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úvodník

Vážení čtenáři,
únor bílý…? Ale kdeže. Na horách sice vrcho-
lí lyžařská sezóna, ale jen za vydatné pomo-
ci technického sněhu. Lyžování je však v módě 
a výroba lyží běží na plno. Jestliže vás zajímá, 
jak vlastně lyže vznikají, přečtěte si článek o fir-
mě Sporten v Novém Městě na Moravě (str. 10). 

Tento výrobce lyží navazuje na dlouhou tradici. Dříve se ve stej-
né továrně vyráběly lyže značky Artis, na kterých jsem i já sama 
jako dítě vratce lyžovala.

Toto únorové vydání však není zaměřeno na lyže, ale na funkč-
ní a kybernetickou bezpečnost v průmyslu. Zatímco termín funkč-
ní bezpečnost se týká toho, jak v případě neočekávaného karam-
bolu ochránit obsluhu stroje před zraněním a vlastní stroj před 
poškozením, odborníci na kybernetickou bezpečnost mají za úkol 
chránit data v průmyslových provozech před neoprávněným pří-
stupem či odcizením. Po těchto odbornících bude patrně velká 
poptávka, vždyť informace jsou cenným majetkem firem.

Téma funkční i kybernetické bezpečnosti je úzce provázáno 
s normami. Chce-li dodavatel přesvědčit zákazníky o tom, že 
jeho výrobek nebo zařízení neselže, nechá ho prověřit podle 
příslušné normy a získá bezpečnostní certifikát. Právě na tyto 
certifikáty se musí člověk spolehnout, když používá technické 
vymoženosti, které jsou příliš složité na to, aby bylo zřejmé, 
jak jsou zabezpečeny. Za příklad takové technické vymoženosti 
– snad mi to nelyžující čtenáři dovolí – uvedu lyžařské lanov-
ky. Jak to, že tak důvěřivě nastupujeme do těch pestře nama-
lovaných kabinek a gondol a necháme se vynášet vysoko nad 
strmé horské srázy? Prostě věříme, že provozovatelé jsou pod 
přísnou kontrolou a vše vyhovuje bezpečnostním normám. Jak 
snadno lze však touto důvěrou otřást! Při naší rodinné dovo-
lené v Dolomitech jsme se svezli lanovkami různých konstruk-
cí. U některých nejsou kabinky na lano uchyceny napevno, ale 
v dolní stanici se jejich závěs uvolní z tažného lana a kabin-
ky se řadí na odstavné kolejnici. Kabinka, která je právě na 
řadě pro cestu vzhůru, otevře svá dvířka a my do ní dychtivě 
vstoupíme. Těsně před startem vzhůru se kabinka svým závě-
sem zase pevně přimkne k lanu, obvykle pomocí spínacího me-
chanismu s přítlačnou pružinou. A v této chvíli, kdy již z kabin-
ky nelze vystoupit, se můj manžel zkoumavě zahledí vzhůru na 
spínací mechanismus a pak poťouchle prohodí: „Jestlipak se 
to tam dobře sepnulo, myslím, že ne.“ Tato věta nahlodá dů-
věru všech v kabince a pokazí jim zážitek z cesty, i kdyby byly 
výhledy sebekrásnější.

Přeji Vám, milí čtenáři, vždy jen bezpečné cestování s dechbe-
roucími výhledy.

Eva Vaculíková, redaktorka

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled 

trhu

3 09.  02.  15 16.  03.  15 systémy pro projektování, simulaci, 
modelování a řízení výroby – 
(Amper 2014)

4 05.  03.  15 15.  04.  15 balicí, plnicí a paletizační linky – 
elektrické, pneumatické a hydraulické 
pohony

řízení 
polohy 
a pohybu

5 13.  04.  15 18.  05.  15 automatizace v chemické výrobě – 
snímače a regulátory tlaku – 
(Achema 2014)

6 11.  05.  15 15.  06.  15 automatizace skladového hospodářství 
a výrobní logistiky – prostředky pro 
značení a automatickou identifikaci 
výrobků a zboží

čtečky 
čárových 
kódů
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„Chceme začít měnit pohled 
veřejnosti a ukázat, že průmysl je 
moderní současnost a budoucnost 
nabízející dobré pracovní 
perspektivy. Obracím se zejména 
na rodiče – nebojte se poslat své 
děti na technické obory.“ Těmito 
slovy zahájil prezident Svazu 
průmyslu ČR Jaroslav Hanák ve 
čtvrtek 15. ledna v Národním 

technickém muzeu v Praze celoroční kampaň pod názvem Rok 
průmyslu a technického vzdělávání 2015. Právě vnímání průmyslu jako 
něčeho tradičního a nemoderního je jedním z důvodů menšího zájmu 
žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory. To, že nedostatek 
techniků na trhu práce je vnímán jako závažný problém, dosvědčuje 
účast premiéra a dvou ministrů vlády ČR na slavnostním zahájení Roku 
průmyslu.

Výroba lyží v Novém Městě na Moravě .................................................10

Již před více než 110 lety se na 
Českomoravské vysočině vyráběly 
lyže v malých řemeslných dílnách 
a každý pár byl originálem. První 
páry lyží přišly na trh už v roce 
1896. Truhlářský mistr Adolf Slonek 
v obci Rokytno (5 km od Nového 
Města) vyráběl první lyže v kuchyni, 
kde jejich špice napařoval v hrnci 
na plotně, aby je mohl ohnout na 

kole od vozu. Pokračovatelem ve výrobě se stal jeho nejstarší syn Adolf, 
který své výrobky testoval na vůbec prvních závodech v Novém Městě 
na Moravě. Po první světové válce se výroba rozeběhla naplno. Lyže 
byly vyráběny z jasanového dřeva a později také z hikory – tvrdého 
světlého ořechového dřeva ze Severní Ameriky. Nejprve se lyže vyráběly 
z jednoho kusu dřeva a od zimy na přelomu let 1935 a 1936 se začaly 
zhotovovat lyže lepené. Odlehčený střed lyže byl z měkkého dřeva, 
horní plát a skluznice byly z dřeva tvrdého. Lyže se již nenapařovaly 
a neohýbaly, ale lepily se do tvaru přímo na modelu. 
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Zařízení v průmyslové automatizaci 
mají vliv na velmi cenný maje-
tek, a přesto se na zabezpečení 
průmyslových komunikačních sítí 
velmi často zapomíná. V minulosti 
se provozovatelé průmyslových sys-
témů mnohdy spoléhali na fyzické 
zabezpečení svých zařízení izolací 
od jiných sítí pomocí „vzduchové 

mezery“ nebo na relativní nesrozumitelnost unikátních protokolů. Nyní 
v měnícím se a více propojeném světě si již provozovatelé automatizač-
ních komunikačních sítí začínají uvědomovat, že musí čelit novým hroz-
bám. V nedávné zprávě vypracované pro americké ministerstvo vnitra 
nalezla bezpečnostní konzultační společnost InfraCritical 500 000 ne-
zabezpečených zařízení se systémy SCADA jen pomocí vyhledávače. 
7 200 takto nalezených zařízení bylo určeno pro řízení kritické infrastruk-
tury, jako jsou vodovody, energetika a další služby.
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Stroje a zařízení s vysokým stupněm 
automatizace potřebují inteligentní 
a modulární bezpečnostní systémy, 
které poskytují maximální bezpeč-
nost provozu a zároveň přinášejí 
uživatelům konkurenční a ekono-
mickou výhodu. Podívejme se, jak 
tuto úlohu vyřešila německá firma 
Oystar A+F, která se rozhodla své 
produkty, balicí stroje a linky, za-

bezpečit automatizační technikou značky Pilz, vyznačující se otevřeností, 
decentralizovanou architekturou, flexibilitou, rozsáhlými diagnostickými 
funkcemi a rovněž nevídanou spolehlivostí. Bezpečnost je na seznamu 
priorit celé skupiny Oystar Group už mnoho let. Tato společnost, sídlící 
v Stutensee u Karlsruhe v Německu, je jedním ze světových dodavatelů 
balicích strojů, souvisejících zařízení a souvisejících služeb.


