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Časopis Technik 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, profily osobností a kapitoly z teorie managementu 
a firemního řízení.
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Vlajkové lodi odborné přípravy 
a technického vzdělávání

Některé iniciativní školy si již dávno uvědomily, že jsou 

hodnoceny především dle kvality a množství úspěšných 

absolventů, kteří jsou schopni nalézt dobře placenou 

a uspokojující práci, a proto hledají cestu, která vychází 

z jejich vlastních zkušeností, ale i z dávné tradice výuky 

řemesla v Čechách. 

 

Příklady dobré praxe těchto škol byly 

zpracovány při příležitosti projektu 

POSPOLU a ukazuje se, že mnohá do-

poručení jsou funkční a realizovatelná 

již za současných podmínek, pokud 

existuje dobrá vůle příslušných aktérů. 

Vedení škol je zřejmé, že spolupráce se 

zaměstnavateli je otázkou jejich budou-

cí existence, a proto aktivně vyhledávají 

firmy ve svém regionu. Těchto škol je 

sice výrazná menšina, ale prošlapávají 

cestu ostatním. Proto je důležité využít 

jejich zkušeností, aby dobrá praxe nezů-

stávala marginální, ale šířila se dál a po-

stupně se stala standardem. Velkou roli 

zde hraje také přístup zřizovatelů, kteří 

by měli spolupráci podporovat a uplat-

ňovat ji jako jedno z dalších a důležitých 

kvalitativních kritérií hodnocení školy. 

Seznámíme vás s některými z nich.

1 Integrovaná střední škola automobilní

2 Střední škola MESIT

3 Sigmundova střední škola

4  Akademie řemesel, Praha – Střední škola technická

4

1
2

3

speciál: technické vzdělávání
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20 000 
žáků 
prošlo školou za 60 let.

70 fi rem
Žáci absolvují praktickou výuku 

v cca 70 firmách.

Odborný
výcvik
V závěrečném ročníku konají žáci 

elektrotechnických a strojírenských

oborů odborný výcvik  přímo ve firmách.

MESIT je soukromou školou, dceřinou 

společností holdingu MESIT, který se 

věnuje výrobě a výzkumu v oblasti letec-

tví, kosmonautiky, obranného průmyslu 

a oborů s nimi spojených. Škola připra-

vila doposud do praxe tisíce odborníků, 

zejména v oborech elektrotechnických 

a strojírenských. 

Škola používá ve výuce v denním stu-

diu dvoutýdenní cyklus. Na úvod kaž-

dého ročníku je zařazen adaptivní dvou-

týdenní modul, v jeho rámci žáci opa-

kují a prohlubují učivo z předchozího 

ročníku. 

V závěrečném ročníku konají žáci elek-

trotechnických a strojírenských oborů 

odborný výcvik po celý školní rok až 

do března přímo ve firmách. Při závě-

rečné části studia žáci pokračují ve stu-

diu ve škole včetně praktické výuky, vý-

uka se zaměřuje na přípravu k závěreč-

ným, resp. maturitním zkouškám.

Škola je sice součástí společnosti 

MESIT, ale praktickou výuku v podnikové 

praxi zajišťuje v dalších 10 až 15 firmách. 

Důvodem je jednak různorodost vyučo-

vaných oborů, jednak záměr, aby žáci 

během výuky poznali v reálných pod-

mínkách činnost v různých podnicích. 

Při výběru firem škola dbá na splnění 

základních podmínek: firma nesmí být 

jen montážní, v rámci výuky nebudou 

žáci cestovat, vybavení dílny odpovídá 

technice vyučovaného oboru (u stro-

jírenských jsou to například moderní 

CNC stroje). 

Integrovaná střední škola automobilní 

v Brně patří mezi nejmodernější střední 

odborné školy se zaměřením na výuku 

autooborů s téměř šedesátiletou tradi-

cí. Školou za tuto dobu prošlo více než 

20 000 žáků v různých automobilních 

oborech a je úspěšná v realizaci celé řa-

dy projektů, které jsou zaměřeny napří-

klad na inovaci výuky v souvislosti s roz-

vojem elektropohonů a alternativních 

pohonů vozidel, vytváření e-learningové 

podpory výuky a výměnné zahraniční 

stáže žáků.

Škola je autorizovanou osobou pro pro-

fesní zkoušky dle Národní soustavy kva-

lifikací. Žáci absolvují praktickou výuku 

v cca 70 firmách a absolventi nacházejí 

uplatnění v celorepublikovém měřítku.

Ve výuce odborných předmětů se 

uplatňuje modulový systém. Moduly 

jsou tematicky členěny dle částí vozi-

dla, což odpovídá i opravárenské praxi, 

a propojují teoretickou výuku s praktic-

kou. Ve výuce získají žáci kompetence, 

na něž mohou dobře navázat specializu-

jící školení pro technologie jednotlivých 

značek (Renault, Škoda), a s výukou je 

spojeno i promítání novinek do výuky, 

což žáci vítají a podporuje to jejich mo-

tivaci. Zapojení školy do tvorby profes-

ních kvalifikací přináší určitý informační 

náskok a výhodu díky setkávání se s nej-

lepšími odborníky v oboru. 

Integrovaná střední škola automobilní, 
Brno

Střední škola MESIT, 
Uherské Hradiště
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Marek Raja

speciál: technické vzdělávání

Jelikož učitelé jsou ti, kteří stavějí u dětí klíčové dovednosti pro budování další 

kariéry, pak pokud chceme posilovat vztah mladé generace k technickým oborům, 

musíme v této oblasti vzdělávat především je. Marek Raja je středoškolský profesor 

a v roce 2016 se zúčastnil velmi zajímavé akce pro pedagogy podporované 

společností Honeywell. Pan Raja působí již devátým rokem na Gymnáziu Bohumila 

Hrabala v Nymburce, kde učí matematiku, fyziku a výpočetní techniku a kromě 

běžné výuky se zaměřuje také na integraci jazykové výuky metodou CLIL. 

Pedagogové  
na palubě raketoplánu 
aneb jak okořenit výuku matematiky a fyziky

 

Pane Rajo, můžete nám prosím říci, jak 

pracujete s dětmi v rámci odborných 

předmětů na vaší škole?

Na naší škole se pokoušíme různými ces-

tami přitáhnout děti ke studiu předmětů 

souvisejících s technickým vzděláním. 

Laboratorní práce mají například u nás 

studenti po celou dobu výuky fyziky, to 

znamená sedm let v případě osmiletého 

gymnázia. V laboratorní skupině je ma-

ximálně deset žáků, takže výuka je velmi 

intenzivní. V rámci praktických cvičení 
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„Programu se účastnilo 100 lidí 
z celého světa, z asi 30 států.“

mohou pracovat s měřicími systémy, 

na školních počítačích je nainstalován 

software Vernier. V předmaturitních 

ročnících pro ně máme připraveny fy-

zikální semináře a v rámci maturitních 

prací si studenti mohou vybírat i z fy-

zikálních oborů, mohou tvořit nějaké 

konkrétní dílo: dalekohledy, zesilovače, 

detektory na kytaru apod. 

Přicházejí k vám na gymnázium děti 

ze základních škol dobře připravené?

Na osmileté gymnázium jsme schop-

ni přijmout 50 % přihlášených a s ni-

mi je výuka snazší, obtíže mají ti, kteří 

nastoupí na čtyřleté studium.

Jak jsou na tom se znalostmi z mate-

matiky, fyziky a chemie?

S absolventy z 5. tříd ZŠ není problém, 

hůře jsou na tom absolventi z druhého 

stupně. Chybí jim kvalitnější orámová-

ní matematiky. V době, kdy ne všichni 

na SŠ dělají přijímačky, nejsou studenti 

donuceni se pečlivě na zkoušky připravit 

a projít si nějakou přípravnou učebnicí 

(například od Františka Běhouna, kterou 

před 25 lety využívala naše generace). 

Učitelé potřebují kvalitní a velmi dobře 

zpracované metodické podklady pro vý-

uku a profesionální servis. Nelze to do-

hánět po večerech a vyhledávat na in-

ternetu. Aby bylo školství účinné, musí 

mít svěží a odpočinuté učitele, kteří ne-

mohou být ždímáni neustálou přípravou 

vlastních materiálů.

Najdou se na škole žáci, kteří se vy-

profilují a jsou talentovaní?

Ano, samozřejmě. Měli jsme tam inteli-

genční špičky, po kterých v rámci jejich 

studia na vysoké škole sahá Google. 

Dále jsme vychovali studenta, který stu-

duje na prestižní škole v Anglii, nelépe 

vyhodnocené škole na světě a je nej-

lepší v ročníku. Občas se objeví studen-

ti, kteří mají něco od Boha, ale nesmí 

chybět vůle a píle.

Jaké jsou charakteristické vlastnosti 

těchto úspěšných studentů?

Jednoznačně je to ryzí zájem, který se

Více o HESA 
programu
HESA program je iniciativou Ho-

neywell Hometown Solutions, 

která je součástí americké spo-

lečnosti Honeywell a zaměřuje 

se především na humanitární 

pomoc a vzdělávání v oblasti 

vědy a matematiky. Program 

navštívilo od jeho založení v ro-

ce 2004 již více než 40 učitelů 

z České republiky. Celkem se 

Honneywell Educators Space 

Academy programu pro peda-

gogy za celou dobu jeho exis-

tence účastnilo  2 570 učitelů 

z 56 zemí.
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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 = 7 000 znaků, 1/2 tiskové strany = 3 500 znaků
Na každý obrázek umístěný do článku je nutno odečíst z rukopisu cca 1000 znaků.

DTP studio,  Business Media CZ, tel.: 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz
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A VýRoBNÍ soFTWARE
samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 
1x ročně v navýšeném nákladu, je distri-
buovaná také samostatně a jako příloha 
časopisu Technik. Podává podrobný přehled 
aktuální nabídky v oboru softwarové podpo-
ry výroby od konstrukce až po celý životní 
cyklus výrobku. 

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

6/  JAKÝ BUDE 
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Odhad agentury Gartner 
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8/  KONFERENCE 
SOLIDWORKS 
WORLD 2015

Nastává doba masové 
customizace

10/  SPOLEČNÉ 
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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
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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. Věnuje se podrobně oboru 
řezných nástrojů pro třískové obrábění a 
upínání. Kromě přehledu výrobního sorti-
mentu zde naleznete profily firem a výsledky 
výzkumu a vývoje v tomto oboru.

 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 
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Management nástrojů 
Walter Multiply 

 26/  DURATOMIC, 
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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
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TECHNologIE ZPRACoVáNÍ 
PlAsTů
samostatná příloha ve formátu A4, která 
v  roce 2014 dovršila již 20. 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.

 Technologie zpracování plastů
speciální příloha časopisu Technický týdeníkZ á ř í  2 0 1 5
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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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TECHNICKý TýDENÍK
Časopis s 62letou 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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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 © 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 © lo-
so© e, kterou tchajwanské © 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/

Váš partner v oblasti
průmyslové automatizace

www.smc.cz
office@smc.cz

+420 541 424 611
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» Světová výstava EMO 
   se vrátila do Itálie   str. 29–32
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 Budou počítače schopny 
„vidět“ okolní svět stejně 
jako my?

 Budou nám dávat práci 
a pomáhat nám hýbat se?

Už jste někdy zkoušeli diktovat 
svému telefonu? Pokud máte sys-
tém Android, jste na slušném sig-

nálu a neradi píšete textové zprá-
vy, vyzkoušejte to. Možná budete 
překvapeni účinností a  přesnos-
tí tohoto procesu (samozřejmě ne 
vždy, záleží na telefonu, hlučnosti 
prostředí atp.). 

Z vědeckého hlediska nejde o nic 
převratného, v  univerzitních či 
podnikových laboratořích počí-
tače podobné kousky předvádě-
ly už před lety. Dnes ovšem po-
dobný výsledek zvládnou „pouhé 
telefony“ v  běžných provozních 
podmínkách. Technologie rozpo-
znávání hlasu de� nitivně odrostla 
a brzy se s ní asi budeme setkávat 
na každém kroku. 

Jistě, neznamená to zásadní pře-
lom v komunikaci s počítači. Mlu-
vit na stroje je mnohdy nepraktic-
ké, velmi často také trapné. Ale své 
místo si najde; například v zákaz-
nických telefonních centrech nebo 
v automobilech. A jako obvykle nás 
podnikavé � rmy i jedinci ještě mo-
hou překvapit neotřelými nápady. 
Je to jen jedna z mnoha digitálních 
technologií, která se sice vytratila 
z hlavních mediálních zpráv, zato 
ale pomalu dozrála do praxe. Co nás 
ještě v blízké budoucnosti čeká? 

KROK DALŠÍ: ZRAK
Jedním velmi slibným smě-

rem vývoje v blízké budoucnos-
ti je naučit počítače vnímat svět 
podobně, jako ho vidí lidé. Kro-
mě rozpoznávání řeči a  dalších 
zvuků jim pomalu začínáme dá-
vat i  obdobu našeho nejdůleži-
tějšího smyslu, zraku. Od  spe-
cializovaných aplikací, jako je 
kontrola jakosti jednoduchých 

prvků ve výrobě nebo například 
rozpoznávání poznávacích zna-
ček u mýtných systémů, se dnes 

programátoři přesunují ke složi-
tějším úkolům. 

Ve zdravotnické divizi několika 
koncernů se například vyvíjejí sys-
témy pro zobrazení orgánů pacien-
ta v reálném čase během operace 
s využitím celé řady vstupních dat: 
od rentgenů či jiných skenů pa-
cienta před operací po záznam ka-
mer přímo v těle pacienta nebo zá-
znamy o pohybu kontrastních látek 

v těle. Výsledkem má být dokona-
lé obeznámení operatéra se všemi 
podstatnými detaily. 

Podobné systémy se zkoušejí 
i  v  diagnostice. Postupně začína-
jí vznikat velké databáze, ve  kte-
rých počítače hledají na snímcích 
pacientů shody či rozdíly, které 
by lidský mozek a oči mohly pře-
hlédnout. Časem by se automatic-
ké systémy mohly díky postupné-
mu získávání zkušeností, velkému 
výpočetnímu výkonu a  své dlou-
hověkosti naučit odhalovat v  těle 
i takové abnormality, které člověk 
jednoduše vidět nemůže.

BUDEME POSLOUCHAT 
POČÍTAČE? 

Další a možná překvapivou apli-
kací digitálních technologií by 
mohlo být „šéfování“. Jak se zatím 
ukazuje, zaměstnanci vnímají ne-
lidskosti „umělých šéfů“ v podstatě 
jako pozitivní vlastnosti. Například 

při nedávné zkoušce na univerzitě 
MIT se zkoušelo, jak bude fungovat 
spolupráce malého týmu lidí vyko-
návajícího manuální práci pod ve-
dením počítače s algoritmem, který 
jim tuto práci rozděloval. Autoři po-
kusu předpokládali, že robot bude 
sice díky přesným algoritmům roz-
dělovat práci efektivněji, ovšem za 
cenu větší „naštvanosti“ lidských 
spolupracovníků. 

Jaké pak bylo jejich překvapení, 
když zjistili, že lidem „komandová-
ní“ ze strany robota vůbec nevadilo. 
Naopak ocenili, jak robot zvyšuje 
produktivitu celého týmu. Dokon-
ce uváděli, že „jim robot rozuměl 
lépe než lidský kolega“. Zajímavým 
momentem bylo i to, že raději pra-
covali tak, aby jejich práce nezávi-
sela na práci jiného člověka. Nako-
nec byli mnohem spokojenější než 
v případě, kdy si svou práci mohli 
vybírat sami. 

NA UMĚLÝCH NOHOU 
Spojení člověka s počítačem však 

může být i mnohem bližší, než ja-
ké je mezi zaměstnancem a  jeho 
vedoucím. Na vývoji jejich možné-
ho propojení či alespoň jakési sym-
biózy se stále průběžně aktivně 
pracuje. I když se zatím nedaří při-
jít s  vhodným systémem pro pří-
mé spojení mozku a počítače (přes 
lebku je čtení mozkových signálů 
velmi nespolehlivé, zavádění elek-
trod do  mozku je zase kompliko-
vané a nebezpečné), nalézají se ji-
ná řešení.

Poměrně úspěšně se to daří v obo-
ru „robotických obleků“, které vzni-
kají hlavně na zakázku armády, ale 
už i  průmyslových podniků. Do-
kážou analyzovat pohyby nositele 
a pak je umocnit s pomocí servo-
motorů, které člověku umožní na-
příklad nosit těžké náklady. Jiný-
mi slovy, do řeči digitálních signá-
lů překládají i lidské pohyby.  /jj/

3 / NOVÉ DIMENZE 
MIKROSKOPIE

Detailní pohled 
do světa buněk

6 / SNIŽOVÁNÍ 
VÝROBNÍCH 
NÁKLADŮ

Jak na upgrade 
obráběcího stroje
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NEVÁŽNÉ 
NOBELOVKY

Čeští vědci se v konkurenci 
neztratili

11 / ROZHOVOR

ERP systém je investice 
na dlouhou dobu
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Světová spotřeba 
měkkých obalů roste

Tržby chemického 
průmyslu na Slovensku 
poklesly

14 / ENERGETIKA 
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Kvalita dodávek elektřiny 
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Co nás čeká: počítače ovládané 
hlasem i šéfové-roboti
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vut v Brně představí 
další experimentální  
letoun vut 051 raY, 
tentokrát na elektrický 
pohon, se synchronním 
motorem – viz foto. 

Vážení čtenáři

Dovolujeme si vás pozvat 
na brněnské výstaviště, kde 
se bude ve dnech 29. zá-
ří až 3. října konat již 56. 
mezinárodní strojírenský 
veletrh. Čeká zde na vás 
bezmála 1600 vystavují-
cích firem ze všech klíčo-
vých průmyslových oborů 
od výroby obráběcích stro-
jů až po elektrotechniku 
a automatizaci. 
Podíl zahraničních fi-
rem je letos skoro polovič-
ní – 47 procent. Nejvíce fi-
rem přijede z Německa, ná-
sleduje Slovensko, Čína, 

Itálie, Rakousko a Švýcar-
sko. Statut partnerské země 
letos sice nebyl udělen, nic-
méně jako Special Guest  
Country se představí Thaj-
sko, které má kolektiv-
ní expozici dvacítky firem 
v pavilonu V a bude samo-
zřejmě akcentováno také 
v doprovodném programu.
Hlavní obor obráběcích 
a tvářecích strojů bude le-
tos ještě o něco dominant-
nější než v lichých letech, 
protože mu bude věnova-
ný specializovaný bienální 
Mezinárodní veletrh IMT. 

Také obory slévárenství, 
svařování, povrchové úpra-
vy a zpracování plastů bu-
dou letos silněji zastou-
peny, a to na Mezinárod-
ním slévárenském veletrhu 
FOND-EX, Mezinárodním 
veletrhu svařovací techniky 
WELDING, Mezinárodním 
veletrhu technologií pro 
povrchové úpravy PRO-
FINTECH a Mezinárod-
ním veletrhu plastů, pryže 
a kompozitů PLASTEX. 
Hlavním tématem MSV 
2014 byl vyhlášen průřezový 
projekt AUTOMATIZACE 

– měřicí, řídicí, automatizač-
ní a regulační technika. Le-
tošní již sedmý ročník bude 
opět soustředěn především 
do pavilonu Z, kde se po loň-
ské úspěšné premiéře opět 
otevře také Robotický park 
– přehlídka novinek společ-
ností zaměřených na průmy-
slové využití robotů. 
Zahálet nebudou ani kon-
gresové haly a přednáškové 
sály, protože součástí vele-
trhu opět bude bohatý do-
provodný program zaměře-
ný jak na odborná témata, 
tak na podporu obchodní 
výměny. Výčet jednotli-
vých akcí by byl na dlou-
ho, naleznete ho však 
na dalších stránkách toho-
to speciálu.
Vážení návštěvníci Mezi-
národního strojírenského 
veletrhu,věřím, že v prosto-
rách brněnského výstaviště 
naleznete vše, co očekává-
te, a den či dny zde stráve-
né pro vás budou nejen uži-
tečné, ale i příjemné. 

Těšíme se  
na setkání s vámi!
Veletrhy Brno, a. s.,
a redakce Technického 
týdeníku 

foto měsíce

Od roku 1998 se v sudých 
letech souběžně s MSV koná 
Mezinárodní veletrh obrábě-
cích a tvářecích strojů IMT. 
Jako největší událost svého 
druhu ve střední a východní 
Evropě je pořádán s podpo-
rou Evropského výboru pro 
spolupráci v průmyslu obrá-
bění a tváření CECIMO. Po-
sledního veletrhu IMT v roce 
2012 se zúčastnilo 534 vy-
stavujících firem z 24 zemí, 

z toho více než 50 procent 
bylo ze zahraničí. Největší 
zastoupení vystavovatelů je 
v oboru kovoobráběcí stroje, 

následují přesné nástroje  
a tvářecí stroje.
Stejně jako v minu-
lých letech bude i letos při 

příležitosti MSV/IMT v Br-
ně Svaz strojírenské tech-
nologie organizovat Sou-
těž mladých strojařů v pro-
gramování CNC obráběcích 
strojů. Expozice pro sou-
těž  bude umístěna v pavilo-
nu A1. Soutěž je určena pro 
žáky středních technických 
škol a učilišť, kteří  si mohou 
vybrat ze tří řídicích systé-
mů, a to HEIDENHAIN,  
SIEMENS a FANUC. 

International Machine Tools Exhibition Brno 2014

rozhovor 
s ing. Oldřichem 
paclíkem, csc.

doprovodný 
program 
56. Msv

přehledný plán 
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Obory IMT 2014
• Obráběcí stroje
• Tvářecí stroje
• Stroje pro nekonvenční 
   a speciální technologie
• Řízení kvality v oblasti 
   obrábění a tváření
• Pružné výrobní systémy

• Přesné nástroje
• Příslušenství pro kovoob- 
   rábění a tváření
• Servis a opravy kovoobrá-
   běcích a tvářecích strojů, 
• Ruční nářadí
• Ruční nemechanizované
   nářadí
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lidských spolupracovníků. Jaké pak bylo 
jejich překvapení, když zjistili, že lidem 
„komandování“ ze strany robota vůbec 
nevadilo. Lidi naopak ocenili, jak robot 
zvyšuje produktivitu celého týmu. Do-
konce uváděli, že „jim robot rozuměl lé-
pe než lidský kolega“. Zajímavým mo-
mentem bylo i to, že raději pracovali tak, 
aby jejich práce nezávisela na práci jiné-
ho člověka. Nakonec byli mnohem spo-
kojenější než v případě, kdy si svou práci 
mohli vybírat sami. 

Samozřejmě, že počítače mohou být  
i zlými pány. Nedávná reportáž New York 
Times přinesla příběh svobodné americké 
matky Janette Navarrové, pracující pro ře-
tězec Starbucks. Software, který sestavu-
je rozvrhy směn, bere v potaz produktivi-
tu, ovšem nikoli čtyřletého syna, kterého 
musí Janette někdo hlídat, nebo její roz-
vrh ve škole, kde si dodělává magisterský 
titul. Nepředvídatelné plánování směn  
s malým předstihem jí znemožňovalo její 
vlastní plánování v osobním i profesním 
životě a dovedlo ji až na pokraj zhroucení. 
Změnu v nastavení systému přinesla až 
zveřejněná reportáž.

Na umělých nohou
Spojení člověka s počítačem však může 
být i mnohem bližší než jaké je mezi za-
městnancem a jeho vedoucím. Na vývoji 
jejich možného propojení či alespoň ja-
kési symbiózy se stále průběžně aktiv-
ně pracuje. I když se zatím nedaří přijít 
s vhodným systémem pro přímé spoje-
ní mozku a počítače (přes lebku je čtení 

mozkových signálů velmi nespolehlivé, 
zavádění elektrod do mozku je zase kom-
plikované a nebezpečné), nalézají se jiná 
řešení. 

Poměrně úspěšně se to daří v oboru „ro-
botických obleků“, které vznikají hlavně 
na zakázku armády, ale už i průmyslových 
podniků. Dokážou analyzovat pohyby no-
sitele, a pak je umocnit s pomocí servomo-
torů, které člověku umožní například nosit 
těžké náklady. Jinými slovy, do řeči digitál-
ních signálů překládají i lidské pohyby. 

V jihokorejských loděnicích dělníci bě-
hem letošního roku zkoušeli první, zatím 
ryze experimentální prototyp podobných 
exoskeletů. S podstatně menší námahou 
jim umožňují zvedat objekty do hmotnos-
ti zhruba 50 kilogramů. Zatím tedy ne-
posunují hranice lidských možností, ale 
omezují únavu, a tím snižují riziko nehod 
a zvyšují produktivitu práce. Cílem je vy-
vinout zařízení s dvojnásobnou nosností, 
které by už mohlo přinést zásadní změny 
v celém procesu výroby. 

Velká digitální změna bude evidentně 
hýbat světem i nadále. A úplně novými 
způsoby i směry. 

Vývojová křivka digitálních techno-
logií (podle odhadu agentury Gartner 
v roce 2014) zachycuje schematicky 
běžný životní cyklus většiny techno-
logií ve veřejné diskusi. Technolo-
gie se po svém prvotním „objevení“ 
dočká velké a obvykle přehnané 
pozornosti. Když se její novota vy-
čerpá, zájem poklesne obvykle tak, 
že její možný přínos se podceňuje.  
Z tohoto technologického „údolí 
smrti“ postupně vystoupá do oblasti 
produktivního využití v praxi. 

Co nás čeká 
v technologiích

 očekávání

Start 
technologie Deziluze

Produktivity bude dosaženo za:

Rozpoznávání řeči

3D skenery

Podnikový 3D tisk

Rozšířená realita
Gamifikace

Hybridní cloudové služby

Analýza obsahu
„In-memory“ služby pro obsluhu databází

Velká data
Komplexní procesy

Kryptoměny
3D tisk u koncových uživatelů

Nositelná uživatelská rozhraní
Schopnost odpovídat na běžné otázky
Internet věcí

Activity Stream
„In-memory“ analýza

Komunikační systémy stroj-stroj

Ovládání gesty
Virtuální realita

NFC
Cloudové služby

Simultánní překlad
Autonomní vozidla

Chytří asistenti
Data Science

Preskriptivní analýza
Neurobusiness

Biočipy

Emoční analýza
Chytří roboti

3D tisk biologických tkání
Objemové a holografické displeje

Virtuální počítačová infrastruktura
Kvantové počítače

Vylepšení lidských schopností
Rozhraní počítač-mozek

Propojená domácnost

Virutální osobní asistenti
Digitální bezpečnost
Bioakustické senzory

Automobilové 
telematické systémy

Mobilní zdravotnický 
monitoring

Návrat k realitě Produktivní věk Vrchol 
očeká vání

čas

méně než dva roky 2 až 5 let 5 až 10 let více než 10 let
Stav k červenci 2014

Zdroj: Gartner, Inc.
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Ve zdravotnické divizi několika koncernů se například 
vyvíjejí systémy pro zobrazení orgánů pacienta 
v reálném čase během operace.

Vývojová křivka digitálních technologií (podle odhadu agentury Gartner v roce 2014) zachycuje schematicky běžný životní 
cyklus většiny technologií ve veřejné diskusi. Technologie se po svém prvotním „objevení“ dočká velké a obvykle přehnané 
pozornosti. Když se její novota vyčerpá, zájem poklesne obvykle tak, že její možný přínos se podceňuje. Z tohoto technolo-
gického „údolí smrti“ postupně vystoupá do oblasti produktivního využití v praxi.
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CNC invest, s. r. o.

www.cnc-invest.cz

kovoobráběcí stroje

Sl����� 
25 �e�!

(1�90–2015)

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 � rem včetně Svazu strojírenské 
technologie (který reprezentuje celkem 46 © rem) 
na ploše více než 1800 m2.

3 / JAPAN BUSINESS 
V PRAZE

Prezentuje se 10 skvělých 
� rem

 13 / PLASTY

Technické plasty bez halogenů

21/ ENERGETIKA 
A TEPLO

České teplárny urychleně 
modernizují
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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.
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Unikátní exponáty na největší 
české výstavě 3D technologií

Výstavu „Svět 3D technolo-
gií“ v pavilonu A1 brněnské-
ho výstaviště loni v září na-
vštívilo více než třicet tisíc li-
dí, kteří se zde měli možnost 
podrobně seznámit s celou řa-
dou zajímavých projektů čes-
kých firem, při jejichž vývo-
ji byly využity nejmodernější 
3D technologie. 
Působivé exponáty ilustru-

jící využití špičkové aplikace 

robotů, 3D tisku, 3D skeno-
vání, modelování a obrábění, 
se na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu 2015 dočkají 
ještě větší plochy. Přislíbeno 
je například vystavení  spor-
tovního automobilu R200 
od firmy Hoffmann & Nova-
gue, jehož inspirací byla le-
gendární závodní škodov-
ka, anebo unikátní obojživel-
ný vůz Amphicar. Do zákulisí 

svého vývoje a výroby necha-
jí po boku MCAE Systems 
nahlédnout například spo-
lečnosti SVOTT, Moravská 
modelárna, MB Tech Bohe-
mia, ING Corporation a mno-
hé další.

Řada specializovaných 
aplikací
Zúčastnění odborníci bu-

dou po celou dobu veletrhu 

na živých ukázkách prezen-
tovat například skenová-
ní pro účely plastické chi-
rurgie, 3D tisk protéz, si-
mulace obrábění robotem 
včetně high-speed cuttin-
gu a množství specializova-
ných průmyslových aplika-
cí – zejména v automobilo-
vém průmyslu.

Pokračování na str. 7
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fórum průmysl 4.0 

Obráběcí stroje 
a nástroje  
na 57. Msv
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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.

Pražská pobočka japon-
ské vládní agentury  
JETRO za podpory agentu-
ry CzechIncest včera v rám-
ci MSV uspořádala poněkud 
neobvyklou výstavu, vysta-
vovatelé na ní totiž nepřed-
váděli zboží, které vyrábě-
jí a chtěli by je prodat, ale 
naopak zboží, jež by potře-
bovali dodat. JETRO již tra-
dičně tento veletrh naruby 

organizuje na různých mís-
tech po celém světě, pře-
devším pak v zemích Asie. 
Od roku 2004 se tento vele-
trh objevuje také ve střední 
Evropě, protože právě v této 
době začaly japonské společ-
nosti rozšiřovat v tomto re-
gionu výrobu. V loňském ro-
ce se tato akce konala v Bu-
dapešti (uskutečnilo se 172 
setkání) a Bukurešti (113 

setkání), letos opět v Buda-
pešti, dále ve Vratislavi a ny-
ní i v Brně. Ze statistik agen-
tury JETRO přitom vyplývá, 
že 18 – 36 % schůzek vyústí 
v úspěšnou spolupráci.
„Brněnského veletrhu se 

účastní 15 japonských fi-
rem působících v České re-
publice, Maďarsku, Velké 
Británii, Německu, Rumun-
sku, Nizozemsku a Belgii 

a 42 potenciálních dodava-
telů z České republiky, Ně-
mecka, Polska, Slovenska, 
Maďarska a Slovinska,“ vy-
jmenoval země, v nichž fir-
my, které se této neobvyklé 
akce zúčastnily, sídlí, Tada-
ši Murakami, ředitel agen-
tury JETRO. „Do České re-
publiky se výstava kom-
ponentů vrací po více než 
desetileté odmlce a zazna-
menali jsme poměrně velký 
zájem, jak ze strany vysta-
vovatelů, tak u dodavate-
lů,“ dodal Tadaši Murakami.

Pokračování na str. 7

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.

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.

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 €
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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 a Medicínská technika. Na 
portálu naleznete denní technické zpravo-
dajství, upoutávky na akce, firemní prezen-
tace, seriály, videa a informace o časopi-
sech a jejich redakcích, včetně upoutávek 
na nová čísla a kompletního archivu.


