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Integrovaná střední škola automobilní,
Brno
v Brně patří mezi nejmodernější střední

uplatňuje modulový systém. Moduly

odborné školy se zaměřením na výuku

jsou tematicky členěny dle částí vozi-

autooborů s téměř šedesátiletou tradi-

dla, což odpovídá i opravárenské praxi,

20 000
žáků

Některé iniciativní školy si již dávno uvědomily, že jsou

cí. Školou za tuto dobu prošlo více než

a propojují teoretickou výuku s praktic-

prošlo školou za 60 let.

hodnoceny především dle kvality a množství úspěšných

20 000 žáků v různých automobilních

kou. Ve výuce získají žáci kompetence,

Integrovaná střední škola automobilní

Ve výuce odborných předmětů se

Pedagogové
na palubě raketoplánu

mohou pracovat s měřicími systémy,

(například od Františka Běhouna, kterou

na školních počítačích je nainstalován

před 25 lety využívala naše generace).

software Vernier. V předmaturitních

Učitelé potřebují kvalitní a velmi dobře

Více o HESA
programu

ročnících pro ně máme připraveny fy-

zpracované metodické podklady pro vý-

HESA program je iniciativou Ho-

zikální semináře a v rámci maturitních

uku a profesionální servis. Nelze to do-

neywell Hometown Solutions,

prací si studenti mohou vybírat i z fy-

hánět po večerech a vyhledávat na in-

která je součástí americké spo-

aneb jak okořenit výuku matematiky a fyziky

zikálních oborů, mohou tvořit nějaké

ternetu. Aby bylo školství účinné, musí

lečnosti Honeywell a zaměřuje

konkrétní dílo: dalekohledy, zesilovače,

mít svěží a odpočinuté učitele, kteří ne-

se především na humanitární

detektory na kytaru apod.

mohou být ždímáni neustálou přípravou

pomoc a vzdělávání v oblasti

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

absolventů, kteří jsou schopni nalézt dobře placenou

oborech a je úspěšná v realizaci celé řa-

na něž mohou dobře navázat specializu-

dy projektů, které jsou zaměřeny napří-

jící školení pro technologie jednotlivých

a uspokojující práci, a proto hledají cestu, která vychází

klad na inovaci výuky v souvislosti s roz-

značek (Renault, Škoda), a s výukou je

z jejich vlastních zkušeností, ale i z dávné tradice výuky

vojem elektropohonů a alternativních

spojeno i promítání novinek do výuky,

70 firem

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

pohonů vozidel, vytváření e-learningové

což žáci vítají a podporuje to jejich mo-

Žáci absolvují praktickou výuku

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

řemesla v Čechách.

kariéry, pak pokud chceme posilovat vztah mladé generace k technickým oborům,
a v roce 2016 se zúčastnil velmi zajímavé akce pro pedagogy podporované

podpory výuky a výměnné zahraniční

tivaci. Zapojení školy do tvorby profes-

stáže žáků.

ních kvalifikací přináší určitý informační

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

Škola je autorizovanou osobou pro pro-

náskok a výhodu díky setkávání se s nej-

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

fesní zkoušky dle Národní soustavy kva-

lepšími odborníky v oboru.

v cca 70 firmách.
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z České republiky. Celkem se

ni přijmout 50 % přihlášených a s ni-

Ano, samozřejmě. Měli jsme tam inteli-

Honneywell Educators Space

mi je výuka snazší, obtíže mají ti, kteří

genční špičky, po kterých v rámci jejich

Academy programu pro peda-

nastoupí na čtyřleté studium.

studia na vysoké škole sahá Google.

gogy za celou dobu jeho exis-

Dále jsme vychovali studenta, který stu-

tence účastnilo 2 570 učitelů

Jak jsou na tom se znalostmi z mate-

duje na prestižní škole v Anglii, nelépe

z 56 zemí.

matiky, fyziky a chemie?

vyhodnocené škole na světě a je nejlepší v ročníku. Občas se objeví studen-

v cca 70 firmách a absolventi nacházejí

ti, kteří mají něco od Boha, ale nesmí

uplatnění v celorepublikovém měřítku.

pracujete s dětmi v rámci odborných

studenti po celou dobu výuky fyziky, to

stupně. Chybí jim kvalitnější orámová-

chybět vůle a píle.

předmětů na vaší škole?

znamená sedm let v případě osmiletého

ní matematiky. V době, kdy ne všichni

Na naší škole se pokoušíme různými ces-

gymnázia. V laboratorní skupině je ma-

na SŠ dělají přijímačky, nejsou studenti

Střední škola MESIT,
Uherské Hradiště

1

Integrovaná střední škola automobilní

tví, kosmonautiky, obranného průmyslu

ným, resp. maturitním zkouškám.

Střední škola MESIT

a oborů s nimi spojených. Škola připra-

Škola je sice součástí společnosti

V závěrečném ročníku konají žáci

3

Sigmundova střední škola

vila doposud do praxe tisíce odborníků,

MESIT, ale praktickou výuku v podnikové

elektrotechnických a strojírenských

zejména v oborech elektrotechnických

praxi zajišťuje v dalších 10 až 15 firmách.

oborů odborný výcvik přímo ve firmách.

MESIT je soukromou školou, dceřinou

rečné části studia žáci pokračují ve stu-

společností holdingu MESIT, který se

diu ve škole včetně praktické výuky, vý-

věnuje výrobě a výzkumu v oblasti letec-

uka se zaměřuje na přípravu k závěreč-

a strojírenských.

Důvodem je jednak různorodost vyučo-

říklady dobré praxe těchto škol byly

sice výrazná menšina, ale prošlapávají

Škola používá ve výuce v denním stu-

vaných oborů, jednak záměr, aby žáci

zpracovány při příležitosti projektu

cestu ostatním. Proto je důležité využít

diu dvoutýdenní cyklus. Na úvod kaž-

během výuky poznali v reálných pod-

POSPOLU a ukazuje se, že mnohá do-

jejich zkušeností, aby dobrá praxe nezů-

dého ročníku je zařazen adaptivní dvou-

mínkách činnost v různých podnicích.

stávala marginální, ale šířila se dál a po-

týdenní modul, v jeho rámci žáci opa-

Při výběru firem škola dbá na splnění

poručení jsou funkční a realizovatelná

profilují a jsou talentovaní?

S absolventy z 5. tříd ZŠ není problém,

2

P

ce 2004 již více než 40 učitelů

Na osmileté gymnázium jsme schop-

hůře jsou na tom absolventi z druhého

Odborný
výcvik

4 Akademie řemesel, Praha – Střední škola technická

Najdou se na škole žáci, kteří se vy-

Laboratorní práce mají například u nás

3
1

již za současných podmínek, pokud

stupně se stala standardem. Velkou roli

kují a prohlubují učivo z předchozího

základních podmínek: firma nesmí být

existuje dobrá vůle příslušných aktérů.

zde hraje také přístup zřizovatelů, kteří

ročníku.

jen montážní, v rámci výuky nebudou

Vedení škol je zřejmé, že spolupráce se

by měli spolupráci podporovat a uplat-

V závěrečném ročníku konají žáci elek-

žáci cestovat, vybavení dílny odpovídá

zaměstnavateli je otázkou jejich budou-

ňovat ji jako jedno z dalších a důležitých

trotechnických a strojírenských oborů

technice vyučovaného oboru (u stro-

cí existence, a proto aktivně vyhledávají

kvalitativních kritérií hodnocení školy.

odborný výcvik po celý školní rok až

jírenských jsou to například moderní

firmy ve svém regionu. Těchto škol je

Seznámíme vás s některými z nich.

do března přímo ve firmách. Při závě-

CNC stroje).

technik management | 09-16 |

vědy a matematiky. Program
navštívilo od jeho založení v ro-

ze základních škol dobře připravené?

Pane Rajo, můžete nám prosím říci, jak

lifikací. Žáci absolvují praktickou výuku

4

vlastních materiálů.
Přicházejí k vám na gymnázium děti

Jaké jsou charakteristické vlastnosti



tami přitáhnout děti ke studiu předmětů

ximálně deset žáků, takže výuka je velmi

donuceni se pečlivě na zkoušky připravit

těchto úspěšných studentů?

Marek Raja

souvisejících s technickým vzděláním.

intenzivní. V rámci praktických cvičení

a projít si nějakou přípravnou učebnicí

Jednoznačně je to ryzí zájem, který se

„Programu se účastnilo 100 lidí
z celého světa, z asi 30 států.“
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International Machine Tools Exhibition Brno 2014
Od roku 1998 se v sudých
letech souběžně s MSV koná
Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT.
Jako největší událost svého
druhu ve střední a východní
Evropě je pořádán s podporou Evropského výboru pro
spolupráci v průmyslu obrábění a tváření CECIMO. Posledního veletrhu IMT v roce
2012 se zúčastnilo 534 vystavujících firem z 24 zemí,

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

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

www.bvv.cz

• Přesné nástroje
• Příslušenství pro kovoobrábění a tváření
• Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů,
• Ruční nářadí
• Ruční nemechanizované
nářadí

následují přesné nástroje
a tvářecí stroje.
Stejně jako v minulých letech bude i letos při

příležitosti MSV/IMT v Brně Svaz strojírenské technologie organizovat Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích
strojů. Expozice pro soutěž bude umístěna v pavilonu A1. Soutěž je určena pro
žáky středních technických
škol a učilišť, kteří si mohou
vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN,
SIEMENS a FANUC. 

3
4
8

14

rozhovor
s ing. Oldřichem
paclíkem, csc.
doprovodný
program
56. Msv

přehledný plán
výstaviště
zlaté medaile
2014

foto měsíce

vut v Brně představí
další experimentální
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Včasná
diagnostika:
podmínka
úspěšné léčby

10 / V USA SE
UDĚLOVALY
NEVÁŽNÉ
www.schunk.com
NOBELOVKY
Čeští vědci se v konkurenci
neztratili

www.bvv.cz

V návaznosti na ohromný úspěch výstavy „Svět
3D technologií“, kterou
společnost MCAE Systems uspořádala loni
ve spolupráci se svými
partnery na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, se tato událost letos dočká svého
zopakování pod názvem
„MCAE 3D expo / Svět
3D technologií“ – s novými exponáty a v ještě
větším měřítku.

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

11 / ROZHOVOR

CNCjeinvest,
ERP systém
investices. r. o.
na dlouhou
dobu stroje
kovoobráběcí

12/ PLASTY

Sl�����

25 �e�!
Světová spotřeba
(1�90–2015)
měkkých obalů
roste
Tržby chemického
www.cnc-invest.cz
průmyslu na Slovensku
poklesly

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

14 / ENERGETIKA
A TEPLO
Kvalita dodávek elektřiny
se zlepšuje

Z obsahu čísla 19
V PRAZE

Prezentuje se 10 skvělých
firem

ČR vzorem v ukládání
13 / PLASTY
radioaktivních materiálů

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

plasty bez halogenů
40 /Technické
AUTOSALON
TT

Elektromobil Kia překvapil
21/ ENERGETIKA
řadou
předností
A
TEPLO
České teplárny urychleně
modernizují

zavádění elektrod do mozku je zase komplikované a nebezpečné), nalézají se jiná
řešení.
Poměrně úspěšně se to daří v oboru „robotických obleků“, které vznikají hlavně
na zakázku armády, ale už i průmyslových
podniků. Dokážou analyzovat pohyby nositele, a pak je umocnit s pomocí servomotorů, které člověku umožní například nosit
těžké náklady. Jinými slovy, do řeči digitálních signálů překládají i lidské pohyby.
V jihokorejských loděnicích dělníci během letošního roku zkoušeli první, zatím
ryze experimentální prototyp podobných
exoskeletů. S podstatně menší námahou
jim umožňují zvedat objekty do hmotnosti zhruba 50 kilogramů. Zatím tedy neposunují hranice lidských možností, ale
omezují únavu, a tím snižují riziko nehod
a zvyšují produktivitu práce. Cílem je vyvinout 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.

Výstavu „Svět 3D technologií“ v pavilonu A1 brněnského výstaviště loni v září navštívilo více než třicet tisíc lidí, kteří se zde měli možnost
podrobně seznámit s celou řadou zajímavých projektů českých firem, při jejichž vývoji byly využity nejmodernější
3D technologie.
Působivé exponáty ilustrující využití špičkové aplikace

robotů, 3D tisku, 3D skenování, modelování a obrábění,
se na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 dočkají
ještě větší plochy. Přislíbeno
je například vystavení sportovního automobilu R200
od firmy Hoffmann & Novague, jehož inspirací byla legendární závodní škodovka, anebo unikátní obojživelný vůz Amphicar. Do zákulisí

svého vývoje a výroby nechají po boku MCAE Systems
nahlédnout například společnosti SVOTT, Moravská
modelárna, MB Tech Bohemia, ING Corporation a mnohé další.
Řada specializovaných
aplikací

Zúčastnění odborníci budou po celou dobu veletrhu

Japonský „veletrh naruby”
se vrátil do České republiky
Pražská pobočka japonské vládní agentury
JETRO za podpory agentury CzechIncest včera v rámci MSV uspořádala poněkud
neobvyklou výstavu, vystavovatelé na ní totiž nepředváděli zboží, které vyrábějí a chtěli by je prodat, ale
naopak zboží, jež by potřebovali dodat. JETRO již tradičně tento veletrh naruby

3 / JAPAN BUSINESS

www.businessmedia.cz

Unikátní exponáty na největší
české výstavě 3D technologií

organizuje na různých místech po celém světě, především pak v zemích Asie.
Od roku 2004 se tento veletrh objevuje také ve střední
Evropě, protože právě v této
době začaly japonské společnosti rozšiřovat v tomto regionu výrobu. V loňském roce se tato akce konala v Budapešti (uskutečnilo se 172
setkání) a Bukurešti (113

setkání), letos opět v Budapešti, dále ve Vratislavi a nyní i v Brně. Ze statistik agentury JETRO přitom vyplývá,
že 18 – 36 % schůzek vyústí
v úspěšnou spolupráci.
„Brněnského veletrhu se
účastní 15 japonských firem působících v České republice, Maďarsku, Velké
Británii, Německu, Rumunsku, Nizozemsku a Belgii

na živých ukázkách prezentovat například skenování pro účely plastické chirurgie, 3D tisk protéz, simulace obrábění robotem
včetně high-speed cuttingu a množství specializovaných průmyslových aplikací – zejména v automobilovém průmyslu.

z obsahu
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fórum průmysl 4.0
Obráběcí stroje
a nástroje
na 57. Msv

5

Business den
ruské federace

7

falzifikáty
průmyslových
komponent

foto dne

chvíle uvolnění do veletržního shonu vnesla úterní industry night
s účastníky soutěže
zlatá medaile a dalšími
významnými hosty. její součástí byl i koncert
skupiny elko Band.

Pokračování na str. 7
a 42 potenciálních dodavatelů z České republiky, Německa, Polska, Slovenska,
Maďarska a Slovinska,“ vyjmenoval země, v nichž firmy, které se této neobvyklé
akce zúčastnily, sídlí, Tadaši Murakami, ředitel agentury JETRO. „Do České republiky se výstava komponentů vrací po více než
desetileté odmlce a zaznamenali jsme poměrně velký
zájem, jak ze strany vystavovatelů, tak u dodavatelů,“ dodal Tadaši Murakami.
Pokračování na str. 7
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Technický týdeník

MEDICíNSKÁ technika

MSV DENNĚ

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, teplárenství. Tradičně se rovněž věnuje výzkumu
a vývoji na odborných technických školách
všech stupňů a ve specializovaných výzkumných centrech. Součástí každého vydání jsou
pravidelné rubriky Energetika a teplo, Plasty a
Autosalon TT.

Samostatný časopis, vydávaný 2x ročně od
roku 2014, navazuje na úspěšnou speciální přílohu TT, která vycházela pět let pod
názvem „Medicínská výroba“. Zabývá se
výzkumem, vývojem a výrobou zdravotnické a laboratorní techniky a zdravotnických
pomůcek. Časopis je distribuován převážně
samostatně přímo cílové skupině a také
jako příloha časopisu Technik.

Oficiální „veletržní noviny“ Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Pro návštěvníky i vystavovatele připravujeme po celou
dobu konání výstavy tištěné denní zpravodajství 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.

Na umělých nohou

Spojení člověka s počítačem však může
být i mnohem bližší než jaké je mezi zaměstnancem a jeho vedoucím. Na vývoji
jejich možného propojení či alespoň jakési symbiózy se stále průběžně aktivně pracuje. I když se zatím nedaří přijít
s vhodným systémem pro přímé spojení mozku a počítače (přes lebku je čtení
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Technologie zpracování plastů

speciální příloha časopisu Technický týdeník

24. 2. 2015

Řezné nástroje a upínání
14/ NOVÝ
DRAGONSKIN
PRO FRÉZOVÁNÍ

6/

Společnost WNT
navazuje na úspěšnou
řadu Dragonskin pro
soustružení

Firma, kde „inovace nikdy
nekončí“

10/ SPOLEČNÉ
NAVRHOVÁNÍ /
CONCURRENT
ENGINEERING

Management nástrojů
Walter Multiply

Nové produkty nejlépe
vznikají v tandemu se
zákazníkem

26/ DURATOMIC,
REVOLUČNÍ
VÝKON PŘI
SOUSTRUŽENÍ
OCELI

18/ VIRTUÁLNÍ
ZPROVOZNĚNÍ
Simulační nástroj MCD
přináší úsporu času i peněz

Společnost Seco přidala
nové funkce
28/ ROTANA
TECHNOLOGICKY
POSILUJE

Technologie
forem

Temperační
technika

Chladicí
technika

Technologie
vody

Také letos jsme navštívili
úspěšného českého
výrobce monolitních
rotačních nástrojů

Servis

30/ STROJE MAZAK
A NÁSTROJE
WALTER
Seminář s praktickými
ukázkami obrábění oceli
a litiny

gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Scherl 10 · D-58540 Meinerzhagen
Tel.: +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-156
info@gwk.com · www.gwk.com

Titulpodzim_PL.indd 1

KONFERENCE
SOLIDWORKS
WORLD 2015
Nastává doba masové
customizace

22/ KOMPLEXNĚ
K VYŠŠÍ
PRODUKTIVITĚ

Po celém světě.

JAKÝ BUDE
DALŠÍ VÝVOJ
DIGITÁLNÍCH
TECHNOLOGIÍ?
Odhad agentury Gartner
pro nejbližší léta

8/

16/ ISCAR V ROCE 2015

Systémové chlazení a temperace.

speciální příloha časopisu Technický týdeník

Konstrukční a výrobní software

„Firma jde buď nahoru,
anebo dolů. Je omyl
si myslet, že lze udržet
status quo.“

22/ NOVINKY
V SYSTÉMU
EDGECAM

Rozhovor s Ing. Petrem Benešem, MBA, čtěte na str. 8–11

29/ ANKETA

Hrubovací technologie
Waveform i pro
multifunkční stroje
27/ PRODUCTIVITY+
ACTIVE EDITOR
PRO
Generátor měřicích cyklů
pro obráběcí stroje

Softwarová řešení
pro multifunkční CNC
obráběcí stroje

str. 19–28

Zastoupení pro Českou a Slovenskou
republiku: Ing. Jiří Rejhon, CSc.
tel.: +420 602 208 202
e-mail: jiri@rejhon.cz
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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, materiálů a softwaru. Podrobně se rovněž věnuje
výzkumu a vývoji v tomto oboru.
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ŘEZNÉ NÁSTROJE A UPÍNÁNÍ
Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází
1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuovaná také samostatně a jako příloha
časopisu Technik. 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.

TECHNICKÝ PORTÁL
Internetový portál na adrese www.technickyportal.cz funguje od roku 2014 a je
společným projektem časopisů Technický
týdeník, Technik a Medicínská technika. Na
portálu naleznete denní technické zpravodajství, upoutávky na akce, firemní prezentace, seriály, videa a informace o časopisech a jejich redakcích, včetně upoutávek
na nová čísla a kompletního archivu.
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KONSTRUKČNÍ
A VÝROBNÍ SOFTWARE
Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází
1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuovaná také samostatně a jako příloha
časopisu Technik. Podává podrobný přehled
aktuální nabídky v oboru softwarové podpory výroby od konstrukce až po celý životní
cyklus výrobku.

