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Většina referátů, stejně jako expozi-
ce výstavy, kde samozřejmě nechy-
běly ABB, Bosch, Siemens, Schottel, 
ThysenKrup, Wärtsilä a  GE-Power, 
naznačila, že řešení směřuje k využi-
tí čistě elektrického nebo hybridního 
pohonu s využitím LNG nebo i vodí-
ku. K úsporám paliva, jak se s překva-
pením ukázalo u  velkých plavidel, 
mohou přispět i solární panely nebo 

energie z  větru z  již zapomenutých 
„rotujících plachet“ Flettnerových 
rotorů.

PŘEVRAT V LODNÍM POHONU
Nejméně pětina z  víc jak 120  000 

na  světě registrovaných osobních, 
nákladních a pomocných námořních 
plavidel již používá efektivnější die-

sel-elektrický pohon, zaručující kro-
mě vyšší úspory paliva i vyšší a bez-
pečnější ma név rovací schopnost 
oproti klasice, kdy pomaluběžný die-
sel pohání lodní šroub hlučným hříde-
lem přímo a zabírá tak kýlový prostor. 

Dynamika přímého elektrického 
pohonu šroubu díky frekvenčním 
měničům se zlepšila, nejnovější řeše-
ní DC Grid se stejnosměrným přeno-

sem ušetří v trupu i potřebu rozvoden 
a transformátorů. Revolučním kormi-
dlovacím pohonným systémem azi-
pod, který začalo před 25 lety zavá-
dět ABB s finskou loděnicí Kvaerner, 
je v současné době vybaveno již 600 
velkých plavidel – od trajektů, luxus-
ních výletních lodí až po ledoborce.

Pokračování na str. 3
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Transport a logistika 
Čtěte na str. 25–28

Electric a Hybrid Marine 
World EXPO v Amsterodamu

Vlivem minimální či dokonce žád-
né aktualizace prezentace svých slu-
žeb na  internetu přicházejí tuzem-
ští podnikatelé o  stovky milionů 
korun ročně. Z  analýzy podnikatel-
ských webů, kterou provedla spo-
lečnost Webnode, vyplývá, že svou 
internetovou prezentaci pravidelně 
aktualizuje pouze 12 % živnostníků. 
Jen o něco lépe jsou na tom firemní 
weby; ty jsou obhospodařovány při-
bližně z 23 %.

Význam webové prezentace si uvě-
domuje drtivá většina podnikate-
lů v  ČR. Podle Českého statistického 
úřadu (ČSU) využívá v České republi-
ce webové stránky více jak 82 % fi rem 
s 10 a více zaměstnanci. Podle statis-
tik Webnode je poněkud horší situace 
u živnostníků, kdy webovou prezenta-
ci využívá zhruba 70 % z nich. 

AKTUÁLNÍ OBSAH CHYBÍ

Jak vyplývá z dat, v ČR je přes 50 % 
fi remních webových stránek neaktuál-
ních, respektive poslední aktivita se 
na nich projevila více než před rokem. 
Podnikatelé si často nechají externě 

vytvořit stránky na míru či jim je při-
praví někdo ve  zdarma dostupném 
redakčním systému. Na tom by nebylo 
nic špatného, ale již se nestarají o jejich 
následnou údržbu ani o  pravidelnou 
publikaci novinek. 

Pokračování na str. 2

Čeští podnikatelé zbytečně 
přicházejí o zakázky za stamiliony

3D myš, pomocník
pro konstrukci

www.t-cad.cz/3d-myši

it-sa 2017
Přibližně 200 000 počítačů 
po celém světě letos zasáhl vir 
WannaCry. I pod tímto dojmem 
se bude v říjnu konat jeden 
z předních mezinárodních 
veletrhů věnovaný IT 
bezpečnosti it-sa 2017. 

Více v článku na str. 29
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Chapadla SCHUNK.
Osvědčená od roku 1983

Superior Clamping and Gripping

Na každoročně konaném kongresu a výstavě pokroku světové námořní dopravy letos 6. až 8. června 
v Amsterodamu odeznělo 50 referátů odborníků i zástupců fi rem z tohoto oboru, který se musí co nejrychleji 
vypořádat s protesty proti stále nebezpečnějšímu ohrožování životního prostředí emisemi lodních dieselů.
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Časopis s 65letou tradicí se 
zaměřením na průmyslovou praxi. 
Nosnými tématy jsou strojírenství, 
včetně softwarové podpory 
od návrhu přes finální produkt 
až po obchod a servis, řídicí 
a automatizační systémy, výroba 
a zpracování plastů, energetika 
a teplárenství, nové technologické 
obory. Časopis sleduje vývojové 
trendy v průmyslu a aktuálně 
na ně reaguje. Tradičně se 
rovněž věnuje výzkumu a vývoji 
na odborných technických 
školách všech stupňů a ve 
specializovaných výzkumných 
centrech. Elektronická verze 
Technického týdeníku je součástí 
webového portálu TECHNICKÝ 
PORTÁL.CZ, který přináší aktuální 
denní technické zpravodajství.

PERIODICITA
čtrnáctideník, vychází 24x ročně
pravidelný den vydání – úterý
rozsah 32–48 barevných stran A3

NÁKLAD
auditovaných 9 000 výtisků, z toho cca 
5 000 ks se rozesílá v rámci předplatného  
a 3 000 ks se rozesílá na VŠ a SŠ technic-
kého směru

ČTENOST
31 500 

PRODEJ A DISTRIBUCE
předplatné, direct mailing, veletrhy, výstavy 
a odborné akce, SŠ a VŠ technického směru, 
limitovaný stánkový prodej
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CENY PLOŠNÉ INZERCE VE STANDARDNÍCH 
VYDÁNÍCH A3 (ceny jsou v Kč bez DPH) 

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE VKLÁDANÝCH 
PŘÍLOHÁCH A4 (ceny jsou v Kč bez DPH) 

SLEVY  

Opakování inzerátu:

2krát    3 %
3–5krát    5 %
6krát a více   sleva dohodou
agenturní slevy   15 % pro registrované reklamní a PR agentury

VKLÁDANÁ INZERCE  

Vložení reklamního letáku do celého nákladu 36 000 Kč

Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1 48 000 Kč 69 500 Kč 42 500 Kč

1/2 27 000 Kč 36 500 Kč 22 500 Kč

1/3 19 500 Kč 25 500 Kč 16 000 Kč

1/4 14 500 Kč 19 500 Kč 12 500 Kč

1/8 7 400 Kč 9 900 Kč 6 400 Kč

Junior Page A4 52 000 Kč

Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1 28 000 Kč 35 000 Kč 21 000 Kč

1/2 17 000 Kč 20 000 Kč 13 000 Kč

1/4 11 000 Kč 14 000 Kč 8 000 Kč

PŘÍPLATKY, ATYPY  

„Falešná“ titulní strana, 208 x 325 mm 104 000 Kč
1. strana – pouze v dolní polovině, 
max. 1/4 orientovaná na šířku + 100 %
1. strana – tzv. „ucho“, 50 x 45 mm 6 000 Kč
poslední strana + 50 %
u menších a atypických inzerátů 1 cm2 v barvě 90 Kč, čb 70 Kč
řádková inzerce v rámečku – čb, 50 x 45 mm 900 Kč

STORNO  

Do data uzávěrky inzerce  bez poplatku
Po datu uzávěrky inzerce  100 %



*) SPECIÁL MSV DENNĚ  

 Oficiální veletržní zpravodaj MSV Brno

  vychází 5x; 0. vydání 2-3 týdny před zahájením MSV, 4x od úterý do pátku během veletrhu

 formáty inzerce a ceny jako u vkládaných příloh A4

 uzávěrka pro vydání úterý až pátek 17. 9.

TERMÍNY A TÉMATA  

Číslo 

časopisu

Redakční 

uzávěrka

Datum 

vydání

Hlavní téma čísla Vkládaná příloha A4

1. 8. 1. 16. 1. Inovace; objevy a vynálezy

2. 15. 1. 30. 1. Novinky z oblasti práva, legislativy a financí 
pro rok 2018

3. 29. 1. 13. 2. Odborné technické školství

4. 12. 2. 27. 2. Konstrukční a výrobní software; 
povrchové úpravy

5. 26. 2. 13. 3. Veletrh AMPER Brno Průmyslová robotizace a automatizace 
(k AMPER Brno, uzávěrka 12. 2.)

6. 12. 3. 27. 3. Spojování a dělení materiálů, svařování, tváření

7. 26. 3. 10. 4. Energetické a teplárenské inovace

8. 9. 4. 24. 4. Pohony, ložiska; pneumatika, hydraulika; 
tribotechnika

Řezné nástroje a upínání
(uzávěrka 23. 3.)

9. 30. 4. 15. 5. MSV Nitra Technologie zpracování plastů I. 
(k MSV Nitra, uzávěrka 13. 4.)

10. 14. 5. 29. 5. Věda, výzkum, inovace; Zkušebnictví, certifikace, 
diagnostika

11. 28. 5. 12. 6. Kolejová vozidla, železniční tratě (Rail Days 
Ostrava)

12. 11. 6. 26. 6. Medicínská technika Obráběcí stroje a jejich příslušenství 
(uzávěrka 25. 5.)

13. 25. 6. 10. 7. Chytrá města

14. 16. 7. 31. 7. Průmyslový management

15. 6. 8. 21. 8. Lidské zdroje

16. 20. 8. 4. 9. Laserové technologie

17. 3. 9. 18. 9. 1. vydání k MSV Brno 0. vydání MSV DENNĚ *) 
(uzávěrka 28. 8.)

18. 14. 9. 25. 9. 2. vydání k MSV Brno Technologie zpracování plastů II. 
(k MSV Brno, Fakuma Friedrichshafen, 
uzávěrka 24. 8.)

19. 21. 9. 1. 10. 3. vydání k MSV Brno

20. 8. 10. 23. 10. Ozvěny MSV 2018  

21. 22. 10. 6. 11. Podnikové informační technologie, správa dat

22. 5. 11. 20. 11. Průmyslové balení; řízení a provoz skladů Energetické a teplárenské inovace 
(uzávěrka 19. 10.)

23. 19. 11. 4. 12. Aditivní výroba, 3D tisk; hybridní technologie

24. 3. 12. 18. 12. To nejlepší z roku 2018
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Mezinárodní strojírenský veletrh 
okoření účast indických firem

MSV 2017

partner veletrhu

Pavilon A1 
Téměř 100 firem 
z oblasti plastikářského  
a automobilového 
průmyslu, strojírenství, 
automatizace, 
ale i IT technologií

  z obsahu

Indie se představuje  
na brněnském 
výstavišti

Vladimír Dlouhý: 
„Je nezbytné     
podporovat hlavně 
investice, které se 
zaměřují na vývoj 
a inovace“

Asijské trhy lákají

Program 
odborných 
konferencí 
a seminářů
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FORMÁTY INZERÁTŮ VE STANDARDNÍCH VYDÁNÍCH A3  

FORMÁTY INZERÁTŮ VE VKLÁDANÝCH PŘÍLOHÁCH A4  

1/1

zrcadlo

266 x 381

1/1

na spad

297 x 420

1/2

na spad

148 x 420

1/2

na spad

297 x 195

1/2

zrcadlo

131 x 381

1/2

zrcadlo

266 x 176

Junior 

Page

zrcadlo

210 x 297

Junior 

Page

na spad

220 x 311

1/3

na spad

102 x 420

1/3

na spad

297 x 135

1/3

zrcadlo

86 x 381

1/3

zrcadlo

266 x 115

1/4

zrcadlo

266 x 85

1/4

zrcadlo

131 x 176

1/4

na spad

297 x 112

1/4

na spad

147 x 195

1/4

na spad

80 x 420

1/4

zrcadlo

64 x 381

1/1

zrcadlo

190 x 270

1/1

na spad

210 x 297

1/2

na spad

210 x 140

1/2

zrcadlo

185 x 126

1/2

pouze

zrcadlo

90 x 260

1/4

pouze

zrcadlo

90 x 126

U formátu na spad je třeba přidat na každé straně inzerátu 5 mm obrazu k oříznutí.

KONTAKTY  

Vydavatel:  Business Media CZ s.r.o, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5
Tel.: 225 351 450; e-mail: techtyd@bmczech.cz; www.techtydenik.cz

Šéfredaktorka: 
Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.
andrea.cejnarova@bmczech.cz
+420 725 790 674

Editorka: 
Mgr. Šárka Vorková
sarka.vorkova@bmczech.cz
+420 608 025 982 

Inzerce:
Ing. Tamara Raidová
tamara.raidova@bmczech.cz
+420 602 216 957

Inzerce: 
Ing. Bohumil Nedvěd
bohumil.nedved@bmczech.cz
+420 770 143 426

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY  

Hotové inzeráty a obrázky v elektronické podobě, v obvyklých grafických formátech ( pdf, jpg, tiff, eps, ai, ...), režim barev CMYK, rozli-
šení 300 dpi.
Texty pro článkové prezentace ve formátu WORD.
Na vyžádání lze jednoduchý inzerát sestavit z dodaných podkladů – kvalitní fotografie, katalogy, diapozitivy.
Upozornění: Pro kontrolu je vhodné dodat tištěný barevný náhled, při neshodnosti mají přednost dodaná data. V případě nedodání digi-
tálního nátisku inzerátu nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. Věrné barevnosti u obrazových objektů lze dosáhnout pouze 
při barevnosti CMYK, v režimu barev RGB nelze zaručit kvalitu výsledné separace.

PODKLADY PRO ČLÁNKOVÉ PREZENTACE  

Texty ve formátu WORD; obrázky/loga elektronicky v rozlišení 300 dpi v obvyklých formátech (jpg, tiff, pdf, eps, ai), případně kvalitní 
fotografie.
Orientační přepočet rukopisů na tiskovou stranu – hladký text včetně mezer bez obrázků. Na každý obrázek umístěný do článku je 
nutno odečíst z rukopisu cca 1000 znaků.

1/1 tisková strana A3 = 12 000 znaků
1/1 tisková strana A4 = 6 000 znaků
1/2 tiskové strany A3 = 6 000 znaků
1/2 tiskové strany A4 = 3 000 znaků

1/3 tiskové strany A3 = 4 500 znaků
1/4 tiskové strany A3 = 3 000 znaků
1/4 tiskové strany A4 = 1 500 znaků



CENY PREZENTACE NA WEBU 
TECHNICKYPORTAL.CZ

Od září 2017 zastupujeme největší 

prodejní průmyslový portál a online 

vydavatelství IndustryStock.com.

Objednejte si základní regist-

raci ZDARMA nebo si objed-

nejte některý z balíčků služeb, 

speciálně vytvořených pro Českou 

a Slovenskou republiku! 

Co získáte?

 přístup do online celosvětové obchodní sítě

 možnost cizojazyčných 
mutací vlastních webových stránek

 aktuální informace z oblasti průmyslu, 
vědy/výzkumu

 nabídky/poptávky pracovních míst 
a zakázek z celého světa

 nejnovější veletržní zpravodajství 
a mezinárodní podporu vlastních výstavních 
aktivit 

 16 jazyků

 100 000+ klíčových slov

 300 000+ firem

 3 200 000+ produktů

 8 284 026 návštěvníků za rok (15. 11. 2015 
– 15. 11. 2016)

 38 103 941 zobrazení stránek za rok 
(01. 06. 2015 – 31. 05. 2016)

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
Business Media CZ
Andrea Cejnarová
andrea.cejnarova@industrystock.cz
mobil: +420 725 790 674
http://www.industrystock.cz

Technický portál je moderním internetovým médiem, které svou aktuálností 
a  odborností oslovuje jak odbornou technickou veřejnost, tak i všechny příznivce 
průmyslu, vědy a techniky. Je společným projektem časopisů Technický týdeník 
a Technik management.
Na portálu naleznete aktuální 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.

BANNERY (ceny jsou v Kč bez DPH) 

Typ banneru Pozice Formát Cena za 1 týden

Leaderboard A 990 x 90 12 000 Kč

Fullbanner 1, 2 B 468 x 60 7 000 Kč

Skyscraper 1, 2 C 120/160 x 600 10 000 Kč

Rectangle D 300 x 170 5 000 Kč

PR ČLÁNEK  

  umístění v sekci DOPORUČUJEME 
(poté přechází do archivu)

 min. 1 týden, max. 4 týdny

  neomezený rozsah, včetně hypertex-
tových odkazů a kontaktních údajů

 text: WORD, foto, loga: JPG, GIF

 cena za 1 týden 6 000 Kč (+ DPH)

VIDEO  

  libovolný formát vč. načítání 
z  YouTube

 délka do 3 minut

 cena za 1 týden 5 000 Kč (+ DPH)

 pozice V

Podklady

 standardní bannery: JPG, GIF

 flash: SWF
 externí: HTML kód

 max. velikost: 100 kB

A

B B

C

D

V

PR

C

NEWSLETTER  

  týdenní výběr aktuálních zpráv z průmyslu, techniky a vědy

 elektronická distribuce každé pondělí

 cena za jednu zprávu 6 000 Kč (+ DPH)
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Téma
MSV Brno 2017

54
Energetika
Jaká bude česká energetika  

a teplárenství za nové vlády?

18
Management
Od dětské záliby

až k managementu  

ŠKODA AUTO

CENY PLOŠNÉ INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH) 

OBÁLKA ČASOPISU  

2. strana obálky:  65 000 Kč
3. strana obálky: 60 000 Kč
4. strana obálky: 75 000 Kč

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

2/1 102 000 Kč

1/1 55 000 Kč

2/3 36 500 Kč

1/2 28 500 Kč

1/3 19 000 Kč

1/4 15 250 Kč

VKLÁDANÁ INZERCE  

Vložení reklamního letáku do nákladu  20 000 Kč

SLEVY  

Opakování inzerátu:

2–5krát    5 %
6–9krát    10 %
agenturní slevy   15 % pro registrované reklamní a PR agentury

STORNO  

Do data uzávěrky inzerce  bez poplatku
Po datu uzávěrky inzerce  100 %

Časopis Technik management 
je odborný technicky zaměřený 
magazín 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. 
Elektronická verze časopisu 
Technik management je součástí  
webového portálu TECHNICKÝ 
PORTÁL.CZ, který přináší aktuální 
denní technické zpravodajství.

PERIODICITA
čtvrtletník, vychází 4x ročně
 rozsah průměrně 68 barevných stran A4

NÁKLAD
5 000 výtisků, z toho cca 1 200 ks se rozesílá 
v rámci předplatného a zbytek v rámci cílené 
řízené distribuce

ČTENOST
12 500 

PRODEJ A DISTRIBUCE
předplatné, direct mailing, veletrhy, výstavy 
a odborné akce, SŠ a VŠ technického směru

SPECIÁL PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU  

 Formát A4

  Jednotná forma prezentace:
1/1 inzerce + 3/1 PR nebo 4/1 PR

 Cena 39 000 Kč (+ DPH)

Speciální příloha časopisu Technik management



FORMÁTY INZERÁTŮ  

2/1

na spad

420 x 297

2/1

zrcadlo

384 x 252

2/3

zrcadlo

117 x 252

2/3

na spad

135 x 297

1/1

zrcadlo

178 x 252

1/1

na spad

210 x 297

1/2

na spad

104 x 297

1/2

na spad

210 x 144

1/2

zrcadlo

86 x 252

1/2

zrcadlo

178 x 124

1/3

na spad

210 x 104

1/3

na spad

74 x 297

1/3

zrcadlo

56 x 252

1/3

zrcadlo

178 x 84

1/4

zrcadlo

178 x 60

1/4

zrcadlo

86 x 124

1/4

na spad

210 x 80

KONTAKTY  

Vydavatel:  Business Media CZ s.r.o, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5
Tel.: 225 351 450; e-mail: techtyd@bmczech.cz; www.techtydenik.cz

Šéfredaktorka: 
Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.
andrea.cejnarova@bmczech.cz
+420 725 790 674

Editorka: 
Mgr. Šárka Vorková
sarka.vorkova@bmczech.cz
+420 608 025 982 

Inzerce:
Ing. Tamara Raidová
tamara.raidova@bmczech.cz
+420 602 216 957

Inzerce: 
Ing. Bohumil Nedvěd
bohumil.nedved@bmczech.cz
+420 770 143 426

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY  

Hotové inzeráty a obrázky v elektronické podobě, v obvyklých grafických formátech ( pdf, jpg, tiff, eps, ai, ...), režim barev CMYK, rozli-
šení 300 dpi.
Texty pro článkové prezentace ve formátu WORD.
Na vyžádání lze jednoduchý inzerát sestavit z dodaných podkladů – kvalitní fotografie, katalogy, diapozitivy.
Upozornění: Pro kontrolu je vhodné dodat tištěný barevný náhled, při neshodnosti mají přednost dodaná data. V případě nedodání digi-
tálního nátisku inzerátu nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. Věrné barevnosti u obrazových objektů lze dosáhnout pouze 
při barevnosti CMYK, v režimu barev RGB nelze zaručit kvalitu výsledné separace.

PODKLADY PRO ČLÁNKOVÉ PREZENTACE  

Texty ve formátu WORD; obrázky/loga elektronicky v rozlišení 300 dpi v obvyklých formátech (jpg, tiff, pdf, eps, ai), případně kvalitní 
fotografie.

TERMÍNY A TÉMATA  

Číslo 

časopisu

Redakční 

uzávěrka

Uzávěrka 

 inzerce

Datum 

vydání

Hlavní téma čísla Vkládaná příloha A4

1/2018 21. 2. 26. 2. 13. 3. Automatizace, robotika 
(při příležitosti veletrhu 
AMPER Brno)

Příběhy úspěchu II

2/2018 23. 5. 28. 5. 12. 6. Věda, výzkum, inovace

3/2018 29. 8. 3. 9. 18. 9. Mezinárodní strojírenský 
veletrh Brno

100 let průmyslu u nás

4/2018 21. 11. 26. 11. 11. 12. Průmysl 4.0



KONSTRUKČNÍ A VÝROBNÍ 
SOFTWARE  

Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 
1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuována 
také samostatně a jako příloha časopisu Tech-
nik management. Podává podrobný přehled 
aktuální nabídky v oboru softwarové podpory 
výroby od konstrukce až po celý životní cyklus 
výrobku. 

ENERGETIKA 
A TEPLO  

Aktuální informace o vývoji české energetiky 
a teplárenství, publicistické analýzy, kapitoly vě-
nované fosilním i alternativním zdrojům, jaderné 
energetice, spotřebě energie a tepla a domácím 
i zahraničním trendům v tomto oboru. Vychází 
1x ročně jako samostatná vkládaná příloha ve 
formátu A4.

MSV DENNĚ  

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 bra-
nami výstaviště.

ŘEZNÉ NÁSTROJE 
A UPÍNÁNÍ  

Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 
1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuo-
vána 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.

PRŮMYSLOVÁ 
ROBOTIZACE 
A AUTOMATIZACE  

U příležitosti veletrhu AMPER vydáváme samo-
statnou vkládanou přílohu ve formátu A4, která 
reflektuje především nejnovější trendy v průmy-
slové automatizaci a robotice. V dnešní době 
tzv. čtvrté průmyslové revoluce se jedná o jeden 
z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů. Každo-
ročně se objevují nová témata, o kterých si díky 
tomuto našemu speciálu uděláte dobrý přehled.

PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU  

Exkluzivní publikace, která vychází 1x ročně 
jako příloha jarního vydání časopisu Technik 
management. Formou rozhovorů představuje 
nejúspěšnější české podnikatele a firmy, příp. 
zahraniční společnosti, které dlouhodobě 
úspěšně působí na našem území. Rozhovory 
jsou vedeny poutavou a čtivou formou a odha-
lují nejen některá z „tajemství“ úspěchu, ale také 
mnohé z osobních životů dotazovaných. Kromě 
zajímavého čtení tak naši čtenáři získávají pod-
něty a inspiraci, které, jak doufáme, využijí i ve 
svých vlastních životech. Publikace je vydávána 
ve výrazně navýšeném nákladu a v exkluzivním 
provedení.

TECHNOLOGIE 
ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ  

Samostatná příloha ve formátu A4, která v roce 
2018 dovrší již 24. ročník. Vychází 2x ročně 
v  navýšeném nákladu u příležitosti veletrhů Chem-
plast Nitra, MSV, resp. Plastex Brno,  FAKUMA, K. 
Podává přehled aktuálního stavu oboru plastikář-
ských strojů a jejich příslušenství, výrobních tech-
nologií, materiálů a softwaru. Podrobně se rovněž 
věnuje výzkumu a vývoji v tomto oboru.

OBRÁBĚCÍ STROJE 
A  JEJICH 
PŘÍSLUŠENSTVÍ  

Toto tradiční a nosné téma Technického tý-
deníku se v posledních letech stalo natolik 
významným, že jsme se rozhodli věnovat mu 
samostatnou vkládanou přílohu. Kromě nej-
novějších trendů v konstrukci a technologii 
obráběcích strojů se v ní dočtete o novinkách 
předních světových výrobců a o největších 
„trhácích“ světových veletrhů. Nechybí zde ani 
články a prezentace světových výrobců a doda-
vatelů příslušenství obráběcích strojů.

ODBORNÉ VKLÁDANÉ PŘÍLOHY 

SPECIÁLY

Konstrukční a výrobní software

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO NÁSTROJÁRNY STR. 12–21

Nabídka výrobců průmyslového 
softwaru v roce 2017    

28. února 2017Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Z OBSAHU:

SolidWorks World 2017
ve znamení kouzel
(tentokrát z Los Angeles)

6

Softwary pro design
dneška i budoucnosti
(rozhovor s Janem Ježkem)

8

Na návštěvě modelárny,
kde předběhli dobu
(reportáž z Modelárny LIAZ)

12

Optimalizace NC programů
při obrábění forem
(podle NCBrain)

15

Výroba lisovacích nástrojů
a forem na vosk
(Edgecam petiosé obrábění)

18

Jeden CAD/CAM software 
pro pět technologií
(o společnosti STERCH)

26

Energetika a teplo  I.

ENERGETIKA I TEPLÁRENSTVÍ PROCHÁZEJÍ KLÍČOVÝMI ZMĚNAMI.
MĚNÍ SE JEJICH SUROVINOVÁ ZÁKLADNA I OBCHODNÍ MODELY

11. dubna 2017Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Z OBSAHU:

Žijeme v epoše SMART. 
Jaké nároky klade  
na naše životy?
(diskuse s odborníky Siemens)

8

Dostavba jaderných reaktorů
V ČR: pro jaký model 
 se rozhodneme?

20

Silná podpora projektu
společné energetické unie
(rozhovor s Marošem Šefčovičem)

10

Modernizace odpadového 
hospodářství vs. aktivity 
Evropské komise
(rozhovor s Richardem Brabcem)

24

Zateplování bytových 
domů může podražit
(novela normy o požární 
bezpečnosti staveb)

41
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Design: Tomáš Čáha

Mezinárodní strojírenský veletrh 
okoření účast indických firem

MSV 2017

partner veletrhu

Pavilon A1 
Téměř 100 firem 
z oblasti plastikářského  
a automobilového 
průmyslu, strojírenství, 
automatizace, 
ale i IT technologií

  z obsahu

Indie se představuje  
na brněnském 
výstavišti

Vladimír Dlouhý: 
„Je nezbytné     
podporovat hlavně 
investice, které se 
zaměřují na vývoj 
a inovace“

Asijské trhy lákají

Program 
odborných 
konferencí 
a seminářů

3

4

8
10

Řezné nástroje a upínání

TRENDY ROKU 2017: ADITIVNÍ TECHNOLOGIE, 
DIGITALIZACE VÝROBY A OBRÁBĚNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ

25. dubna 2017Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Z OBSAHU:
Generativní technologie  
se prosazují
(aktuální trendy 
ve výrobě nástrojů)

8

Digitalizace v praxi
(pozoruhodné výsledky 
ve Walter AG)

12

Naše logistika je výjimečná 
a dosud nepřekonaná
(rozhovor s jednatelem 
WNT Česká republika 
Antonínem Holubem)

10

 Více než obrábění kovů
(efektivní práce nástrojů Iscar 
s kompozitními materiály)

18

Misan a Tungaloy: 
inovativní technologie  
v praxi
(inspirativní seminář  
v nových prostorách)

28

Spolehlivější nástroje, 
dokonalejší technologie
(výsledky výzkumu  
a vývoje Seco)

24

walter-tools.com

Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Průmysl 4.0:  nástup spolupracujících robotů

Průmyslová robotizace 
a automatizace

14. března 2017

běhy
úspěchuspěchu

Speciální příloha časopisu Technik management

Technologie zpracování plastů
9. května 2017Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

RYCHLEJI PŘESNĚJI LEVNĚJI

www. jswmachines .cz

Od výkresu k obrobku za 20 minut... 
...na strojích XYZ Machine Tools

80

40

R10
0

6 holes t
hro’

50mm PCD

R
10

6

www.cnc-xyz.cz

Obráběcí stroje
a jejich příslušenství

20. června 2017Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Obráběcí stroje 
jsou klíčovými 
výrobními stroji
(aktuální trendy 
v konstrukci strojů)

8

Ocenění za inovace 
ve výrobě ozubení
(horizontální obráběcí 
centra TOYODA 
GS300 a GS700)

20

CNC řídicí systém 
FIDIA C40 VISION
(přesnost a výkon 
pro vysokorychlostní 
obrábění)

28

Bezproblémové 
frézování
(most do Průmyslu 4.0
se společností Seco)

34

Přípravky 
vyráběné na míru
(společnost Misan
navrhuje a vyrábí 
automatizované 
hi-tech přípravky 
na přání zákazníků)

43

Z OBSAHU:


