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Kyvné pohony DFPD

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE STANDARDNÍCH
VYDÁNÍCH A3 (ceny jsou v Kč bez DPH)
Rozměr
(část strany)
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
Junior Page A4

Cena
čb
48 000 Kč
27 000 Kč
19 500 Kč
14 500 Kč
7 400 Kč

Cena
barva
69 500 Kč
36 500 Kč
25 500 Kč
19 500 Kč
9 900 Kč
52 000 Kč

Cena
PR článek
42 500 Kč
22 500 Kč
16 000 Kč
12 500 Kč
6 400 Kč

CENY PLOŠNÉ INZERCE Ve VKLÁDANÝCH
PŘÍLOHÁCH A4 (ceny jsou v Kč bez DPH)
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“, 55 x 50 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, 48 x 45 mm
900 Kč

VKLÁDANÁ INZERCE

Univerzální
21/ Veletrh EMO 2017
v Hannoveru
použití
v procesní
ukazuje směr automatizaci!
Motion Terminal VTEM
22/ Hlavním tématem veletrhu
EMO je digitalizace
www.bibus.cz
www.festo.cz/dfpd
23/Digitalizace
Procesní automatizace:
pneumatiky!
na cestě do cloudu
24/ Zásadní bod na cestě k digitální
továrně
25/ Společnost Okuma představí
skvělé víceúčelové stroje
LINEÁRNÍ TECHNIKA
www.festo.com/
a Smart Factory Solutions
motionterminal
26/ TOS VARNSDORF na EMO 2017
27/ Vysoce přesné obráběcí centrum
s integrovaným zakládacím
modulem a novou konstrukcí
28/ DMG MORI: Jak plně využít
www.bibus.cz
potenciál aditivní výroby
29/ Jak využít potenciál digitalizace
v oblasti výroby obráběcích strojů
30/ Světová show v oblasti obrábění
kovů
31/ wALTER a EwAG (wE)
Čtětepředstavují
na str.HYDRAULIKA
16–20
novinky

Téma čísla:

EMO Hannover, umělá
inteligence v průmyslu

EMO Hannover se ponese ve znamení
inteligentních technologií zítřka
TECHNOLOGICKÁ
EXCELENCE

německý hAnnOVeR LeTOS PO někOLikALeTé PAuze OPěT PŘiVÍTá VRchOLnOu
www.bibus.cz
www.bibus.cz
Akci kOVOOBRáBěnÍ ADIGITÁLNÍ
SOuViSeJÍcÍchTOVÁRNA
PRůmySLOVých ODVěTVÍ – VeLeTRh emO.
nA VeLeTRhu, JehOž TémATem JSOu TenTOkRáT „inTeLigenTnÍ TechnOLOgie
zVyŠuJÍcÍ zÍTŘeJŠÍ PRODukci“, By Se měLO PODLe PŘeDBěžných zPRáV
ORgAnizáTORů PŘeDSTAViT PŘeS 2 100 VySTAVOVATeLů z TéměŘ 50 zemÍ. Ve SROVnánÍ
S minuLýmSPÍNAČE
ROČnÍkem,
kTeRý Se kOnAL V ROce 2017 NAVÍJECÍ
V miLáně,
Se PODÍL ASiJSkých
A SENZORY
TECHNIKA
VySTAVOVATeLů zVýŠÍ z 21 nA 31 %. AmeRiČTÍ VySTAVOVATeLé BuDOu TVOŘiT POuze 4 %.
Nejvýznamnější položkou veletrhu
EMO jsou tradičně obráběcí a tvářecí stroje, dále pak vysoce přesné nástroje, systémy automatizovaných materiálových
www.bibus.cz
toků, průmyslový software a další IT systémy či průmyslová elektronika. Jen pro

připomenutí: předchozí ročník přilákal
přes 2 200 vystavovatelů ze 44 zemí a přibližně 130 000 návštěvníků ze 160 zemí.
Návštěvníci letošního ročníku veletrhu
www.bibus.cz
EMO se opět mohou těšit na celou řadu
technicky zajímavých novinek. Odborná

veřejnost s velkými nadějemi očekává,
co přinese ohlášená prezentace univerzálního, tedy standardizovaného rozhraní obráběcích strojů (umati). Tato veletržní prezentace by díky živé implementaci
zahrnující kolem 50 strojů měla být velmi

názornou ukázkou pronikání konceptu
Průmysl 4.0 do praxe.

ADITIVNí VýROBA I START-uPY
Rychle se rozvíjející odvětví aditivní
výroby bude v Hannoveru zastoupeno
více než 70 vystavovateli, kteří návštěvníkům na ploše 300 m2 nabídnou mimo
jiné i diskusní fórum a společný stánek s názvem Additive Circle. Zastoupena v tomto segmentu bude i společnost
Trumpf, kterou 20 let zkušeností s touto
výrobní technologií pasuje do role průkopníka a jedné z mála firem, které nabízejí dvě zásadní laserové technologie pod
jednou střechou – laserovou fúzi (LMF)
a generativní laserové navařování (LMD).
Pokračování na str. 16

XYZ Proturn SLX 355
Rychlost, přesnost,

TOS Varnsdorf otevřel novou budovustabilita
své Středníaprůmyslové
školy
vysoký výkon
POHONY

DMYCHADLA A ČERPADLA

V pondělí 2. září 2019 byla slavnost- ru „Obráběč kovů – operátor CNC stro- vznikla rekonstrukcí výrobního objekně otevřena nová budova Střední prů- jů“ (z nich pět nastoupilo do společnos- tu v areálu firmy. Rekonstrukce probímyslové školy TOS Varnsdorf, s. r. o., ti TOS Varnsdorf) a čtyři z oboru „Stroj- há ve dvou etapách: v první etapě byla
první fi remní střední průmyslové ško- ní mechanik – montér“ (dva nastoupili nákladem 116 milionů Kč, jež společnost
ly v Ústeckém kraji. Škola zahájila čin- do mateřské společnosti). Od 1. září 2019 vynaložila výhradně z vlastních pronost 1. září 2016, přičemž od samého škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor středků, rekonstruována budova jako
začátku se jak učebny, tak dílny praktic- „Mechanik elektronik – mechatronik“ taková a v její větší části bylo vybudowww.bibus.cz
www.bibus.cz
váno celkem osm kmenových tříd, dvě
ké výuky
nacházejí v areálu společnos- a tříletý obor „Elektromechanik“.
Od začátku školního roku 2019–2020 jazykové a dvě počítačové učebny a čtyři
ti. Do prvního ročníku ve dvou třídách
nastoupilo celkem 41 studentů a učňů. pak škola funguje v nové budově, která odborné učebny pro metrologii, mechaŠkola vzdělávala budoucí zaměstnance
své i dalších fi rem zapojených do projektu zatím celkem ve čtyřech maturitních a učebních
oborech: „Strojírenství
PRŮMYSLOVÉ
TLUMIČE
KOMPONENTY PRO
– konstrukce strojů, technologie obráA PLYNOVÉ PRUŽINY
OBRÁBĚCÍ STROJE
bění“, „Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů“, „Strojní mechanik –
montér“ a „Obráběč kovů – operátor CNC
strojů“.
V červnu 2019 absolvovala tříleté studium první skupina žáků. Studium
ukončilo třináct žáků, z toho devět z obo-

troniku, elektroniku silnoproudou
a slaboproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami

a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude
ADITIVNÍ VÝROBA

ve stejné budově vybudována tělocvična a prostor pro přesun dílen praktické
výuky pod jednu střechu s teoretickou
výukou.
Vznikla tak moderní škola, která je nadimenzována pro více než 200 žáků. /f/

Více na straně 22
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Časopis s 68letou 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.



Vložení reklamního letáku do celého nákladu

SLEVY

EMO Hannover, 18. - 23. září 2017

36 000 Kč



PERIODICITA

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

STORNO



Do data uzávěrky inzerce		
Po datu uzávěrky inzerce		

bez poplatku
100 %

čtrnáctideník, vychází 24x ročně
pravidelný den vydání – úterý
rozsah 24–56 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 technického směru

Čtenost
31 500

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

harmonogram vydání a tematický plán 2020
Číslo
časopisu

Datum
uzávěrky

Datum
vydání

Hlavní téma čísla

1.

6. 1.

14. 1.

Nové exportní příležitosti; legislativa,
financování průmyslu

2.

13. 1.

28. 1.

Elektromobilita; nové formy mobility

3.

27. 1.

11. 2.

Odborné technické školství

4.

10. 2.

25. 2.

Spojování a dělení materiálů; tváření;
laserové technologie

5.

24. 2.

10. 3.

Veletrh AMPER Brno (17.–20. 3.)

6.

9. 3.

24. 3.

Konstrukční a výrobní software

7.

23. 3.

7. 4.

Aditivní technologie; 3D tisk

8.

6. 4.

21. 4.

Pohony a motory v průmyslu, ložiska;
mazání a chlazení

9.

20. 4.

5. 5.

Ozvěny Hannover Messe 2020

10.

4. 5.

19. 5.

Měření, diagnostika a standardizace
ve strojírenství

11.

18. 5.

2. 6.

Kolejová doprava – výroba, servis, řízení
(k Czech Raildays Ostrava, 9.–11. 6.)

12.

1. 6.

16. 6.

Nové materiály; povrchové úpravy

13.

22. 6.

7. 7.

Chytrá indrastruktura; smart cities

14.

13. 8.

28. 7.

Sběr, ukládání a analýza dat

15.

27. 7.

11. 8.

Věda, výzkum, inovace

16.

10. 8.

25. 8.

Personalistika; soft skills

17.

24. 8.

8. 9.

Řízení podniku

18.

7. 9.

22. 9.

1. vydání k MSV a Plastex Brno (5.–9. 10.)

19.

19. 9.

29. 9.

2. vydání k MSV a Plastex Brno

20.

22. 9.

5. 10.

3. vydání k MSV a Plastex Brno

21.

12. 10.

27. 10.

Ozvěny MSV 2020

22.

26. 10.

10. 11.

Internet věcí; integrovaná technologická
řešení



23.

9. 11.

24. 11.

Nové trendy v energetice; obnovitelné zdroje

24.

23. 11.

8. 12.

Digitální podnik

Vkládaná příloha A4

Průmyslová robotizace a automatizace
(k AMPER Brno, uzávěrka 10. 2.)

Řezné nástroje, upínání a uchopování
(uzávěrka 23. 3.)
Technologie zpracování plastů I.
(k MSV Nitra, uzávěrka 20. 4.)

Obráběcí stroje a jejich příslušenství
(uzávěrka 18. 5.)

Technologie zpracování plastů II.
(k PLASTEX Brno, uzávěrka 2. 9.)
Výroba pro automobilový průmysl
(uzávěrka 29. 9.)

Medicínská technika (uzávěrka 26. 10.)

Pravidelný den vydání úterý; výjimka č. 20 – pondělí

PŘÍBĚHY SVOBODY

30 let českého průmyslu po sametové revoluci, 1990–2020
Nová knižní publikace při příležitosti 30letého výročí pádu totality z ediční řady PŘÍBĚHY, vyjde
v listopadu 2020.
Kniha si klade za cíl představit zajímavé příběhy lidí a firem, které se začaly psát v období totality
a pokračují dodnes. 17. listopad 1989 otevřel hranice, rok 1990 pak umožnil samostatné podnikání
a vnesl svobodu do mnoha aktivit, které dříve vůbec nebyly možné, nebo jen velmi omezeně. Ať již
se jedná o úspěšně privatizované firmy nebo zcela nově založené, a to lidmi, kteří v daném oboru
působili již dříve, ale na pozicích, které jim tehdejší režim byl schopen, či spíše ochoten nabídnout.
Mnoho z nich urazilo za těch 30 let dlouhou cestu, často korunovanou úspěchem, mnoho firem právě
v roce 2020 slaví 30 let své existence.
Publikace je primárně určena pro české firmy, které přešly po převratu do soukromých rukou lidí, kteří
s nimi byli spjati již v minulé době. A také lidem, kteří zůstali ve svých oborech a odvážně se pustili do
samostatného podnikání. Obraz by ale nebyl úplný, kdybychom vynechali vstup zahraničního kapitálu
a know-how, které od r. 1990 výrazně proměnily celé naše průmyslové prostředí. A v neposlední
řadě nelze pominout mladé, minulostí nezatížené lidi, kteří se odvážně pustili do úplně nových výzev
a vybudovali dnes prosperující firmy.
Společnosti, které nezapadají do tohoto obrazu, zejména zahraniční, se bez ohledu na oblast svého
působení mohou do tohoto projektu zapojit formou partnerství.
Podmínky a realizační detaily poskytnou pracovníci inzerce – viz kontakty.

formáty inzerátů VE STANDARDNÍCH VYDÁNÍCH A3



1/1
na spad
297 x 420

1/1
zrcadlo
266 x 381

1/2
na spad
297 x 195

1/2
na spad
148 x 420

1/2
zrcadlo
266 x 176

1/2
zrcadlo
131 x 381

1/3
na spad
297 x 135

1/3
na spad
102 x 420

1/3
zrcadlo
266 x 115

1/3
zrcadlo
86 x 381

1/4
zrcadlo
131 x 176

1/4
zrcadlo
266 x 85

1/4
na spad
147 x 195

1/4
na spad
297 x 112

1/4
zrcadlo
64 x 381

1/4
na spad
80 x 420

Junior
Page
zrcadlo
210 x 297

1/8
zrcadlo
131 x 86

FORMÁTY INZERÁTŮ VE VKLÁDANÝCH PŘÍLOHÁCH A4

1/1
na spad
210 x 297

1/1
zrcadlo
190 x 270

1/2
na spad
210 x 140



1/2
pouze
zrcadlo
90 x 260

1/2
zrcadlo
185 x 126

1/4
pouze
zrcadlo
90 x 126

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

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY



Hotové inzeráty a obrázky v elektronické podobě, v obvyklých grafických formátech ( pdf, jpg, tiff, eps, ai, ...), režim barev CMYK, rozlišení 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 digitálního 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

KONTAKTY

1/3 tiskové strany A3 = 4 500 znaků
1/4 tiskové strany A3 = 3 000 znaků
1/4 tiskové strany A4 = 1 500 znaků
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ODBORNÉ VKLÁDANÉ PŘÍLOHY
speciální příloha časopisu Technický týdeník

30. dubna 2019

ŘEZNÉ NÁSTROJE A UPÍNÁNÍ
Výhled na rok 2019
(oboru řezných nástrojů a upínání)

12

Chytré upínání

14

Digitalizované obrábění

18

Produktivní upichování

24

Výkresové nástroje

26

Obrábění tepelně
odolných superslitin

(nástroje společnosti Schunk)

(Silent Tools™ Plus od firmy
Sandvik Coromant)

(s nástroji TANG-GRIP od ISCARu)

(specialita společnosti Rotana)

(produktová nabídka
společnosti Walter AG)

28

Seminář ve firmě Misan

32

Řezné nástroje
v elektromobilitě

speciální příloha časopisu Technický týdeník

1. října 2019

Technologie zpracování plastů

Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 1x ročně
v navýšeném nákladu, je distribuována také samostatně.
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.

Z OBSAHU:
8

ŘEZNÉ
NÁSTROJE
A UPÍNÁNÍ

Chlazení
forem

Rámy forem,
sloupky a pouzdra

Vyhazování
výlisků

Příslušenstvíí
k lisům

Příslušenství
k formám

100

(nástroje Tungaloy na strojích
Okuma a Brother)

0

Přístroje
k údržbě a opravě forem

Walter slaví 100 let zkušeností na trhu

(dodavatel nástrojů v roli řešitele
technologických problémů)

Software
pro lisovny a nástrojárny
Odvzdušnění
dutin

www.jansvoboda.cz

SBĚR A PŘENOS DAT V NÁSTROJOVÝCH SESTAVÁCH
NÁSTROJE PRO SPECIÁLNÍ NÁROČNÉ APLIKACE

...být lepší
Kniha Lubomíra Zemana s podporou JAN SVOBODA s. r. o.
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Průmyslová automatizace a robotizace

12. března 2019

Hodnota robotické
procesní automatizace
(Rozhovor s Lesliem Willcocksem)

12

Produkty pro
průmyslovou automatizaci
(Výrobce: Heidenhain)

22

Integrovaná digitalizace
a automatizace
(Reportáž z Open House
DMG MORI)

24

Co je to vlastně umělá
inteligence?
(Rozhovor s Vladimírem Kullou)

26

Demystifikace
kolaborativních
průmyslových robotů
(Zpráva Mezinárodní federace
robotiky)

30

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

Z obsahu:
8

Samostatná příloha ve formátu
A4, která v roce 2020 dovrší již
26. ročník. Vychází 2x ročně
v navýšeném nákladu u příležitosti veletrhů Chemplast
Nitra, MSV, resp. Plastex
Brno, F
 AKUMA, 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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Technologie
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(Autonomně se učící pracovní
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tematickápříloha
přílohačasopisu
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Technickýtýdeník
týdeník
speciální

www.techtydenik.cz
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ROBOTICKÁ PROCESNÍ AUTOMATIZACE ZBAVUJE LIDI RUTINNÍ PRÁCE
KOLABORATIVNÍ PRACOVIŠTĚ MĚNÍ VZTAH ČLOVĚKA S ROBOTEM
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13:28
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www.rotana.cz

VELKÉ TÉMA
BUDOUCNOSTI:
OBRÁBĚCÍ
STROJEA ANOVÉ
AUTOMATIZACE
PRŮMYSL
4.0:
DIGITALIZACE
VÝROBY
TECHNOLOGIE
FIREMNÍ PŘEDVÁDĚCÍ DNY PŘEKONÁVAJÍ OČEKÁVÁNÍ A PŘEPISUJÍ STANDARDY
ŘEZNÉ NÁSTROJE A VÝROBNÍ SOFTWARE PRO „CHYTRÉ“ OBRÁBĚNÍ

Obráběcí
stroje
a jejich
příslušenství
Toto tradiční a nosné téma
Technického týdeníku se
v posledních letech stalo
natolik významným, že jsme
se rozhodli věnovat mu samostatnou vkládanou přílohu.
Kromě nejnovějších 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 dodavatelů příslušenství obráběcích strojů.
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PŘÍBĚHY STOLETÍ

PŘÍBĚHY SVOBODY

– 100 let průmyslu v samostatném státě

30 let českého průmyslu po sametové revoluci, 1990–2020

Mimořádná příležitostná knižní publikace vydaná ke 100letému výročí
české státnosti. Publikace představuje na příkladech úspěšných osobností a firem dlouhou historii a tradici řemeslné a průmyslové výroby na
území dnešní ČR. Články mapují historicko-politický a kulturní kontext,
v němž průmysl vznikal a rozvíjel se a přinášejí medailonky významných
osobností a firem, které utvářely české průmyslové prostředí. Jedná se
o autorské texty, dosud nepublikované statě.
Pevná knižní vazba, křídový papír, barevné fotografie, formát 240 x 240 mm.
Knihu lze objednat prostřednictvím našich pracovníků inzerce (viz k
 ontakty).

Nová knižní publikace z ediční řady PŘÍBĚHY; vyjde v listopadu 2020.
Kniha představí zajímavé příběhy lidí a firem, které se začaly psát v období totality a pokračují dodnes. Listopad 1989 otevřel hranice, rok 1990
pak umožnil samostatné podnikání a vnesl svobodu do mnoha aktivit,
které dříve nebyly možné.
Publikace se zaměří jak na české firmy, které přešly po převratu do soukromých rukou, tak na lidi, kteří zůstali ve svých oborech a pustili se do
samostatného podnikání. Nevynechá ani vstup zahraničního kapitálu a
know-how, které výrazně proměnily celé naše průmyslové prostředí a nemůže pominout ani mladé, minulostí nezatížené lidi, kteří se odvážně pustili
do úplně nových výzev a vybudovali dnes prosperující průmyslové firmy.

