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Vývoj stavebních výtahů
dnes dosáhl úrovně, kdy 
jejich ruční ovládání plně
nahradí automatizované 
řídicí systémy. Světovou
špičkou ve výrobě těchto
systémů je firma TENAX
CZ s.r.o., která je navrhuje
a realizuje. O rozhovor jsme
požádali ředitele společnosti
pana Jakuba Vinčálka.

V čem jsou hlavní specifika řízení
průmyslových výtahů? 

Systém řízení tě-
chto speciálních
výtahů je na-
vržen pro práci
v těžkých klima-
tických a pro-
vozních podmín-
kách. Ty se vy-
skytují nejen ve

stavebnictví, ale také například
v průmyslových objektech atd. Ří-
dicí systém poskytuje uživateli
prakticky stejný komfort obsluhy,
jaký známe z automatizovaných
výtahů v obytných nebo kancelář-
ských budovách. Není tedy potřeba
pracovní síly, která s výtahem ma-
nipuluje, protože systém ji dokona-
le zastoupí. Řídicí systém vyhovuje
i požadavkům souvisejícím s pře-
mísťováním stavebních výtahů po
ukončení prací. Je transportovatel-
ný a snadno přizpůsobitelný náro-
kům nové instalace.

Které další přednosti systému
usnadňují funkčnost výtahů v te-
rénu?

Jednou z důležitých vlastností sys-
tému je, že se dokáže operativně
přizpůsobit postupu stavby. Jakmi-
le stavba pokročí a je hotové další
patro, systém zařadí do funkce dal-
ší patrový ovladač, a tak odpadá
nutnost provádět servisní zásah ne-
bo volat servisního pracovníka. Vý-
tahy jsou řízeny kontrolní jednot-
kou firmy ABB. Další nezbytnou

vlastností řídicích systémů je vyso-
ká odolnost komunikační sběrnice,
která propojuje patrové ovladače
a klec výtahu, a to především vůči
nepříznivým vnějším elektromag-
netickým vlivům. Komunikační
sběrnice je vedena stejným silovým
kabelem, po kterém jsou napájeny
motory výtahu umístěné v kleci vý-
tahu. Přepěťové špičky vznikající

při zapínání a vypínání motorů ko-
munikaci rušily a často docházelo
k chybám. Proto jsme navrhli odol-
nější systém komunikace, který
tento jev zcela eliminuje. 
Výtahy zpravidla pracují v podmín-
kách, kde je zvýšené riziko pracov-
ních úrazů, je tedy důležité i to, že
tento řídicí systém splňuje všechny
předepsané bezpečnostní podmín-
ky, které s tím souvisejí. 

Jakým způsobem zabezpečujete
zákazníkům servis?
V dnešní době, kdy řada řídicích
systémů dosahuje vysoké technické
úrovně, se odlišujeme rovněž tím, že
poskytujeme tzv. dálkový dohled
nad jejich provozem. To je velmi vý-
znamná přidaná hodnota, která nás
řadí do světové špičky. Díky dálko-
vému dohledu jsme schopni zabez-
pečovat správu všech našich systé-
mů a mít o jejich stavu podrobný
přehled. V případě, že se vyskytne
nějaký problém, dokážeme ho ana-
lyzovat a zákazníka včas upozornit.
Buď mu pošleme SMS, nebo příp.
zasahujeme do systému přímo na
dálku. Pokud by i přesto byl nutný
výjezd našeho technika, bude přesně
vědět, co je nutno opravit a na opra-
vu se důkladně připraví. 

Poskytujete správu systému i pro
vaše zahraniční zákazníky?
Samozřejmě. Čím větší vzdálenost
jsme schopni zajistit dálkovým dohle-
dem a opravit bez výjezdu technika,
tím větší to přinese úspory, v tomto
případě za letenky a hotely. Tři výtahy
s našimi řídicími systémy jsou prodá-
ny i do USA. Jeden bude také vysta-
ven na veletrhu Conexpo – Con v Las
Vegas, kterého se i my zúčastníme.

Můžete na závěr vaši firmu před-
stavit a přiblížit její aktivity?  
Firma TENAX CZ s.r.o. byla zalo-
žena v roce 1993, a to především
proto, aby vyvíjela řídicí systémy
určené pro energetiku, resp. pro
plynárenství. Na to pak navázal vý-
voj aplikačního softwaru pro sběr
a zpracování dat poskytovaných tě-
mito řídicími systémy. 
Poté společnost se diverzifikovala
z oblasti energetiky do dalších od-
větví průmyslu, jako je stavebnic-
tví,  textilní průmysl nebo výroba
balicích a obráběcích strojů. Pro ty-
to průmyslové systémy naše firma
dodává řízení technologických cel-
ků. Dále se 
TENAX CZ s.r.o stal oficiálním di-
stributorem firmy Harting, která se
zabývá průmyslovou konektivitou
a průmyslovým Ethernetem. Distri-
buujeme průmyslové konektory,
elektronické konektory, konektory
podle normy DIN 41 612, a tyto
komponenty aplikujeme do svých
produktů. Mimo jiné se TENAX
CZ s.r.o zabývá také průmyslovým
značením výrobků pomocí lasero-
vých technologií. (lh)  .

www.tenaxion.com

Pod dálkovým dohledem
Stavební výtah s automatizovaným řízením firmy Tenax CZ může šetřit peníze i čas
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Firma HELUZ cihlářský
průmysl v. o. s. vyrábí 
a na trh dodává komplexní
cihelný systém pro hrubou
stavbu a je největším čes-
kým výrobcem a dodavate-
lem cihelného materiálu.
O výsledcích roku 2010
i plánech a vizích do 
budoucna jsme hovořili 
s jejím obchodním ředite-
lem Ing. Janem Kramplem.

V loňském roce jste představili
řadu novinek, jak se ujaly a jaká
na ně byla odezva?
Největší poptávku jsme zaznamena-
li po produktové řadě cihelných blo-
ků HELUZ Family, kterou jsme za-
čátkem roku 2010 rozšířili o nové
rozměry 38 a 44 cm. Zájem o tyto
broušené cihly s nejlepšími tepelně
izolačními parametry na českém
a slovenském trhu, určené k výstav-
bě nízkoenergetických a pasivních
domů, byl tak velký, že jsme museli
jejich výrobu ztrojnásobit. Ostatně
za rok 2010 se z nich postavilo víc
než 1000 rodinných domů. Rozšíře-
ní řady HELUZ Family však nebylo
jedinou novinkou. Inovovali jsme
řadu akustických cihel, zahájili jsme

výrobu nepálených cihel HELUZ
Nature Energy a koncem roku jsme
představili zateplovací systém s po-
hledovou vrstvou z cihelných obkla-
dových pásků. Všechny novinky se
velmi dobře ujaly. V loňském roce
se nám podařilo prodat veškerou
produkci a zvýšenou poptávku jsme
zaznamenali i na slovenském a ra-
kouském trhu, kde se objem exportu
proti roku 2009 téměř zdvojnásobil. 

Jaké novinky a plány připravuje-
te pro letošní rok?
I přes to, že cihly HELUZ Family
splňují požadavky pro nízkoenerge-
tické stavění a dosahují nejlepších te-
pelně izolačních parametrů ze všech
výrobků pro jednovrstvé masivní ob-
vodové zdivo, nabízených na českém
i slovenském trhu, je naším hlavním
cílem další zvýšení tepelně izolačních
vlastností cihelných bloků. Požadav-
ky na obvodové konstrukce domů se
stále zpřísňují, a tak v rámci resortní-
ho programu TIP 2010 spolupracuje-
me s ČVUT Praha na vývoji nové ge-
nerace cihelných prvků pro jednovr-
stvé zdivo s ještě lepšími tepelnými
parametry. Výzkum je zaměřen na
možnosti využití nových lehčiv, no-
vých způsobů děrování bloků a plnění
dutin izolačními materiály, které by
ještě více zvýšily hodnoty tepelného
odporu cihelných prvků.

Další vývoj probíhá v rámci projek-
tu „Inovace jednostranného nosné-
ho překladu HELUZ“. Jeho cílem
je zavést do výroby a na trh nový
typ jednostranného překladu HE-
LUZ s vyššími tepelně izolačními
vlastnostmi. V souvislosti se zave-
dením nového typu produktu je
nutné zajistit také inovaci výrobní-
ho procesu při výrobě překladů.
Předmětem projektu je tedy i nákup
speciálního robotizovaného techno-
logického celku, nutného k zavede-
ní inovovaného výrobního procesu
do výrobní praxe.
Jako novinku pro rok 2011 připra-
vujeme další projekt pasivního ci-
hlového domu, který bude splňovat
veškeré požadavky na úsporné
a moderní bydlení 21. století a k ně-
muž nás inspiroval zájem o náš
první projekt pasivního rodinného
domu s názvem HELUZ Hit.  

Pořádáte i různé soutěže pro stu-
denty vysokých škol, co si od této
spolupráce slibujete?
Kromě kvality materiálů nás samoz-
řejmě velmi zajímá i kvalita bydlení
a nové trendy. Motivaci studentů
k vlastní tvorbě pak považujeme za
důležitý prvek jejich výchovy v dob-
ré architekty, projektanty či stavitel,e
a tak chceme pomoci v rozvoji jejich
tvořivosti a nápadů. Soutěže umo-
žňují studentům ukázat, co dooprav-
dy umějí, a nám naopak přinášejí no-
vý pohled na využití našich produk-
tů. Vzniklé návrhy jsou inspirativní,
realizovatelné a je v nich použit kon-
krétní materiál. Studenti se tak naučí
s vybraným materiálem pracovat,
což jim pomůže v praxi. Například
soutěž „Heluz dům 2011“ o nejlepší
architektonický návrh rodinného do-
mu z materiálů HELUZ, kterou jsme
v říjnu 2010 vyhlásili pro studenty
Fakulty architektury Vysokého učení
technického v Brně, nás opět utvrdi-

la v tom, že podobné projekty jsou
prospěšné pro nás i pro studenty. Ze
spolupráce na výzkumných či sou-
těžních projektech s pražským
ČVUT i brněnským VUT získáváme
důležité poznatky, které následně
uplatňujeme v praxi. 

Kam se podle vás bude stavebnic-
tví ubírat po zvýšení DPH?
Původně jsme pro rok 2011 předpo-
kládali spíš nižší stavební aktivitu,
a to především u velkých developer-
ských projektů, kterých je už přeby-
tek a jejichž financování je náročné.
V oblasti výstavby rodinných domů
očekáváme podobný objem jako
v roce 2010. V souvislosti s avizova-
ným zvýšením DPH však bude prav-
děpodobně patrná snaha přesunout
realizaci některých projektů původ-
ně plánovaných na rok 2012 už do
roku 2011. Urychlení plánované vý-
stavby o několik měsíců či rok však
není jednoduché a je závislé na při-
pravenosti, jako je např. stavební po-
volení či zajištění financí.

Na jakých výstavách vás můžou
obchodní partneři potkat?
Každý rok prezentujeme naše vý-
robky na mezinárodních veletrzích
a velkých národních i menších re-
gionálních stavebních výstavách.

Letos v lednu a únoru jsme vystavo-
vali v Rakousku a v Polsku. Kon-
cem března nás čeká veletrh CONE-
CO v Bratislavě, v dubnu  Meziná-
rodní stavební veletrh IBF v Brně,
dále Construma v Budapešti a Mos-
build v Moskvě. Z větších akcí plá-
nujeme ještě účast na stavebním ve-
letrhu FOR ARCH v Praze, který se
bude konat v září. Během roku se
zúčastníme také řady regionálních
výstav u nás i v zahraničí. Aktuální
seznam připravovaných akcí je
k dispozici na našich webových
stránkách. Jiřina Drahná  .

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Dolní Bukovsko 295
373 65  Dolní Bukovsko
tel.: 385 793 030
fax: 385 726 145
mob.: 602 451 399 
zákaznická linka: 800 212 213
e-mail: info@heluz.cz
www.heluz.cz

Důležitá je motivace

Broušené cihelné bloky HELUZ Family splňují požadavky na obvodovou konstrukci 
nízkoenergetických a pasivních domů.

V soutěži HELUZ Dům 2011, vyhlášené pro studenty Fakulty architektury VUT v Brně,
získal 1. místo společný projekt Martina Štěpánka a Markéty Kamené.
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