelorXTrike svůj první showroom ve Staré Bělé
u Ostravy specializovaný jen na prodej elektrických vozidel, ať už se jedná o motocykly, skutry, automobily či
elektrická jízdní kola. Naše redakce s ním udělala rozhovor, který vám na našich stránkách přinášíme.
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jako jediný možný způsob pohonu bu-
doucích aut, byť jsem jako motorkář
díky otci od svých 5 let odkojen vůní
benzínu. Žádný jiný autosalon takto roz-
lehlý a výhradně zaměřený čistě na
elektricky poháněná vozidla v České re-
publice zatím nenajdete. Vše, co tady
vidíte, jsou jen kola, skutry, motocykly
nebo automobily poháněné elektřinou.
Jediné dva spalovací motory v tomto
showroomu je motor jako dekorativní
součást našeho proskleného konfe-
renčního stolku, na kterém máte kávu a
druhý 3,3 litrový dvouválec, jenž je sou-
částí motorky oceněné i v USA. Po-
dobné osudy čekají v budouc nu
všechny spalovací motory, protože jsou
už na konci svého vývoje a nic závrat-
ného už na nich nevymyslíte. Budou
sloužit už jen pro potěšení uživatele
jako veteráni, kterými se zabýváme. Ně-
jaké další normy Euro 7, 8 nejsou řeše-
ním. Takže je nejvyšší čas za nimi udělat
tlustou čáru a vydat se novou cestou po
více jak 25 letech v Motoscootu na trhu
se spalovacími motory.

Jak dále plánujete pokračovat v
oblasti bateriově poháněných vozi-
del, když jak sám říkáte, jste přede-
vším motorkář?

Mám v plánu během dvou tří let pře-
dělat spolu s nově vzniklou firmou Ve-
lorxtrike Motoscoot na E-Motoscoot se
zaměřením čistě na elektrická auta a
motocykly s tím, že zachováme právě v
Motoscootu dovoz tzv. youngtimeru
motocyklu světových značek se stářím
cca 30 let a výše a to nejen z Japonska.
Samotné “elektrice“ věřím, dělám s ní a
koketuji už zhruba 10 let. První elek-
trická kola jsem přivezl v roce 2008,
tedy v době, kdy tady ještě nikdo o tom
pořádně nevěděl. Můj kolega se zabývá
elektřinou zase z hlediska obnovitel-
ných zdrojů jako jsou solární elek trárny,
kogenerační jednotky a větrné elekt-
rárny jak horizontální, tak i vertikální.
Také jsem se jako bývalý absolvent VŠB
setkal s panem Horákem z Technické
univerzity v Ostravě, který pracuje na
vývoji nových elektrických pohonů a s
ním vyvíjím nově i našeho retropionýra

– Pařeza, který bude komplet celý v
elektrice snad již v příštím roce, uvi-
díme...

Součástí plánu naší elektromobility,
bylo také otevření první veřejné dobí-
jecí stanice s výrobním číslem 0001  v
Opa vě na ulici Masařské – přímo v cen-
tru města. Samotné spuštění této dobí-
jecí stanice bylo načasováno na datum
11. května 2016, protože o den později
jsme otevřeli náš showroom. Opavu
jsem si vybral jednoduše proto, že jsem
patriot a Opavák.

Jakým tarifem účtujete nabíjení
automobilu pro Vaše zákazníky?

Naši zákazníci neplatí vůbec nic –
odběr je tak pro ně nyní zcela zdarma.
Celou dobíjecí stanici jsme zaplatili my,
abychom celý proces urychlili a ná-
sledně ji darovali městu. Samotné vy-
užití dobíjecích stanic při jejich
dostatečném rozšíření nemusí být
omezeno jen na nabíjení elektricky po-
háněných vozidel, ale také např. pro
účely technických služeb města. Pra-
covníci si tam můžou napojit elektrické
sekačky a další zařízení na elektřinu,
která nabízejí mnohem levnější a tišší
provoz. Těch způsobů využití je
opravdu hodně. Proč kabely, když už je
někdo položil a zaplatil, nevyužít ještě
více, když to jde efektivně a levně? Ho-
voříme tady o vybudování nabíjecí sta-
nice v ceně kolem 40 tisíc korun a ne v
ceně 300 tisíc Kč jak je staví ČEZ. Navíc
tuto dobíjecí stanici dostane od nás v
rámci naší podpory elektromobility w

Unikátní motorka s dvouválcem o obsahu 3,3 litrů, kterou jsme ve spolupráci s Romanem
Bušem vyrobili a dotáhli to s ní na MS ve Sturgisu v USA až na zlatou medaili. Znalecký po-
sudek hodnoty motocyklu a jeho světové unikátnosti je ohodnocen znalcem v oboru 
motorových vozidel na cca 3 miliony korun.

v
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obec, když si naše elektrické auto Ve-
lorXTrike zakou pí, za symbolickou cenu
cca 150 tisíc Kč vč. DPH v rámci jed-
noho balíčku automobil + dobíjecí sta-
nice. 

Co když bude chtít
obec po Vás vybudovat
nabíjecí stanici bez ná-
kupu Vašeho elektric-
kého auta?

To samozřejmě není
problém. Vytvořit dobíjecí
stanici můžeme i samo-
statně, ale v případě za-
koupení našeho vozidla
VelorXTrike se jedná o výhodné využití
balíčku, v němž v ceně automobilu na-
bízíme jednu dobíjecí stanici za symbo-
lickou cenu. Ale i bez zakoupení auta
jsme schopni vybudovat nabíjecí sta-
nice pro města mnohonásobně levněji
než to dělají velké korporace.

Ano, ale jedna věc je financovat
zřízení nabíjecí sta nice a druhá je
pak následný od běr elektřiny...

S náměstkem primátora jsme se v
Opavě dohodli, že tuto  první stanici
budeme provozovat zdarma, protože

nabíjení bude prostřednictvím QR kó -
du na cca 1 kilowatthodinu a ta stojí ne-
celé 4 koruny, takže to ani nemá smysl
lidem účtovat. Aplikace ve vašem
smartphonu vám pustí elektřinu na 30
až 60 minut. My umíme pohlídat, kolik
lidí se na tento zdroj energie připojilo.
Až se to nějakým způsobem rozjede,
pak nabíjení zpoplatníme podle běž-
ných velkoodběratelských tarifů. Já
sám benzínové auto na celý týden od-
stavuju a jezdím jenom tím elektrickým
VelorXTrike.

Když už se bavíme o rozvoji dobí-
jecích stanic, za jakých podmínek si
ji může pořídit firma, která by si kou-
pila Váš elektromobil? Je to stejná
nabídka jako pro obce?

Firma si taktéž může pořídit dobíjecí
elektrostanici. Máme ji u našeho salonu
– celá nová včetně LED osvětlení s
montáží by nákladově vyšla kolem cca

40 tisíc Kč. Hovoříme tady
o ceně za celý nový sloup
s LED osvětlením.

Kolik takový elektric -
ký VelorXTrike stojí?

Je to vůbec nejlevnější
elektrické auto v Evropě a
svým způsobem jsem se
vrátil k odkazu pana Strán-
ského, který dal na trh v
roce 1950 nejlevnější

automobil a já tímto navazuji na jeho
práci, proto i název VelorXTrike. Dodá-
vat na trh nejlevnější elektromobil je
cesta, kterou se chceme ubírat, tak ať se
otevře trh s elektromobily i pro oby-
čejné lidi, obce a úřady, pokud budou
mít společný zájem o zelenou energii a
stane se takto dostupným i vč. levného
dobíjení. Cena tříkolek včetně baterií
začíná bez DPH na 119 900 Kč, čtyř-
kolky jsou zhruba o 20 000 Kč draž ší.
Jednotlivé díly se vyrábějí v Čí ně, fi-
nální kompletace a montáž se usku -

tečňuje ve Staré Bělé. Maximální rych-
lost je 55 km/hod a dojezd zhruba 70
km, takže tříkolky mohou řídit i 15letí.

Ale přece jen pro dospělé řidiče to
asi nebude dostatečné...

V srpnu 2016 jsme již začali prodávat
modelovou řadu 2017, která má do-
jezd již přes 110 km a maximální rych-
lost 55 km/hod. Dá se říci, že 100 km
nákladově vyjde do 10 Kč. Já sám ben-
zínové auto na celý týden odstavuju a
jezdím jenom tím elektrickým VelorX-
Trike. Jen když jedu někam dál, tak vy-
užívám benzínové auto. S tímto elektro -
mobilem, který denně testuji nejen já,
ale i mí přatelé a zaměstnanci, jsem již
najel přes tisíc kilometrů.

Jak dlouho trvá samotné dodání
vozidla?

Při závazné objednávce a složení
20% vratné zálohy je dodání do 3 mě-
síců, pokud není automobil s požado-
vanou výbavou a barvou na skladě.

Děkuji za rozhovor.  S
www.velorxtrike.cz

Elektrická vozidla VelorXTrike můžete
vidět, případně si je vyzkoušet na
Mezinárodním strojíren ském veletrhu
u stánku redakce Volty.cz
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Proč je integrace tak snadná? 
Důvodem je “IODD on Board“ - pro-

gresivní technologie společnosti Mur-
relektronik. Data senzorů a akčních
členů uložená v IODD (IO Device Desc-
ription - popis zařízení IO) jsou vložena
přímo do souborů GSDML sběrnico-
vých modulů MVK Metall a Impact67
společnosti Murrelektronik. Když se při-
pojí nějaké zařízení (např. IO-Link se-
nzory nebo IO-Link ventilové ostrovy),
pak lze přistupovat k těmto datům
přímo, bez ruční konfigurace nebo spe-
ciálních softwarových nástrojů, zcela

prakticky s již instalo-
vanými nástroji řídící
jednotky PLC. To
představuje značné
usnadnění práce,
neboť dosud mu-
selo být každé nové
IO-Link zařízení jed-
notlivě integrováno
do softwaru, a to tr-
valo dlouho. Bylo
téměř otravné u kaž-
dého nového pří-
stroje opakovat stále

stejné kroky… ale to teď patří minulosti:
Pomocí Copy & Paste (Kopírovat a Vlo-
žit) lze již vytvořené konfigurace libo-
volně přenášet do jiných řídících
jednotek, což je obrovskou výhodou
pro výrobce sériových strojů.

Pro výrobce jednoúčelových strojů
nabízejí nové, volně konfigurovatelné
moduly velké výhody: náš autokonfi-
gurační režim uvede vše do provozu
ve velmi krátké době. Konfigurace digi-
tálních vstupů a výstupů odpadá, ka-
nály jsou využívány tak, jak je určeno
řídící jednotkou.

Kladete důraz 
na maximální flexibilitu? 
Pak je pro vás vhodný expertní

režim. S pomocí IO-Link Device Tool
společnosti Murrelektronik lze libo-
volně nastavit každou jednotlivou hod-
notu. Výhodou tohoto nástroje je mimo
jiné fakt, že se jednotlivé hodnoty zob-
razují nejen hexadecimálně, ale že mo -
hou být převedeny do svého zamý šle -
ného formátu.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz.

Jednoduše přímo k cíli 
s IO-Link by Murrelektronik 

„Výrobci sériových strojů mají užitek z výhody, že mohou již jednou vy-
tvořené konfigurace jednoduchým kopírováním libovolně přenášet do
řídicích systémů dalších zařízení a strojů.“

Jörg Krautter | Viceprezident automatizace

„Expertní režim umožňuje maximální flexibilitu: s pomocí našeho ná-
stroje IO-Link Device Tool může každý své hodnoty libovolně nastavit.“

Bernd Waser | Vedoucí výzkumu a vývoje

Rychlá integrace, krátká doba
uvedení do provozu a také
maximální flexibilita – se sběr -
ni cový mi IO-Link moduly MVK
Metall a Impact67 společnosti
Murrelektronik jste na přímé
cestě k cíli. Dokonale se hodí
pro snadnou integraci IO-Link
zařízení do instalačních řešení.
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Pro EPLAN jako poskytovatele řešení
je to vlastně malá senzace: 1 milion sta-
žení v pouhých 31 dnech. To nečekali ani
vývojáři společnosti EPLAN, když před
osmi lety vytvořili EPLAN Data Portal.
Zájem uživatelů je extrémně velký. Díky
snadné integraci prověřených aktuálních
dat pouhým přetažením myší do svého
projektu EPLAN ušetří spoustu drahocen-
ného času. Aktuálně je v portálu dostup-
ných 620 000 souborů dat zařízení a přes
1,2 milionu konfiguračních variant. Zájem
o prověřená produktová data, která
mohou být využívána během celého pro-
cesu vývoje výrobků, zvyšuje také sou-
časné zaměření na produkty a řešení
kompatibilní se standardem Průmysl 4.0.

Mezinárodní koordinátor EPLAN Data
Portal, Stefan Domdey, vysvětluje: „Jsme
nadšeni, že je náš portál tak skvěle přijí-
mán po celém světě a že počty stažení
neustále rostou. To nás povzbuzuje k

tomu, abychom integrovali produktová
data dalších výrobců.“ Na celém světě
probíhají intenzivní jednání s výrobci
komponent s cílem získat další vý-
znamné hráče z průmyslové oblasti.
EPLAN Data Portal zatím poskytuje data
147 výrobců. Tento počet ale neustále
roste. Jen v letošním roce jsme přivítali
33 nových výrobců – to odpovídá 29%
nárůstu: jsou mezi nimi světoznámá
jména jako Belden Cable, Cisco, Hyun-
dai Heavy Industries, LSIS, TE Connecti-
vity, Wittenstein a Yokogawa. 

Závěrem
Uživatelé oceňují širokou škálu pro-

duktových dat a využívají EPLAN Data
Portal při každodenním projektování. 
S touto vynikající odezvou u projektantů
z celého světa se portál dále rozvíjí a
stává se nepostradatelným zdrojem pro-
duktových dat v mezinárodním měřítku. 

www.eplan.cz

EPLAN Data Portal překonal
hranici 1 milionu stažení
Rekordní počet stažení z portálu EPLAN Data Portal v průběhu června potvrzuje, jak nepostradatelná jsou pro
projektanty dobře připravená data. V červnu 2016 si uživatelé stáhli přes 1 milion souborů dat zařízení nebo
komponent a vzestupný trend neustále pokračuje. To je jasným signálem, jak velká je poptávka po datech vý-
robců a jak významná je v oblasti projektování integrace dat.

Noví partneři za rok 2016: 
− ATR Industrie Elektronik: EMEA,
− Autosen: EMEA,
− Belden Cable: APAC,
− Cardiff Cable: APAC,
− Cisco: Amerika,
− Degson Electronics: APAC,
− Dorou Cable: APAC,
− ECHU Wire and Cable: APAC,
− Eurotherm: EMEA,
− HIWIN: EMEA,
− Hyundai Heavy Industries: APAC,
− IDS GmbH: EMEA,
− IFSYS: EMEA,
− JITE Inc.: APAC,
− Lanbao Sensing Technology: APAC,
− LSIS: APAC,
− MCU: EMEA,
− Microsens: EMEA,
− Powerohm Resistors: Amerika,
− Procentec: EMEA,
− Prysmian Group: EMEA,
− Sassin: APAC,
− SCED Electronics: APAC,
− Schrack: EMEA,
− Service Wire: Amerika,
− Sinomags: APAC,
− Shanghai Sodron Automation: APAC,
− SUPU Electronics: APAC,
− TE Connectivity: Amerika,
− TELE Haase: EMEA,
− Tornado Modular Systems: EMEA,
− Wittenstein: EMEA,
− Yokogawa: APAC.
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Umělý mozek TrueNorth 
se bude učit od skutečných mozků

Z geografického hlediska je Norsko pro motoristy
velice členitá země. S více než tisícovkou fjordů,
hlubokými ledovci rozdělujícími zemi, není zrovna
jednoduché se dostat z bodu A do bodu B. Řidiči
musí zdolat několik mostů, tunelů a často i jízdu tra-
jektem.

K řešení tohoto problému podniká Norsko ambiciózní
projekt na vybudování zcela ponořeného plovoucího do-
pravního tunelu pod vlnami Sognefjordu, náročného vod-
ního toku, širokého 1 kilometr a 1 300 metrů hlubokého.

Podvodní tunely mají také velkou výhodu, že udržují
vodní cesty zcela bez překážek pro obchodní lodě a —
zvláště důležité na Sognefjord —  plavidla námořnictva.
Hloubka fjordu zakazuje stavbu konvenčních tunelů, ale
zavěšený podvodní průjezd by problémem nebyl.

Norsko již ze svého rozpočtu vyhradilo 25 miliard do-
larů do fondů k realizaci tohoto projektu. Pokud vše půjde
podle plánu, bude Sognefjordský tunel dokončen do roku
2035. Pak v závislosti na úspěchu této konstrukce budou
zvažovány další plovoucí tunely v dalších problémových
oblastech v rámci norské unikátní silniční sítě. Podle plá-
novačů by tyto tunely mohly zkrátit cestu ze severu na jih
Norska o polovinu.

Země s tisícovkou fjordů bude stavět
plovoucí podvodní tunely

Společnost IBM oznámila, že svůj
nový počítačový čip TrueNorth bude
používat u takzvaných “neuromorf-
ních“ počítačů, které budou fyzicky
strukturované podobně jako mozek.
Lidský mozek má schopnost najít
smysl v obrovském množství údajů. 
S tím si konvenční počítače poradit
neumějí, ale IBM doufá, že s novou
technologií bude schopna zkoumat
lidský mozek v reálném čase a v pří-
padě potřeby zasáhnout.
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velké a skutečně nebezpečné epi-
leptické záchvaty jsou výsledkem
rozsáhlých bouří elektrické aktivi -

ty zuřící mezi oběmi hemisférami moz -
 ku. Lékaři velmi obtížně tyto záchvaty 
s dostatečným předstihem zaznamena -

jí tak, aby provedli účinná protiopatře -
ní, ale neuronové sítě se pro nalezení
takových složitých vzorů dokonale hodí.
IBM krmí své čipy TrueNorth kvanty ele -
ktroencefalogramů (EEG) od epileptiků
v naději, že mohou najít vzorce spojené
s velkými záchvaty. Ale skutečný poten-
ciál spočívá v aplikaci a v jedinečných
výhodách neuromorfní archi tektury.

IBM kdysi spolu propojila počítače k
simulaci lidského mozku. Měl plnou
úro veň složitosti, ale běžel asi 1500x
po ma leji než skutečný mozek.
Vědci z IBM pou kázali na to,
že skutečným limitujícím

faktorem není výpočetní výkon, ale
elektrická energie. Protože pokud by-
chom vzali běžné digitální algoritmy
pou žívané ke spuštění pomalé simu-
lace a jednoduše je spustili 1500x rych-
leji, potřebovali bychom k tomu zhruba
12 GW energie. Takže pokud nemáte
laboratoř v jaderné elektrárně, budete
muset přijít s něčím podstatně lepším.

Naštěstí máme plán: lidský mozek.
Koneckonců složitý lidský mozek pra-
cuje v reálném čase s energií pouhých
20 wattů, což je dost energie na malou

žárovku. Neuromorfní čipy od
IBM zvané TrueNorth mají z
části podobnou energetic-

kou účinnost. Znamená to,
že tyto čipy jsou nejvhodnější

pro získávání dat, která jsou fyzicky
strukturovaná podobně jako neuro-

nové sítě a mají také nejlepší schopnost
praktické aplikace těchto programů v
reálném světě. Čipy TrueNorth nebo
čipy podobné architektury můžeme mít
na našem těle a nechat je učit se po
celý den nebo dokonce celý týden.

Konečným cílem je využít čipy True
North k detekci záchvatů v reálném
čase pomocí implantátu nebo řešení
pomoci čipu nositelném na těle. Čip,
který je dost úsporný, aby vydržel,
může monitorovat EEG a identifikovat
blížící se záchvat. To vás pak může upo-
zornit třeba prostřednictvím smart -
phonu nebo dokonce v případě po -
třeby poskytnout medikaci. Nositelná
technologie potřebuje buď revoluci v
napájení nebo revoluci v energetické
účinnosti. Monitorování epilepsie je jen
začátek možných aplikací. S

TrueNorth
1 milion neuronů

256 milionů synapsí

5,4 miliardy tranzistorů

70 mW spotřeba

TrueNorth
1 milion neuronů

256 milionů synapsí

5,4 miliardy tranzistorů

70 mW spotřeba
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Je čas se přijít inspirovat

Kalibrační laboratoř PRIMA BILAVČÍK,
s.r.o. vlastní Osvědčení o akreditaci dle
mezinárodně uznávané normy ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005 udělené ČIA. Roz-
sahem prováděných kalibrací (obory
měření – délka, úhel, teplota, tlak, vlh-
kost, moment síly, hmotnost, elektrické
veličiny, frekvence a čas) patříme mezi
největší soukromé kalibrační laboratoře
ve Střední Evropě. Naše laboratoř se

rozšiřuje i o kalibrace optických ske-
nerů a lasertrackerů. Naše akreditovaná
laboratoř má tři působiště a to v České
republice v Uherském Brodě, na Slo-
vensku v areálu jaderné elektrárny v
Mochovcích a v pojízdné laboratoři
kdekoliv v Evropě.

V multisenzorové sféře – Werth - HD
optické rastrové skenování – během
několik málo sekund jsou vytvářeny

přesné snímky ve vysokém rozlišení s
téměř libovolným počtem pixelů (pa-
tent). Dokonce lze zobrazit a měřit i na
velmi malých nebo vysoce přesných
elementech u velkých objektů bez
ztráty rozlišení. 

V oblasti optických skenerů – Faro
Cobalt 3D Imager – skenovací systém,
který využívá technologie modrého
světla k zachycení dat ve vysokém roz-
lišení během několika sekund, umož-
ňuje skenování i lesklých dílů. Tento
skener je možné umístit v různých kon-
figuracích kdekoliv ve výrobním pro-
cesu, možné je i propojení s robotem.

V oblasti mobilních měřicích pří-
strojů – Faro Focus X série HDR – lase-
rové pozemní 3D skenery určené ke
skenování velkých dílů, výrobních linek,
stavebních konstrukcí, hal. Novinkou
tohoto roku je zabudovaný kvalitní fo-
toaparát s funkcí HDR.

V oblasti mikroskopů – digitální
FULL HD mikroskop OMNI – integro-
vaný full HD (1080p) digitální mikro-
skop a měřicí systém, který pracuje bez
PC. OMNI je velmi uživatelsky přátelský
systém s jednoduchým ovládáním

Na MSV v Brně přinášíme každoročně spoustu zajímavostí, letos jsme
připravili několik významných zlomových novinek. O co jde? Nejdříve
představíme základní novinky: 

Multispektrální sken v programu Avizo
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umožňující 2D měření, full HD živý
elektronický obraz v  kvalitě 60 snímků
za sekundu, umožňující využití v široké
škále kontroly jakosti, testování, oprav,
inspekce a dokumentačních úkolů. 

A nyní největší “trháky“:
Werth Tomoscope [CT] – unikátní

korekce artefaktů MSP
Při CT skenování multimateriálových

dílů kovové elementy často způsobují
artefakty v důsledku působení pronika-
vějšího záření a jeho rozptylu. Dříve
byla extrakce polygonální sítě (STL)
velmi komplikovaná, někdy i nemožná.
S technikou multispektrálního snímání
(MSP-CT) lze tyto artefakty redukovat až
o 99 % a měřit jednotlivé komponenty
nezávisle na jejich hustotě. Situace v CT
je velice překotná a naše řešení s tech-
nologií Werth je na nejvyšší světové
úrovni daleko před jinými výrobci. 

Skenování je hodně progresivní a
moderní metoda, proto jsme pro vás
při pravili světovou novinku skeneru –

PreciSCAN - ruční laserový precizní
skener vhodný nejenom na skenování
dílů v oblasti automotive. Skvělá přes-
nost 0,02 mm tento skener posouvá do

oblasti přesného měření a skenování.
Kdo chce vědět víc, bude vítán na
stánku číslo 010 v pavilonu F.

Petr Bilavčík, www.metrologie.cz

PreciSCAN ruční laserový skener

Skenování duhovky nahradilo sítni-
cové skeny, nepříliš využívanou me-
todu, která byla pro lidi poněkud
nepříjemná. Tato schopnost rychlého
snímání duhovky není daleko od praxe,
již několik bank hledá možnost jejího
využití. Telefony Lumia Nokia a Fujitsu
používají skenery duhovek pro odemk-
nutí svých telefonů podobně jako tele-
fon iPhone používá otisky prstů.

Kamery skenující duhovky lze držet v
ruce nebo mohou být připevněny ke
zdi. Jsou účinné již ve vzdálenosti od 1
do 2 metrů od očí fotografované oso -
by. Vojáci v Iráku je
používají k autentizaci
iráckých civilistů, kteří
jsou oprávněni praco-
vat uvnitř amerických
vojenských zařízení.

Duhovka je část oka kolem zornice,
která je složená z kolagenu v trojroz-
měrném uspořádání. Spolu s čočkou
odděluje přední a zadní oční komoru.

Uprostřed duhovky se
nachází centrální otvor
zvaný zornice (pupilla).
Hlavní funkcí duhovky je
ohraničení předního a
zadního segmentu oka.

Skeny duhovky nahradí otisky prstů
FBI naskenovala v pilotním programu spuštěném v září
2013 duhovky téměř 460 tisíc lidí. To v blízké budouc-
nosti nahradí otisky prstů. Zatímco technologie skenování
duhovky je stará již více než 25 let, právě teď, díky novým
algoritmům a software je tato technologie rychlá a spo-
lehlivá pro široké spektrum použití.
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Celkem 35 vědců a doktorandů
se v nově založeném centru za-
bývá problematikou teorie her,

multiagentními simulacemi, inteligent-
ním plánováním, strojovým učením, ap-
likacemi umělé inteligence ve výpočet -
ní robotice a dronech, inteligentními
dopravními systémy budoucnosti (od
leteckého provozu až po cyklistiku)
nebo kyberne - tickou bezpečností a
ochranou kritických infrastruktur. Pro
každou z uvedených oblastí byla vytvo-
řena zvláštní výzkumná skupina.
Zakladatel AI Centra a vedoucí katedry

počítačů Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze prof. Michal Pěchouček

ke vzniku nového pracoviště říká:

„Chceme navázat na technolo-
gické úspěchy Centra agentních
technologií, které je známé jed-
nou z nejrozsáhlejších výzkum-
ných spoluprací s americkými
obrannými složkami ve střední Ev-
ropě, ale i efektivním partner-
stvím s průmyslem a zakládáním
úspěšných startupových společ-
ností. Výzkumně se však praco-
viště za poslední léta výrazně
rozrostlo a jeho význam zdaleka
přesahuje multiagentní systémy.
Synergie dílčích témat umělé inte-
ligence zároveň dává odborníkům
možnost stavět rozsáhlé systémy
a řešit komplexní problémy.“

Centrum je financováno z americ-
kých vládních agentur, projektů agen-
tury GAČR, evropských výzkumných
projektů, ale i od průmyslových part-
nerů, jako jsou například CISCO Sy-
stems, Google, Foxconn nebo Procter
and Gamble. S

na ČvUT vzniklo unikátní
vědecké centrum zabývající se

umělou inteligencí
Vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického
v Praze založili výzkumné centrum Artificial Intelligence Center (AI Cen-
ter). To navazuje na činnost Centra agentních technologií při katedře po-
čítačů. Jeho hlavním posláním bude provozování základního i apliko -
vaného výzkumu v oblasti umělé inteligence, průmyslové spolupráce a
transferu technologií umělé inteligence.

prof. Michal Pěchouček



Rok 2016 je nepochybně přelomový
pro portfolio výrobků Mitsubishi Elec-
tric, proto také letošní ročník veletrhu
MSV v Brně bude plný premiér nových
výrobků a řešení od tohoto japonského
výrobce. Na začátku roku byl prezento-
ván nový průmyslový robot ze skupiny
MELFA s nosností do 75 kg – jde o prů-
lom v portfoliu firmy Mitsubishi Electric,
neboť dosud byla tato firma známá

především výjimečně rychlými a přes-
nými, ale také kompaktními aplikacemi. 

Kromě toho bude na veletrhu MSV
poprvé v regionu střední a východní
Evropy prezentována nová série řízení
pro CNC stroje s názvem M8. Mezi vý-
robky z této série lze najít jak kompo-
nenty do jednodušších soustruhů a
CNC fréz, stejně tak do víceosých obrá-
běcích center nejvyšší třídy. 

Tím, co odlišuje firmu Mitsubishi
Electric od všech dodavatelů řešení z
oblasti průmyslové automatizace, je
šíře portfolia. Na největším strojíren-
ském veletrhu tedy nemohou chybět
japonské obráběcí stroje – návštěvníci
budou mít příležitost vidět v akci např.
laserové obráběcí stroje (jak s techno-
logií CO2, tak Fiber) a elektroerozivní
obráběcí stroje (EDM).

Chcete se dozvědět více? Navštivte
webovou prezentaci firmy Mitsubishi
Electric – cz3a.mitsubishielectric.com.
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Průmyslová automatizace, roboty,
CNC, EDM a lasery

navštiv
te 

Mitsubishi Electric
 

na veletrh
u MSV

pavilon P – stánek 142

Na MSV, největším strojíren-
ském veletrhu v regionu, se
každoročně soustřeďuje více
než 1 500 vystavovatelů z
celého světa. Také letos mezi
nimi nemůže chybět japon-
ský výrobce řešení z oblasti
automatizace a elektroniky –
firma Mitsubishi Electric.
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vicarious chce 
umělou inteligencí
soupeřit s lidským mozkem

Vicarious neplánuje svůj produkt představit veřejnosti příští rok nebo během dalších 5 let.
Ale investory, kteří do tohoto start-upu vložili přes 70 miliónů dolarů to ani trochu nezne-
pokojuje. A vůbec se nejedná o neznámé tváře. Mezi největšími investory jsou Jeff Bezos
– zakladatel Amazonu, Mark Zuckerberg – zakladatel Facebooku a Elon Musk – šéf Tesla Motors
a SpaceX. Představení produktu za 15 až 20 let se zdá jako věčnost v Silicon Valley, které
je známé rychlým uváděním technologických novinek na trh, ale Vicarious rozhodně ne-
pracuje na ničem, co bychom si v minulosti mohli byť jen představit.

Mgr. Michal Kohut

L idé, kteří do Vicariousu investují,  
chápou, že umělá inteligence je

další zásadní technologií, která bude
svět hnát dopředu. 

Pokud se podíváme zpětně na tech-
nologickou evoluci, jako byl nástup
auto mobilismu, telekomunikací, počí-
tačů a internetu, je výzkum, vývoj a ná-
sledné využití umělé inteligence beze -
sporu tím největším skokem lidstva v
oblasti technologií ve smyslu obec-
ného dopadu na svět. Umělá inteli-
gence je fenoménem nové doby –
zatím pro řešení určitých úzce speciali-
zovaných věcí. Neporadí si s komplex-
ními úkoly jako člověk. To by se ale
mělo v budoucnu změnit.

Vicarious směřuje dále. Podstatně
dále. Chce vytvořit obecnou umělou in-
teligenci, která je podobně jako lidský
mozek, schopná se adaptovat na jakou-
koliv situaci a řešit komplexnější úlohy,
která bude v případě potřeby také
schopná improvizace. Obecná umělá
inteligence má daleko širší pojetí, musí
být schopná zpětné vazby od několika
smyslů najednou a najít kreativní řešení
neznámých problémů, to vše s mini-
málními daty. Pro někoho se to může
zdát jako znovu vytvořit lidský mozek.
Vicarious používá mozek jen jako inspi-
raci, přičemž používá počítačový pří-
stup ke schopnosti zpracování infor -
mací mozkem. Dává přednost zpětné

vazbě, která je více v souladu s lidským
poznáváním. Podobně klade větší dů -
raz na roli času a provedení.

Role takové umělé inteligence je po-
radit si s úkoly, které jsou pro člověka
příliš obtížné nebo příliš nebezpečné,
jako je úklid po úniku v jaderném reak-
toru či léčba pacientů s vysoce nakažli-
vými chorobami. I když Vicarious běžně
nesděluje informace o tom, jak daleko
je vývoj jejich technologií, tak v roce
2013 oznámili, že jejich algoritmy jsou
schopny vyřešit captcha testy. Dobré
výsledky v těchto testech ještě nezna-
menají obecnou umělou inteligenci,
ale je to určitě krok směrem, kam se
společnost v budoucnu směřuje.
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1950 Alan Turing, 
britský vynálezce počítače, 
vyvinul “Turingovy testy“
umělé inteligence 
a Isaac Asimov vydal 
kolekci krátkých sci-fi 
příběhů o inteligentních
strojích “Já robot“.

1956 Termín “umělá inteligence“ je poprvé používán
Johnem McCarthym, počítačovým vědcem na konfe-
renci pořádané Dartmothskou univerzitou na téma 
jak rozvíjet myšlení počítačů.

1989 Deep Thought, pojmenovaný po fiktivním městě 
v počítači z knihy Stopařův průvodce po Galaxii, je prvním
programem, který porazil člověka v šachu.

2016 Deep Mind s programem
AlphaGo od Googlu poráží Lee
Sedola v asijské deskové hře Go,
která vznikla ve starověké Číně 
a je složitější než šachy. U šachů
může soupeř reagovat asi 35

způsoby, hráč Go má takových možností 250. Podle týmu,
který vytvářel AlphaGo, je ve hře víc
možností než atomů ve vesmíru.

2013 Startuje 
nákladný 10letý 
výzkumný projekt 
na simulaci lidského
mozku v počítači
– Human Brain Project.

Klíčové události 
v oblasti umělé inteligence

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1970 Centrum umělé 
inteligence Stanfordského
výzkumného institutu vyvíjí

robota Shakey, prvního
mobilního robota 

pro obecné využití 
se schopností základní

úvahy.

1997 Deep Blue od IBM poráží v šachu
světového velmistra Garriho Kasparova 
a vzbuzuje tak představivost veřejnosti 
a probouzí rozšířený zájem o oblast umělé
inteligence. Počítač Deep Blue používal 
mimořádnou výpočetní sílu, která mu 
dovolovala porovnávat až 200 milionů
pozic za sekundu.
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10 důvodů, proč mít nadšení
z technologií budoucnosti

V roce 1820 byla průměrná doba života méně než 40 let a přes
90 % populace žilo v obrovské chudobě a více než 80 % po-
pulace bylo negramotné. Dnes se lidé dožívají v průměru více
než 70 let a jen méně než 10 % žije v extrémní chudobě.
Poměr gramotných a negramotných se za posledních 200 let
převrátil. Za tento vývoj zčásti vděčíme významným pokro-
kům v technologiích, které započaly ve věku průmyslu a po-
kračují dále směrem k věku informačních technologií.
Přinášíme vám přehled 10 nových úžasných technologií, které
budou přetvářet náš svět a dále zvyšovat náš životní standard.
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1. Samořiditelné automobily
Dnešní samořiditelné auta jsou v

počtu ujetých kilometrů bezpečnější
než vozidla řízené člověkem. Během
příštích 5 let budou ještě bezpečnější a
během dalších 10 let se stanou main-
streamem. Světová zdravotnická orga-
nizace odhaduje, že více než milion lidí
na světě ročně zemře při autonehodě.
Za polovinou z těchto úmrtí  jsou
chodci, cyklisté nebo motorkáři sražení
automobilem. Auta jsou hlavní příčinou
úmrtí mladých lidí ve věku 15 až 29 let.

Tak, jak automobily změnily svět ve
20. století, tak změní samořiditelné
vozy století jednadvacáté. V mnoha vel-
kých městech ukrojí parkovací
místa pro auta 20–30 % z celkové
rozlohy města a spoustu času za-
bírají místo, aniž by ho po dlou-
hou dobu opustila. Samořiditelná
auta budou v permanentním používání
(často přivolané aplikací ve smartp-
honu), takže dramaticky sníží potřebu
parkování. Auta mezi sebou budou ko-
munikovat – tím se sníží nehodovost a
dopravní zácpy a přepravovaný člověk
tak může svůj čas věnovat jiným aktivi-
tám jako je práce, vzdělávání a pod.

2. Čistá energie
Snahy bojovat se změnou klimatu

snížením nároků na energie nefungují.
Naštěstí vědci, inženýři a podnikatelé
usilovně pracují na vytvoření ceno vě
dosažitelné čisté energie. Díky techno-
logickým pokrokům a výrobním postu-
pům spadla cena solárních panelů od
roku 1977 o 99 %. V mnoha státech
jako je Austrálie nebo země Perského
zálivu je již dnes výroba elektřiny ze so-
lárních panelů levnější než z fosilních
paliv. Náklady na větrnou energii rov-
něž výrazně klesly, jak se můžete dočíst
v příloze o větrné a vodní energii v této

tištěné edici
Voltů. V Indii
je dokonce
první letiště

na světě, které ze
100 % využívá pro

svůj provoz slu-
neční energii.

3. Virtuální a rozšířená realita
Teprve před nedávnem se staly po-

čítačové procesory dostatečně rychlé
na to, aby byly schopné rychle pracovat
s virtuální a rozšířenou realitou. Společ-
nosti jako Facebook, Google, Apple a
Microsoft investují miliardy dolarů, aby
virtuální a rozšířenou realitu udělaly po-
hodlnou, dostupnou a pro uživatele
zcela pohlcující. Lidé si občas myslí, že
tato nová realita může být využívana
pouze ve hrách, ale časem najde využití
v dalších aktivitách, například pro ma-
nipulaci s 3D objekty.

4. Drony a létající auta
“Cesty? Tam, kam míříme, cesty
nepotřebujeme.” Dr. Emmet Brown
Technologie GPS měla zprvu využití

pouze v armádě, ale dnes se používá k
navádění do cílové stanice, přivolání
taxi nebo k lovu Pokémonů. Stejně jako
drony zahájily svou dráhu v armádě,
dnes nacházejí své využití v civilní a ko-
merční sféře, počínaje kontrolou kritic-
kých částí infrastruktury, jako jsou
mosty, dráty vysokého napětí nebo k
prozkoumávání oblastí zasažených pří-
rodními katastrofami a konče jejich vy-
užitím při boji proti pytláctví. w
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5. Umělá inteligence
Umělá inteligence dosáhla v minulé

dekádě obrovského pokroku, hlavně
díky novým algoritmům a masivnímu
nárůstu sběru dat a výpočetnímu vý-
konu. To vše může být využito téměř v
jakékoliv oblasti. Umělá inteligence
Deep Mind (více na straně 19) od Goo-
glu řídí tok energií do jejich datových
center a na elektřině tak šetří miliony
dolarů. Velkým příslibem nasazení
umělé inteligence je zbavit lidi stále se
opakujících úkolů. Někteří lidé se obá-
vají ztráty pracovních míst v důsledku

širokého nasazení umělé inteligence,
ale historie nám ukázala, že ačkoliv ně-
která místa v důsledku nasazení nových
technologií zmizela, tak nová a pod-
statně lepší místa je nahradila. Je da-
leko jednodušší si představit ztrátu
některých zaměstnání, než nová za-
městnání, která budou díky umělé inte-
ligenci vytvořena. Dnes se miliony lidí
živí jako vývojáři různých aplikací, ope-
rátoři dronů, marketinkoví specialisté
pro sociální média. Práce, které v minu-
lém století neexistovaly.

6. Kapesní superpočítače 
pro každého

V 2020 bude mít 80 % z nás smart -
phone připojený k internetu. Nový
64bitový čip A10 Fusion v nedávno
uvedeném iPhone 7 má přes 3 miliardy
tranzistorů, což je zhruba tisíckrát více
než měl procesor Intel Pentium použí-
vaný v osobních počítačích v polovině
devadesátých let. Takže optikou této
nedávné historie se můžeme dívat na
tyto telefony jako na superpočítače. w

Novinkou letošní výstavy CES v Las Vegas bylo také představení prvního osobního dronu, který může vynést jednoho člověka
až do výšky 3 500 metrů, o kterém jsme vás jako první informovali na našem portále www.volty.cz.
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 7. Kryptoměny
Z hlediska běžného uživatele se in-

ternet jeví jako jedna ucelená počíta-
čová síť. Ve skutečnosti se ale skládá z
celé řady sítí různých typů. O to, aby
jednotlivé sítě mezi sebou dokázaly ko-
munikovat a nebyly vzájemně izolova-
nými ostrůvky, se už tři desetiletí stará
skupina protokolů TCP/IP. V síti ARPA-
NET, přímém předchůdci internetu, se
staly standardem počínaje prvním
dnem roku 1983.

Názvem protokol lze v oboru infor-
matiky vnímat standard či konvenci,
která umožňuje elektronickou komuni-
kaci a také přenos dat mezi jednotli-
vými koncovými body (především
počítače). Můžeme je analyzovat hard-
warově, softwarově nebo zkombinovat
oba způsoby. Protokoly řídí sémantiku
(to je věda  o významu výrazů z nejrůz-
nějších úrovní jazyka).

Mnoho dnešních protokolů bylo vy-
vinuto před několika dekádami z velké
části akademickou společností. Od té
doby se vývoj protokolů téměř zastavil
a vývoj se soustředil na vytváření soci-
álních sítí nebo různých aplikací.

Technologie blockchain a krypto-
měny toto mění tím, že poskytují nový
obchodní model pro internetové pro-
tokoly. Tyto protokoly založené na tech-
nologii blockchain mají rovněž mož -
nosti, které předchozí modely neměly.
Například Capricoin založený na
technologii blockchain může být použí-
ván k vytváření chytrých obchodních
kontraktů a důvěryhodných databází. 

8. Kvalitní on-line vzdělávání
Náklady na vysokoškolské vzdělání

rostou, ale je tady alternativa pro kaž-
dého, kdo vlastní počítač s interneto-
vým připojením nebo smartphone.
Encyklopedie Britannica v době, kdy se
ještě vydávala, což bylo v roce 2010,
stála 1 400 dolarů. Přístup na Wikipedii
je zdarma. On-line vzdělávání se každo-
ročně zlepšuje. Posledních 15 let MIT
nahrává všechny přednášky svých pro-
fesorů a kompiluje je do 2 000 kurzů.

„Myšlenka je jednoduchá: publi-
kovat všechny učební materiály
on-line a zpřístupnit je každému.“

Dick K.P. Yue, Profesor na MIT

MIT vždy určovalo trendy a dá se
předpokládat, že ostatní budou 

tento institut následovat.

9. Věda poskytne kvalitní jídlo
Na zemi se snižuje plocha zeměděl-

sky využitelné půdy a zmenšuje se do-
statek pitné vody. Částečně je to
způsobeno tím, že produkce jídla není
dostatečně efektivní. Na produkci 1 kg
hovězího se spotřebuje přes 10 tisíc
litrů vody. Naštěstí byly vyvinuty nové
technologie zlepšující naše stravování,
jako např. nové řady jídel, které jsou
chutné a nutričně bohaté náhražky za
tradiční jídla, která nejsou natolik “přá-
telská“ vůči environmentálnímu pro-
středí. Startup Impossible Foods
vymyslel masové výrobky, které chut-
nají jako skutečné maso, ale jsou vyro-
beny z rostlin. Jejich burgery spotřebují
o 95 % méně půdy, o 74 % méně vody

Blockchain je speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající ne-
ustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu
jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Nejčastější aplikací
technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu nebo
capricoinu), jenž uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií
umožňuje zajistit atomicitu operací a zamezit neoprávněným transakcím.

w
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a vyprodukují o 87 % méně skleníko-
vých emisí než tradiční hamburgery.
Další startupy vytvářejí rostlinné ná-
hražky za mléko, vejce a další běžná
jídla. Některé z těchto produktů využí-
vají genetické modifikace, významné
vědecké technologie, která byla veřej-
nosti a médii nejvíce v Evropě kritizo-
vána jako nebezpečná, nicméně z velké
části vědecké obce se takto modifiko-
vaná jídla setkala s uznáním bezpeč-
ných potravin.

Další zajímavý vývoj v rostlinné pro-
dukci je automatizovaný indoor far-
ming. Díky pokrokům v solárních
energiích, čidlech, osvětlení, robotizaci
a umělé inteligenci jsou indoorové
farmy životaschopné alternativy k tra-
dičním farmám. V porovnání s tradič-
ními farmami spotřebují tyto indoorové
farmy 10x méně vody a půdy. Sklizně
probíhají několikrát do roka a nejsou
nijak závislé na počasí a rostliny není
nutné stříkat žádnými pesticidy.

10. Nový vesmírný věk
Počátky vesmírného věku v polovině

minulého století byly financovány jed-
notlivými vládami, v prvopočátku ze-
jména Spojenými státy a tehdejším
Sovětským svazem. Ale tento počáteční
velký rozmach a s ním spojené obrov-
ské rozpočty, postupně klesal. Napří-
klad rozpočet NASA v 60. letech
minulého století představoval 4,5 % fe-
derálního rozpočtu – dnes představuje
zhruba 0,5 % rozpočtu.

Dobrá zpráva je, že prázdné místo ve
vesmírném průzkumu se dnes snaží za-
plnit soukromé společnosti, které po-
skytují široký rozsah produktů a služeb.
Počínaje startem raket jako je SpaceX
od Elona Muska, přes umísťování ko-
munikačních a pozorovacích satelitů až
po odvážné vize, jako je těžba drahých
kovů na prolétávajících asteroidech jak
se o to snaží firma Planetary Resources.

A to jsou jen některé z úžasných
technologií v nadcházejícím věku. S
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Pokud  bychom se na tuto
problematiku podívali v
rámci všech členských zemí
Evropské unie, tak ze statis-
tik jednotlivých zemí při-
padá v roce 2014 na požáry
způsobené elektrickou insta-
lací  15 % všech požárů. Tato
hodnota odpovídá finanč-
ním škodám ve výši 2,25 mi-
liard €. Kromě finančních
aspektů je nutné zmínit, že z těchto pří-
čin bylo vážně zraněno nebo usmrceno
více než 300 lidí. Tato alarmující čísla
nutí výrobce elektrických přístrojů k ne-
ustálé inovaci a zlepšování ochrany
elektrických obvodů a instalací.

V zásadě se dají typy poruch
v elektrické instalaci rozdělit na
dvě skupiny:

Paralelní poruchy, 
jejichž podíl činí zhruba 10 %, nastá-

vají mezi fází a ochranným vodičem,
nebo mezi fází a středním vodičem
(Obr. 1).

Obr. 1 - příklady paralelních poruch

Poruchové proudy mezi fází a
ochranným vodičem, které jsou větší
než jmenovitá hodnota instalačního jis-
tiče (MCB – miniature circuit breaker),
jsou tímto jističem odpojeny. Proudy
menší než jmenovitá hodnota jističe
jsou obvykle detekovány citlivým prou-
dovým chráničem (RCD- residual cur-
rent device). To má za následek
vybavení proudového chrániče a tím
pádem značnou ochranu před riziky to-
hoto typu poruchy.

Poruchové proudy mezi fází a střed-
ním vodičem větší než je jmenovitý
proud jističe, jsou vybaveny jističem,
který přeruší poškozený obvod. Ovšem
pokud není spojení fází a středního vo-
diče dokonalé, poruchový proud ne-
musí dosáhnout takové hodnoty, aby
byl jističem rozpoznatelný (je menší
než jmenovitá hodnota jističe).
Proudový chránič  se v případě těchto
poruch vůbec neuplatní, protože z jeho

pohledu se nejedná o reziduální proud
(k zátěži teče proud o stejné velikosti,
jako proud tekoucí směrem od zátěže)
a tím pádem není schopen na tuto po-
ruchu reagovat. Tyto případy se stávají
potenciálně nebezpečnými.

Sériové poruchy, 
zastoupeny v celkovém počtu poruch

téměř z 90 %, nastávají přerušením ne -
bo poškozením vodiče a vzniku sério -
vého oblouku v tomto vodiči. Tato si -
tuace je demonstrována na obrázku 2.

Obr. 2 - sériová porucha
Tyto poruchové proudy jsou obvykle

menší než jmenovitý proud jističe, pro-
tože velikost protékaného proudu je
omezena impedancí spotřebiče. Z to-
hoto důvodu nedojde k vybavení jis-
tiče. Proudový chránič se u této
poruchy také neuplatní. Platí zde stejné
pravidlo, jako u paralelní poruchy mezi
L a N (viz. výše). Při vyšších provozních
proudech a delší době trvání oblouku
je riziko vzniku požáru velmi vysoké.
Tyto poruchy mohou být vyhodnoceny
pouze přístrojem pro detekci oblouku
- AFDD (arc fault detection device)!
Vzhledem k tomu, že sériových poruch
nastává několikrát více než paralelních,
stává se investice do přístroje Eaton
AFDD logickým krokem pro lepší
ochranu před požáry. Navíc přístroje
Eaton AFDD jsou schopny reagovat i
na paralelní poruchy, u kterých dochází
k výskytu elektrického oblouku.

Předcházejte požárům s AFDD 
Ze statistických ročenek vyplývá, že téměř 12 % všech požárů vyšetřo-
vaných Hasičským záchranným sborem ČR je způsobeno technickou zá-
vadou (pro konkrétní představu v roce 2014 to bylo celkem 2044
případů). Mezi tyto závady se řadí i ty případy, kdy původcem požáru
byla právě závada v elektroinstalaci. Ačkoliv chybí podrobnější analýza,
jakým poměrem jsou závady v elektroinstalaci zastoupeny v technických
závadách, i tak množství požárů s touto příčinou je po nedbalosti dru-
hým největším původcem požárů v České republice. 



Klasickým příkladem sériové poru-
chy je např. prasklé pero dutinky v zá-
suvce. Vlivem špatného mechanického
spojení s vidlicí spotřebiče dochází při
provozu zátěže k jiskření v tomto spoji
a postupnému vzrůstání teploty v zá-
suvce, což může vyústit v požár (obr. 3).

Obr. 3
spále ná 
zásuvka 
vli vem 
sériové 
poruchy

Dalším vděčným příkladem je me-
chanické poškození prodlužovací šňůry,
kterých nalezneme v každé domácnosti
hned několik. Pokud například častým
přivíráním prodlužovací šňůry do dveří
dojde k poškození vodiče ve šňůře, je-
dinou možností jak odhalit vzniklý séri-
ový oblouk ještě před vznikem požáru,
je opět pouze s přístrojem AFDD.

Výše uvedené poznatky mají za násle-
dek to, že přístroje AFDD se začínají ob-
jevovat i v normách pro elektroinstalace
nízkého napětí a to minimálně ve formě
doporučení. Nicméně už dnes je několik
zemí (např. Německo, USA), ve kterých
je používání přístrojů AFDD povinné.

Chcete-li se dozvědět
více o přístrojích AFDD

od firmy Eaton, nevá-
hejte a přihlaste se
na jedno ze série

školení Eaton Tour.
Dozvíte se zde nejen

podrobnosti o legislativ-
ních požadavcích ohledně použití pří-
strojů AFDD, ale i princip jejich
fungování, příklady použití a mnoho dal-
ších užitečných informací.

www.eaton.cz
29

Eaton Tour 2016  
5.10. Plzeň, Congress Center Parkhotel
6.10. Praha, Hotel Pivovar

12.10. Hradec Králové, EA Hotel Tereziánský dvůr
13.10. Jihlava, Hotel EA Business

1.11. Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
2.11. Praha, Orea Hotel Pyramida
3.11. České Budějovice, Clarion Congress Hotel
9.11. Olomouc, Clarion Congress Hotel

10.11. Ostrava, Multifunkční aula GONG
Registrace na www.profiklubelektrotechniku.cz nebo na www.lpelektro.cz
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Jeff Bezos přichází s novou
raketou New Glenn

Technická specifikace
Obě nové rakety, jak dvoustupňová,

tak i třístupňová jsou široké 7 metrů.
Výška dvoustupňové rakety je 82 metrů
a třístupňové 95 metrů. Booster (viz obr.
na str. 29) a druhý stupeň jsou identické
v obou případech. Booster bude mož -
no použít opakovaně. Jako palivo pro
první stupeň se používá kapalný zemní
plyn a kapalný kyslík, přičemž SpaceX
využívá kapalný kyslík a RP-1, vysoce ra-
finovanou a tedy čistou verzi kerosinu.

Nicméně třístupňový New Glenn má
být schopen vyslat loď s lidskou posád-
kou i daleko za hranice nízké oběžné
dráhy, kam se lidé naposledy podívali
v sedmdesátých letech. Z vysunutých
podpůrných nohou na New Glenn Lan-
ded Booster to také vypadá, že systém
přistávání bude velmi podobný jako u
rakety Elona Muska – Falcon 9.

Třístupňová raketa bude určená pro
lety na vysoké oběžné dráze či zcela
mimo gravitační pole Země.

Nové vesmírné závody
Další soukromé společnosti účast-

nící se vesmírných závodů jsou kromě
Blue Origin také Muskův SpaceX, dále
Inter orbital Systems nebo Deep Space
Industries a Planetary Resources, které
plánují na asteroidech prolétajících 
v blízkosti naší planety těžit drahé kovy.

V této ‘hře o vesmír’ si zatím nejlépe
vede společnost SpaceX, která získala
od NASA kontrakt na dodávku zásob
na mezinárodní vesmírnou stanici. 

Výkonný ředitel Amazonu Jeff Bezos zveřejnil pár informací o nové raketě
New Glenn pojmenované po prvním Američanovi na oběžné dráze –
Johnu Glennovi. Raketa New Glenn zahájí vstup na nový trh s vypouště-
ním družic a bude moci umísťovat velké satelity na nižší oběžnou dráhu a
menší satelity – o hmotnosti 50 až 100 kg – ve vyšších oběžných drahách.



Bezosovi v této chvíli hraje do karet
fakt, že poslední start rakety Falcon 9 se
satelitem pro Facebook se nezdařil.

„Blue Origin s New Glenns se za-
měřují na stejný trh (jako SpaceX)
a na trh s vypouštěním satelitů. 
S očekávaným růstem zde bude
místo pro více hráčů,“ říká Thanga-
velautham, šéf SpaceTREx na Arizon-
ské univerzitě.
První opakovaně použitelnou rake-

tou Blue Origin byl New Shepard, který
společnost otestovala loni v listopadu 
v Texasu. Poslala jej do výšky přesahující
100 km a dostala se až za hranici ves-
mírného prostoru. Právě tento model
chce využívat ke komerčním letům, kte -
ré by do vesmíru dostaly turisty a na pár
minut jim umožnily zažít stav beztíže. 

Konkurence může udělat to, co ne-
můžou udělat vládní agentury – snížit
náklady na dopravu do vesmíru. S
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Šéf Amazonu Jeff Bezos zveřejnil ilustrace dvou modelů – New Glenn 2 a většího New Glenn 3.
Jsou větší než všechny ostatní rakety s výjimkou Saturn V, kterou NASA použila v rámci programu
Apollo k vyslání astronautů na Měsíc.

„Příští krok Blue Origin ... seznamte se s New Glenn,“
tweetoval Jeff Bezos na svém účtu.



Internetový portál ve speciální edici pro Mezinárodní strojírenský veletrh 2016 

32

Výhody systému:
1. Velmi široké možnosti kombinací pří-

strojů včetně přepěťových ochran a to
nejen od firmy BONEGA.

2. Není omezen na konkrétní značku roz-
váděčových skříní. V současné době sy-
stém obsahuje přes 270 typů skříní a
desítky jejich modifikací. Sortiment skří -
ní lze i na základě požadavků neustále
rozšiřovat. Stačí, když nám sdělíte poža-
davek, doložíte parametry a certifikaci.

3. Není třeba stahovat žádný program,
vše funguje přímo v prohlížeči.

4. Platnost pro celou EU.
5. Jediný systém, který vyřeší také pří-

pady kdy:
- přijdete k již zabudovanému prázd-

nému rozváděči na stavbě
- budete upravovat rozváděč a mu-

síte provést “Nové ověření návrhu“.
6. Celý proces trvá jen cca 5-10 minut.

Aplikace se neptá na žádné zbytečné
údaje. Vše co lze odvodit, aplikace
sama odvodí.

Návod na použití
1) Otevřete v prohlížeči webovou stránku

www.overeni-navrhu.cz
… a klikněte na tlačítko 

Sestavit nový rozváděč.

2) Přiřaďte přístroje k jednotlivým fázím
dle jejich zapojení

Na výběr máte široký sortiment přístrojů
nejen značky BONEGA včetně přepěťo-
vých ochran. Doporučujeme doplnit také
uživatelské popisky. Ty Vám mimo jiné
pomohou i ve fázi rozmístění přístrojů v
rozváděči. Pro lepší přehlednost můžete
kliknout na název přístroje a označit
danou větev za hotovou. 

Lze snadno přiřadit i několik stejných pří-
strojů najednou:

3) Vyberte vhodnou skříň
Aplikace automaticky vypočítá nejhorší
možné tepelné zatížení Vašeho zapojení
přístrojů (na každé fázi) a nabídne pouze
skříně, které vyhovují jak tepelným zatíže-
ním, tak počtem modulů. Ve výběru jsou
zastoupeny skříně značky ABB, CONTEG,
EATON, ELCON, HAGER, SEZ atd. Další
lze na základě požadavku přidat. Vzhle-

dem k vysokému počtu skříní je možné
snadno filtrovat podle značky, montáže
nebo provedení skříně:

Zelené pásy v nabízených skříních Vám
pomohou v rozhodování o rezervách v
jednotlivých řadách a celých rozváděčích.

4) Rozmístěte přístroje do rozváděče
Jednoduše pomocí myši přetáhněte
Vámi zvolené přístroje na požadovanou
pozici v rozváděči. Pokud budete mít vy-
plněné i popisky, tak se zobrazí u přístroje
označený obvod.

Jak ověřit návrh rozváděče
snadno a rychle on-line
Komplikuje i Vám život “Ověřování návrhu rozváděčů“ podle nejnovějších norem?

Před nedávnem byla spuštěna nová on-line aplikace www.overeni-navrhu.cz, která zdarma propočítá nejhorší mo-
žnou kombinaci tepelného zatížení a následně vygeneruje veškerou potřebnou dokumentaci k rozváděčům se-
stavených z přístrojů BONEGA v libovolné kombinaci a do různých skříní. Dokumentaci obdržíte vzápětí na email.
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5) Doplňte údaje o Vaší firmě
Uvedené údaje budou doplněny na pří-
slušná místa v dokumentaci.

6) Obratem obdržíte na Váš email tyto
přílohy v pdf:

a) Obecné informace
b) Charakteristiky rozhraní
c) Schémata
d) Montážní pokyny
e) Protokol o kusovém ověřování
f) Výrobní štítek s QR kódem
g) ES prohlášení o shodě
h) Návod na použití
i) Poptávku se seznamem přístrojů pro

předložení ve Vašem velkoobchodě

7) Stažení dokumentace k rozváděči
přímo z odkazu na výrobním štítku:

Součástí dokumentů, které obdržíte na
email je i výrobní štítek, který obsahuje
unikátní odkaz (+ QR kód se stejným od-
kazem) na speciální stránku, která je auto-
maticky vytvořena individuálně pro každý
rozváděč sestavený pomocí aplikace
Ověření návrhu. 

Na této stránce naleznete pro kontrolu vý-
robní štítek rozváděče (např. pro opětovný
tisk poškozeného štítku) a také odkazy na
PDF dokumenty ke stažení. Přímo v terénu
tak může revizní technik nebo jiný elektro-
odborník stáhnout schémata zapojení,
charakteristiky rozhraní a případně kontakt
na firmu, která rozváděč vytvářela.

8) Snadné získání nové dokumentace po
úpravě rozváděče:

Potřebujete-li přidat do rozváděče nový
přístroj nebo naopak některý odebrat,
není potřeba sestavovat celý rozváděč
znovu. Na výrobním štítku naleznete uni-
kátní odkaz na stránku vytvořenou přímo
pro tento konkrétní rozváděč (viz. Bod 7).
Zde stačí kliknout na tlačítko Vytvořit nový
rozváděč se stejnými přístroji. 

Kliknutím na toto tlačítko se načte stránka
pro editaci schématu zapojení se stejnou
konfigurací jako původní rozváděč
(včetně uživatelských popisků). Přístroje
je možné libovolně přidat, odebrat či
upravit jejich jmenovité hodnoty. Po do-
končení se vytvoří nový rozváděč s novým
výrobním číslem a výrobním štítkem.

9) Možnost vytvoření rozváděče na zá-
kladě již existujícího:

Pomocí postupu popsaného v předešlém
bodě lze snadno vytvořit také zcela nový
rozváděč na základě existujícího. Tato
funkce se hodí v případě, že jste již v mi-
nulosti vytvářeli
stejný nebo po-
dobný rozváděč
a nyní jej potře-
bujete vytvořit
znovu a získat k
němu novou do-
kumentaci.

Systém lze nezávazně vyzkoušet na www.overeni-navrhu.cz. Pokud vygenerovanou
dokumentaci nakonec nepoužijete, nic se neděje. Aplikace slouží i pro výuku.
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Přechod na koncepci s pasivními
rozbočovači je snadno realizo-
vatelné řešení, jak provést insta-

laci levněji a přehledněji. Pasivní
rozbočovače výrazně snižují náročnost
zapojování. Tam, kde dříve vedlo
mnoho jednotlivých vodičů od rozvá-
děče k senzorům nebo akčním členům,
se nyní pokládá pouze jedno vícežilové
vedení rozbočovače.

Samotný rozbočovač se umísťuje v
bezprostřední blízkosti procesu, sen-
zory a akční členy jsou připojeny nej-
kratšími spojovacími kabely. Práce se
tím urychlí, sníží se množství možných
zdrojů chyb - a přesto jde o poměrně
jednoduše realizovatelné řešení, které
mohou instalovat pracovníci na stroji
bez potřeby zvláštních školení.

Znatelně se sníží objem jednotlivých
vodičů, zmizí obávaná změť kabelů při
jednotlivém zapojování a je možné

upustit také od objemných skříní díl-
čích rozváděčů. Výhodou je pro vedení
senzorů a akčních členů vedle krátké
délky také fakt, že mohou být snadno
připojeny nebo - v případě závady -
také rychle vyměněny. Paleta rozbočo-
vačů firmy Murrelektronik je velmi ši-
roká a umožňuje vhodné instalační
řešení pro nejrůznější aplikace. Pod-
statné je, že instalace je nejen rychlejší,
ale také méně náchylná k chybám. Pro
případ výpadku jsou rozbočovače
firmy Murrelektronik vybaveny LED
kontrolkami u každého jednotlivého zá-
suvného místa. Pracovník na stroji tak
na první pohled pozná, kde je závada.
Díky tomu se snižuje doba výpadků a
zvyšuje produktivita - to je konkurenční
výhoda, která se bude hodit i konco-
vému uživateli stroje.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz  

Pasivní rozbočovače odstraňují změť
kabelů v instalacích a snižují pracnost

Ve strojích a zařízeních s vysokým stup-
něm automatizace je elektroinstalace
často velmi složitá. Koncepce zapojení sa-
mostatnými vodiči zde naráží na své
meze. Zapojení je velmi časově náročné,
rychle se stane nepřehledným a hrozí
velké nebezpečí chybného zapojení.
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„Nový výzkum by mohl vést k lep-
ším robotům, samořiditelným au -
to mobilům, lékařským diagnó zám,
analýzám pro obchodování na bur -
ze a lepšímu využití jiných inteli-
gentních systémů v budouc nu,“
řekl Tae-Woo Lee, vědec z uni ver  zity
Pohang v Koreji.

obrovský výpočetní výkon lid-
ského mozku pramení z je -
ho propojení. Předchozí

výzkumy naznačují, že mozek má při-
bližně 100 miliard neuronů a zhruba
jednu biliardu (1015) propojení (jeden
milion miliard) s buňkami navzájem. 
V každém z těchto spojení, nebo-li sy-
napsí, neuron obvykle vystřelí asi deset-
krát za sekundu. V zásadě platí, že
lidský mozek může provést asi 10 kva-
drilionů operací za sekundu. Pro srov-
nání nejrychlejší superpočítač Tianhe-2
v Číně je schopen provádět až cca 55
biliard operací za sekundu, podle pro-
jektu TOP500, hodnotícího 500 nejvý-
konnějších počítačů na světě. Nicméně,
předchozí výzkumy naznačují, že lidský
mozek si vystačí s jen asi 20 watty, za-
tímco Tianhe-2 spotřebuje asi 17,8 me-
gawattů energie.

„Vědci by chtěli stavět počítače,
které napodobují výkon a účin-
nost lidského mozku. Vývoj umě-
lých synapsí se srovnatelným cho -
váním s těmi biologickými bude
klíčovým krokem,“ řekl Lee.

Až do teď umělé synapse spotřebo-
vávají mnohem více energie než ty bio-
logické. Předchozí výzkumy naznačují,
že biologická synapse spotřebuje 10
femtojoulů (1 femtojoul = 10-15 joulů)
pokaždé, když neuron vystřelí. Nyní Lee
a jeho kolegové vytvořili umělé sy-
napse, které vyžadují jen asi 1,23 fem-
tojoulů na synaptické interakce, což z
nich dělá umělé synapse s nejnižší spo-
třebou energie, které kdy byly vytvořeny.

„Tento výzkum naznačuje, že spo-
třeba energie a paměťová hustota
umělých mozků budou v koneč-
ném důsledku těm lidským konku-
rovat, a dokonce je v budoucnu i
překonají,“ podotknul Lee.

Tyto nové umělé synapse jsou jakési
tranzistory nebo elektronické spínače.
Kliknutím na tlačítko zapnout a vypnout
mohou napodobovat způsob, jakým
synapse vysílají signál. Vědci vyrobili

144 synaptických tranzistorů na 10 cm
velké destičce. Jádrem těchto zařízení
jsou dráty, které jsou 200 až 300 nano-
metrů (miliardtin metru) široké (pro
srovnání průměrný lidský vlas má šířku
asi 100 tisíc nanometrů). Tyto malé roz-
měry u zařízení pomáhají snížit množ-
ství spotřebované energie. Nová
zařízení jsou vyrobena z jednoho druhu
organického materiálu obaleného
kolem druhého. Tyto materiály pomá-
hají umělým synapsím zachytit nebo
uvolnit elektricky nabité ionty a tím na-
podobovat, jak biologické synapse fun-
gují a jak lze elektrický spínač zapnout
nebo vypnout, vysvětlili vědci.

Umělé synapse napodobují struk-
turu dlouhého tvaru a pružnosti lid-
ských nervových vláken. V zásadě
mohou vědci také uspořádat tato zaří-
zení v 3D síti kvůli lepšímu napodobení
lidského mozku. Vědci nyní pracují na
vývoji organických nanovláken, širo-
kých jen několik desítek nanometrů.
Také předpokládají, že mohou ještě
více snížit spotřebu energie synaptic-
kého tranzistoru správným výběrem
struktury materiálů, které používají. S

Superpočítače mohou 
“umělými synapsemi“
napodobit lidský mozek

Nyní, kdy vědci vynalezli mikroskopické miniaplikace, které daleko
lépe napodobují spojení mezi neurony v lidském mozku, by se
stroje s mozkem s podobnými schop nostmi řešit problémy 
jako ten lidský mohly stát realitou.
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Společnost vybrala dobrovolníky
k prvním testovacím jízdám.
Zatím byl stále jízdě přítomný

řidič za volantem. Technologické firmy
a automobilky investující do autonomní
technologie počítají s tím, že v budouc-
nosti budou silnice brázdit jen vozidla
bez řidiče, čímž se sníží dopravní zácpy,
provoz tak bude plynulejší, a co je nej-
důležitější, sníží se nehodovost.

Zároveň se Uber rozhodl koupit velmi
slibný americký startup – firmu Otto,
která rozjela svůj byznys v oblasti samo-
řiditelných nákladních vozů za 680 mi-

lionů dolarů, čímž takto posílená spo-
lečnost bude mít dominantní posta-
vení na trhu samořiditelných vozidel.

„Partnerství je klíčové pro naši
strategii vývoje samořiditelných
vozů, protože Uber nemá s výro-
bou aut žádné zkušenosti,” sdělil
zakladatel Uberu Travis Kalanick.
Uber, který se za několik let stal

předním světovým provozovatelem
přepravy zprostředkované mobilní ap-
likací, se snaží získat pozice na poli
autonomní dopravy, která je podle ně-
kterých technologických expertů klíčo-

vým oborem budoucnosti. Loni firma
otevřela v Pittsburghu výzkumné středi-
sko, přetáhla do něj asi čtyřicítku vý-
zkumníků z místní Carnegie-Mellonovy
univerzity a také vytvořila v tomto
oboru aliance s několika významnými
automobilkami včetně Volva.

Samořiditelný Uber vjel do ulic
Samořiditelná vozidla od Uber Technologies vjela do ulic v rámci svého
pilotního programu v americkém Pittsburghu.

Richard Fleischner, který v roce 1966
režíroval kultovní film Fantastická cesta,
by měl určitě radost z výzkumu profe-
sora robotiky a inteligentních systémů
na univerzitě ETH v Zurichu – Bradlyho
Nelsona: podobně jako v jeho filmu,
chce Nelson poslat malé roboty s
lékem do přesného místa v lidském
těle, kde je léčba nutná, například do
místa nádoru rakoviny. Alternativně
můžou být tito mikroskopičtí roboti vy-
baveni nástroji, které umožňují operace

bez chirurgického zákroku. Výhody ve
srovnání s konvenčními způsoby léčby
jsou jasné: daleko cílenější léčba a v
důsledku toho méně vedlejších účinků.

Nelson tvrdí, že v pokusném experi-
mentu byli schopni přesně řídit roj až
80 000 mikrorobotů uvnitř těla myši,
kde dodali lék do cílené oblasti. Nic-
méně výzkumníci ještě musí vyřešit
řadu otázek než budou moci toto apli-
kovat u lidí. Otázky se především zamě-
řují na materiály a konstrukci.

„Při navrhování takovýchto robotů
se nemůžeme spolehnout na naši
intuici, protože v tak malém měřít -
ku se materiály často chovají jinak
než jsme zvyklí“, vysvětluje Nelson. 
Speciální 3D tiskárny rozšířily sorti-

ment materiálů použitých v konstrukci
mikrorobotů, které rovněž zahrnují po-
lymery. Výsledkem bylo vytvoření ro-
bota z biokompatibilního biopolymeru,
který se po dokončení svého úkolu
úplně rozpustí v těle.

Mikrodoktoři v našich tělech
Výzkumní pracovníci ve švýcarském Zurichu vyvíjejí malé, sofisti-
kované technologické a biologické stroje umožňující neinvazivní
selektivní terapii. Jejich výtvory obsahují geneticky modifikované
buňky, které lze aktivovat pomocí mozkových vln a roje 
mikrorobotů, umožňující velmi precizní aplikaci léčiv.
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S Čínou bude v budoucnu nutno počítat jako s kosmickou velmocí.

Předloni v listopadu s úspěchem ukončila svou první misi na Měsíc a

přistála v travnaté stepi v Mongolsku a příští rok plánuje vyslat na Měsíc

sondu, která má dopravit vzorky hornin zpět na Zemi. V červenci tohoto

roku se země rudého draka pochlubila svým největším teleskopem na

světě zapuštěným do přírodního kráteru, jehož zrcadla zabírají plochu

30 fotbalových hřišť.

Teleskop by měl zachytit signály ze vzdálenosti až 1 000 světelných

let. Začal se stavět v roce 2011 a stál v přepočtu 180 milionů amerických

dolarů (4,5 miliardy korun). Jeho satelit je 500 metrů široký a v perime-

tru 5 kilometrů od něho bude vyžadován naprostý rádiový klid, nebude

možné ani používání mobilních telefonů. Svou velikostí tento satelit

předčí observatoř Arecibo v Portoriku, která má satelit s průměrem okolo

300 metrů. 

První dva roky bude teleskop využíván pouze čínskými vědci; poté

jej budou moci využívat vědci z celého světa. Navržen byl tak, aby od-

poslouchával šum z vesmíru a dokázal odhalit přítomnost cizího života.

Plán na jeho sestrojení byl poprvé představen už v roce 1994. Nyní ho

čeká první zkouška.

Teleskop byl sestaven Národní astronomickou observatoří, která

spadá pod Čínskou akademii věd. Peking doufá, že tímto obrovským

projektem se na příštích alespoň 20 let stane světovým lídrem v honbě

za mimozemskými civilizacemi. 

Země rudého draka představila
světu největší rádiový teleskop

výzkum, vývoj, 
výroba vakuových stykačů

jmenovitý proud - 80A, 200A,
315A, 400A, 450A, 630A

jmenovité napětí - 500V, 660V,
1000V, 1140V, 3300V

Více z výrobního programu 
na www.hansen-electric.cz

Těšínská 2977/79C, 746 01 Opava
Tel.: 553 816 958
E-mail: info@hansen-electric.cz
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Větrná a vodní
energie

speciální příloha Voltů 
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Přečerpávací vodní elektrárna
dlouhé Stráně
650 MW výkonu
po dobu 5 hodin!!!

Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační.
Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době pře-
bytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, 
v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečer-
pávací vodní elektrárny je schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a
energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.
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výstavba elektrárny byla zahájena v květ nu 1978. Na
počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí cen-
trálních orgánů převedena do útlumového programu.

V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989
bylo roz hod nuto stavbu dokončit. Do provozu byla elekt-
rárna uvedena v roce 1996.

Elektrárna je řešena jako podzemní dí lo. Obě soustrojí
jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5
x 50 m. Souběžně s kavernou turbín se v podzemí nachází
komora transfor mátorů, která má rozměry 115 x 16 x 21,7 m.
V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory,
rozvodny 22 kV a další zařízení.

Elektrárna leží na Moravě, v katastru obce 
Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk a má 3 "nej":
– největší reverzní vodní turbína v Evropě .................. 325 MW
– elektrárna  s největším spádem v ČR .......................... 510,7 m
– největší instalovaný výkon v České republice .... 2x 325 MW

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších
divů České republiky (zdroj: idnes.cz). Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami
jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zá mek Hluboká. V samotném finále hlasovací soutěže
se stala dokonce nej větším divem České republiky, kdy pro ni hlasovalo celkem 119 158 občanů.
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Malé vodní elektrárny s nejvyšším
výkonem jsou ve společnosti
SmVaK budovány v pro vozech

úpraven vod na přivaděčích surové
vody z vodních nádrží. Efektivní provoz
je zajištěn díky stálému průtoku a do-
statečnému spádu přiváděné vody. Za-
řízení s menším výkonem jsou instalo -
vána na přivaděčích pitné vody s vhod-
nými para metry. Provozovaná jsou zaří-
zení s výkony 37 až 348 kW. 

„První malou vodní elektrárnu s
výkonem 2x200 kW jsme instalo-
vali již v roce 1993 na přítokovém
potrubí na úpravně vody v Nové
Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, na-
opak poslední s výkonem 348 kW
v roce 2014 na přítoku surové
vody z Kružberka do naší největší
úpravny vody v Podhradí u Vít-
kova. Máme vytipovaná i další
místa v páteřním systému Ostrav-
ského oblastního vodovodu, kde
by bylo možné instalovat další
tato zařízení, protože to dává eko-
nomicky smysl,“ říká technický ředi-
tel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Vyrobená elektrická energie je pri-
márně spotřebovávána přímo v místě
výroby, přebytky jsou dodávány do sítě.
Například vodojem ve Frýdku-Místku
vyrobil v roce 2015 14x více elektrické
energie než spotřeboval na svůj pro-
voz, vodojem v Zelinkovicích zhruba 7x
více. Nejvíce elektrické energie vyrobila
malá vodní elektrárna v úpravně vody

v Podhradí u Vítkova (1 916 MWh) a do-
kázala vlastní spotřebu pokrýt z 92 %.
Úpravna vody ve Vyšních Lhotách, do
níž směřuje surová voda z nádrže Mo-
rávka, dokázala svou spotřebu pokrýt
vlastní výrobou elektrické energie více
než dvojnásobně.

„Provoz malých vodních elektrá-
ren má ve vybraných provozech
ekologický i ekonomický smysl.
Energie vyrobená z vody nemá
oproti tepelným elektrárnám ne-
gativní dopady na životní pro-
středí. Šetříme také finanční
prostředky, protože nemusí elek-
třinu nakupovat, ale v některých
případech ji naopak do sítě dodá-
váme. V důsledku mají tyto pro-
jekty pozitivní dopad i na peně -
ženky našich zákazníků, protože
nemusíme kupovat elektřinu,
která by se jinak stala součástí kal-
kulace cen vody,“ vysvětluje gene-
rální ředitel společnosti SmVaK
Anatol Pšenička.

Mgr. Marek Síbrt

Malé vodní elektrárny
společnosti Smvak vyrobily loni
4 517 MWh elektrické energie
Sedm malých vodních elektráren provozovala v roce 2015 společnost SmVaK Ostrava. Ta svá
vybraná vodárenská zařízení kromě jejich hlavního poslání spočívajícího ve výrobě a dodávkách
pitné vody využívá také pro výrobu čisté energie.  V roce 2015 takto společnost vyrobila 4 517
MWh elektrické energie. Provoz vodojemů ve Frýdku-Místku, Zelinkovicích a Krásném Poli
stejně jako úpravny vody ve Vyšních Lhotách je díky instalaci těchto technologií energeticky so-
běstačný a vyrobené přebytky je možné dodávat do distribuční sítě pro další odběratele.

Společnost chce v budoucnu potenciál vodní energie využít při realizaci dalších projektů
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Skleníkovými plyny, jejichž zdroje byly u

společnosti identifikovány, jsou oxid uhli-

čitý (CO2), metan (CH4) a oxid dusný (N2O).

Ty jsou souhrnně vyjadřovány ve formě

ekvivalentního množství oxidu uhličitého

podle mezinárodně uznávaného vzorce.

Celková uhlíková stopa společnosti se
sleduje ve třech skupinách. První z nich
s názvem SCOPE  1 tvoří přímé emise

v souvislosti se spotřebou pohonných hmot,
zemního plynu, koksu a lehkých topných olejů,
dále celkový rozptýlený metan při procesu čiš-
tění odpadních vod a emise oxidu dusného z
biologických reaktorů čistíren odpadních vod. 

Druhou skupinu (SCOPE 2) tvoří emise sou-
visející s nakoupenou elektrickou energií a tep-
lem. Poslední skupinou (SCOPE 3) jsou emise
související se spotřebou chemických látek, s do-
pravou kalů zajišťovanou externími dopravci a
dále emise oxidu dusného z již vyčištěných od-
padních vod. V rámci této skupiny jsou zahrnuty
také emise pocházející z činností dodávaných ex-
terními dodavateli.

„V roce 2014 se na celkové uhlíkové stopě
nejvýrazněji podílela nakoupená elektrická ener-
gie, na kterou připadla téměř polovina vypuště-
ných emisí, čtvrtina měla příčinu v rozpuštěném

metanu, v šesti procentech jde o spotřebu po-
honných hmot. Další faktory mají výrazně menší
podíl,“ konkretizuje výsledky manažerka kvality
SmVaK Martina Javorková.

Analýza reflektovala aktivity společnosti
SmVaK v oblasti výroby elektrické energie využi-
tím hydroenergetického potenciálu vody, pří-
padně kogeneračních jednotek v areálech čistíren
odpadních vod. Zahrnuta byla také výroba tepla
z bioplynu vznikajícího v rámci kalového hospo-
dářství v areálech čistíren odpadních vod. „Díky
tomu, že naše spo leč nost provozuje sedm malých
vodních elektráren, nevzniklo v roce 2014 téměř
1 884 tun CO2, díky výrobě elektřiny v kogene-
račních jednotkách nevzniklo 2 161,6 tun CO2.
Využitím bioplynu pro výrobu tepla jsme nemu-
seli do ovzduší vypustit 1 428,3 tun CO2. Ukazuje
se, že naše aktivity v této oblasti mají smysl, a
chceme je rozvíjet i nadále,“ vysvětluje generální
ředitel společnosti Anatol Pšenička.

V současnosti jsou vytipována tři místa, kde
by výstavba malé vodní elektrárny mohla dávat
vzhledem k průtoku a spádu vody ekonomický
smysl s finanční návratností do pěti let. Tam pro-
běhnou detailnější ekonomicko-technické studie
a podle výsledků bude naplánována případná
realizace v dalších letech.

Konkrétní opatření ke snížení uhlíkové stopy

Malá vodní elektrárna Nová Ves

Malá vodní elektrárna Frýdek-Místek

Malá vodní elektrárna Podhradí
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Štěchovická baterie
na elektřinu se vrací v plné síle

Ze tří velkých českých přečerpávacích
elektráren je tou nejmenší, přesto na

“jeden zátah“ dokáže za 4 hodiny přeta-
vit potenciál plné vodní nádrže na kopce
Homole ve 200 MWh elektřiny. Přečer-
pávací vodní elektrárna Štěchovice II,
součást stejnojmenného vodního díla,
oslaví příští rok 70 let od svého vzniku.

„Za tuto dobu až do dnešního dne
vyrobila téměř 2,4 mld. kWh elek-
třiny, což by stačilo na pokrytí roční
spotřeby zhruba jednoho milionu
českých domácností. Aby mohla
svou roli baterie v české energe-
tické soustavě svědomitě plnit, po-
třebuje průběžné opravy jako je ta
současná,“ říká Petr Maralík, ředitel
Vodních elektráren ČEZ, a. s.
Vysoká hodnota přečerpávací vodní

elektrárny Štěchovice spočívá v trvalé
pohotovosti soustrojí, v rychlosti ope-
rativního najetí na plné zatížení za ne-
celé 2 minuty, v nízké poruchovosti a
účinnosti malého přečerpávacího cyklu
75,4 %. Při něm je vltavská voda v čer-
padlovém režimu uskladněna do horní
nádrže a následně, v čase zvýšené spo-
třeby energie v síti, hnána v turbínovém
cyklu tlakovým potrubím zpět do údolí.

Uplynulé tři týdny byly proto ve Ště-
chovicích ve znamení pravidelné roční
provozní odstávky. „Specialisté se vě-
novali kontrole vodních cest, zjišťování
vad, kontrole tlakovzdušných zařízení,
diagnostice a údržbě generátoru a
transformátorů, řídicích systémů a
ochran,“ zmiňuje hlavní momenty
údržby Jaroslav Volník, vedoucí oddě-
lení provozu vodní elektrárny Štěcho-
vice. Vynechat nemohou samozřejmě
ani místa, kudy se běžně valí až 27 m3

vltavské vody za vteřinu – množství,
které by zaplnilo klasický 50metrový
bazén za 20 vteřin.

Přečerpávací elektrárna Štěchovice II řečí statistik

Typ elektrárny....................................................Přečerpávací
Typ turbíny ........................................................Francis FR180
Průměr oběžného kola ......................................2,2 metru
Rok uvedení do provozu ....................................1947, v modernizované podobě od r. 1996
Instalovaný výkon .............................................45 MW
Spád (rozdíl hladin mezi horní nádrží a Vltavou)........až 220 m
Jmenovité otáčky ..............................................600 ot./min
Maximální výkon / dosažitelný výkon................50 000 kW / 48 000 kW
Kapacita průtoku turbínou ................................27 m3/s v turbínovém režimu

................................21 m3/s v čerpadlovém režimu

Spolehlivá a moderní
Více než 70 let spolehlivě vyrábí ekologickou

elektřinu vodní elektrárna Štěchovice, která byla
od roku 1938 na 84,3. říčním kilometru budována
jako součást stejnojmenného vodního díla – dru-
hého článku tzv. vltavské kaskády. Elektrárenský
komplex doplnila ještě v roce 1947 spuštěná pře-
čerpávací vodní elektrárna s dvojicí Francisových
turbín a horní nádrží na vrchu Homole. V letech
1992-1996 byla zcela přestavěna na moderní pře-
čerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Fran-
cisovou turbínou o výkonu 45 MW. Nejstarší
funkční a současně nejmenší přečerpávací elekt-
rárna je vedle Dlouhých Strání a Dalešic jednou
ze tří svého druhu v České republice.

V rámci velké letní odstávky prošla v uplynulých dnech
rozsáhlými údržbovými pracemi přečerpávací vodní
elektrárna Štěchovice II, která dokáže akumulovat
energii a dodávat ji v energetických špičkách zpět do
sítě. V plném provozu bude jeden ze tří velkých tuzem-
ských přečerpávacích zdrojů opět od tohoto týdne.
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Vodní elektrárna ve Vraném
ročně zásobí 20 tisíc domácností
Nejstarší a současně poslední
vodní elektrárna tzv. vltavské ka-
skády před Prahou ročně vyrábí v
průměru více než 60 milionů kWh
elektřiny a pokrývá tak spotřebu
20 tisíc domácností.

Letos na jaře oslavila osmdesát let
spolehlivého provozu, během kte-

rých vyrobila více než 4 mld. kWh elek-
třiny a po aktuální průběžné opravě
soustrojí TG1 má našlápnuto k dalšímu
spolehlivému fungování. Dvě soustrojí,
každé o výkonu 8 MW, budou za
několik dní opět plně připravena
roztočit vertikální Kaplanovy tur-
bíny na 150 otáček za minutu a
vyrábět ekologickou energii z vl-
tavské vody, která vodními ces-
tami elektrárny proudí rychlostí
90 kubíků vody za vteřinu.

Aktuálně prováděné práce,
které zajišťuje tým více než 10
specialistů z elektráren ve Vra-
ném, Slapech a Štěchovicích i ex-
terní dodavatelé, započaly 29. srpna a
zahrnují především kontrolu ložisek tur-
bosoustrojí a přetěsnění lopat obě-
žného kola soustrojí TG1, servisní práce
na chladicích systémech a také pre-
venci spočívající v diagnostice  generá-
torů, čištění a měření nízko a vyso ko-
 napěťových rozvodů a provádění kon-
troly a filtrace olejových náplní. Ne-
vznikla přitom žádná ztráta na výrobě,
protože kvůli současným nízkým průto-
kům by jedno ze soustrojí bylo v sou-
časnosti téměř jistě mimo provoz.

„Vodní elektrárna Vrané nad Vlta-
vou patří k důležitým článkům vl-
tavské kaskády, spolu s nádrží ve
Štěchovicích umí vyrovnávat špič-
kový odtok z elektrárny Slapy.
Pravidelné servisní akce, jakou je
právě dokončovaná průběžná
oprava, jsou nezbytnou podmín-
kou bezproblémového a bezpeč-
ného provozu poslední velké
vltavské elektrárny před Prahou,“
říká ředitel Vodních elektráren ČEZ,
Petr Maralík.

„Po nedávné modernizaci řídicích
systémů a ochran a právě skon-
čené údržbě předpokládáme ply-
nulý provoz a další déletrvající
preventivní servisní práce opět až
v druhé polovině příštího roku.
Pak bude zase nutné opět sestou-
pit do míst, která po celý rok patří
jen vodě,“ dává nahlédnout do do-
slova do kuloárů elektrárny Ivan
Halva, vedoucí provozu vodní elekt-
rárny Vrané nad Vltavou a současně
místní starousedlík.

Díky pravidelné údržbě a průběž-
ným modernizacím je nejstarší vodní
elektrárna tzv. vltavské kaskády dnes
schopna vyrábět ze stejného množství
vody více elektřiny. Poslední velké ge-
nerální opravy soustrojí TG1 (rok 2009)
a TG2 (2007) totiž znamenaly navýšení
průměrné účinnosti o více než 5 % a
růst průměrné roční výroby o 2,4 mili-
onu kWh. Díky průměrné roční pro-
dukci 60 milionů kWh elektrárna dnes
zásobuje 20 tisíc domácností v kraji na
pomezí středních Čech a metropole.

Víte, že…
• vodní elektrárna Vrané s celkovým vý-

konem 13,88 MW vyrábí levnou, eko-
logicky čistou elektrickou energii a
umožňuje špičkový provoz vodní elekt-
rárny Slapy?

• nádrž vodního díla Vrané nad Vltavou
o objemu 11 milionů m3 slouží sou-
časně jako spodní nádrž pro přečerpá-
vací vodní elektrárnu Štěchovice II?

• provoz elektrárny je dálkově řízen z
centrálního dispečinku vltavské ka-
skády ve Štěchovicích tak, aby zabezpe-
čoval dlouhodobý vyrovnaný odtok z
celé kaskády?

• po modernizaci elektrárny v roce 1994
spočívající ve zbudování řídicího sy-
stému zapouzdřené rozvodny 110 kV a
vnitřní rozvodny 22 kV bylo možno za-
hájit její bezobslužný provoz?

• minimální průtok nutný pro fungování
elektrárny je 40 m3/s?
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Ne všem se líbí krajina posetá větrníky, ale jak
se říká “vývoj nezastavíš“. Také díky silnému
tlaku vlád jednotlivých zemí na čistou energii,
dnes dodávají větrné elektrárny ve světovém
energetickém mixu více elektřiny než jaderné
elektrárny. U nás se na celkové energetice podí-
lejí větrníky necelým pro  cen tem. Z našich tří
hlavních zdrojů, tedy vítr, slunce a voda, tak v
České republice zaujímají poslední příčku. 

vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu
atmo  sférických tlaků jako důsledek nerovno-
měrného ohřívání zemského povrchu. Teplý

vzduch stoupá vzhůru, na jeho místo se tlačí vzduch
studený. Zemská rotace způsobuje stáčení větrných
proudů, jejich další ovlivnění způsobují morfologie
krajiny, rostlinný pokryv a vodní plochy.

Větrné proudění se na Zemi značně 
liší v závislosti na vegetaci a rozdílném 

terénu. Lidé používají tento větrný proud 
jako pohybovou energii k mnoha účelům: 

plachtění, pouštění draka a dokonce 
i k výrobě elektřiny.Stačí

fouknout
do vrtule

René Pajurek

Jak fungují větrné turbíny?
• Jednoduše řečeno,  větrná turbína pracuje opačně něž ventilátor.

Místo použití elektrické energie k vytváření větru, větrné turbíny využívají
vítr, aby elektřinu vytvořily. Vítr protočí listy vrtule, které otočí hřídel na-
pojenou na generátor a vyrobí elektřinu.  
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Historie energie z větru
Lidé využívali větrnou energii už

dlou ho před námi, například před 5 ti-
síci lety před naším letopočtem k po-
honu lodí na řece Nil. Poté ji Peršané v
období 500 až 900 let př. n. l. používali
k čerpání vody a mletí obilí. Později za-
čaly využívat sílu větru okolní národy a
využívání větrných mlýnů se rozšířilo z
Persie dál na Střední východ, kde byly
používány větrné mlýny ve velké míře
při výrobě potravin. Nakonec kolem
roku 1000 našeho letopočtu se využití
větr né energie rozšířilo na sever do ev-
ropských zemí jako je Nizozemsko, kde
sloužila mimo jiné také k vysušování
močálů v deltě řeky Rýn.

Velikosti větrných turbín
Větší větrné turbíny jsou efektivnější

z hlediska nákladovosti a jsou sesku-
peny do větrných farem, které dodávají
energii do elektrické sítě. V posledních
letech došlo k nárůstu velkých instalací
větrných elektráren na moři, aby bylo
možné využít obrovský potenciál moř-
ského větru.

Jednotlivé malé turbíny, s výkonem
menším než 100 kilowattů, jsou nejvíce
používány pro domácnosti nebo pro
čerpání vody. Malé turbíny jsou někdy
provozovány ve spojení s dieselovými
generátory, bateriemi a fotovoltaickými
systémy. Tyto systémy se nazývají hy-
bridní větrné systémy a jsou obvykle
používány ve vzdálených místech,
mimo rozvodnou síť lokalit, kde připo-
jení k rozvodné síti není k dispozici. w

Větrné elektrárny u Věžnic byly postaveny

koncem roku 2009, jejich provozovatelem

je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje.

Každý z dvojice moderních strojů REpower

MM92 má instalovaný výkon 2,05 MW,

hmotnost 254,8 tun, rotor o průměru 80

metrů a celkovou výšku 126 metrů.

„Věříme, že právě formou osobní zkušenosti

a možnosti prožít den takříkajíc přímo s větr-

nými elektrárnami si lidé mohou udělat sku-

tečně vlastní názor na přínos větrné energe -

tiky. Je to v souladu s naším záměrem, aby se

elektrárny staly přirozenou součástí zdejšího

prostředí a za své je vzali obyvatelé i návštěv-

níci kraje,“ říká ředitelka ČEZ Obnovitelné
zdroje Martina Ungrová.

„Kombinace výkonu a příznivých klimatických

podmínek v lokalitě umožňuje, aby elektrárny

u obce Věžnice ročně pokryly spotřebu více

než dvou tisíc domácností,“ upřesňuje Jiří 
Ševčík, ředitel úseku Provoz energetických 
zařízení společnosti ČEZ Energetické služby,
který zajišťuje obsluhu          a servis strojů.

Moderní větrné elektrárny
u Věžnic na Vysočině

* Uhlí je v zásadě stlačený uhlík. Jakmile se uhlí spálí,  atom uhlíku se spojí
se dvěma atomy kyslíku během spalovacího procesu. Výsledkem je mo-
lekula CO2, která je pak těžší než samotný atom uhlíku a to je ten pravý
důvod, proč se z 1 tuny uhlí vyprodukuje zhruba 2,86 tun CO2. Hnědé
uhlí, které je měkčí než černé, vyprodukuje ještě více CO2. 

Kolik energie vyrobí jedna moderní větrná elektrárna?
• Jediná moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW ročně vy-

robí v průměru 4 430 MWh elektřiny, což představuje roční spotřebu 1 265
do mácností, tj. asi 3 200 osob. VtE v ČR v roce 2008 vyrobily 244 GWh elektrické ener-
gie, což odpovídá spotřebě 70 tis. domácností, tj. 174 300 osob. 244 GWh by bylo mož -
no vyrobit spálením    244 000 tun uhlí, čímž by se vypustilo přes 600 000 tun CO2.*
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Budoucnost větrné energie
v Evropa vidí budoucnost větrné

energie právě v offshore instalacích  (tj.
větrné turbíny v moři). V roce 2020 by
mělo být u evropských břehů instalo-
váno až 40 GW výkonu. Ročně by tyto

větrné zdroje měly vyrobit 148 TWh
elektřiny. Vyplývá to ze studie Evropské
asociace pro větrnou energii (EWEA).
Dle EWEA může sektor větrných elekt-
ráren do roku 2020 zaměstnávat 462
tisíc lidí. Z toho 169 500 zaměstnanců
připadá na oblast offshore zdrojů.

Takové Dánsko je ve svých plánech
nejdále. Cílem země je do roku 2035
vyrábět veškerou elektrickou energii z
obnovitelných zdrojů.

Podle odborníků, kteří mapovali
energetické výdaje z provozu větrných
elektráren, bude uhlíková stopa větrné
farmy na vyprodukovanou kilowattho-
dinu více než 120krát nižší než u tradič-
ních zdrojů. Tyto odstíny zelené se
hod  no tily při příležitosti Mezinárodního
dne větru.

Veškeré energetické výdaje, které 
s sebou přináší provoz větrných elekt-
ráren, zachycují dva modelové projekty.
Do vstupů je započtena energie nutná
k výrobě potřebného materiálu a ve-
škeré energetické výdaje související 
s výrobou, výstavbou, provozem, údrž -
bou a následným rozebráním a recy-
klací elektrárny.

Vítr loni vyrobil více
energie než jádro!
Výrobní kapacita větrné energie
poprvé v historii překonala energii
jadernou. Ke konci loňského roku
činila celosvětová výrobní kapacita
z větrné energie 432,42 GW oproti
382,55 GW jaderné energie. 
Údaj: The Global Wind Energy Council (GWEC). 

do obnovitelných zdrojů bylo loni na světě
investováno 286 miliard dolarů. 

Údaj: UN Environment Programme (UNEP) 

A to bez vodních elektráren!

Největší offshore větrná farma na světě
LONdON ARRAy o rozloze přes 100 km2

vygenerovala za měsíc svého provozu
369 000 MWh elektřiny .

Údaj: The Guardian
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v dánsku 
dokončují práce

na největší
větrné turbíně

na světě
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• Turbína bude mít tři 88 metrové listy rotoru.
• První 8 MW prototyp bude instalován do konce roku

2016 v Bremerhavenu v Německu.
• Turbína bude generovat elektřinu pro 10 000 domů.

S průměrem 180 m bude turbína Adwen AD8-180 o 33 pro-
cent větší než známá atrakce Londýnské oko. První prototyp 
o výkonu 8 MW bude instalován do konce roku v Bremerha-
venu v Německu. Jsou rovněž naplánovány jako součást tří
obrovských offshore větrných parků ve Francii, každý s kapa-
citou 500 MW energie.

Společnosti musely vyvinout speciální povlaky, jenž chrání listy

rotoru před nepříznivými povětrnostními podmínkami vzhle-

dem k velké rychlosti jejich otáčení.

Každá turbína bude mít tři takovéto listy na sloupu vysokém

90 metrů.

Největší list rotoru větrné turbíny – LM 88,4 P byl právě do-

končen v továrně v Dánsku. Bude použit pro největší turbínu

na světě vysokou 180 m.
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   Větrná farma Hornsea Project One
se bude skládat z 240 větrných turbín,
každá o výkonu 7 MW. Rozkládá se na
ploše 407 kilometrů čtverečních cca
120 km od východního pobřeží severo-
anglického hrabství Yorkshire v moř-
ských vodách hlubokých cca 30 – 40 m,
místy až 70 m. Po plném zprovoznění,
které je plánováno na rok 2020, se tak
stane největší větrnou farmou na světě.

Hornsea Project One zahájila v roce
2010 společnost SMart Wind Ltd (spo-
lečný podnik mezi Mainstream Rene-
wable Power a Siemens Project Ven tu -
res GmbH). Vloni převzala plné vlastnic-
tví projektu dánská společnost DONG

Energy, která se angažuje i v dosud nej-
větší mořské větrné farmě London
Array.

Oficiálně vyhlášeným preferovaným
dodavatelem větrných turbín je společ-
nost Siemens, která tyto turbíny vyrobí
ve svém nově zprovozněném závodě v
britském Hullu.

Východní a západní okruh větrné
farmy propojí podmořský kabel od spo-
lečnosti ABB o celkové délce téměř 300
km s novou rozvodnou na pobřeží Velké
Británie, hned vedle stávající rozvodny
Killingholme. Tuto rozvodnu vybuduje
společnost Balfour Beatty specializo-
vaná na velké infrastrukturní stavby.

Zprovozněním Hornsea Project One
přispěje Velká Británie ke svému strate-
gickému cíli v oblasti obnovitelných
zdrojů pro rok 2020 – získávat 15 % své
elektrické energie z větrných elektrá-
ren. Tím však rozvoj větrných farem u
východního pobřeží Yorkshire nekončí.
Následovat by měly větrné farmy Horn-
sea Project Two a Hornsea Project
Three s celkovým předpokládaným vý-
konem 3 GW, o kterých vás budeme in-
formovat na stránkách www.volty.cz.

výkon 1200 MW za 150 mld. Kč
představujeme Hornsea Project one

Velká Británie, ještě nedávno uhelná velmoc, buduje
největší světovou farmu Hornsea Project One o od-
hadovaném výkonu 1,2 GW. Letos na jaře byl učiněn
důležitý krok k jejímu uvedení do provozu: dánská
společnost DONG Energy, jíž projekt patří, podepsala
smlouvu se společností ABB na dodávku 220 kV AC
vysokonapěťového kabelového systému, který pro-
pojí tuto větrnou farmu s britskou přenosovou sou-
stavou provozovanou společností National Grid.

Na letošním strojírenském veletrhu v Brně představí spo-
lečnost EPLAN řešení propojující prostřednictvím mechat-
ronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC.
Usnadnění synchronizace napříč různými obory a urychlení
konstrukčního a vývojového procesu v oblastech mecha-
nického, řídicího a softwarového inženýrství budou hlavním
tématem na našem stánku “House of Mechatronics“. 

Navštivte nás v hale P ve stánku č. 11.
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Konstrukce větrné elektrárny SWT-8.0-
154 je založena na platformě a kompo-
nentech 7MW elektrárny SWT-7.0-154,
zvýšení výkonu umožnilo použití no-
vých technologií. Elektrárna využívá
bezpřevodovkovou technologii, kterou
Siemens představil jako první výrobce
již v polovině roku 2011. 

„S osvědčenou spolehlivostí ja kou
mají naše úspěšné 6 a 7 MW mo -
dely elektráren očekávám, že
SWT-8.0-154 bude představovat
nový standard pro bezpřevodov-
kové offshore větrné elektrárny“,
uvedl Michael Hannibal, CEO off  sho -
re technologií divize Siemens Wind
Power and Renewables.

List rotoru elektrárny měří 75 metrů,
jednotlivé listy spojuje náboj o prů-
měru 4 metry. Lopatky rotoru mají plo-
chu 18 600 m2. Každý list je vyráběn
jako jeden odlitek, tedy bez lepených
míst. V porovnání s rotorovými listy vy-
ráběnými tradičním postupem je tento
typ listů lehčí o 20 %. Kombinace nízké
hmotnosti a profilu listu přispívá k vyšší
účinnosti výroby elektrické energie.

Siemens má aktuálně na 150 insta-
lací 6MW elektráren. 7MW větrné
elektrárny SWT-7.0-154 jsou v součas-
nosti testovány v Østerildu na severo-
západě Dánska a jejich výsledky
překonávají očekávání. Siemens po
celém světě nainstaloval cca 16 800
větrných elektráren o celkovém výkonu
32 400 MW. Z toho přibližně 1 990
elektráren bylo postaveno na moři. 

S offshore větrnými elektrárnami
Sie mens je spojeno i několik prvenství.
Elektrárnami Siemens je vybaven nej-
výkonnější mořský větrný park London
Array s výkonem 613 MW. V roce 2017
pak začne stavba East Anglia One, 
offshore větrného parku, který tento re-
kord překoná. Bude jej tvořit 102 větr-
ných elektráren o celkovém výkonu
úctyhodných 714 MW.

Siemens rozšířil
své portfolio 
o 8MW větrnou
elektrárnu

Společnost Siemens představila 8MW větrnou elektrárnu SWT-8.0-154. První instalace elektrárny, která je ur-
čena pro větrné parky na moři (takzvaná offshore elektrárna), by se měla uskutečnit začátkem roku 2017. Při
stejných větrných podmínkách umožní až o 10 % vyšší roční produkci energie než předchozí 7MW větrná
elektrárna Siemens.
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Kdysi uhelná velmoc dnes vyrábí více elektřiny
z obnovitelných zdrojů než z uhlí

Britská vláda vydala zprávu o stavu výroby ener-
gie z obnovitelných zdrojů, kde oznámila, že poprvé
v historii země je více energie vyrobeno z obnovitel-
ných zdrojů než z uhlí. Mezi tyto obnovitelné zdroje
patří vítr, bioenergie, solární a vodní elektrárny, které
společně produkují více než čtvrtinu z celkové ener-
gie pro Británii. Pro porovnání se z uhlí dnes vyrábí
pouze 20,5 %. Obnovitelné zdroje jsou tak druhým
největším zdrojem energie, hned po zemním plynu.

Třetím nejrozšířenějším zdrojem elektrické ener-
gie je jaderná energie s 21,5 %, což znamená, že
téměř polovina veškeré energie ve Velké Británii byla
vyrobena bez vypuštění atmosférického uhlíku. Ně-
kteří by asi polemizovali s použitím termínu “zelená“
pro jadernou energii, ale pokud jde o boj proti změně
klimatu, jsou její dopady stejné jako u pravých obno-
vitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné.

Dva největší obnovitelné zdroje jsou biopaliva
a větrné elektrárny. Solární a vodní elektrárny re-
prezentují poměrně malou část energetického
mixu, protože ve Velké Británii počasí a geografie
sluníčku moc nepřejí a ani tam nejsou příliš velké
řeky. Obnovitelná energie je mozaika řešení a každá
země musí přijít s vlastním speciálním mixem
zdrojů dle svých podmínek a možností.

Informační zpráva energetiky Spojených států
uvádí, že od roku 2014 představovalo odvětví ob-
novitelných zdrojů v USA pouze cca 10 % vyrobené
energie. Největším zdrojem výroby energie v USA
je zemní plyn. Obnovitelné zdroje a jaderná ener-
getika představují méně než čtvrtinu celkové vyro-
bené energie v Americe.

Spojené státy americké značně investovaly do
těžby zemního plynu z více důvodů než jen výroba

elektřiny. Prodej zemního plynu učinil z USA vý-
vozce energie a teoreticky z nich udělal energeticky
nezávislou zemi, i když tato země stále nakupuje
obrovské množství energie z ciziny. V USA jsou
vodní elektrárny největším zdrojem obnovitelné
energie, ačkoli solární energie je v poslední době
na vzestupu a má především v jižních státech ob-
rovský potenciál. Některé studie předpovídají, že by
USA mohly do roku 2050 přejít z 80 % na elektřinu
z obnovitelných zdrojů.

Klasifikace síly větru ve výšce 50 metrů

1 2 3 4 5 6 7 Neznáma

Nízká Vysoká

1 2 3 4 5 6 7 Neznáma

Nízká Vysoká
1 2 3 4 5 6 7 Neznáma

Nízká Vysoká

1 2 3 4 5 6 7 Neznáma

Nízká Vysoká
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ČASTO DISKUTOVANé OTáZKy 
ohledně vlivu větrných elektráren

1. Hlučnost
Vývoj konstrukcí moderních větrných elektrá-

ren pokročil natolik, že ve vzdálenosti cca 500 m
od stožáru větrné elektrárny o výkonu 2 MW hla-
dina hluku splňuje hygienické limity, tj. 40 dB.
Negativní zkušenosti s hlukem se vztahují ze-
jména k větrným elektrárnám starší konstrukce z
první poloviny 90. let minulého století.

2. Ohrožení ptáků a plašení zvěře
Dle výzkumu britské Královské společnosti pro

ochranu ptáků na základě měření ve Walesu při-
padá na každých deset tisíc ptáků pouze jedna
smrtelná kolize. Neskonale větší problém pro
ptactvo představuje automobilový provoz nebo
vedení vysokého napětí.

V rámci výzkumu, který prováděl Ústav pro vý-
zkum divoce žijících zvířat na veterinární univer-
zitě v Hannoveru, se provádělo srovnání území s
větrnými elektrárnami a bez větrných elektráren.
Výzkum nepotvrdil obavy, že by větrné elektrárny
zapříčinily stěhování divoce žijící zvěře (zajíci,
srnčí, lišky a další zvěř).

3. Vliv na příjem televize a rádia
Tento problém by se mohl vyskytnout jen v

případě umístění stožárů větrných elektráren do
bezprostřední blízkosti antény vysílače. Běžný
provoz příjem rozhlasu, televize a signálu mobil-
ních operátorů sítě GSM neruší.

4. Vliv stínu rotující vrtule (tzv. diskoefekt)
Tento jev se projeví pouze za slunečného po-

časí, je-li slunce nízko nad obzorem ráno nebo
večer. Při umísťování větrných elektráren se již ve
fázi projektu dbá na to, aby rušivý vliv jejich stínů
zasahoval lidská obydlí co nejméně.

5. Vliv na turistický ruch
Údaje z britské studie vlivu větrných farem na

turistický ruch prováděné britskou parlamentní
komisí z května 2006 nezaznamenaly pokles náv-
štěvnosti míst, kde jsou postavené větrné elekt-
rárny. Skutečnost je taková, že se návštěvnost
takových míst naopak zvýšila. Zkušenosti z České
republiky tuto situaci potvrzují – ať se jedná o
větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem
na Liberecku nebo Pavlova na Jihlavsku. Zdroj: ČEZ

5 největších onshore větrných elektráren na světě

Gansu, Čína 20 000 MW
dokončení v roce 2020

Alta Wind, USA

1 548 MW

Muppandal, Indie

1 500 MW

Jaisalmer, Indie1 064 MW

Shepherds Flat, USA 845 MW

1 2 3 4 5 6 7 Neznáma

Nízká Vysoká
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Volty.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 1750 × 144 px / šířka statického pozadí: 1750 × 1250 px
Cena na 1 měsíc..................................................................................................... 2.000 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 300 × 300 px
Cena za 1 měsíc .................................................................................................... 1.500 Kč

Square dole vpravo – scroll stop 
– pod bezplatnou řádkovou inzerci – 300 × 300 px
Cena za 1 měsíc .................................................................................................... 1.000 Kč

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100 × 100 px 
vč. krátkého popisku do 200 znaků do rubriky “Komerční sdělení”, 
umístěného v celém webu vždy v pravé části. 
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku.

Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ................................... 100 Kč

Upoutávka firmy nebo jejího produktu 
pro nadcházející veletrh

- v pravé části nad Komerčním sdělením
“Co najdete na veletrhu AMPer” ..........– možno objednat od 5. ledna 2017
“Co najdete na veletrhu Forenergo” – možno objednat od 25. března 2017
“Co najdete na Mezinárodním strojírenském veletrhu”
.........................................................................– možno objednat od 1. července 2017
Je určeno jen pro vystavovatele daného veletrhu.
Cena je určena termínem konání veletrhu.

Cena uveřejnění na 1 den
V rozmezí 60-30 dnů před prvním dnem veletrhu........................................100 Kč
V rozmezí 29-15 dnů před prvním dnem veletrhu........................................120 Kč
V rozmezí 14-5 dnů před prvním dnem veletrhu ..........................................150 Kč
4 dny před prvním dnem veletrhu až po celý veletrh..................................200 Kč

Při objednání všech dnů
tj. od 60 dnů až po dobu trvání veletrhu.......................................................5.000 Kč

Ponechání Pr článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že článek
“neproteče“ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období bude
článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné dále
vyhledat např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu.

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den ...............................................200 Kč

Banner u článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod článkem nebo uvnitř článku – podle přání inzerenta.
Článek je také zakončen kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem na
danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.

Cena za 12 měsíců .................................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Elektroinstalace 
v papírenském průmyslu
Výroba papíru je komplexní systém vzá-
jemně navazujících technologických pro-
cesů, jenž zahrnují veliké množství elektro
zařízení, hydrauliky, vzduchotechniky, MaR
a řídicích systémů. Například papírenský
stroj se skládá z vysokého počtu individu-
álních, vzájemně koordinovaných . . .
Datum: 20.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Spolupráce ČEZ Distribuce a
ornitologů prospěje ptactvu
ČEZ Distribuce průběžně pokračuje v
osazování ochran ptactva na vedeních
vysokého napětí. Děje se tak ve spolu-
práci s ornitology, kteří lokality vhodné k
zabezpečení vytipovávají. Montáž ochran
navíc probíhá technikou prací pod napě-
tím (PPN), takže nedochází ani . . . 
Datum: 21.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové spojky Flender zajistí
vysokou přesnost polohování
Společnost Siemens doplnila portfolio
spojek o nové spojky bez vůle v krutu
Flender Bipex-S a Flender Sipex. Obě
verze lze použít ve výrobních a obrábě-
cích strojích i v automatizační technice. V
nabídce jsou v několika různých velikos-
tech a mohou být instalovány . . .
Datum: 23.05.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Napájení a řízení protipovod-
ňových zábran v Benátkách
Společnost ABB poskytne kompletní inte-
grované řešení automatizace a napájení
pro Mo.S.E. Tato italská zkratka znamená
“experimentální elektromechanický
modul“ a jedná se o systém protipovod-
ňových stěn bránících pronikání vody
během přílivu a přívalových bouří do . . .
Datum: 24.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Osvětlení s vysokou účinností
Svítidla LEADER LIGHT se dokáží přizpů-
sobit jakýmkoliv individuálním požadav-
kům zákazníka a jedinečnosti řešené
aplikace. Kvalitní přístrojové a výrobní za-
řízení, dokonalá znalost řídicích systémů
a technologií používaných v televizi, di-
vadle a architektuře jsou základy, na kte-
rých od počátku společnost staví . . .
Datum: 23.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Vyšší výkon průmyslových
topných systémů
Společnost Siemens výrazně zvýšila vý-
stupní výkon a hustotu energie modulár-
ních systémů pro řízení přepínání a
soustav emitorů tepla a topných těles –
Siplus HCS. Systém Siplus HCS4200 pro
sítě s napětím 230/277 V má nyní dvakrát
více výstupů. Díky až 384 výstupům . . .
Datum: 18.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Kontaktní senzor do 
“špinavých“ aplikací
Měřicí senzory kontaktního typu, často
označované také jako taktilní senzory
nebo kontaktní senzory, jsou ideální pro
náročná průmyslová prostředí, ve kterých
se nelze vyhnout situacím, kdy měřené
povrchy mohou být kontaminovány oleji,
chladicími kapalinami, mastnotami, . . .
Datum: 19.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Vaši reklamu na portále 

www.volty.cz

můžete zaplatit také v cryptoměně
Capricoin v kurzu 1 CPC : 20 Kč

Zaregistrujte se přes www.volty.cz (spodní lišta)

Více informací o registraci a platbách na tel.: 603 429 908
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Energeticky efektivní regulace
výkonu s frekvenčními měniči
Frekvenční měniče představují klíčový
komponent energeticky efektivního re-
gulování výkonu ventilátorů s asynchron-
ními motory v souladu se směrnicí ErP.
Kromě komfortnějšího ovládání umož-
ňují frekvenční měniče také energeticky
úspornější provoz ventilátorů . . .
Datum: 01.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Senzor vodivosti 
do každé situace
Nízké i vysoké hodnoty vodivosti měřené
spolehlivě jediným senzorem bez přepí-
nání rozsahů. Stejný senzor pro laboratoř,
R&D i vlastní proces. Unikátní aseptický
design certifikovaný EHEDG pro aplikace
s nejpřísnějšími hygienickými nároky. Ta-
kové možnosti přináší nový Memosens . . .
Datum: 25.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Domácnosti si mohou samy
vyrábět elektřinu z biomasy
K výrobě elektřiny ve vašem domě nebo
bytě vám již brzy bude stačit jen dřevo,
sláma nebo jiná biomasa. Univerzitní
centrum energeticky efektivních budov
ČVUT v Praze dnes pokřtilo první proto-
typ mikroelektrárny WAVE, která domác-
nostem nabídne levnou výrobu . . .
Datum: 02.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Nová verze on-line aplikace
Ověřování návrhu.cz
Nedávno spuštěná on-line aplikace Ově-
řování návrhu, která umožňuje zdarma
získat dokumentaci k návrhu rozváděče
pro libovolnou kombinaci přístrojů BO-
NEGA i různé skříně, rychle získala nad-
šené ohlasy od elektroodborníků po celé
ČR. K dnešnímu dni bylo s pomocí . . .
Datum: 26.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Objevte svět pod mikrosko-
pem s kamerami Jenoptik 
Rodina kamer pro mikroskopy s rozhra-
ním USB 3.0 přivítala na začátku dubna
2016 nové přírůstky. Série PROGRES
GRYPHAX obsahovala pouze základní
verzi SUBRA, ale nyní ji rozšířily modely
ARKTUR a NAOS dosahující rozlišení až 20
MPix. Firma Jenoptik se tak snaží . . .
Datum: 03.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Návštěvníci v Elektrárně Dět-
marovice pomáhali pohybem
Tradiční květnový Den otevřených dveří v
Elektrárně Dětmarovice spojený s osla-
vami Dne dětí se nesly i v dobročinném
duchu. Na speciálně upravených rotope-
dech šlapali návštěvníci charitativní akce
Nadace ČEZ Pomáhej pohybem live pro
Judo Club Orlová . . .
Datum: 04.06.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nové elektronické vybavení
závodů nové generace
V posledních letech pracovaly Siemens i
Panasonic nezávisle na rozvoji nových
konceptů propojujících digitalizaci a
automatizaci. Nabídka Smart Factory od
Panasonic sestává z automatických mon-
tážních systémů a výrobního realizačního
systému PanaCIM . . .
Datum: 27.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Průmysl 4.0 potřebuje 
spolehlivou síť
Na fóru IEEE Industry 2016 na Tchaj-wanu
diskutovali zástupci průmyslu, univerzit a
politiky o projektu Průmysl 4.0 a inteli-
gentní automatizaci. Společnost B&R
poukázala na možnosti, jak lze pomocí
moderních automatizačních řešení splnit
požadavky na výrobu v budoucnosti . . .
Datum: 28.05.2016                     ) více na www.volty.cz

LOGO! 8 nyní součástí 
sběrnice KNX
Díky komunikačnímu modulu Logo!
CMK2000 je možné integrovat nejnovější
řadu logických modulů Siemens Logo! 8
do sběrnice KNX pro řízení budov. Mo-
duly řady Logo! 8 jsou určeny pro menší
automatizační řešení. Ve spojení s novým
komunikačním modulem je lze nyní . . .
Datum: 30.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Zvýšení energetické účinnosti
budovy společnosti Microsoft
Společnost ABB dodala svá nejmoder-
nější automatizační řešení do nové
  budovy společnosti Microsoft poblíž Ko-
daně s cílem zvýšit její energetickou účin-
nost i komfort. Platforma pro řízení
budov ABB KNX, která je již nasazena 
v několika tisících instalací po celém . . .
Datum: 31.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Další vydání 
tištěné edice Volty.cz
opět na veletrhu

AMPER 2017
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Galavito Heating Table 
– vyhřívaný stolek zvýší zisky
Přestože první jarní sluneční paprsky již
vybízejí k posezení na předzahrádce, za-
hradě či terase, nemají tak silnou inten-
zitu, aby milovníky čerstvého vzduchu
dostatečně zahřály. Mnohé restaurace tak
pobyt venku svým hostům doposud zpří-
jemňovaly nejrůznějšími plynovými . . .
Datum: 08.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Čtvrtá průmyslová revoluce
už klepe na dveře – 2. díl
V souvislosti s postupující mírou digitali-
zace a automatizace výroby se často ho-
voří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté
průmyslové revoluci. Tento trend se po-
chopitelně nevyhýbá ani našemu oboru.
Objevuje se dokonce nový pojem Kvalita
4.0. Co si pod tím představit? . . .
Datum: 15.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Mobilní panely druhé 
generace Simatic HMI
Společnost Siemens rozšířila svou pro-
duktovou řadu mobilních panelů s kabe-
lovým připojením na přípojná místa o
malé mobilní zařízení pro provoz a moni-
toring. Nový mobilní panel Simatic HMI
KTP400F má jasný 4palcový displej a na-
bízí stejně flexibilní výkon, komfort . . .
Datum: 09.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové planetové převodovky
nabízejí nejvyšší účinnost
Společnost Siemens rozšířila své portfolio
planetových převodovek o řadu Planurex
3. Převodovky jsou nabízeny v 10 velikos-
tech s rozsahem krouticího momentu od
1 700 do 5 450 kNm. Nejvyšší krouticí
moment ve standardním modulárním sy-
stému se zvýšil z 2 600 až na 5 450 kNm . .
Datum: 16.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Budoucnost mobilní 
automatizace
Společnost B&R přináší se svým modulár-
ním řídicím a I/O systémem X90 nové
možnosti v mobilní automatizaci. Se sy-
stémem X90 lze realizovat flexibilní kon-
cepce automatizace  s použitím standar  -
di zo vaných komponent. Podstatnou sou-
částí systému X90 je řízení . . .
Datum: 10.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Frekvenční měniče Eaton 
PowerXL DC1 až do 22 kW
Eaton rozšířil svou řadu kompaktních fre-
kvenčních měničů PowerXL DC1 a do-
plnil ji o modely pro jmenovité výkony až
do 22 kW. Tak lze nabídnout frekvenční
měniče s jednoduchým ovládáním a
rychlým uvedením do provozu pro řešení
pohonů o výkonech od 0,37 do 22 kW . . .
Datum: 20.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Distrelec Group – distribuce
elektronických produktů
Společnost Distrelec je jedním z předních
evropských on-line a katalogových distri-
butorů elektroniky, automatizace, měřící
technologie a IT včetně příslušenství.
Název společnosti je odvozen od slov
Distribution (DISTR) a Electronics (ELEC).
Charakteristickou vlastností . . .
Datum: 21.06.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Dnes se otevřely větrné elekt-
rárny u Věžnic na Vysočině
Speciální program si dnes pro své náv-
štěvníky nachystaly větrné elektrárny u
Věžnic poblíž Polné na Vysočině. Jeden z
moderních strojů nabízí prohlídku pří-
zemí interiéru věže s odborným výkla-
dem. Na akci nechybí také stan s
občerstvením, skákací hrad pro . . .
Datum: 11.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Solar Impulse 2 přistál 
v New Yorku
Letadlo na sluneční pohon včera nad rá -
nem zakončilo svůj let po Spojených stá-
tech v New Yorku. Experimentální jedno -
místný letoun Solar Impulse 2 přistál na
letišti JFK včera ve 4 hod. ráno místního
času po 5 hodinách letu z Lehigh Valley
International Airport v Pennsylvánii . . .
Datum: 12.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Rozváděčová technika ENGIE
ENGIE ve své jičínské pobočce zajišťuje
zakázkovou výrobu elektrických rozvá-
děčů a jejich osazování elektrickými pří-
stroji. ENGIE vyrábí a montuje NN
rozváděče do 1 000 V. Pro kompletaci po-
užívá především skříně vlastní výroby s
vysokou kvalitou provedení a širokými
možnostmi uzpůsobení požadavkům . . .
Datum: 13.06.2016                     ) více na www.volty.cz

První Tesla Supercharger 
je už v České republice
Už příští pátek 24. června ve 12.30 hod se
u nás otevře čerpací stanice 21. století.
Benzina sousedící s dálnicí D1 u sjezdu na
Humpolec-Vystrkov má pro fanoušky al-
ternativních pohonů naprosto zásadní
význam. Byla jedním z prvních míst, kde
se dalo pohodlně doplnit CNG . . .
Datum: 14.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Regulační transformátory 
dorazily na své místo
Tři ze čtyř PST transformátorů (Phase
Shifting Transformers – transformátory s
regulací fáze) jsou v České republice.
Stro  je pluly z Itálie námořní lodí do Ham-
burku a následně pokračovaly po Labi až
do Lovosic. Odtud je čeká ještě asi 90 km
dlouhá cesta do rozvodny Hradec . . .
Datum: 05.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Flexibilní komunikace díky
ethernetovým přepínačům
Společnost Siemens rozšiřuje svůj sorti-
ment přepínačů průmyslového ethernetu
o novou řadu výrobků. Ekonomicky efek-
tivní L2 switche řady Scalance XB-200 s
přenosovou rychlostí až 100 Mbps nabí-
zejí celou řadu funkcí. Nově podporují jak
standard Profinet, tak i standard . . .
Datum: 06.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Extrémně malé a výkonné
16ampérové relé řady DW-HL
Nové 16A relé DW-HL má výšku pouhých
15,8 mm, je velmi výkonné a ideálně se
hodí pro automatizaci budov. Nové výko-
nové relé řady DW-HL je nízkoprofilová
verze osvědčeného a vyzkoušeného 16A
relé s aretací typu DW-H. Výška nového
modelu relé byla snížena na 15,8 mm . . .
Datum: 07.06.2016                     ) více na www.volty.cz
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První elektrifikovaná dálnice
na světě zahájila provoz
Ve Švédsku byl zahájen zkušební provoz
dvoukilometrového úseku elektrifiko-
vané dálnice pro nákladní vozidla. Projekt
je založen na hybridních kamionech s
pantografy, k jejichž dobíjení je využito
elektrické vedení nad vozovkou. Elek-
trická nákladní vozidla spotřebují . . . 
Datum: 28.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Plovoucí elektrárna 
na japonský způsob
Japonsko hledá způsoby a místa kde a
jak postavit elektrárny, které by neohro-
zilo zemětřesení ani vlny tsunami. U po-
břeží některého z japonských ostrovů by
tak v blízké budoucnosti mohla plout
elektrárna s kombinovaným cyklem. Kon-
cept takovéto elektrárny představily . . .
Datum: 09.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Modernizace hydrogenerátorů
od Hansen Electric
Důvodů pro modernizaci vodní elekt-
rárny je hned několik. První důvod je zvý-
šení spolehlivosti celého zařízení. Velká
část vodních elektráren je v provozu
mnohá desetiletí, nestarší generátor,
který společnost modernizovala, byl z
roku 1926. Druhým aspektem je pak . . .
Datum: 29.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Kvalitní česká LED svítidla
nejen do průmyslu
O tom, že jsou LED svítidla v současné
době obrovským hitem připomínající
přechod z analogových fotoaparátů na
digitální, bylo napsáno již mnoho řádků.
My se v tomto článku zaměříme na 
specifika LED svítidel české společnosti
TREVOS, která vyrábí svítidla nejen . . .
Datum: 11.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Vírová turbína je v provozu na
vodní elektrárně Želina
Po úspěšně skončených komplexních
zkouškách odstartovala včera provoz
dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé
vodní elektrárny Želina. Vynález fungující
s až 85 % účinností vznikl na základě spo-
lupráce VUT Brno a Výzkumu a vývoje
ČEZ a umí využít energie vody . . .
Datum: 02.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Magnetická rezonance s ultra
vysokou magnetickou indukcí
Vyšetření magnetickou rezonancí se po-
užívá na diagnostiku prakticky v každém
oboru medicíny. Snímky získané s po-
mocí tohoto přístroje poskytují nejlepší
rozlišení měkkých tkání ze všech zobra-
zovacích způsobů zejména při vyšetře-
ních mozku, míchy, srdce, cév, kloubů . . .
Datum: 14.07.2016                     ) více na www.volty.cz

IO Link by Murrelektronik -
Easy to use
Rychlá integrace, krátká doba uvedení do
provozu, ale také maximální flexibilita -
se sběrnicovými IO Link moduly MVK Me-
tall a Impact67 společnosti Murrelektro-
nik jste na přímé cestě k cíli. Dokonale se
hodí pro snadnou integraci IO Link zaří-
zení do instalačních řešení . . .
Datum: 13.07.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Parní turbíny z Brna 
budou v Izraeli
Brněnský závod Siemens Industrial Tur-
bomachinery dodá dvě parní turbíny do
nově vznikajících elektráren Ramat Ga-
briel a Alon Tavor v Izraeli. Turbíny z Brna
jsou součástí zakázky koncernu Siemens,
který postaví obě elektrárny na klíč. „Již
nyní je zhruba 40 % instalovaného . . .
Datum: 04.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Rychlodobíjecí stanice se 
rozšíří v Praze, Brně a ve Zlíně
Instalace kvarteta nových rychlodobíje-
cích stanic v Praze, Brně a ve Zlíně a také
jejich obsluha prostřednictvím zákaz-
nické ID karty od počátku prázdnin – to
jsou poslední novinky z dílny Elektromo-
bility ČEZ. Provozovatel nejhustší tuzem-
ské sítě veřejných dobíjecích stanic . . .
Datum: 05.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Sonda Juno od NASA je 
na orbitu obřího Jupiteru
Po téměř 5 letech cesty naším solárním
systémem dorazila sonda Juno, vyslaná
americkou vesmírnou agenturou NASA,
ke svému cíli – k největší planetě naší slu-
neční soustavy – Jupiteru. Hlavním úko-
lem družice je prozkoumat jádro největší
planety Sluneční soustavy. Vědci by . . .
Datum: 06.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Google Earth má teď lepší 
rozlišení díky Landsat 8
Minulý týden Google oznámil, že díky
družici Landsat 8, letící ve výšce 700 km
nad našimi hlavami, zvýšil rozlišení u sa-
telitních snímků na Google Maps a Go-
ogle Earth. Populární aplikace Google
Maps a Google Earth opět dostaly nová
aktuální satelitní data ve vysokém . . .
Datum: 08.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Dotykové panely řady HM500
s transparentním režimem
Nejnovější verze dotykových panelů řady
HM500 nabízí transparentní režim a při-
chází na trh za bezkonkurenční cenu.
Ve spojení s kompaktními PLC Panasonic
tvoří dotykové panely HM500 vítěznou
kombinaci. Jejich provedení je robustní a
spolehlivé, což zajišťuje možnost . . .
Datum: 22.06.2016                     ) více na www.volty.cz

Jedna elektrárna, 
tři světové rekordy
Elektrárny s kombinovaným cyklem často
lámou rekordy. Není divu, jedná se o vy-
soce efektivní a flexibilní zdroje, které
mohou být připojeny do sítě za několik
minut a vykrývat tak špičky ve spotřebě
elektřiny. V lednu byla do provozu pře-
dána paroplynová elektrárna, která je . . .
Datum: 23.06.2016                     ) více na www.volty.cz

SMART AUTOMATION 
by Murrelektronik
Propojování strojů a zařízení pomocí da-
tových sítí se intenzivně zvyšuje. Zpře-
hlednění celého životního cyklu
produktu je rozhodujícím úkolem do bu-
doucna. Koncepce “myslící továrny“ na-
bízí skvělé příležitosti. Společnost
Murrelektronik jde se svými zákazníky . . .
Datum: 27.06.2016                     ) více na www.volty.cz
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“Fitness náramek“ od ABB 
pro průmyslové motory
Chytrý senzor umí monitorovat zdravotní
stav nízkonapěťového motoru a shro-
mažďovat o něm detailní data. Sledování
zdravotního stavu nikdy nebylo jedno-
dušší. Existují nejrůznějších přístroje,
které nám změří tlak krve, teplotu, tep a
dokonce i množství potu, pomáhají . . .
Datum: 19.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové zařízení pro operátorské
řízení a monitoring
Společnost Siemens uvádí na trh nové
zařízení pro operátorské řízení a monito-
ring ve speciálních provozních prostře-
dích. Nové monitory a panelové PC jsou
vhodné zejména pro hygienické provozy,
např. v potravinářském průmyslu. Záro-
veň splňují požadavky pro chemický . . .
Datum: 29.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Nejlevnější elektromobil
Velor-X-Trike ze severní Moravy
Společnost Velor-X-Trike před nedávnem
ve Staré Bělé otevřela showroom, ve kte-
rém zájemci najdou nabídku všech typů
vozidel na elektrický pohon a taky veřej-
nou dobíjecí stanici. „Je to největší salon
na elektromobilitu v České republice,
který má být ucelený, co se týká . . .
Datum: 20.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Biomasa rostla o 53 %, 
dodává čistou elektřinu pro
200 tisíc domácností 
Více než 252 milionů kWh ekologické
elektřiny vyprodukovaly v prvním polo-
letí letošního roku výrobny Skupiny ČEZ v
České republice, které spalují biomasu.
Vyrobené množství elektřiny by za stejné
období pokrylo spotřebu zhruba 200  . . .
Datum: 30.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Průmyslová PC v provedení rack
Společnost Siemens rozšířila svou řadu
průmyslových PC určených k instalaci do
stojanů (rack) o rozměrech 19“ o vstupní
verzi Simatic IPC347E. Nové PC obsahuje
pět různých konfigurací, které se liší
strukturou hlavní paměti, typem proce-
soru, mechanikou a volitelným předem
nainstalovaným operačním systémem . . .
Datum: 21.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Nová výrobní hala 
je v provozu…
Murrelektronik roste! Z toho důvodu roz-
šířila společnost s kořeny v německém
Oppenweileru své kapacity v českém zá-
vodu ve Stodu. Výstavbou šesté haly s
užitnou plochou 4 200 m² byl vytvořen
další prostor, který se využije především 
k rozšíření výroby . . .
Datum: 01.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Musk otevřel Gigatovárnu
Tesly a Panasonicu
Tesla otevřela v Nevadě svou továrnu na
baterie – Gigafactory. Tuto továrnu staví
společně s firmou Panasonic a po jejím
kompletním dokončení to bude budova
s největší zastavěnou plochou na světě.
Muskův plán je vyrobit dostatečné množ-
ství baterií pro 500 tisíc vozidel ročně . . .
Datum: 02.08.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Revoluční technologie 15sec.
rychlonabíjení v Ženevě
Společnost ABB získala první komerční
zakázku na technologii 15s nabíjení, kte -
rá podpoří bezemisní MHD ve švýcarské
Ženevě. Tato revoluční technologie nevy-
žaduje žádné nadzemní elektrické vedení
a umožňuje tichou dopravu bez emisí.
Poskytuje alternativu k dieselovým . . .
Datum: 22.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Pavoučí robotická armáda 
ve službách vědy
Většina lidí nemá pavouky ráda. Jedno jim
ale nelze upřít, jejich pavučiny jsou fasci-
nující výtvory, které svou dokonalostí
ohromily již staré Řeky. Ti v pavoucích vi-
děli zakletou pyšnou dívku Arachné, jež 
v tkaní soupeřila s bohyní Pallas Athénou.
K více než čtyřem desítkám tisíců . . .
Datum: 26.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Solar Impulse 2 dokončil v
Abu Dhabi svou cestu kolem
světa bez jediné kapky paliva
Solar Impulse 2 se zapíše do dějin histo-
rie, když v úterý ráno těsně po 4 hodině
dokončil svou cestu kolem světa čistě na
solární pohon. Letadlo pilotované Bertran -
dem Piccardem přistálo na letišti v Abu
Dhabi po 48 hodinovém letu z Káhiry . . .
Datum: 27.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Záložní zdroje Schrack Tech-
nik přispívají k udržitelnosti
našeho životního prostředí
Snižování spotřeby elektrické energie je
dnes velmi důležitým aspektem při vý-
běru každého zařízení, nejen z hlediska
provozu, ale také z hlediska snižování
vlivů na životní prostředí. Proto je klíčové
a nevyhnutné zaměřit se na . . .
Datum: 28.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Siemens rozšířil své portfolio
o 8 MW větrnou elektrárnu
Společnost Siemens představila 8 MW
větrnou elektrárnu SWT-8.0-154. První in-
stalace elektrárny, která je určena pro
větrné parky na moři (takzvaná offshore
elektrárna), by se měla uskutečnit začát-
kem roku 2017. Při stejných větrných
podmínkách umožní až o 10 % vyšší . . .
Datum: 16.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Předposlední zastávka v
Egyptě pro Solar Impulse 2
Solar Impulse 2 přistál ve středu v Káhiře
na své předposlední zastávce do cíle, kte-
rým je pro posádku Piccarda a Borsch-
berga Abu Dhabi, z kterého loni
odstartovali svůj let kolem světa. Po
dvoudenním letu ze španělské Seville je
to už poslední krůček k završení cesty . . .
Datum: 17.07.2016                     ) více na www.volty.cz

Jihočeská policie 
testuje elektromobil
Tři týdny budou jihočeští policisté testo-
vat elektromobil, který jim zapůjčila spo-
lečnost ČEZ. Policie se tak chce seznámit
s novým druhem vozidla, kterého ročně
jen v České republice přibývá několik sto-
vek. V současné době je v České repub-
lice registrována přibližně tisícovka . . .
Datum: 18.07.2016                     ) více na www.volty.cz
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Umělé synapse superpočítačů
brzy napodobí lidský mozek
Stroje s mozkem s podobnými schop -
nostmi řešit problémy jako ten lidský by
se nyní, kdy vědci vynalezli mikrosko-
pické miniaplikace daleko lépe napodo-
bující spojení mezi neurony v lidském
mozku, mohly stát realitou. Nový výzkum
by mohl vést k lepším robotům, . . .
Datum: 10.08.2016                     ) více na www.volty.cz

IRB 1660ID – nejuniverzálnější
kompaktní robot na trhu
Integrované příslušenství nejuniverzál-
nějšího kompaktního robotu – DressPack
umožňuje snadné programování a simu-
lování předpokládaných pohybů kabelů.
To vede k úspoře místa a díky nižšímu
opotřebení kabelů lze dosáhnout snížení
nákladů na údržbu až o 50 procent . . .
Datum: 24.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Radarová technologie pro
autonomní řízení dálnic
Divize Mobility společnosti Siemens před-
stavila ve spolupráci s firmou Infineon ra-
darovou technologii pro autonomní a
systémem propojené řízení dálnic. Systém
využívá nového typu radarového čidla,
které komunikuje přímo s auty. Díky
němu se vozy budou moci přímo . . .
Datum: 11.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Nová odborná studie pomáhá
výrobcům strojů šetřit peníze
Společnost Eaton zveřejnila nový doku-
ment, který popisuje, jak může její tech-
nologie inteligentního komunikačního
systému SmartWire-DT zjednodušit zapo-
jení uvnitř řídicích rozváděčů. Dokument
nazva ný Je klasická kabeláž ještě aktuální?
popisuje několik příkladů použití této . . .
Datum: 25.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Norsko plánuje plovoucí 
podvodní tunely
Z geografického hlediska je Norsko pro
mo toristy velice členitá země. S více než
tisícovkou ordů, hlubokými ledovci roz-
dělujícími zemi není zrovna jednoduché
se dostat z bodu A do bodu B. Řidiči musí
zdolat několik mostů, tunelů a často i jíz -
du trajektem. K řešení tohoto problému . . .
Datum: 13.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Nejmenší frekvenční 
měnič Sinamics
Nové měniče velikosti FS AA jsou hluboké
108 mm a mají výkon 0,12, 0,25 a 0,37 W,
zatímco u měničů velikosti FS AB je celko -
vá hloubka 128 mm a výkon 0,55 a 0,75 kW
pro provoz v sítích s jednofázovým na  pě -
tím 230 V. Volitelně mohou být dodávány
s integrovaným EMC filtrem třídy C1 . . .
Datum: 26.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Štěchovická baterie na 
elektřinu se vrací v plné síle
V rámci velké letní odstávky prošla v
uplynulých dnech rozsáhlými údržbo-
vými pracemi přečerpávací vodní elekt-
rárna Štěchovice II, která dokáže
akumulovat energii a dodávat ji v ener-
getických špičkách zpět do sítě. V plném
provozu bude jeden ze tří velkých . . .
Datum: 27.08.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Vážící moduly pro 
jednoduchou integraci
Jedná se o první moduly, které byly spe-
ciálně vyvinuty pro účely vážení v rámci
řídicího systému Simatic S7-1500. Oba
vá žící moduly jsou ideálním řešením pro
jednoduchou integraci standardních apli-
kací pro vážení, např. plošinových nebo
násypných vah, do PLC Simatic S7-1500 . . .
Datum: 18.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Měření deformací unikátního
dalekohledu v Chile
Dva astronomické dalekohledy extrém-
ních rozměrů jsou v současné době ve
vývoji: European Extremely Large Teles-
cope (E-ELT) a Giant Magellan Telescope
(GMT). Pro monitorování relativní polohy
zrcadel za různých provozních podmínek
byl použit Absolute Multiline System . . .
Datum: 19.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Jak vybrat správný pevný disk
do rekordéru?
Chyba, které je potřeba se především vy-
varovat při koupi pevného disku do ka-
merových rekordérů, je nákup klasického
desktopového disku. Proč je tomu tak?
Prvním důvodem je doba provozu pev-
ného disku. Klasické desktopové disky
jsou koncipované na provoz 8 hodin . . .
Datum: 22.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Příběh o servomotoru, 
prevenci a opravách
Pokud existuje něco jako nebe pro servo-
motory, tak jsem asi na poloviční cestě k
němu. Něco se zaseklo a mám pocit jako
po ráně kladivem. Moment, to byla rána
kladivem! Au!  To mám za ty nekonečný
motohodiny práce? Já přece nemůžu za
to, že se ve mně něco zadřelo . . .
Datum: 23.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Technologie Solar Impulse
může řešit globální problémy
Letoun Solar Impulse změnil dějiny, když
dokončil vůbec první oblet země pouze
na sluneční pohon. Letoun přistál ráno
místního času ve výchozím místě v Abu
Dhabi po dokončení poslední etapy z 
Káhiry, která trvala 48 hodin a 37 minut.
„Je to opravdu historický okamžik . . .
Datum: 03.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Létající golfový vozík povzne -
se golf do nových výšin
Bubba Watson a jeho sponzor – prodejce
slunečních brýlí Oakley vyvinuli vznášecí
golfový vozík. BW-Air je reklamní sen-
zace i způsob, jak oslavit návrat golfu na
olympiádu. Tento sport je znovu po více
než stoleté odluce součástí letních olym-
pijských her v srpnu 2016 . . .
Datum: 05.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Proud už vyrábí 50 střešních
fotovoltaických elektráren 
Lidé mají velký zájem o instalaci fotovol-
taických elektráren na střechy svých
domů. Nabídku zpracovala ČEZ Solární z
ČEZ ESCO pro 1 200 zákazníků z řad do-
mácností i firem. ČEZ zároveň zapojil
první bateriový systém Sonnen v Česku.
„Decentralizace energetiky je . . .
Datum: 06.08.2016                     ) více na www.volty.cz
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Strojírenský veletrh bude nej-
větší za posledních pět let
O účast na letošním ročníku MSV je mi-
mořádný zájem a v pavilonech zbývají už
poslední volná místa. Od 3. do 7. října
čeká návštěvníky brněnského výstaviště
nejrozsáhlejší přehlídka průmyslových
technologií za pět posledních let. Sudé
ročníky Mezinárodních strojírenských . . .
Datum: 01.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Starlight kamery: kvalitní
obraz i za špatného osvětlení
Druhá generace kamer Starlight nabízí
lepší citlivost na světlo, široké možnosti
volby rozlišení, různá provedení, dyna-
mické rozsahy až 120 dB, snímkové kmi-
točty až 60 snímků za sekundu a
standardně také špičkovou analýzu
videa. Kamery se vyrábí ve dvou . . .
Datum: 12.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Pojistkový odpínač Eaton XNH
– bezpečný rozvod energie
Pojistkové odpínače XNH jsou součástí
řady spínacích zařízení xEffect a vyznačují
se širokým výběrem typů a rozsáhlým
sortimentem příslušenství. To umožňuje
splnění požadavků mnoha různých a ná-
ročných aplikací v oblasti navrhování
strojů a systémů a tradičních rozvodů . . .
Datum: 02.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Eaton představuje úložiště
energie jako součást svého
produktového portfolia
Uvedení souboru technologií přichází
spolu s očekáváním vysoké poptávky po
úložištích energie. Podle poradenské
společnosti v oblasti čistých technologií
Navigant Research dojde k prudkému
růstu zisků na distribuovaných . . .
Datum: 13.09.2016                     ) více na www.volty.cz

100 Resilient Cities 
má dalšího partnera
Platforma 100RC, kterou založila Rocke-
fellerova nadace, sdružuje města v rámci
celého světa a spolu se svými partnery z
veřejného i soukromého sektoru jim na-
bízí řadu koncepcí a nástrojů, jak zvýšit
svou odolnost a efektivitu v současném
globálním prostředí. Mezi problémy . . .
Datum: 06.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Solární asociace má dalšího
významného člena
Technologie na akumulaci energie, kte-
rou Siemens v České republice nabízí, je
systém SIESTORAGE (Siemens Energy
Storage). Tento bateriový systém využívá
nejnovější model výkonových lithium-ion
baterií a výkonové elektroniky. Mezi zá-
kladní funkce systému SIESTORAGE . . .
Datum: 14.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Reléový modul pro funkční
bezpečnost
Nový bezpečnostní reléový modul (750-
669/000-003) WAGO nabízí kromě čtyř
bezpečnostních reléových výstupů také
čtyři binární vstupy zabezpečené proti
chybám, které lze použít v řadě aplikací.
Díky čtyřem bezpotenciálovým výstup-
ním kanálům dokáže bezpečnostní . . .
Datum: 15.09.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

FlyMarker®mini 
- značte jako profíci
Značicí jednotka FlyMarker® mini vyniká
rychlostí značení, intuitivním ovládáním
a klávesnicí, která je ve srovnání s mem-
bránovými klávesnicemi výrazně odol-
nější. Díky numerickým znakům lze čísla
používaná v průmyslových aplikacích za-
dávat přímo bez nutnosti . . .
Datum: 07.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Svorky pro čidla a akční členy
TOPJOB® S
Nové svorky pro čidla a akční členy TOP-
JOB® S řady 2000 vyžadují pro připojení
každého senzoru pouze 3,5 mm místa a
představují optimální možnost, jak na
nejmenším prostoru připojit velký počet
senzorů. Svorky se skvěle hodí pro vodiče
o průřezu 0,34 - 0,75 mm2, běžně  . . .
Datum: 08.09.2016                     ) více na www.volty.cz

SafeMove2 pro užší spolu-
práci člověka a robota
SafeMove2 zjednodušuje výrobní po-
stupy a poskytuje nástroje, které zrychlují
uvádění do provozu, nastavení i validaci
robotického pracoviště. SafeMove2 rov-
něž disponuje bezpečnostním sběrnico-
vým připojením k ovladačům IRC5, tedy
IRC5 Single, Compact a Paint . . .
Datum: 09.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Dva elektrobusy v Praze na-
jely 23 tisíc kilometrů a svezly
přes 300 tisíc pasažérů
Dvojice nových českých elektrobusů
značky SOR, které jezdí na trase pravidel-
ných linek BB1 a BB2 spojujících areál BB
Centrum a stanici metra Budějovická v
Praze 4, ujely za první půlrok ostrého pro-
vozu již více než 23 tisíc kilometrů . . .
Datum: 10.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Měření a diagnostika kabelů
Je trendem dnešní doby věnovat diagno-
stice zařízení zvýšenou péči, kdy je
možno konstatovat stav měřeného zaří-
zení a predikovat vývoj do budoucna.
Péče o zařízení se pak odráží ve snížení
nákladů při neočekávaných poruchách a
nehodách zařízení. Společnost ENGIE
provádí měření a diagnostiku kabelů,  . . .
Datum: 29.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové bezkartáčové 
servomotory MINAS-BL
Řada MINAS-BL je souborem široké pa-
lety bezkartáčových servomotorů a pří-
slušných řídicích jednotek. Jde o
nejekonomičtější řadu servopohonů od
společnosti Panasonic, přinášející ve
srovnání s ostatními pohony všechny vý-
hody servotechnologií při zachování  . . .
Datum: 30.08.2016                     ) více na www.volty.cz

Komunikační procesor pro ote-
vřený přenos dat v průmyslu
Nový procesor využívá standardizované
rozhraní OPC UA pro rychlou a přímou
výměnu dat mezi automatizačními kom-
ponenty od různých výrobců. Lze jej in-
stalovat jako OPC UA klient nebo jako
OPC UA server a propojit tak například 
Simatic S7-400 se systémy ERP . . .
Datum: 31.08.2016                     ) více na www.volty.cz
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Maximální synergie 
s MASI Power24
MASI je produktová řada AS interface
společnosti Murrelektronik, s níž lze za
příznivé náklady propojit I/O signály ve
strojích a zařízeních na nadřazené řídicí
systémy, například při výrobě obráběcích
strojů nebo ve skladových a logistických
systémech. Flexibilita instalací MASI je . . .
Datum: 20.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Integrovaný průmysl je po-
tenciál továrny budoucnosti
Trend výroby se přesouvá od hromadné
výroby k hromadné customizaci. Schop-
nost pružně reagovat na změny a přizpů-
sobit se nabývá zásadní důležitosti. To si
žádá intenzivnější spolupráci mezi lidmi a
roboty, mezi automatizačními ostrůvky a
dokonce i mezi výrobními závody . . .
Datum: 21.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Pouzdřící tepelně vodivý 
materiál Lukopren N 6681
Silikonové materiály jsou dnes již běžně
používány jako povrchová ochranná
vrstva citlivých elektrosoučástek či celých
sestav. Důvodem je jejich všestrannost,
daná kombinací velice příznivých vlast-
ností i možností výběru od nestékavých
past po samonivelující hmoty . . .
Datum: 23.09.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Skladování energie Advan-
cion® od AES Energy Storage
Systém Advancion také udržuje nepřetr-
žitost dodávky elektrického proudu a
chrání citlivé vybavení během kolísání
nebo výpadku proudu pomocí okamži-
tého záložního systému a umožňuje
black start dieselových generátorů. Zá-
kazníci dokonce mohou generovat . . .
Datum: 26.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Paralelní lanový robot
Lanový robot umožňuje manipulaci s
předmětem paralelně zavěšeným na ně-
kolika napnutých lanech. Navíjením a od-
víjením těchto lan pomocí servopohonů
dochází ke změně polohy a orientace
předmětu v prostoru. Velký dosah lan je
největší výhodou této zajímavé kinema-
tiky. V praxi se nabízí použití pro . . .
Datum: 28.09.2016                     ) více na www.volty.cz

TIA Portal V14 – vývojové pro-
středí pro Simatic Controllers
TIA Portal komunikuje s dalšími systémy
a vyměňuje data přes otevřená rozhraní.
Teamcenter Gateway nabízí nové rozhra -
ní pro správu veškerých dat o výrobku na
softwarové platformě Teamcenter pro ří-
zení digitálního životního cyklu výrobku
Siemens. Rozhraní Matlab/Simulink . . .
Datum: 29.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Odsíření elektrárny 
 v Třebovicích je ve finále
V rámci dodávek bylo nutné začít vyba-
vením 6 kV kobek a instalací daných na-
pájecích transformátorů pro technologii
a frekvenční měnič ventilátoru (o výkonu
cca 1500 kVA). Následovala výroba NN
rozváděčů a pokládka veškeré kabeláže 
a souvisejících kabelových tras . . .
Datum: 30.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Budoucnost výroby 
je v digitalizaci
Robot zakládající obrobky do reálného
obráběcího stroje, virtuální zprovoznění
digitálního dvojčete CNC stroje, retrofit
pohonů nebo digitální sběr dat. Letošní
prezentace společnosti Siemens bude ve
znamení propojení reálného a digitálního
světa. Bez něj již dnes není možné . . .
Datum: 27.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Connected Services zvyšují
výkon a životnost robotů
Connected Services jsou součástí propo-
jeného ekosystému tzv. Internetu věcí,
služeb a lidí (IoTSP) a jsou k dispozici v
rámci smluv o servisní péči. Tento soubor
služeb zvyšuje spolehlivost, zkracuje re-
akční dobu a urychluje odstranění po-
tenciálních technických problémů . . .
Datum: 16.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Čína vypustila do kosmu dru-
hou experimentální laboratoř
Čína včera vypustila do kosmu svou dru-
hou experimentální laboratoř Tchien-
kung 2. Podle analytiků jde o další znám -
ku čím dál tím větší vyspělosti vesmír-
ného programu, který pokračuje s pod-
porou čínské armády. Informovala o tom
agentura AP.  Tchien-kung 2 vynesla . . .
Datum: 17.09.2016                     ) více na www.volty.cz

Úložiště energie “xStorage
HOME“ dostupné pro všechny
Jednotku je možné připojit ke zdrojům
obnovitelné energie, jako například k fo-
tovoltaickému systému a k napájecím
sítím domácností, čímž spotřebitelům
ušetří náklady na energie nabíjením v
momentě, kdy je dostupná obnovitelná
energie nebo v době levného nízkého . . .
Datum: 19.09.2016                     ) více na www.volty.cz
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1 TB na SD kartě? Už realita!
SanDisk představil největší SD kartu na
světě - prototyp karty s úžasným 1 TB pa-
měti. SDXC karta je zatím jen prototy-
pem, ale je to stále impozantní milník v
úložných médiích. Western Digital ja-
kožto majitel SanDisku poukazuje na to,
že to bylo jen před 16 roky, kdy společ-
nost představila svůj první 64 MB . . .
Datum: 01.10.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Multifunkční řízení 
v jediném modulu PLC
Panasonic doplňuje řadu FP7 jednotkou s
více vstupy a výstupy (multi I/O unit)
AFP7MXY32DWD. Tato jednotka slouží k
ovládání strojů např. pro obrábění a dě-
lení materiálů, protože umožňuje řídit
všechny potřebné funkce a úlohy. Tak lze
použít pouze tento samostatný modul . . .
Datum: 03.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Tajenka: Walther: Qui percit nocentibus, innocentes punit. Kdo šetří viníky... (dokončení v tajence)

Údaje

Členský
stát USA
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Egyptská
bohyně
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TAJeNKA
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v Rusku

Anglicky
„otevřený“

Dovednost
(zastarale)

Staré SPZ
Rokycan

Jméno
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Twaina

Hlavní
město

Asyrské
říše

Jižní
ovoce

Otoman Sibiřský
veletok
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Timotej
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Sheparda
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Vyrobené
tavením
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uhlovodík
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Domácky
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Hanba
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v bridži

Poživatina
Pokrývka

těla

Vodováha

Maroditi

Příbuzná
Značka kan-
celářských

potřeb

Nealkoho-
lický nápoj

Zkratka 
voltampéru

Judský
král

Bůžek
lásky

Obilí seté
na podzim
Rozd. karet 
v tarokách

Značka
india

Italské
město

Zesílený
zápor

Poslání

Situace
Divadelní
umělkyně

Rozsáhlá
báseň
Pás ke

kimonu

SPZ Opavy
Značka

americia

Pomůcky: ABS, Anat, open, trumna

Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží hodnotný
dárek v podobě parfému zabaleného ve spor-
tovním batohu. Správné znění tajenky posílejte
do 30. listopadu 2016 mailem na adresu: 

vydavatel@volty.cz.
Do předmětu napište “TAJENKA – MSV“. 

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 
1. prosince na hlavní straně našeho portálu

www.volty.cz

Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma
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14.000 Kč

8.000 Kč

12.000 Kč

10.000 Kč

20.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz Inzerát A4
(210x297 mm)

Inzerát A4
(210x297 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana jako komerční článek s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou (A5)
nebo celostránkovou (A4) inzercí.

Jedna strana
komerčního článku
s A5 inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát A5
(210x148 mm)

Inzerát A5
(210x148 mm)

18.000 Kč

více informací na www.volty.cz

22.000 Kč

Půlstránkový (A5) nebo
celostránkový inzerát (A4)
bez komerčního článku.

Náklad: 8.000 ks • Distribuce na veletrzích: Amper (Brno), For Energo (Praha) aMezinárodní strojírenský veletrh (Brno).
Další distribuce: Argos – 14 prodejen, Elkov – 21 prodejen a na vybraných výstavách, seminářích, konferencích, školeních...

Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908

Inzerát A5
(210x148 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana jako komerční článek s kontakty

Při prezentaci v rámci úryvků z článků 
se ceny určují individuálně.

TITULKA: Hlavní článek – úryvek s fotografií a odkazem na web nebo na stránku v tištěné edici: 15.000 Kč 
Menší článek (max. 3 články) – úryvek s fotografií a odkazem na web nebo na stránku v tištěné edici: 5.000 Kč
Inzerce na titulní straně na výšku vpravo dole vedle 3 menších článků (90x120 mm + ořezky 3 mm): 20.000 Kč

Inzerce na zadní straně obálky: 30.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 20.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč
100 CPC

500 CPC
900 CPC

600 CPC
700 CPC

1.000 CPC

400 CPC

1.100 CPC

přípl. s křížovkou 
na míru: 4.000 Kč (při objemu prezentace za 20.000 Kč a výše: 2.000 Kč)

CPC – cena uvedena při platbě v Capricoinech v kurzu 1 CPC : 20 Kč.






