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výzkum, vývoj, vzdělávání

Nová řada výukových a technologických 
pracovišť od české společnosti Diametral se 
zaměřila na specifické potřeby tělesně han-
dicapovaných studentů a pracovníků v prů-
myslových provozech. Výšku pracovní des-
ky stolu, který může nést zatížení až 250 kg, 
lze regulovat pomocí servomotoru. To umož-
ní pohodlnou a ergonomickou práci i studen-
tům a pracovníkům na vozíku.

Stoly mohou být podle přání zákazní-
ka vybaveny množstvím různých modulů 
z výrobního sortimentu společnosti Diame-
tral. Tyto moduly zahrnují nejen zásuvky, ale 
i laboratorní zdroje stejnosměrné a střídavé, 
měřicí a zkušební přístroje a další vybavení, 
které se týká elektrotechniky a elektroniky.

Původně horní přístrojová nástavba je 
umístěna do roviny se stolem tak, aby na ni 
bylo možné pohodlně dosáhnout vsedě.

Jedním ze zákazníků je také SPŠ Hradební 
v Hradci Králové. Její pracoviště odborného 
výcviku právě prochází rekonstrukcí a bude 
plně bezbariérové. Logickým krokem je tedy 

Nová pracoviště od firmy Diametral umožňují 
výuku i handicapovaným studentům

i vybavení dílen výškově nastavitelnými pra-
covišti. Odborný učitel Libor Karban k tomu 
říká: „Žáci s tělesným handicapem u nás již 
v minulosti studovali, a známe tak jejich spe-
ciální potřeby. Obrátili jsme se na firmu Dia-
metral a společně jsme našli řešení pro obory 
slaboproudé elektrotechniky. Tento obor mo-

hou studovat i žáci s určitým těles-
ným omezením. Diametral nám vyšel 
vstříc, i co se týká netypické zástavby 
či blokování funkce zdvihu klíčkem.“

Společnost Diametral byla založe-
na v roce 1991 jako ryze český podnik 
a již od počátku byla veškerá aktivita 
zaměřena na elektrotechnickou výro-
bu. Její činnost představuje konstruk-
ce a výroba produktů vlastního vývoje. 
Jde o elektrotechnický a technologický 
nábytek, laboratorní, měřicí a napáje-
cí techniku a další technické produkty 
z oblastí dopravy, průmyslu a školství. 
Mezi zákazníky paří např. ČEZ, Bosch, 
Panasonic, Siemens, Škoda nebo Den-

so. Výuková pracoviště jsou instalována např. 
na Západočeské univerzitě v Plzni nebo na Vy-
sokém učení technickém v Brně. Mezi důležité 
zákazníky patří rovněž střední odborné školství 
se zaměřením na elektrotechniku.
[Tisková zpráva Rubikon PR, říjen 2018.]
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Obr. 1. Výškově stavitelné výukové stoly od firmy 
Diametral jsou vhodné i pro vozíčkáře


