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VÝSTAVY A VELETRHY

V
zhledem ke zklidnění politické situace 

v regionu česká vláda v současné době 

začala intenzivně pracovat na zkvalit-

nění proexportní strategie a  podpoře ekono-

mické diplomacie, které by pomohly českým 

firmám proniknout na vzdálenější trhy Afriky, 

Blízkého východu a Karibiku.

V průběhu Mezinárodního strojírenského ve-

letrhu v Brně se dne 17. 9. pod záštitou Plat-

formy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci a s pomocí Svazu průmyslu a do-

pravy ČR konal první mezinárodní seminář 

o poptávce technologií v zemích AKT. V rámci 

konference se prezentovalo několik zemí, které 

představily příležitosti pro podnikání ve svém 

regionu.

Botswana

Botswana je velmi pozitivně naladěnou zemí, 

která investorům nabízí bezpečné podnika-

telské prostředí s  malou inflací a  rozvinutou 

infrastrukturou. V rámci afrického kontinentu 

prokazuje jednu z nejvyšších profitabilit a v ze-

mi je rovněž na velmi slušné úrovni vzdělávací 

a zdravotnický sektor. Příležitosti se nabízejí 

téměř ve všech oborech. Nejvíce žádané jsou 

technologie na výstavbu vodní infrastruktury 

a  hospodaření s  vodou. Dalšími obory jsou 

energetika – distribuce plynu a  obnovitelné 

zdroje, zemědělství – technika na obdělávání 

a kultivaci půdy, ICT – systémy na elektronic-

ké bankovnictví, e-government, ale i HW a je-

ho komponenty. Neméně zajímavou možností 

jsou investice do těžebních technologií, neboť 

země oplývá obrovskými zásobami uhlí, mědi 

a niklu. Jako obchodní jazyk se používá bez 

problémů angličtina.

Jamajka

Lidé v této zemi jsou velmi kreativní a flexibilní, 

ovšem více jak 80 % výrobních a obchodních 

kapacit existuje ve formě malých podniků. Vět-

šina z nich nemá kvalitní business plán, a proto 

se kapacity pro zahraniční podnikatele otevírají 

především ve výuce a konzultacích týkajících 

se zlepšování podnikatelských dovedností, 

hospodaření a zhodnocování investic a nasta-

vování exportních strategií. Turistický průmysl 

je vzhledem k  atraktivitě této země hlavním 

zdrojem příjmů.

Burundi

Burundi je zemí, která od roku 2011 zazname-

nává významný ekonomický růst. Pro exporté-

ry se otevírají příležitosti v souvislosti se zpra-

cováním zemědělských produktů, především 

pak balení, uchovávání a transport čerstvého 

zboží. Neméně zajímavé jsou technologie na 

zpracování textilu. Významná poptávka exis-

tuje rovněž v sektoru energetiky, v popředí zá-

jmu jsou hydroelektrárny, solární technologie 

a geotermální systémy. Vzhledem k zajíma-

vým ložiskům niklu je perspektivní i  těžební 

technika.

Etiopie

Etiopie měla s Českou republikou v minulosti 

velmi úspěšnou spolupráci a místní obchodní-

ci o ni nadále usilují. České značky jako Baťa, 

Zetor, Sigma, TOS a další si v této zemi vybu-

dovaly výbornou pověst a  některé výrobky 

nebo stroje zde fungují dodnes. Etiopie je ze 

všech zemí nejméně rozvinutou, ale její obrov-

ský potenciál tkví v rozloze, jež představuje do 

budoucna obrovské půdní rezervy. Potenciál 

nabízejí obory, jako jsou zemědělství, energe-
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Proč a kam na nové trhy 

aneb transfer technologií do zemí 

Afriky, Blízkého východu a Karibiku 

Zahraniční obchod České republiky nemá dlouhodobě takové výsledky, které by česká 

ekonomika potřebovala pro další růst. Posledních 20 let je export soustředěn 

v aktivitách méně než jedné tisícovky firem z necelých 19 000 všech českých 

vývozců. To ke zlepšení konkurenceschopnosti země nestačí. Středně velké 

výrobní společnosti a menší servisní firmy stále fungují v rozsahu místního 

trhu, v nejlepším případě se dostanou k subdodavatelským zakázkám 

směřujícím do Evropské unie. Tato praxe sice udržuje české firmy při životě, 

ale nedává dostatečný prostor pro vlastní růst, investice a další vývoj. 

Analýzy úspěšnosti českých firem v zahraničí konstatují minimální 

úspěchy v přímých vstupech na zahraniční trhy a tuto situaci je třeba 

do budoucnosti zlepšit.  IVANA STRASMAJEROVÁ
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tika, stavební technika, stavební hmoty i ocelář-

ské výrobky. Dále se jedná o textilní průmysl, 

především stroje na zpracování kůže, dodávky 

náhradních dílů, ventilů a armatur.

Vstup na méně známé trhy

Obecně by se dalo říci, že povědomí o  těchto 

trzích je u českých firem velmi malé a je nutno 

připomenout, že proto, aby podnikatel identifiko-

val příležitosti, je nutné do těchto zemí vycestovat 

a do budoucna si zajistit kvalitní místní zastoupení.

Spolupráce s  rozvojovými zeměmi zcela 

pochopitelně zahrnuje pro podnikatele jistá 

nebezpečí, ale do budoucnosti se bez obcho-

dování s nimi nelze obejít, a čím později na tato 

méně tradiční teritoria české firmy vstoupí, tím 

spíše musí počítat s rostoucí konkurencí.

Existuje řada variant možného vstupu do 

ekonomik rozvojových zemí. Postup, přednosti 

i  úskalí mohou objasnit například konzultanti 

Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci, CzechTrade nebo Evropská síť pro 

podporu podnikání. Celosvětový přehled o zají-

mavých projektech vyhlašuje sdružení DEVEX.

Slibné exportní trhy 

Vzhledem k  rostoucí konkurenci na evrop-

ských trzích přitahují české podniky lokality 

méně tradiční a obvyklé, o to však exotičtější. 

Často jsou to regiony, které mohou vzbuzovat 

nejistotu a až přehnaný respekt. Odlišné kul-

turní zvyklosti a  náboženství však v  zemích 

s rozvinutou infrastrukturou nekladou navazo-

vání obchodních vztahů žádné překážky a řada 

českých exportérů to velmi dobře ví. V někte-

rých z těchto zemí lze stavět na historických 

vztazích, které stojí na základech vynikajících 

zkušeností s českými výrobky.

Všechny tyto aspekty se probíraly na kon-

ferenci konané dne 16. 9., kterou organizač-

ně zajistil CzechTrade, v Kongresovém centru 

v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 

na výstavišti v Brně. Přednášející se zaměřili na 

přednosti a rizika spojené s navazováním ob-

chodních vztahů, ale především se projedná-

valy obchodní výzvy a potenciál, který se stále 

ještě pro české výrobce a exportéry otevírá.

Maroko 

Česká republika může těžit z dobrých vztahů 

s touto zemí i z toho, že české výrobky jsou vní-

mány jako velmi kvalitní: „Německá kvalita za 

českou cenu.“ Maroko je velkým trhem, který 

navíc otevírá bránu do celé subsaharské Afri-

ky. V zemi funguje dobře rozvinutý bankovní 

sektor a trh je silně provázaný s Evropskou unií. 

Díky asociační dohodě pro české exportéry pla-

tí nulová či velmi nízká cla. Obchodní příležitosti 

představují:

 ❱ obory spojené s  modernizací infrastruktu-

ry: výstavba dálnic, rekonstrukce železniční 

sítě,  modernizace hromadné dopravy ve 

městech; 

 ❱ zemědělství a potravinářství;

 ❱ dodávky techniky na výstavbu nových farem 

a moderní potravinářský provoz; 

 ❱ zdravotnictví: výstavba a vybavování zdravot-

nických zařízení; 

 ❱ těžební průmysl: nové dobývací technologie, 

investice do geologického průmyslu; 

 ❱ automobilový průmysl: investice či sub-

dodávky komponentů pro místní výrobce 

automobilů;

 ❱ a především energetika: v  roce 2009 byla 

přijata Národní energetická strategie, která si 

za cíl vytyčila, že v roce 2020 by mělo 42 % 

energie pocházet z obnovitelných zdrojů, ze-

jména solárních a větrných. Čeští výrobci se 

již nyní zapojují v tomto sektoru dodávkami 

do klasických elektráren. Marocké obchodní 

prostředí má svá specifika, jednání probíhají 

výhradně na osobní úrovni a způsob komuni-

kace a prezentace je velmi konzervativní. Ob-

chodním jazykem je převážně francouzština 

a termíny jsou často flexibilní. 

Izrael 

Česká republika udržuje s touto zemí velmi 

dobré vztahy. Český export do Izraele tvořil 

v roce 2014 hodnotu 650 milionů USD. Izrael 

je velmi ekonomicky rozvinutá a s výjimkou 

pásma Gazy i bezpečná země. Je poměrně 

dost závislý na dovozech z Evropy, sousedí-

cí země nejsou totiž významnými obchod-

ními partnery. Na rozdíl od levných výrobků 

z  Číny se české výrobky těší velké oblibě 

a Izraeli vyhovují evropské technické normy. 

Co se týče vytypovaných oborů, jedná se 

především o záležitosti spojené s výstavbou 

železniční infrastruktury, o dovoz nových 

technologií, ať už o ICT, nebo nanotechno-

logie, biotechnologie, kompozity, a elektroni-

ku. Je zde i určitý prostor pro potravinářský 

sektor – cukrovinky, čokoláda a  organické 

potraviny. V Izraeli se rovněž velmi investu-

je do výzkumu a do obrany. Co může čes-

ký obchodník čekat? Jednání s izraelskými 

obchodníky jsou velice pragmatická, ostrá 

a rychlá. Na jednání je nutno přicházet velmi 

dobře připraven a na obchodní e-maily rea-

govat okamžitě. Obchodní schůzky probíhají 

v neformálním prostředí a jednacím jazykem 

je angličtina. 

Jihoafrická republika 

Velký potenciál nabízí aktuální rozvoj energe-

tického průmyslu, především výstavba elekt-

ráren či modernizace a servisování stávajících. 

Další zajímavou oblastí je těžební průmysl; 

naleziště vzácných surovin, na příklad platiny, 

poskytují příležitost pro instalace moderních 

těžebních technologií. Automobilový průmysl 

je pro ČR tradiční záležitostí, vývoz aut do JAR 

tvoří 20 % celkového exportu z ČR. 

Egypt 

Obzory se otevírají na poli energetického prů-

myslu, diskutuje se dokonce o vybudování no-

vé atomové elektrárny. Další možnosti jsou ve 

vodním hospodářství a stavebnictví – výstav-

ba bytů, probíhají tendry na výstavbu nových 

dálnic.

Spojené arabské emiráty

Pro obchodníky jsou zemí zaslíbenou, protože 

jsou závislé na dovozech a  dovážejí hlavně 

z EU. SAE intenzivně vyvíjejí snahu vybudovat 

špičkové léčebné centrum pro celou Asii, což 

představuje potenciál především pro dodava-

tele zdravotnické techniky. Čeští exportéři se 

již prosadili v oborech, jako jsou kvalitní sklo, 

dodávky HW a SW (v tomto směru je stále co 

nabídnout), dodávky CNC strojů, nanotechno-

logie a  automobilový průmysl (Škoda Auto). 

Další zajímavou oblastí jsou technologie na 

odsolování mořské vody a výstavba zeměděl-

ských farem. Zájem o obchodní spolupráci je 

ze strany šejků vysoký.

Hledání příležitostí

Na všechny otázky spojené s mapováním tr-

hu a zakládáním poboček odpoví společnost 

CzechTrade a finanční pilíř může zajistit Česká 

exportní banka. Nebojme se proto uhnout z vy-

šlapané cestičky, která vede na exponovaná 

humna, a  hledejme příležitosti i  dál. V  době 

elektronické komunikace a pohodlného cesto-

vání by to neměl být velký problém. 

VZHLEDEM K ROSTOUCÍ 

KONKURENCI NA 

EVROPSKÝCH TRZÍCH 

PŘITAHUJÍ ČESKÉ 

PODNIKY LOKALITY MÉNĚ 

TRADIČNÍ A OBVYKLÉ, 

O TO VŠAK EXOTIČTĚJŠÍ. 

46 říjen 2015

TÉMA: SOFTWAROVÁ PODPORA VÝROBY

Kvalitní CAM a silné technické 

zázemí jako záruka úspěchu

Hospodářský růst zrychluje a český trh značně ožívá. Je však důvod k jásotu? Je tento fakt zárukou úspěchu? To, že nastává 

enormní nedostatek odborných pracovních sil, se dalo očekávat, a je více než jasné, že nás tento problém bude provázet 

mnoho let. Existují faktory, které ovlivnit nedokážeme, ale určité oblasti, jako je modernizace pracovišť a jeho vybavení, 

můžeme plně ovlivnit. A zrovna tyto oblasti mohou mít velký dopad na budoucí úspěch vaší společnosti.  

 LUKÁŠ POUKAR, WWW.DTSPRAHA.CZ  

V
  současné době mohou společnosti 

získávat mnoho zakázek, mohou dopl-

ňovat řady zaměstnanců, ale na druhou 

stranu se paradoxně začíná projevovat absence 

odborníků, kteří jsou schopni výrobním společ-

nostem nabídnout svoji odbornost. S tím spo-

jeným problémem, bránícím dalšímu pokroku 

společnosti, může být i absence moderního 

programového vybavení. 

Není výjimkou, že u CNC obráběcích strojů 

potkáváme pracovníky přeškolené z  oborů 

mnohdy velmi vzdálených strojírenství. V sou-

časné době mají strojírenské společnosti znač-

né potíže při hledání šikovných konstruktérů, 

technologů, programátorů a dalších technic-

kých specialistů. Obtížné je však najít i specia-

listy pracující s moderními aplikacemi (CAD/

CAM softwary), což je v této předigitalizované 

době opravdu paradox. 

Jako zástupce společnosti, která již několik 

let patří k nejvýznamnějším prodejcům CAM 

softwaru, a to nejen v České republice, je pro 

mě více než znepokojivé, že stále řešíme pro-

blémy s  nedostatečným technickým vzdě-

láním skoro každý den. Najít technicky zdat-

ného a navíc zodpovědného jedince se v této 

době rovná opravdovému hledání jehly v kupce 

sena. 

Společnost DTS-Praha, a. s., vstoupila v le-

tošním roce do společenství několika firem 

a stala se partnerem projektu WNT Techno-

logické centrum, které je umístěno ve Vel-

kém Meziříčí a je zároveň sídlem společnosti 

WNT Česká republika. WNT je specialistou 

na nástroje pro obrábění. Technologickým 

centrem je posunut technický a technolo-

gický support zákazníkům o řád výš. Cen-

trum disponuje CNC frézkou a CNC sou-

struhem značky YCM, na kterých je možno 

provádět s využitím nástrojů WNT odborná 

školení v programovacím prostředí Inventor-

CAM. Toto pracoviště je zároveň určeno pro 

testování nástrojů, pro odborná školení jak 

v samotných technologiích, tak v programo-

vání v softwaru InventorCAM a k odborným 

tematickým přednáškám z prostředí třísko-

vého obrábění.

Vzhledem k  tomu, že nedostatkem odbor-

ných pracovních sil vzniká mnoha společnos-

tem řada problémů, je možné využít komplex-

ních služeb tohoto centra, jež dokáže připravit 

alespoň z části potenciálního pracovníka, který 

bude mít na starosti obsluhu CNC, tvorbu tech-

nologií či tvorbu NC programu. Mnohaletými 

zkušenostmi a vznikem společenství několika 

odborníků dokážeme nabídnout fi rmám tech-

nickou podporu „na druhou“. 

Software InventorCAM, který je hladce in-

tegrován do prostředí Autodesk Inventoru a je 

plně asociativní s 3D modelem, si mohou spo-

lečnosti zdarma vyzkoušet. Zájemci o CAD/

CAM software si mohou vyrobit zkušební 

díl a plnohodnotně při tom poznat aplikaci 

InventorCAM. CAD/CAM software Inventor-

CAM umožňuje plně ovládat 3- až 5osé sou-

vislé CNC obráběcí stroje. V současné době 

je možné detailně programovat soustružnic-

ká centra nejenom jednodušší, ale zejména 

složitá multifunkční soustružnicko-frézovací 

centra se složitými kinematikami a nutností 

programování vícera os. Programování sond 

a drátořezů je samozřejmostí. V  současné 

době je též velmi ožehavá oblast produk-

tivního obrábění, které je možné v softwaru 

InventorCAM řešit modulem iMachining. Ten 

je unikátní zejména svým technologickým 

průvodcem, který v maximální míře pomáhá 

programátorům s  automatickým návrhem 

technologií, s návrhem řezných progresiv-

ních podmínek, a tak společnostem nahrává 

v tom, že CAM v takovém případě může ovlá-

dat i méně zkušený programátor, za kterého 

toho většinu řeší samotný software.

Závěrem lze říci, že v budoucnu bude pro 

strojírenské společnosti a zejména jejich od-

borníky více než důležité to, v jakém rozsahu 

a do jaké hloubky budou schopni absorbo-

vat vědomosti. Jakým způsobem promítnou 

tyto nabyté vědomosti do znalostí a jak tyto 

znalosti využijí v praxi. Technická podpora už 

nespočívá v tom, že se zákazníky řeší pouze 

pohyb v aplikaci, ale ti se také učí myšlenky 

a ideje promítat do reálné praxe, pomáhá jim 

se zdokonalovat a je jim více než jen obchod-

ním partnerem. 
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TÉMA: SOFTWAROVÁ PODPORA VÝROBY

Konstrukce přestaly být izolovanými 

ostrovy uprostřed fi rem

Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PDM řešení ve střední Evropě, 

uspořádala – za hlavního partnerství společností Autodesk a Intel – již 12. ročník populární odborné konference CADfórum. 

Přednášky nad praktickými tématy, tradičně vedené přímo řečníky z českých fi rem, doplnily workshopy ukazující nové 

možnosti moderních technologií od Autodesku. Nezapomnělo se ani na vyhlášení soutěže pro nejlepší inovátory, kteří 

obdrželi nejnovější sady aplikací pro pokročilé navrhování.  WWW.CADFORUM.CZ

N
a CADfórum do brněnského hotelu 

Avanti i letos zavítalo 230 odborníků 

se zájmem o počítačem podporované 

navrhování a správu dat. Plný sál lákala pře-

devším možnost vyměnit si praktické poznatky 

s kolegy z oboru – nejen během zajímavých 

přednášek, ale také v  přísálí, kde  probíhala 

výstava partnerů s ukázkami nejmodernějších 

technologií v akci.

„Za tucet let, po která podzimní CADfórum 
pořádáme, přestala být konstrukční oddělení 
izolovanými pracovišti a jsou stále efektivněj-
ší součástí českých fi rem a jejich podnikání. 
Podílejí se na nabídkových řízeních, atraktivní 
prezentaci výrobků, umějí přizpůsobovat výro-
bek na míru konkrétního zákazníka, podporují 
objednávky i servis. Podstatně se zjednodušil 
přenos návrhů do výroby, osvědčilo se on-line 
připomínkování a hladší je i datová komunikace 
s dodavateli a zákazníky,“ připomíná výrazný 

posun Jan Binter, výkonný ředitel akciové 

společnosti CAD Studio. „Tým CAD Studia se 
snaží pomáhat zákazníkům nejen s ohledem 
na samotné konstruování, ale i v rámci jejich 
širšího obchodního modelu. Díky tomu mohou 
tyto společnosti nabízet lepší služby a udržovat 
si vysokou konkurenceschopnost.“

V  programu se nezapomnělo ani na do-

vednostní soutěž konstruktérů v  Autodesk 

Inventoru či stále populárnější workshopy, 

letos nad žhavými tématy digitální továrny, 

správy návrhových dat v cloudu nebo digi-

tálního prototypování od konceptu až po sa-

motnou výrobu. 

Ještě než se dostalo k závěrečnému kula-

tému stolu s  živou debatou, byly vyhlášeny 

výsledky druhého ročníku společné soutěže 

Autodesku a CAD Studia – CAD zdarma pro 

inovátory. Cenu, tedy software v hodnotě 1,5 

milionu korun, si odnesl tým Rada Building 

s projektem Cell Dome. Hned pětice licencí kon-

strukční sady Autodesk Product Design Suite 

2016 v nejvyšší edici Ultimate a s odbornými 

službami CAD Studia se tak uplatní při přípravě 

výroby odvážných stavebních konstrukcí.

Kromě všech účastníků, pro které se již nyní 

začíná chystat 13. ročník CADfóra, patří po-

děkování také partnerům konference: společ-

nostem Autodesk, Intel, HP, Canon, Epson, 

3DConnexion, ZyXEL, AV Media a DTS Praha; 

stejně jako mediálním partnerům: redakcím 

 Prumysl.cz, Konstrukter.cz, 3D-tisk.cz, CAD.cz, 

T+T Technika a trh, Technický týdeník a Stro-

járstvo. Z  konference přinesla reportáž také 

Regionální televize. 

O SPOLEČNOSTI CAD STUDIO

CAD Studio, a. s., je tradičním dodavatelem 

CAD, CAM, PLM a GIS řešení ve střední Ev-

ropě. Portfolio společnosti pokrývá všech-

na profesní řešení v oblastech strojírenství 

a výroby, stavebnictví a architektury, geo-

dézie a mapování, vizualizace a animace 

i  geografických informačních systémů 

pro správu majetku a infrastruktury. V na-

bídce CAD Studia zákazníci najdou rovněž 

hardware související s poskytovanými ře-

šeními a komplexní služby, včetně odborné 

technické podpory.

CAD Studio, součást holdingu AutoCont, 

je nejvýznamnějším partnerem společ-

nosti Autodesk v České a Slovenské re-

publice a  držitelem certifi kací Platinum 

Partner.  

Více informací: www.cadstudio.cz, www.

cadforum.cz, blog.cadstudio.cz, facebook.

com/CADstudio.
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KONSTRUKTIONS- UND 

 PRODUKTIONSSOFTWARE
Eine separate Beilage im A4-Format, Neu-

heit des Jahres 2014. Sie erscheint einmal 

pro Jahr in der erhöhten Auflage, wird auch 

separat und als Beilage der Zeitschrift 

Technik vertrieben. Sie bietet eine ausführ-

liche Übersicht über das aktuelle Angebot 

im Bereich Softwareunterstützung in der 

Produktion von der Konstruktion bis zum 

kompletten Lebenszyklus des Produktes an. 

 Konstrukční a výrobní soft ware
speciální příloha časopisu Technický týdeník24 .  2 .  2 0 1 5

6/  JAKÝ BUDE 
DALŠÍ VÝVOJ 
DIGITÁLNÍCH 
TECHNOLOGIÍ?

Odhad agentury Gartner 
pro nejbližší léta

8/  KONFERENCE 
SOLIDWORKS 
WORLD 2015

Nastává doba masové 
customizace

10/  SPOLEČNÉ 
NAVRHOVÁNÍ / 
CONCURRENT 
ENGINEERING

Nové produkty nejlépe 
vznikají v tandemu se 
zákazníkem

18/  VIRTUÁLNÍ 
ZPROVOZNĚNÍ

Simulační nástroj MCD 
přináší úsporu času i peněz 

22/  NOVINKY 
V SYSTÉMU 
EDGECAM

Hrubovací technologie 
Waveform i pro 
multifunkční stroje

27/  PRODUCTIVITY+ 
ACTIVE EDITOR 
PRO

Generátor měřicích cyklů 
pro obráběcí stroje 

29/  ANKETA 

Softwarová řešení 
pro multifunkční CNC 
obráběcí stroje  
 str. 19–28

SCHNEIDWERKZEUGE UND 

SPANNZEUG
Eine separate Beilage im A4-Format, Neu-

heit des Jahres 2014. Sie erscheint einmal 

pro Jahr in der erhöhten Auflage, wird auch 

separat und als Beilage der Zeitschrift Tech-

nik vertrieben. Sie beschäftigt sich im Detail 

mit dem Bereich Zerspanungswerkzeuge 

und Spannzeug. Außer der Übersicht des 

Produktionssortiments finden Sie hier auch 

Profile der Unternehmen und Ergebnisse 

der Forschung und Entwicklung in diesem 

Bereich.

 Řezné nástroje a upínání
speciální příloha časopisu Technický týdeník2 1 .  0 4 .  2 0 1 5

14/  NOVÝ 
DRAGONSKIN 
PRO FRÉZOVÁNÍ

Společnost WNT 
navazuje na úspěšnou 
řadu Dragonskin pro 
soustružení 

16/  ISCAR V ROCE 2015

Firma, kde „inovace nikdy 
nekončí“

22/  KOMPLEXNĚ 
K VYŠŠÍ 
PRODUKTIVITĚ

Management nástrojů 
Walter Multiply 

 26/  DURATOMIC, 
REVOLUČNÍ 
VÝKON PŘI 
SOUSTRUŽENÍ 
OCELI 

Společnost Seco přidala 
nové funkce

28/  ROTANA 
TECHNOLOGICKY 
POSILUJE

Také letos jsme navštívili 
úspěšného českého  
výrobce monolitních 
rotačních nástrojů

30/  STROJE MAZAK 
A NÁSTROJE 
WALTER

Seminář s praktickými 
ukázkami obrábění oceli 
a litiny

„Firma jde buď nahoru, 
anebo dolů. Je omyl 
si myslet, že lze udržet 
status quo.“
Rozhovor s Ing. Petrem Benešem, MBA, čtěte na str. 8–11

TECHNOLOGIE DER 

 KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
Eine separate Beilage im A4-Format, die 

2014 bereits den 20. Jahrgang vollendete. Sie 

erscheint zweimal pro Jahr in der erhöhten 

Auflage aus Anlass der Messen Chemplast 

Nitra, MSV bzw. Plastex Brünn, FAKUMA, K. 

Sie bietet eine Übersicht über den aktuellen 

Stand im Bereich Kunststoffmaschinen und 

Zubehör, Produktionstechnologien, Werk-

stoffe und Software. Ausführlich widmet sie 

sich auch der Forschung und Entwicklung in 

diesem Bereich.

 Technologie zpracování plastů
speciální příloha časopisu Technický týdeníkZ Á Ř Í  2 0 1 5

Technologie 

forem 

Temperační 

technika 

Chladicí 

technika 

Technologie  

vody 

Servis 

gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH 
Scherl 10 · D-58540 Meinerzhagen 
el.  +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-156  

info@gwk.com · www.gwk.com 

Zastoupení pro Českou a Slovenskou  
republiku: Ing. Jiří Rejhon, CSc.  
el.  +420 602 208 202  

e-mail: jiri@rejhon.cz 

Systémové chlazení a temperace.
Po celém světě.
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TECHNISCHES WOCHENBLATT
Eine technische Zeitschrift mit einer Tradition 

von 62 Jahren. Sie informiert über Forschung, 

Entwicklung und Neuerungen sowie über 

Trends in der Produktion und über neue 

Produkte in den meisten Branchen der Indust-

rieproduktion mit Fokus auf Maschinenbau 

und Kunststoffverarbeitung. Sie bietet auch 

spezialisierte, nach einzelnen Zweigen aus-

gerichtete Beiblätter an, die sich den Fragen 

der jeweiligen Branchen gründlicher widmen. 

In jeder Ausgabe gibt es die regelmäßigen 

Rubriken Energie und Wärme, Kunststoffe 

und Autosalon TT.
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Již 63 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu...

Putovní výstava EMO, jejíž ochrannou 
známku vlastní CECIMO, si zvolila Mila-
no jako jedno z míst konání, které se stří-
dá s Hannoverem v poměru 1 : 2. Již 6 mě-
síců před zahájením samotné výstavy 
EMO Milano 2015 bylo rezervováno více 
než 110 000 m2 čisté výstavní plochy. Již 
před půl rokem tedy byl překonán výsle-
dek z minulého ročníku veletrhu EMO Mi-
lano (2009), který obsadil 95 000 m2 vý-
stavních ploch. I  když konečná čísla ješ-
tě nejsou k  dispozici a  budeme si na  ně 
muset počkat až po  skončení veletrhu, 
je jisté, že letošní ročník překročí hranici 
120 000 m2.

Letos se očekává, že se tohoto význam-
ného veletrhu zúčastní až 1600 společnos-
tí z celého světa. Nejvíce jich pochopitelně 
je z Itálie, kterou těsně následuje Německo. 
Na třetím místě jsou z hlediska počtu vysta-
vovatelé z Tchaj-wanu. Ty pak následuje Čí-
na a Švýcarsko. 

Sály výstaviště FieraMilano Rho-Pero hos-
tí v těchto dnech největší továrnu na světě, 
kde jsou prezentovány obráběcí stroje, robo-
ty, automatizace, aditivní výroba, mechatro-
nická řešení a ostatní pomocné technologie. 
Reprezentují mezinárodní produkci tohoto 

odvětví, tedy odvětví, které lze vyčíslit na 
64 miliard eur.

„EMO bylo vždy považováno za  nejvý-
znamnější akci zaměřenou na výrobní sub-
jekty světového zpracovatelského průmyslu, 
která jim dává možnost získat nejnovější in-
formace o nových výrobních technolo giích,“ 
uvedl Pier Luigi Strepavara, jmenovaný 
CECIMO generálním komisařem EMO Mila-
no 2015. „Je to také proto, že jsme se rozhodli 
zařadit do technologického indexu produktů 
této přední mezinárodní výstavy v tomto od-
větví aditivní výrobu, která představuje jed-
nu z technologií, jež se budou v budoucnu 
stále více rozvíjet a kterým bude veletrh vě-
novat zvláštní a hlubokou pozornost.“

Až 150 000 návštěvníků z asi 100 zemí – 
to jsou čísla, která se pravděpodobně dozví-
me v závěrečné zprávě z veletrhu EMO Mila-
no 2015. Letos se koná souběžně s výstavou 
EXPO 2015. Při této příležitosti se Milano 
pyšní masivní rekonstrukcí města a doprav-

ními opatřeními na zlepšení plynulosti do-
pravy, zvláště díky posílení veřejné dopravy.

Také díky přímému propojení s výstaviš-
těm FieraMilano Rho-Pero mohou návštěv-
níci EMO snadno obohatit svůj odborný 
program o návštěvu světové výstavy EXPO 

a  obráceně. V  tomto ohledu tedy souběh 
dvou událostí vytváří skutečně zajímavou 
synergii pro stovky tisíc návštěvníků, přijíž-
dějících v těchto dnech do Milana ze všech 
koutů světa.

„Jako organizátoři této výstavy,“ pokra-
čuje Pier Luigi Strepavara, „jsme se zavázali 

k transformaci souběhu dvou veletrhů, tak-
že jsme naplánovali řadu navazujících akcí 
a zavedli řadu nových služeb. Příkladem je 
program Hospitality, který průběžně aktua-
lizuje možnosti ubytování v Milanu a okolí, 
včetně parkování apod.“ 

ČESKÁ ÚČAST 
Za Českou republiku se veletrhu účastní 

26 fi rem včetně Svazu strojírenské techno-
logie (který reprezentuje celkem 46 svých 
členů) na ploše více než 1800 m2. Česká re-
publika se aktuálně pohybuje na  6. místě 
v celosvětovém měřítku a na 4. místě v Ev-
ropě ve spotřebě obráběcích a tvářecích stro-
jů na „hlavu“, což svědčí o významu oboru 
v naší ekonomice. Z hlediska exportu zaují-
má 13. místo na světě, v produkci 15. ve svě-
tovém žebříčku a 8. místo v Evropě. 

ZAMĚŘENO NA ADITIVNÍ VÝROBU 
V rámci veletrhu EMO Milano 2015 pořádá 

Italská asociace aditivních technologií (AI-
TA – ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLO-
GIE) za podpory MISE, italského Minister-
stva pro rozvoj průmyslu, a ICE, Italského in-
stitutu pro zahraniční obchod, řadu iniciativ 

zaměřených na aditivní výrobu. Tato akti-
vita je cílená především na stavitele strojů, 
servisní střediska apod., tj. na všechna pra-
coviště, kde se aditivní výroba uplatňuje. 
Cílem je ukázat praktická řešení založená 
na tomto inovativním způsobu výroby a je-
ho aplikační potenciál v oblasti strojírenské 
výroby.

PROGRESIVNÍ TCHAJ-WAN
Na letošním ročníku největšího světového 

veletrhu obráběcích strojů EMO 2015 opět 
doslova září Tchaj-wan. Tchaj-wan je jedním 

z  největších výrobců obráběcích strojů na 
světě a díky rychle postupujícím inovacím 
v oboru obráběcích a tvářecích strojů, odlit-
ků, přesných nástrojů a automatizační tech-
niky jeho celosvětový podíl na trhu neustále 
roste. V Milaně můžete v těchto dnech vidět 
kolem 200 předních výrobců na Tchaj-wa-
nu, včetně takových jmen jako je Chevalier, 
Hartford, YCM nebo Accuway.

Poněvadž celosvětová poptávka po obrá-
běcích strojích podle předpovědi trvale roste 
navzdory globálnímu zpomalení ekonomic-
kého růstu, je důležité, aby výrobní společ-
nosti maximálně pracovaly na maximální 
efektivitě rozsahu a kvality výroby. To je fi lo-
sofi e, kterou tchajwanské fi rmy na veletrhu 
propagují a snaží se zde přesvědčit návštěv-
níky o vysoké spolehlivosti a výrobní efekti-
vitě svých strojů.

Mezi oblasti, na  něž se výrobci z  Tchaj-
-wanu, účastníků EMO Milano 2015, nej-
více zaměřují, patří zvláště CNC soustru-
hy, soustružnická centra a obráběcí centra, 
hydraulické lisy a zpracování kovů, vysoce 
přesná vřetena, otočné stoly a lineární ve-
dení, přesné nástroje a specializované stroj-
ní součásti.  /cej/

www.schunk.com

» Světová výstava EMO 
   se vrátila do Itálie   str. 29–32

Z obsahu čísla 19

CNC invest, s. r. o.

www.cnc-invest.cz

V pondělí 5. října se po 6 letech otevřely brány světové výstavy obráběcích strojů a jejich 
příslušenství EMO na prestižním výstavišti FieraMilano. Ukončena bude v sobotu 10. října. 
Pořadatelem veletrhu je jako tradičně CECIMO – Evropská asociace pro obráběcí stroje.

Za Českou republiku se výstavy EMO 2015
účastní 26 fi rem včetně Svazu strojírenské 
technologie (který reprezentuje celkem 46 fi rem) 
na ploše více než 1800 m2.

3 / JAPAN BUSINESS 
V PRAZE

Prezentuje se 10 skvělých 
fi rem

 13 / PLASTY

Technické plasty bez halogenů

21/ ENERGETIKA 
A TEPLO

České teplárny urychleně 
modernizují

MSV TÄGLICH
Die offizielle „Messezeitung“ der Internati-

onalen Maschinenbaumesse in Brünn. Für 

Besucher und Aussteller bereiten wir für die 

ganze Dauer der Ausstellung die gedruckten 

Tagesnachrichten plus eine Nullausgabe 

vor, die ca. 3 Wochen vor dem Beginn der 

Veranstaltung erscheint. Der Vertrieb an alle 

Aussteller und Besucher der Messe wird 

täglich sichergestellt, gleich am Messetor.

z obsahu

DENNĚ
OF IC IÁLN Í  ZPRAVODAJSTV Í  Z 57. MEZ INÁRODNÍHO STROJ ÍRENSKÉHO VELETRHU

www.techtydenik.cz www.bvv.cz www.businessmedia.cz

čtvrtek 17. 9. 2015

Vydává: 
Business Media CZ, s. r. o., 
a Veletrhy Brno, a. s.,
u příležitosti 57. MSV Brno 2015

Uzávěrka tohoto čísla: 
16. září 2015.

Zodpovědní redaktoři:
Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.
(Technický týdeník)
andrea.cejnarova@bmczech.cz
tel.: +420 725 790 674

Ing. Jiří Erlebach 
(Veletrhy Brno)
jerlebach@bvv.cz

Jazyková korektura a překlad:
Mgr. Šárka Dolanská
STAR Czech s.r.o.
tel.: +420 608 320 100
tel.: +420 724 232 347

Design: Tomáš Čáha

Unikátní exponáty na největší 
české výstavě 3D technologií
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Fórum Průmysl 4.0 

Obráběcí stroje 
a nástroje  
na 57. MSV

Business Den  
Ruské federace

Falzifikáty 
průmyslových 
komponent

3
4

5

7

MSV 2015

V návaznosti na ohrom-
ný úspěch výstavy „Svět 
3D technologií“, kterou 
společnost MCAE Sys-
tems uspořádala loni 
ve spolupráci se svými 
partnery na Mezinárod-
ním strojírenském vele-
trhu v Brně, se tato udá-
lost letos dočká svého 
zopakování pod názvem 
„MCAE 3D expo / Svět 
3D technologií“ – s no-
vými exponáty a v ještě 
větším měřítku.
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Japonský „veletrh naruby”  
se vrátil do České republiky

Chvíle uvolnění do ve-
letržního shonu vnes-
la úterní Industry Night 
s účastníky soutěže  
Zlatá medaile a dalšími 
významnými hosty. Je-
jí součástí byl i koncert 
skupiny Elko Band.

MEDIZINTECHNIK
Die selbstständige, seit 2014 zweimal 

jährlich herausgegebene Zeitschrift knüpft 

an die erfolgreiche TT-Sonderbeilage an, 

die fünf Jahre unter dem Namen „Medicíns-

ká výroba“ erschienen ist. Spezialisierte 

Beilage im A4-Format, gewidmet der For-

schung, Entwicklung und Herstellung von 

Gesundheits- und Labortechnik sowie von 

Hilfsmitteln für das Gesundheitswesen. Die 

Zeitschrift wird vorwiegend separat direkt 

an die Zielgruppe sowie als Beilage der 

Zeitschrift Technik vertrieben.

Simulace:
3D model srdce, který 
realisticky reprodukuje jeho 
mechanické a elektrické 
chování 

Výzkum:
Vědci z ČVUT pracují na 
výzkumu léčby rakoviny 
čistým 223radiem

Rozhovor:
„Dobrý lékař, a zvláště 
onkolog, musí být i dobrým 
psychologem,“ říká přednosta 
Kliniky radiační onkologie 
prof. Pavel Šlampa

Včasná 
diagnostika:
podmínka 
úspěšné léčby

červen 2015Cena: 49 Kč / 1,80 €

www.technickyportal.cz

TECHNISCHES PORTAL
Das Internetportal unter www.techni-

ckyportal.cz gibt es seit 2014. Es ist ein 

gemeinsames Projekt der Zeitschriften 

Technický týdeník, Technik und Medicínská 

technika. Auf dem Portal finden Sie tech-

nische Tagesnachrichten, eine Vorschau 

auf Veranstaltungen, Firmenpräsentati-

onen, Serien, Videos und Informationen 

über Zeitschriften und ihre Redaktionen, 

einschließlich der Vorschau auf neue Aus-

gaben und des kompletten Archivs.


