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Blok zahajovacích proslovů otevřel Alfredo 

Mariotti, generální ředitel UCIMU – Sistemi 

per Produrre, poděkováním všem přítom-

ným a tlumočil pozdrav italského předsedy 

vlády Mattea Renziho, který potvrdil pevnou 

pozici Itálie v tomto strategickém oboru. Zdů-

raznil velký význam světové výstavy EMO 

a zvláště pak výjimečných letošních výsled-

ků z hlediska zájmu o tuto akci.
Druhý v pořadí dostal slovo Pierluigi Stre-

parava, generální komisař EMO Milano 2015, 

který znovu zopakoval potvrzené údaje o po-

čtu vystavovatelů, obsazené ploše a předpo-

kládaném počtu návštěvníků z celého světa. 

Dále informoval, že nad touto výstavou pře-

vzalo patronát italské Ministerstvo pro hos-

podářský rozvoj, které ji zařadilo mezi výsta-

vy, jež jsou považovány za jedny z význam-

ných průmyslových politických nástrojů 

v zemi. 
Jean Camille Uring, prezident CECIMO, se 

poté obrátil k  mottu letošní výstavy „Let’s 

build the future“. Tato výzva se podle jeho 

slov nevztahuje jen k veletrhu, ale je platná 

doslova pro každý průmyslový sektor. 
Corrado Peraboni, výkonný ředitel vý-

staviště Fiera Milano, ve  svém vystoupení 

pohovořil o  synergii dvou velkých výstav, 

které se letos v Miláně sešly – EMO Milano 

2015 a EXPO. Obě tyto světové události pak 

podle jeho slov představují návštěvníkům to 

nejlepší, co může Itálie nabídnout – špičkové 

technologie, pohostinnost a výtečné jídlo.
Luigi Gadalbini, prezident UCIMU, se 

ve  svém proslovu detailněji věnoval ak-

tuálnímu stavu italského průmyslu: s více 

než 400 velkými průmyslovými podniky 

a více než 32 000 menšími hráči generu-

je sektor obráběcích strojů obrat přesahu-

jící 4,8 mld. eur. Na to navázal Giorgio Squin-

zi, prezident společnosti Con§ ndustria, který 

zdůraznil, že italští výrobci obráběcích strojů 

jsou skutečnou hnací silou průmyslu, která na-

pomáhá ke konsolidaci růstu italského hospo-

dářství, a tím i k pozitivnímu růstu HDP. 
Mauro Parolini, kancléř kraje Lombardie, 

potvrdil význam role tohoto regionu pro ital-

ský i vůbec celý evropský průmysl. Jako po-

slední dostal během slavnostního ceremoniá-

lu slovo zástupce Ministerstva hospodářství 

a § nancí Enrico Zanetti, který zopakoval, jak 

velkou pozornost věnuje italská vláda právě 

tomuto sektoru. Potvrdil platnost některých 

finančních nástrojů, které již byly aloková-

ny – tzv. Sabatiniho zákon. (Připomeňme, že 

se jedná o zákon z roku 1965 zavádějící po-

bídky investic do obráběcích strojů – zákon 

č. 1389/1965 známý jako „Sabatini“.) Enrico 

Zanetti rovněž ohlásil nová opatření, jako 

jsou slevy na dani z kupní ceny zboží, která se 

mají vracet spolu běžným odpisy.  Zdroj: EMO Day by Day 
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průmyslové automatizace

www.smc.czoffice@smc.cz+420 541 424 611

w
w

w
.p

ro
fi k

a.
cz

www.schunk.com

» EMO Milano 2015: zahájení    
   v pozitivním duchu    Více na str. 6–7
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Smlouva mezi MŠMT a SPČR má za cíl úzkou 

spolupráci při přípravě koncepcí především 

v oblastech jako je podpora polytechnické-

ho vzdělávání na mateřských a základních 

školách, ale stejně tak možnost zavedení mi-

strovské zkoušky. Z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání 

(NÚV) vyplynulo, že podniky v rámci tzv. se-

kundárního sektoru, tedy z oblasti průmyslu, 

mají dlouhodobě problém najít kvali� kované 

pracovníky. Týká se to až 70 % zaměstnavate-

lů. Ministr školství Marcel Chládek již v mi-

nulosti označil zvýšení podpory odborného 

školství ze strany státu jako jednu ze svých 

programových priorit. Ministerstvo školství si určilo tři hlavní 

priority, jak chce problém s odborným vzdě-

láváním zefektivnit. První prioritou je jeho 

podpora oborů podle potřeb trhu práce, tedy 

i na základě predikcí určit, které obory stojí 

za to podpořit. Další prioritou je úprava � nan-

cování odborného školství, kdy by například 

zaměstnavatelé mohli uplatnit daňové úlevy 

za stipendia studentům. Poslední prioritou 

ze strany MŠMT je zlepšení kvality odborné-

ho školství, tedy realizace praktické výuky 

v prostředí reálné praxe. Rok 2015 vyhlásil Rokem průmyslu a tech-

nického vzdělávání Svaz průmyslu a dopravy 

České republiky na sněmu, konaném každo-

ročně v první den Mezinárodního strojíren-

ského veletrhu v Brně. Veřejně se k této ak-

tivitě připojili na sněmu předseda vlády Bo-

huslav Sobotka, který přislíbil i � nanční par-

ticipaci ze státního rozpočtu, a další členové 

vlády.
Za  jednotlivé kraje přislíbil podporu šéf 

Asociace krajů, hejtman Jihomoravského kra-

je Michal Hašek. Projekt již dříve podpořil mi-

nistr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel 

Chládek. Záštitu aktivitě udělili i ministr prů-

myslu a obchodu Jan Mládek a ministryně 

práce a sociálních věcí Michaela Marksová-

-Tominová. Zástupci jednotlivých resortů se 

již podílejí na přípravě celého projektu.
Vyhlášení této aktivity na Sněmu je součas-

ně výzvou, aby se k ní přidaly jednotlivé � r-

my s jejich tradičními akcemi, jako jsou dny 

otevřených dveří, soutěže, kulaté stoly, tech-

nologické parky, školy a další subjekty. Pro-

jektem by se mělo prolínat několik páteř-

ních aktivit zaměřených zejména na rodiče 

a mladé lidi, zejména online kampaň, vznik-

nout by měla interaktivní webová stránka, je-

jíž ambicí je stát se centrálním místem, shr-

nujícím existující a  fungující aktivity pod-

pory technického vzdělávání. Záměrem je 

zorganizovat Týden techniky – celonárodní 

prezentaci průmyslových podniků, výzkum-

ných ústavů, vysokých technických škol, od-

borných škol a technicky zaměřených školek, 

technických muzeí, fondů a nadací podporu-

jících technické vzdělávání. Měl by být vydán 

Almanach technického vzdělávání.  /ed/
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» Rok 2015 bude rokem technického   
    vzdělávání hlavně dětí a mládeže

Ministr školství Marcel Chládek uzavřel smlouvu o vzájemné 

spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spolupráce 

se týká zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže. 
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Již po třiadvacáté společnost DHL Express 

vyhlašovala výsledky Exportního výzkumu 

DHL, který dlouhodobě mapuje názory nej-

významnějších českých vývozců na aktuál-

ní události v České republice i zahraničí. Prů-

zkum zajišťovala společnost GfK, která se te-

lefonicky dotazovala ředitelů a členů top ma-

nagementu zodpovědných za export ve 300 

českých exportních � rmách.Exportní firmy očekávaly vloni razantní 

navýšení objemu vývozu. Výsledky 23. vl-

ny Exportního výzkumu DHL naznačují, že 

se jejich predikce nevyplnila úplně, většina 

� rem měla exportní výsledky stabilní. Vět-

ší počet exportních � rem se také domnívá, 

že objem jejich exportu v  příštím roce bu-

de spíše stagnovat než růst. U � rem je tedy 

znát mírné vystřízlivění z dobrých výsledků 

z prvních let po krizi, které se promítá i do in-

dexu exportního sebevědomí. Jeho hodnota 

poklesla od  minulého měření o  6 procent-

ních bodů. 
Až 73 % exportérů považuje současné pod-

mínky pro export za stejné jako v předešlých 

letech. Stabilní podmínky v  této oblasti 

očekává v nejbližší budoucnosti stejný po-

čet (73 %) exportních firem. Za  posledních 

12 měsíců se zdvojnásobil počet � rem, jejichž 

představitelé si myslí, že se podmínky pro ex-

port zlepšily (ze 6 na 12 %).K  oživení exportu i  letos nejvíce pomohl 

u 40 % nový obchodní partner, u 22 % � rem 

pak nová technologie do výroby. Intervence 

ČNB v neprospěch české koruny byla spon-

tánně (dodatečně) nejvíce zmíněným stimu-

lem. Mezi nejvíce spontánně zmiňovaná rizi-

ka pro český export patří v současné době glo-

bální politická a ekonomická situace mimo ze-

mě EU. Nestabilita na Středním východě nebo 

střet mezi Ukrajinou a Ruskem představuje 

hrozbu pro 42 % dotázaných exportérů.
Pro naprostou většinu exportérů jsou ob-

dobně jako v předešlých sledovaných obdo-

bích klíčovými trhy země EU. Druhou nejvý-

znamnější oblast představuje pro české ex-

portéry Rusko a země bývalého Sovětského 

svazu, nicméně očekávání od tohoto teritoria 

se výrazně snížila.  

Meziroční objem vývozu vzrostl u 43 % exportních firem

Jaroslav Hanák, prezident SP ČR: „Chceme zásadně 

změnit vnímání průmyslu a technického vzdělávání 

v České republice. Průmysl je moderní a inovativní 

a potřebuje odborně připravené mladé lidi, po kterých je 

ohromná poptávka. Chceme a musíme přesvědčit veřejnost, 

že technicky vzdělané pracovníky čeká lepší pracovní 

budoucnost než mnohé s humanitním zaměřením.“ 

Energie pod dohledem
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Slavnostní ceremoniál u příležitosti zahájení letošního ročníku veletrhu EMO 2015 se konal 

v pondělí 5. října za přítomnosti vysokých představitelů z průmyslu, politiky a dalších 

státních i privátních společností. 

Energie pod dohledem

www.panasonic-electric-works.cz

Čtěte na str. 28

Letošní výstava EMO Milano si zvolila jako 

jedno z hlavních témat aditivní výrobu, kte-

rá v současné době doslova „hýbe světem“. 

V průběhu veletrhu se konala i významná 

celodenní konference na  toto téma, která 

navazovala na červnovou Evropskou kon-

ferenci o aditivní výrobě, která se odehrála 

v Bruselu.
Historicky první „Additive Manufactu-

ring European Conference“ zorganizovalo 

CECIMO na  půdě Evropského parlamen-

tu pod záštitou Reinharda Bütikofera, čle-

na Evropského parlamentu, představitelů 

§ rem zabývajících se aditivní výrobou, or-

gánů EU, různých think tanků a zástupců 

oboru obráběcích strojů. Hlavním tématem 

jejich diskusí bylo, jak lze rychle a s přimě-

řenými náklady dosáhnout plné industria-

lizace aditivních technologií a jak tyto, tzv. 

průlomové technologie, mohou pomoci 

vytvořit nejvyšší přidanou hodnotu pro spo-

lečnost i hospodářství. Konference potvrdila, že aditivní techno-

logie jsou vysoce perspektivní jak z pohledu 

technologie, jednotlivých trhů a hospodář-

ského rozvoje, tak i z hlediska udržitelnosti. 

Designérská svoboda, kterou aditivní tech-

nologie přinášejí, podporuje představivost 

návrhářů a konstruktérů a dává jim nástroj 

k vývoji vysoce funkčních produktů, které 

splňují vysoké nároky zákazníků. Nadto, vý-

roby způsobem „vrstva po vrstvě“ generuje 

nepředstavitelné úspory materiálu i energie, 

což z aditivní výroby dělá „technický plán“ 

pro udržitelnou a  konkurenceschopnou 

výrobu. 
Na  závěr konference zazněla silná výzva 

k Evropské unii, aby přijala jednotnou „Ev-

ropskou strategii pro aditivní výrobu“, jež by 

přemostila vzájemně se doplňující schop-

nosti a zdroje napříč všemi členskými státy. 

Účastníci zdůraznili, že takováto strategie by 

měla hledět dál než jen k § nancování výzku-

mu a soustředit se na urychlené převzetí adi-

tivních technologií reálným trhem. S tím těs-

ně souvisí otázka standardizace, § nancování, 

zvyšování povědomí o těchto technologiích, 

vzdělávání apod. Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, k to-

mu řekl: „Evropa nemá takový luxus, aby si 

mohla dovolit zůstat v pozadí konkurenční-

ho boje v  rámci průlomových technologií, 

které transformují ekonomiky států. Cílem 

Evropy musí být globální vůdcovství. Dou-

fáme, že nový Plán průmyslové politiky EU 

spolu se Strategií jednotného digitálního tr-

hu bude věnovat aditivním technologiím do-

statečnou pozornost.“  /cej/

Evropa přijímá jednotnou strategii pro aditivní výrobu

Výroba způsobem „vrstva po vrstvě“ generuje nepředstavitelné úspory materiálu i energie...

←  Součástí doprovodného programu 
veletrhu EMO byl společný stánek � rem 

zabývajících se aditivními technologiemi 
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Klasické výrobní postupy byly přeměně-

ny digitálními technologiemi do internetu 

věcí (IoT), v němž stroje, zařízení, nástro-

je a produkty spolu vzájemně samostatně 

komunikují. V  této digitalizaci se nachá-

zí Rakousko v  rámci států Evropské unie 

uprostřed žebříčku. Toto umístění uvádí 

nedávno prezentovaný DESI Index (Digi-

tal Economy and Society Index), onlino-

vý instrument k  měření pokroku členů 

Evropské unie na cestě k digitální ekono-

mice a  společnosti. Země jako Japonsko, 

USA a Jižní Korea jsou o značný kus napřed. 

Christoph Schneider, vedoucí sekce hos-

podářské politiky Rakouské obchodní ko-

mory uvítal v rozhovoru s novináři, že „in-

frastruktura, jež je pro digitalizaci nutná, už 

existuje“. Kritizoval však, že je nedostateč-

ně využívaná. Zatímco u vedení � rem pa-

nuje mnohdy nedostatek dobré vůle, u lidí 

ve výrobním procesu chybí informace. 

Existují samozřejmě výjimky, jež potvr-

zují pravidlo. Dokladem toho byly právě 

dva letošní jarní veletrhy v rakouské met-

ropoli. Celá plejáda rakouských podniků 

se mohla pochlubit úspěšným nasazením 

digitalizace.

Veletrh Intertool je zaměřený na techno-

logie výroby v kovozpracovatelském prů-

myslu a důraz se klade na obráběcí stroje 

a nářadí. Souběžně s ním probíhal veletrh 

automatizace SMART Wien. Areál v  Pra-

teru přivítal 250 vystavovatelů. Vídeň-

ské veletrhy rozhodně nejsou lokální akcí, 

protože se zde představili jak klíčoví hráči 

v oboru, tak nové společnosti. Termín ko-

nání byl vybrán velmi vhodně, totiž krát-

ce po  největším průmyslovém veletrhu 

v  Hannoveru, takže vystavovatelé moh-

li rakouskému publiku snadno aktuálně 

představit žhavé novinky. 

Důraz kladli organizátoři na mladou ge-

neraci. Ve  výstavních halách převažovali 

studenti středních a vysokých škol. Osvěd-

čila se novinka letošního ročníku, a  sice 

možnost bezplatného vstupu. Vstupenka 

se mohla stáhnout prostřednictvím online 

registrace na  webových stránkách. S  vy-

tištěnou vstupenkou nebo se vstupenkou 

ve svém Smartphonu pak návštěvníci rov-

nou prošli vstupními turnikety na veletrh. 

Další výhodou nového systému vstupu by-

la výrazná úspora času, který vystavovate-

lé věnují pozvání svých zákazníků. 

Pokračování na str. 3

» Vídeňské veletrhy 2016: 

     ve znamení digitalizace
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Po úspěšném obnovení tradice průmyslových veletrhů 

ve Vídni před dvěma lety dokázal letošní ročník, že to byl 

krok správným směrem. V souladu se současným světovým 

trendem byl jak SMART AUTOMATION WIEN, tak 

INTERTOOL ve znamení digitalizace.
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