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Časopis Technik management je odborný technicky zaměřený 

měsíčník určený pro střední a vyšší podnikový management. 

Rozebírá hlavní průmyslové trendy, prezentuje novinky z  oblasti 

ICT, průmyslové automatizace i výrobních technologií. Průběžně 

přináší informace ze stěžejních světových veletrhů zaměřených na 

strojírenství, elektrotechniku a elektroniku. Pravidelnou součástí 

každého vydání jsou ekonomické analýzy, profi ly osobností a kapitoly 

z teorie managementu a fi remního řízení.
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3 15. 2. 24. 2. 8. 3. Automatizace, robotika 

(při příležitosti veletrhu 

AMPER Brno)
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Firmy, které inspirují (uzávěrka 8. 2.)
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5 19. 4. 28. 4. 10. 5. Digitalizace výroby (v návaznosti 

na veletrh Hannover Messe)

6 17. 5. 26. 5. 7. 6. Export a nové zahraniční trhy

7–8 12. 7. 21. 7. 2. 8. Financování výroby
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12 29. 11. 1. 12. 13. 12. Věda, výzkum, inovace
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FORMÁTY (v mm) a ceník inzerce (v Kč bez DP)

2/1 2/1 1/11/1 2/3 2/3
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1/2 1/2

1/3 1/3

1/3
1/3

1/4
1/4

1/4 1/6

1/6 1/8

2/1 1/1 2/3 1/2

čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo

420 x 297 384 x 252 210 x 297 178 x 252 135 x 297 117 x 252 210 x 144 178 x 124

104 x 297 86 x 252

102 000 Kč 55 000 Kč 36 000 Kč 28 500 Kč 

1/3 1/4 1/6 1/8

čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo zrcadlo zrcadlo

74 x 297 56 x 252 210 x 80 178 x 60 56 x 124 41 x 124

210 x 104 178 x 84 86 x 124 178 x 40

19 000 Kč 15 250 Kč 10 250 Kč 8 150 Kč

SLEVY

OPAKOVÁNÍ SLEVA OPAKOVÁNÍ SLEVA

2–5x 5 % Agenturní sleva 15 %

6–9x 10 % Vkládaná inzerce 20 000 Kč

POKUD JE INZERCE NA ČISTÝ FORMÁT, NASTAVIT MINIMÁLNĚ 5 MM SPADÁVKY, OŘEZOVÉ ZNAČKY NEJMÉNĚ 4 MM 

OD ČISTÉHO FORMÁTU.

PŘÍPADNÉ GRAFICKÉ DOPRACOVÁNÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH INZERÁTŮ PROVEDEME ZDARMA

CENÍK INZERCE (v Kč bez DPH)

FORMÁT CENA

2. strana obálky 65 000 Kč

3. strana obálky 60 000 Kč

4. strana obálky 75 000 Kč

STORNO

Do data uzávěrky inzerce bez poplatku

Po datu uzávěrky inzerce 100 %

POZDĚJI NELZE STORNOVAT STORNO POUZE PÍSEMNĚ
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V termínu od 3. do 7. 10. proběhlo na brněnském výstavišti tradiční setkání českých 

a zahraničních průmyslových firem. Tohoto již 58. ročníku MSV se zúčastnilo  

1 711 firem na ploše 44 000 m2, což je nejvíce od roku 2012. Zvýšená návštěvnost 

i chuť nakupovat je odrazem růstu poptávky po nových průmyslových řešeních 

a technologiích ze strany průmyslu.

Hlavním tématem letošního ročníku 

byl stejně jako loni vyhlášen Prů-

mysl 4.0, který je nastupující čtvrtou 

etapou průmyslové revoluce a letos byl 

poprvé prezentován přímo v expozicích 

vystavovatelů v podobě automatizace, 

robotizace, digitalizace a přenosu in-

formací. Stěžejním tématem letošního 

MSV byla především průmyslová auto-

matizace napříč obory, protože trans-

fer technologií a inovací do praxe je 

klíčovým faktorem budoucího úspěchu 

všech firem ve světové konkurenci. 

Mimořádně vysoká byla účast zahra-

ničních firem, která dosáhla 50 %. Fir-

my přicestovaly z 35 zemí světa a nej-

větším zahraničním vystavovatelem 

bylo již tradičně Německo, které bylo 

zastoupeno více než 250 vystavovateli, 

a účast německých firem ještě posilova-

la česká zastoupení firem s německým 

původem.

První den veletrh navštívili prezident re-

publiky Miloš Zeman, předseda Senátu 

Parlamentu ČR Milan Štěch a předseda 

vlády Bohuslav Sobotka, vicepremiér 

a ministr financí Andrej Babiš a další 

ministři české vlády, ministr hospo-

dářství Slovenské republiky Peter Žiga, 

hejtmani českých krajů, velvyslanci, se-

nátoři a poslanci, rektoři vysokých škol 

i představitelé odborných asociací z ČR 

i zahraničí. Partnerskou zemí ročníku 

MSV 2016 se stala Čína, která v největ-

ším pavilonu Brněnského výstaviště 

představila významné čínské holdingy 

a technologické firmy, např. China Rail- 

ways, Aviation Industry Corporation of 

China, Yanfeng Automotive Interiors 

of SAIC Motor Corporation, Shanghai 

Electric a řadu dalších. 

Přihlášené nejlepší exponáty se uchá-

zely o prestižní Zlaté medaile MSV. Od-

borná hodnotitelská komise udělila šest 

hlavních cen, které získaly výrobky spo-

lečnosti Xi‘an Shaangu Power (Čína), 

Tajmac-ZPS, NenoVision, KUKA Roboter, 

LA composite a MEPAC CZ. 

Zaznamenána byla rekordní návštěv-

nost veletrhu. Jen za první čtyři dny 

prošlo branami výstaviště 72 500 osob 

a celkový počet návštěvníků překročil 

hranici 80 tisíc, což je nejvíce za posled-

ních sedm let. /IS/

Ohlédnutí za letošním   

výstavy a veletrhy

3000 m2 
Celková výstavní plocha Číny činila  

3 000 m2 a vystavovalo zde 150 firem.

72 500  
Branami výstaviště prošlo 72 500 osob 

a celkový počet návštěvníků překročil  

hranici 80 tisíc, což je nejvíce  

za posledních sedm let.
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automatizace a robotizace

Japonská robotika 
na MSV 2016  

Japonské roboty paroboty pabotyy pay p tří jednotří j značně 

k nejvysppěleělěleělejělejělejělejším njelěleejě a světěětěěětě.tě.tě. ětěětttětětěě.v Robotika 

má v JapapppoJapppapap nsku silnou tradiicdiiccicici 

a japonsnsssks é vládní programyyy yy robotiku 

velmi podododododpododddodporují. Říká se, že e e 60 %e 6e e e ee

všech robobbotůotůotů najdeotůotůottů tů ntttů me prpráprávě práprávěe prápre ppree p na 

území tohoto asijso asijskéhokého státo u.

Je proto zcela jasné, že součástí kaž- 

dého moderního průmyslového ve-

letrhu musí být i prezentace Japonska 

jako guru robotiky. Na MSV 2016 uspo-

řádala japonská agentura zahraničního 

obchodu JETRO konferenci, jejímž hlav-

ním programem byly trendy v oblasti 

robotiky a internetu věcí. Konferenci 

uvedl generální ředitel JETRO Tadaši Mu-

rakami a hovořili zde významní zástupci 

tohoto oboru z ČR i Japonska. Na konfe-

renci pochopitelně zaznělo, že Česká re-

publika je vyspělou průmyslovou zemí, 

a přední japonští výrobci proto mají vel-

ký zájem kooperovat jak s její výrobní, 

tak i výzkumnou sférou. 

S novinkami svého portfolia vystoupili 

představitelé českých poboček společ-

ností Mitsubishi Electric Europe, Fanuc 

Czech, DMG Mori Czech a Yaskawa. 

O aktuální situaci české robotiky a Prů-

myslu 4.0 hovořil Jiří Krechl, vedoucí od-

dělení podpory výzkumu a vývoje agen-

tury CzechInvest, který konstatoval: 

„Průmysl 4.0 je vlak, který si nesmíme 

nechat ujet, a spolupráci s japonskými 

firmami proto vnímáme jako velkou pří-

ležitost. Perspektivní oblastí spolupráce 

je především rozvoj umělé inteligence 

a kybernetická bezpečnost.“

Zvláštním hostem konference byl vel-

vyslanec Japonska v České republice 

Tecuo Jamakawa, který zdůraznil, že 

japonská vláda věnuje oblasti robotiky 

velké úsilí a všestranně podporuje také 

zahraniční spolupráci. „Japonsko je vel-

mi industrializovaná země a s Českou 

republikou máme mnoho společného. 

Nedisponujeme bohatými přírodními 

zdroji, a proto se zaměřujeme na výrobu 

s vysokou přidanou hodnotou využívají-

cí vyspělé technologie,“ prohlásil Tecuo 

Jamakawa.

Robotický trh v Japonsku by měl podle 

očekávání v letech 2015–2020 vzrůst až 

čtyřnásobně. V současnosti sice převa-

žuje výroba průmyslových robotů, ale 

konference potvrdila, že v následujících 

letech se do popředí zájmu dostanou ta-

ké servisní roboty pro využití v dopravě, 

distribuci a zdravotní péči.  /IS/

V České republice aktuálně půso-

bí 230 japonských firem a z toho 

98 jich provozuje na tomto úze-

mí výrobní závody. 80 % těchto 

firem produkuje výrobky pro au-

tomobilový průmysl.
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Festo: Aplikace Průmysl 4.0

Implementace Průmyslu 4.0 je pokračující proces, který s sebou nese nutnost 

překonávat řadu překážek, ale současně nabízí velký potenciál pro průmysl 

automatizace. Společnost Festo pochopila tuto skutečnost již na samém začátku. 

Klíčovými prvky průmyslové digita-

lizace jsou jednotlivé komponen-

ty, které v rámci celého systému mezi 

sebou vzájemně komunikují a mohou 

samy sebe usměrňovat a řídit. Výrazně 

se dnes ale mění i role zaměstnanců 

– od čistého řízení strojů až po řešení 

složitých problémů a zlepšování celých 

procesů. Při formování výroby budouc-

nosti se proto Festo strategicky zamě-

řuje na trojici tvořenou novými techno-

logiemi, moderním školením a dalším 

vzděláváním a soustředěním se na lid-

ské zdroje.

Pro výrobní společnosti působící v ze-

mích s vysokými příjmy Průmysl 4.0 

poskytuje příležitost pro zachování 

konkurenceschopnosti v globálním 

měřítku. „Mluvíme zde o transformaci 

průmyslové výroby do plně propoje-

ných a flexibilních výrobních systémů. 

Chceme-li zůstat konkurenceschopní, 

musíme převzít iniciativu v duchu in-

vence, který je pro nás charakteristic-

ký, a tomuto novému vývoji dát tvar,“ 

říká prof. Peter Post, vedoucí oddělení 

podnikového výzkumu a technologie 

společnosti Festo. „Témata, na která se 

budeme muset v budoucnosti zaměřit, 

jsou komunikace, jakož i standardizace, 

bezpečnost a zabezpečení a individuali-

zace; stále pak přetrvává důraz na pro-

duktivitu a kvalitu. Rovněž aspekt no-

vých pracovních světů a kvalifikací bude 

stále důležitější.“

Základem je digitalizace
Tato transformace ve světě výroby je 

založena na digitalizaci, která je klíčo-

vým prvkem slučujícím virtuální a reálné 

světy. Prof. Post zde vidí velký potenciál: 

„Digitalizace vede k růstu počtu inteli-

gentních produktů. V budoucnu budou 

jednotlivé prvky celkového systému 

schopny komunikovat mezi sebou na-

vzájem a samostatně samy sebe řídit. 

Jsou jádrem průmyslové digitalizace 

a výrobní proces podporují prostřednic-

tvím rozšířených funkcionalit – od kla-

sických aspektů, jakými jsou produktivi-

ta a kvalita, až po narůstající individuali-

zaci.“ Festo pracuje v úzké spolupráci se 

svými zákazníky na vývoji nových kon-

ceptů a obchodních modelů – od vývo-

je komunikace vybavující komponenty 

decentralizovanou inteligencí přes je-

jich integraci do nadřazených automa-

tizačních prostředí až po nové servisní 

modely.

In-house výroba
Specialista na automatizaci uvažuje 

o Průmyslu 4.0 nejen z hlediska svých 

výrobků, ale také z hlediska svých vlast-

reportáž

Digitalizace je klíčem k zasíťované, 
flexibilní výrobě budoucnosti

Plně automatizovaný skladovací systém 

umožňuje zpracování velkých objemů ob-

jednávek s maximální účinností.

Profesor Peter Post

vedoucí oddělení podnikového výzkumu 

a technologie společnosti Festo
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ních výrobních procesů. Pilotní projekt 

Festa již nějaký čas běží v jeho novém 

technologickém závodu v Ostfildernu-

-Scharnhausenu (o kterém jsme letos 

již v našem časopise psali). Řadu prvků 

splňujících kritéria Průmyslu 4.0 ale na-

lézáme i v dalších moderních závodech 

Festa po celém světě a tento započatý 

trend se dále velmi dynamicky rozvíjí.

Nové RSC centrum 
v Masonu
Krásným příkladem aplikace tezí Prů-

myslu 4.0 ve vlastní výrobě je nový 

montážní závod a logistické a školicí 

centrum, které Festo otevřelo v říjnu t. r. 

v americkém městě Mason blízko Cinci-

nnati v Ohiu. RSC centrum je navrženo 

tak, aby se dokázalo pružně přizpůso-

bovat budoucímu růstu na trhu NAFTA 

(USA, Kanada a Mexiko) a později výraz-

ně podporovat očekávaný růst v Mexi-

ku, které se stává uznávaným centrem 

automobilového průmyslu. 

Nový závod v Masonu distribuuje širo-

kou škálu produktů – více než 18 000 

různých typů pohonů, motorů, regulá-

torů, ventilů, senzorů nebo systémů pro 

zpracování obrazů založených na tech-

nologiích Festo – a funguje tedy po-

dobně jako německý centrální sklad se 

standardními OPS (Order Picking Sys-

tem) moduly Witron, které byly uprave-

ny přesně podle speciálních požadavků 

zákazníka.

Logistika a montáž
Impozantní je zejména sedm vysoce 

účinných vyskladňovacích stanic včet-

ně přiřazených následných balicích 

stanic. Tyto stanice byly vyvinuty podle 

přísných ergonomických specifikací. 

Každá pracovní stanice je schopna vy-

zvednout až čtyři zákaznické objednáv-

ky najednou. Během pracovní doby tedy 

lze bezchybně zabalit celkem až 10 000 

objednaných položek a včas je odeslat 

zákazníkům. 

Deset ostrovů skladového systému s au-

tomatickým vyhledáváním (AS/RS) se 

65 000 pozicemi pro krabice, do kterých 

se vejde i několik zakázek najednou (po-

dle velikosti), vytváří přes síť dopravníko-

vého systému prostředí pro vyzvedávání 

a balení zboží. Integrovaný sekvenční 

systém s vyrovnávací pamětí zajišťuje 

nejlepší postup odesílání objednaného 

zboží na balicí stanice a optimální vytí-

žení všech pracovních míst. 

Z pohledu montážních kapacit customi-

zované automatizace představuje cus-

tomizovaná logistika dokonalé propojení 

logistiky a montáže. Je to dobrý příklad 

tzv. success story: customizované pro-

dukty se kompletují v blízkosti logistiky. 

Poněvadž všechny prodejní díly se skla-

dují nebo dodávají právě v tomto místě, 

montáž se svými pracovními stanicemi 

má přímý přístup ke všem komponen-

tům a dodavatelské kanály jsou pouze 

minimální. Zaměstnanci tak mohou 

okamžitě reagovat na specifické poža-

davky zákazníků a objednané produkty 

mohou zkompletovat a připravit k ode-

slání tak rychle, jak jen to je možné. 

/Andrea Cejnarová, Mason/

RSC 
centrum
Festo otevřelo v říjnu t. r. v americkém měs-

tě Mason blízko Cincinnati v Ohiu nové RSC 

centrum.
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TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY

1.  PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)
Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe InDesignu, Illustra-
toru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je inzerce na čistý formát) obsahovat minimálně 5 mm spadáv-
ky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC 
profily, OPI informace.
2.  BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, pokud je inzerce na čistý formát, musí obsahovat mini-
málně 5 mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi (minimálně 200 dpi) při 
100% velikosti.
3.  VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN
Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujed-
nání).
Pokud je inzerce na čistý formát, nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat 
objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).
4.  DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). V případě nedodržení stan-
dardu ISO 12647-2:2013 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadova-
nou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.
Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily tiskového 
standardu ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k 
tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.
Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 5 a 6.
Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB a FireWire (IEEE 1394) discích, elektronickou poštou, přes FTP server (přístup na 
vyžádání), přes www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.

Podklady pro článkovou prezentaci ve formátu Word:
1 tisková strana A4 = 4 000 znaků, 1/2 tiskové strany = 2 500 znaků
Na každý obrázek umístěný do článku je nutno odečíst z rukopisu cca 1000 znaků.
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BUSINESS MEDIA CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, tel.: 225 351 458, 725 790 674

e-mail: info@bmczech.cz
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Bc. David Rojíček

mobil: 774 488 427

david.rojicek@bmczech.cz

Ing. Jaromír Milický

mobil: 725 573 103

jaromir.milicky@bmczech.cz

Ing. Tamara Raidová

mobil: 602 216 957

tamara.raidova@bmczech.cz
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KONSTRUKČNÍ 

A VÝROBNÍ SOFTWARE
Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 

1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuo-

vaná také samostatně a jako příloha časopi-

su Technik management. Podává podrobný 

přehled aktuální nabídky v oboru softwarové 

podpory výroby od konstrukce až po celý 

životní cyklus výrobku. 

 Konstrukční a výrobní soft ware
speciální příloha časopisu Technický týdeník1 .  b ř e z n a  2 0 1 6

6 / VELKOU DEVIZOU 
FIRMY JSOU 
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Rozhovor s Jiřím Karasem 
ze společnosti Siemens

7 / TRADIČNÍ 
A MODERNÍ 
TECHNOLOGIE

Na scénu přicházejí hybridní 
stroje

9 / DONE-IN-ONE

Jedna platforma, řada 
předností

10 / DMG MORI 
ROZŠIŘUJE 
NABÍDKU

Německo-japonská fi rma 
otevírá nové perspektivy

14 / O CO JDE 
V DIGITÁLNÍ 
TOVÁRNĚ

Výroba jako služba

22 / TOYOTA 
NA RALLYE DAKAR

Klíčová role softwaru 
Edgecam při přípravě vozů

36 / SLÉVÁRENSKÉ 
SIMULACE 
PROCAST

Čtvrtstoletí špičkové kvality

Hybridní výroba, 
3D tisk               str. 7–14

ŘEZNÉ NÁSTROJE A UPÍNÁNÍ
Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 

1x ročně v navýšeném nákladu, je distri-

buovaná také samostatně a jako příloha 

časopisu Technik management. Věnuje 

se podrobně oboru řezných nástrojů pro 

třískové obrábění a upínání. Kromě přehledu 

výrobního sortimentu zde naleznete profily 

firem a výsledky výzkumu a vývoje v tomto 

oboru.

 Řezné nástroje a upínání
speciální příloha časopisu Technický týdeník2 6 .  4 .  2 0 1 6

4/ METAV 2016

Jaká byla letošní první 
velká oborová přehlídka?

18/ ULTRATVRDÉ 
NÁSTROJE

Rotana rozšířila portfolio 
speciálních nástrojů

20/ DIRECTCOOLING 
OD WNT

Chlazení přímo na 
břit zvyšuje procesní 
spolehlivost 

23/ SCHUNK: RYCHLE, 
LÉPE, LEVNĚJI 

Nové upínače vyhovují i 
nejextrémnějším nárokům 
moderního obrábění

24/ NÁSTROJE ISCAR 
NA STROJÍCH 
KOVOSVIT MAS

Co nabídl seminář 
o problematice 
komplexního obrábění

32/ PŘESNÉ 
NÁSTROJE MAPAL 

Vrtáky vyráběné aditivní 
technologií

 Podmínkou úspěchu 
je vlastní vývoj a uvádění 
novinek
Rozhovor s Ing. Zdeňkem Roubíčkem (Iscar) 
čtěte na str. 6–7

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ 

PLASTŮ
Samostatná příloha ve formátu A4, která 

v  roce 2017 dovrší již 23. ročník. Vychází 2x 

ročně v navýšeném nákladu u příležitosti 

veletrhů Chemplast Nitra, MSV, resp. Plastex 

Brno, FAKUMA, K. Podává přehled aktuálního 

stavu oboru plastikářských strojů a jejich 

příslušenství, výrobních technologií, mate-

riálů a softwaru. Podrobně se rovněž věnuje 

výzkumu a vývoji v  tomto oboru.

www.jansvoboda.cz

 Technologie zpracování plastů
speciální příloha časopisu Technický týdeníkK V Ě T E N  2 0 1 6

TECHNICKÝ TÝDENÍK
Časopis s 64letou tradicí se zaměřením na 

průmyslovou praxi. Nosnými tématy jsou 

strojírenství, včetně softwarové podpory 

výroby od návrhu až po finální produkt, řídicí 

a automatizační systémy, výroba a zpracování 

plastů, energetika a distribuční sítě, teplá-

renství.  Tradičně se rovněž věnuje výzkumu 

a vývoji na odborných technických školách 

všech stupňů a ve specializovaných výzkum-

ných centrech. Součástí každého vydání jsou 

pravidelné rubriky Energetika a teplo, Plasty 

a Autosalon TT.
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Již 64 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu...

V Brně byl znát optimismus výrobců, kte-
ří investovali do inovací. Zvýšená návštěv-
nost i chuť nakupovat byla odrazem růstu 
poptávky po  nových průmyslových řeše-
ních a technologiích. Hlavním tématem byl 
Průmysl 4.0 a nastupující 4. průmyslová re-
voluce, která byla na veletrhu přítomna již 
i konkrétními exponáty.

Mimořádně vysoká byla letošní účast za-
hraničí. Podíl jeho vystavovatelů poprvé 
v historii dosáhl 50 %. Zástupci fi rem přices-
tovali ze 35 zemí světa, největší zastoupení 
měly Německo, Čína a Slovensko. Zahraniční 
zájemci dorazili z více než 50 zemí a jejich po-
díl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 %. 

Partnerskou zemí MSV 2016 byla Čína, 
která své prezentaci věnovala mimořád-
nou pozornost. Ve dvou „čínských“ pavilo-
nech a v dalších samostatných expozicích se 
představilo celkem 150 předních čínských 
společností. K  největším patřily expozice 
China Railway, Šanghaje, CMEC či provin-
cie Če-ťiang. Ofi ciální expozice otevřely také 
Korea, Indie, Francie, Německo, Slovensko 
nebo Rusko.

Veletrh byl opět důležitým místem setkává-
ní politiky a businessu. První den jej navštívi-
li téměř všichni naši nejvyšší ústavní činitelé 
– prezident republiky Miloš Zeman, předseda 
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda 
vlády Bohuslav Sobotka, vicepremiér a mini-
str fi nancí Andrej Babiš či ministr hospodář-
ství Slovenské republiky Peter Žiga.

Součástí MSV byly oborově zaměřené spe-
cializované veletrhy: Mezinárodní veletrh 
obráběcích a tvářecích strojů IMT, Meziná-
rodní slévárenský veletrh FOND-EX, Meziná-
rodní veletrh svařovací techniky WELDING, 
Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompo-
zit PLASTEX a Mezinárodní veletrh techno-
logií pro povrchové úpravy PROFINTECH. 
Zvýrazněným tématem byl bienální projekt 
AUTOMATIZACE a pozornost vzbudily rov-

něž tematické výstavy věnované progresiv-
ním oborům robotiky nebo 3D tisku.

INTEGRACE VÝROBNÍCH 
TECHNOLOGIÍ POKRAČUJE

Svým dílem k pestré veletržní přehlídce při-
spělo i naše vydavatelství Business Media CZ, 
které připravilo rozsáhlou expozici s názvem 

Multifunkční obrábění. Pokusili jsme se tímto 
veletržním počinem zareagovat na trend stále 
se stupňujících nároků na vysokou produktivi-
tu výroby a současně i schopnost obrábět těž-
ko obrobitelné materiály a složité tvary dílců. 

Mnoho strojírenských dílců je dnes nutné 
dokončovat více technologickými operace-
mi. To vyvolalo evoluci, během níž došlo k in-
tegraci více výrobních technologií do jednoho 
stroje. Mezi těmito stroji dnes dominují ty, kte-
ré jsou schopné v jednom pracovním prostoru 
integrovat plnohodnotné soustružení a frézo-
vání. A právě taková zařízení, v několika přípa-
dech dokonce doplněná i roboty, byla v pracov-
ním nasazení k vidění na našem stánku.

NOVINKY PRO ADITIVNÍ 
A HYBRIDNÍ VÝROBU

Zajímavou novinku představila společnost 
Kovosvit MAS, která se v příštím roce chys-
tá vstoupit na trh výrobních technologií pro 
additive manufacturing (AM). Nový stroj bu-
de disponovat 5 řízenými osami pro techno-
logii navařování kovu a také 5 osami pro ob-

rábění vnitřních a vnějších tvarových ploch. 
Bude se tedy jednat o stroj z kategorie hyb-
rid manufacturing (HM), tzn. kombinující pl-
nohodnotnou generickou technologii (nava-
řování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní 
technologii pomocí frézování v 5 osách.

Hlavní výhodou této technologie je její re-
lativně nízká cena, na dílci vytvořeném tou-
to technologií dosahují náklady 25–30 % ce-
ny nákladů konkurenčních technologií pro 
AM (3D tiskárny na principu SLS, DMLS a po-
dobné, které spékají kovový prášek po vrst-
vách pomocí laserového paprsku nebo elek-
tronového svazku) nebo HM (stroje kombinu-
jící v jednom pracovním prostoru technologii 
navařování kovu, zpravidla pomocí tech-
niky Laser Cladding nebo techniky DMLS 
s obráběním). 

Pěknou ukázkou tohoto trendu byl rovněž 
svářecí robot na výrobu 3D dílců za použití 
svářecího drátu, který se nacházel v expozici 
fi rmy Valk Welding. Na počátku jeho vývoje 
byla úvaha, že pokud 3D tiskárny mohou vy-
tvořit 3D produkt tím, že správně spojí dohro-
mady plastová vlákna, mělo by něco na stej-
ném principu fungovat i pro svářecí roboty. 

ROBOTIZACE V MALÉM I VELKÉM
Výrobní procesy dnes musejí být schopny 

pružně reagovat na rychlé změny na trhu. To si 
žádá intenzivnější spolupráci mezi lidmi a ro-
boty, mezi automatizačními ostrůvky a dokon-
ce i mezi výrobními závody. Ukázky spoluprá-
ce robot–člověk nabídlo na letošním veletrhu 
již více fi rem, například ABB, která představila 
svého kolaborativního robota YuMi. 

Společnost KUKA byla za svoji mobilní plat-
formu s  kolaborativním robotem LBR iiwa 
dokonce oceněna zlatou medailí MSV. Ta-
to platforma umožňuje robotu vyhovět po-
žadavkům kladeným na průmyslové roboty 
v souvislosti s koncepty chytrých továren bu-
doucnosti. Maximální fl exibilita a mobilita, 

možnost zcela autonomní navigace v prosto-
ru, přesnost a snadné ovládání, volně apliko-
vatelný a modulární systém umožňující bez-
pečnou spolupráci robotů s lidmi – díky těm-
to vlastnostem je možno pracovat s novými 
technickými řešeními, která mění současná 
dogmata při použití průmyslových robotů. 

Průmyslové roboty se ale samozřejmě 
uplatňují i  tam, kde jde především o  vyvi-
nutí velké síly. Japonský FANUC na  letoš-
ním strojírenském veletrhu představil ro-
bota, který v tomto ohledu předčí všechny 
ostatní. Nejsilnější robot na světě se jmenuje 
M-2000iA/2300 a v expozici fi rmy si pohrá-
val s plně vybaveným automobilem. 

3D TISK BYL OPĚT 
NEPŘEHLÉDNUTELNÝ

Technologie 3D tisk se již na  MSV velmi 
dobře zabydlely. Expozice prezentující to nej-
novější z tohoto odvětví jsou rok od roku roz-
sáhlejší a zaslouženě přitahují značnou ná-
vštěvnickou pozornost. Letos tento trend po-
tvrdil rozsáhlý stánek společnosti MCAE Sys-
tems v pavilonu Z.

3D tiskárny se používají již mnoho let, ale co 
se týká jednoduchosti procesu návrhu, zpra-
cování a  možnosti vytvářet reálné prototy-
py, které odpovídají skutečným fi nálním pro-
duktům a zkracují tak čas potřebný k uvede-
ní produktu na trh, nastává revoluce až nyní. 
Děje se tak díky 3D tiskárně Stratasys J750, 
kterou na český a slovenský trh uvádí společ-
nost MCAE Systems. Tato 3D tiskárna je jediná 
na světě, která vyrábí plnobarevné, multima-
teriálové prototypy a součástky v rámci jedné 
tiskové úlohy a eliminuje tak časově náročné 
procesy, zrychluje koncepční vývoj produktů, 
design i rozhodování a termíny dodání.

Hned v sousední expozici společnosti Mi-
san se nacházela další pozoruhodná nová 
technologie z  oblasti aditivní výroby: stroj 
Concept Laser M2 cusing Multilaser. Jedná se 
o systém pro aditivní výrobu laserovým spé-
káním práškových kovů. Stroj je vhodný pro 
prototypovou výrobu z  ocelí, hliníkových 
a titanových slitin v automobilovém průmy-
slu, výrobu dílů z lehkých nebo žáruvzdor-
ných slitin v leteckém odvětví, výrobu větší-
ho objemu zubních a kostních náhrad z CoCr 
a titanových slitin nebo obecně jakýchkoliv 
tvarově složitých výrobků.  /pj/

» Letošní MSV byl nejúspěšnějším 
     od roku 2008, s rekordní návštěvností
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3 / NOBELOVY CENY 2016
Komu volal v průběhu tiskové 
konference japonský premiér

4 / OHLÍŽÍME SE 
ZA MSV BRNO
Několik zajímavostí 
z veletržních stánků

6 / BOD ZLOMU 
V INOVACÍCH
Rozhodujícím pro lidstvo 
byl vynález parního stroje

12/ Z RUBRIKY VĚDA
Existuje horní hranice 
délky života?

13 / PLASTY

Pampelišky a pláště 
pro nákladní vozidla

17 / ENERGETIKA 
A TEPLO

Zelené střechy jsou řešením 
pro velkoměsta

24 /  OTEVÍRAJÍ SE CESTY 
PRO ZKAPALNĚNÝ 
ZEMNÍ PLYN

Pro nás má strategický 
význam terminál ve Svinoústí

Superior Clamping and Gripping

Kontaktujte nás: 

513 036 213 | info@cz.schunk.com

HLEDÁME
NOVÉ
KOLEGY

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v pořadí 58., je již minulostí. Vydařil se. Zúčastnilo 
se jej 1711 firem (nejvíce od roku 2012), které obsadily čistou výstavní plochu o rozloze 
přesahující 44 000 m2, což je nejvíce od roku 2008. Brněnské výstaviště hlásilo, že je 
„vyprodáno“ již několik měsíců předem. Veletrh zaznamenal také rekordní návštěvnost, 
zavítalo na něj přes 80 000 lidí. Takový zájem o MSV nebyl posledních 7 let.

MSV 2016

Kompaktní ventily VUVG

Robustní ventily VUVS

Ventily
za atraktivní

ceny! www.festo.cz/vuvg
www.festo.cz/vuvs

MSV DENNĚ
Oficiální „veletržní noviny“ Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. Pro návštěv-

níky i vystavovatele připravujeme po celou 

dobu konání výstavy tištěné denní zpravo-

dajství plus jedno nulté číslo, které vychází 

cca 3 týdny před zahájením akce. Distribuce 

je zajištěna denně všem vystavovatelům 

i návštěvníkům veletrhu, kteří jej obdrží hned 

při průchodu branami výstaviště.

z obsahu

DENNĚ
OF IC IÁLN Í  ZPRAVODAJSTV Í  Z 58. MEZ INÁRODNÍHO STROJ ÍRENSKÉHO VELETRHU

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

  středa 5. 10. 2016

Vydává: 
Business Media CZ, s. r. o., 
a Veletrhy Brno, a. s.,
u příležitosti 58. MSV Brno 2016

Uzávěrka tohoto čísla: 
4. října 2016.

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

Průmyslová robotika táhne

Nyní se pracovní proce-
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English summary

Exportní dům 
poprvé součástí 
MSV v Brně

Zlaté medaile 
2016

Andy Warhol  
mezi strojaři

Rozhovor s Pavlem 
Bučkem, obchodním 
ředitelem SG 
Equipment Finance
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MSV 2016

Robot a člověk v jednom 
týmu byl název konferen-
ce, která se uskutečnila 
v rámci Mezinárodního 
strojírenského veletrhu 
v Brně v pavilonu E. V sou-
časnosti se nejvíce průmy-
slových robotů vyrábí stá-
le v Asii, roste poptávka 
zejména v elektronice a při 
zpracování kovů. Tento 
trend už nepokračuje v au-
tomobilovém průmyslu. 
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ho partnera  /za/

Semináře Czechinvest na MSV 2016

Soustružení a frézování 
na jednom stroji

Navštivte náš stánek 
Multifunkčního obrábění 
č. 62 v Pavilonu Z

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA
Samostatný časopis, vydávaný 2x ročně od 

roku 2014, navazuje na úspěšnou speciál-

ní přílohu TT, která vycházela pět let pod 

názvem „Medicínská výroba“.  Zabývá se 

výzkumem, vývojem a výrobou zdravotnic-

ké a laboratorní techniky a zdravotnických 

pomůcek. Časopis je distribuován převážně 

samostatně přímo cílové skupině a také 

jako příloha časopisu Technik manage-

ment.

Radiační zobrazování:
Zcela nové možnosti otevírá 
tzv. „barevné“ rentgenové 
zobrazování, které výrazně 
posouvá jeho kvalitu. 

Rozhovor:
Stefan Caselli: elastické 
diskové implantáty od 
Tsunami vyrobené aditivní 
technologií v procesu 
„single-shot“.

Chytrá nemocnice:
Inteligentní zdravotnické 
zařízení, založené na 
koncepci SMART.

Sledujeme nejnovější 
vývoj
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TECHNICKÝ PORTÁL
Internetový portál na adrese www.tech-

nickyportal.cz funguje od roku 2014 a je 

společným projektem časopisů Technický 

týdeník, Technik management a Medicín-

ská technika. Na portálu naleznete denní 

technické zpravodajství, upoutávky na 

akce, firemní prezentace, seriály, videa 

a informace o časopisech a jejich re-

dakcích, včetně upoutávek na nová čísla 

a kompletního archivu.


