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na  objednávku třeba jednou za  pět 
let. Máme od nich i  stroje na  výrobu ráf-
ků, pily, vrtačky a  jsou to velice zkušení 
konstruktéři, nejen pro cyklistické výrobce. 

Dodávají třeba speciální stroje pro balení 
krve, nebo naopak mašiny vyrábějící díly 
do podprsenek. 

První stroje na  výrobu zeslabovaných 
drátů si od  nich nechalo před mnoha le-
ty dělat třeba DT Swiss, a  když začalo 
Shimano dělat svá zapletená kola, také jim 
na to zkonstruovali linku. Náš model je za-

tím poslední verzí, takže se u nás byli někte-
ří zástupci značek na něj podívat. I dodava-
tel slitiny DUPLEX chtěl vidět, zda máme 
odpovídající zařízení, na  kterém budeme 

schopni jejich materiál kvalitně zpracovat, 
aby měl jistotu.

Přijde i nějaká změna, co se týče průmě-
ru drátů?

My testujeme na  trhacím zařízení odol-
nost drátů různých průměrů a  existují ur-
čité limity, za které nelze jít kvůli omezení 

životnosti či dynamických vlastností vý-
pletu. Na tah jsou nejlepší dráty s přímou 
hlavičkou a  dnes máme u  devětadvacítek 
dráty dlouhé i přes 300 mm, které jsou těž-

ší, takže je nutné je zeslabovat. Optimální 
zeslabení je maximálně 1,7 mm, a  když 
jsme šli na 1,5 mm, už je to na hranici, vý-
plet není pevný a stálý. Dříve se používaly 
dráty s průměrem 1,7 nebo 1,8 mm, ale by-
lo to poddimenzované u hlavičky a závitu. 
Proto je nutné mít silnější část u hlavičky 
a závitu, což zaručí celkovou pevnost. Naše 

linka na výrobu drátů umí zeslabit na tako-
vou míru, jakou nastavíme, ale optimum 
jsme nalezli a vyrábíme v rozměru 2 – 1,7 
– 2 mm.

Výhodou slitiny DUPLEX jsou nejen její 
lepší mechanické vlastnosti, ale také vyšší 
průměr drátu o čtyři setiny. Zatímco běžně 
se 2mm špice vyrábějí z  drátu o  průměru 

1,98 mm, námi používaný drát má tloušťku 
2,02 mm. Tomu všemu se muselo přizpůso-
bit i technologické zařízení, takže válcovací 
linka už je postavená na tento průměr drá-
tu. I  díky tomuto zesílení jsou naše dráty 
vhodnější pro výplety elektrokol, kde zajistí 
vyšší stálost.

Má povrchová úprava vliv na pevnost?
Úplně ideální je ponechat nerezový drát 

v jeho přírodním odstínu. Černění vyžadu-
je určité zdrsnění povrchu, což je chemicky 
prováděné vyplavení volných částí z  povr-
chu materiálu a  vytvoření určitých mikro-
pórů, kde se barva chytí. Barvy na epoxido-
vé bázi v tloušťce kolem dvaceti mikronů se 
pak na povrch nanášejí pomocí kataforézy 
a i díky minimální tloušťce nijak neovlivní 
kvalitu závitu. Na  pevnost drátu to nemá 
nějaký negativní účinek, takže vyrábíme 
i černěné dráty. 

Takže budoucnost je v nerezových sliti-
nách?

To záleží na preferencích jezdce, zda chce 

extra tuhý a pevný výplet s hliníkovými špi-
cemi jen na závody, nebo dá přednost delší 
životnosti a  stálosti s  nerezem. My v  kaž-
dém případě chceme ukázat, že umíme 
vyrábět špičkové nerezové paprsky, které 
budou mít vynikající pevnostní parametry, 
a přitom budou k dodání v mnoha rozmě-
rech a  za  dostupnou cenu. V  současnosti 
jsme tak dosáhli toho, že umíme vyrobit za-
pletené kolo kompletně od ráfku, přes špice 
až po náboj.

Děkuji za rozhovor 
Jiří Uždil

Kontrola kvality probíhá opravdu podrobně 
díky kameře a zvětšení, kde se zkoumají 
odchylky, povrchová poškození a všechny detaily, 
aby byl paprsek ve všech parametrech bez kazů.

Hotové špice padají do zásobníku a na pás, kde se podle počtu dostanou až 
do balení, které je na paletě uložené vertikálně, aby z něj stékala mazací 
kapalina.

Stroj, který vytváří hlavičku i závit, je zároveň samostatnou linkou 
na výrobu nezeslabovaných špic. Buď si sám navíjí drát a pokračuje 
ustřižením a výrobou hlavičky a závitu, nebo navíjení stojí a ze zásobníku 
bere zeslabované dráty, aby jim vytvořil hlavičku a závit. Obě výrobní linky jsou schopné za směnu 

vyrobit 100 – 150 tisíc špic, přičemž výroba 
jedné zeslabované trvá jednu vteřinu, kdežto 
nezeslabovaných za stejnou dobu vypadne 
z mašiny pět.

Kompletní stroj na výrobu zeslabovaných paprsků, od základní 
cívky s drátem až po zásobník s kousky bez hlavičky a závitu. 
Vyrobit jej zabere zhruba jeden rok.

Sem musí lidská ruka umístit nejdříve zásobník se zeslabovanými 
paprsky, ze kterého si stroj bere každý kousek, aby mu vytvořil 
hlavičku a závit.

Každý paprsek se proměřuje na parametry závitu a hlavičky, 
a pokud některý kousek nevyhovuje podle zadaných hodnot, 
počítač jej okamžitě vyřadí, aby nemohl pokračovat do zásobníku 
s hotovými kousky.
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