
Časopis s 69letou 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 min. 24, průměrně 32 barevných 
stran A3

NÁKLAD
auditovaných 9 000 výtisků, z toho cca 
5 000 ks předplatné a řízená distribuce, 
3000 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

Regionální diferenciace mezd je v tržním prostředí realitou
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Českému průmyslu se prakticky 
až do letošního roku velmi daři-
lo. Jak se tento trend z posledních 
let odrazil v postupu digitalizace, 
automatizace a celkově konceptu 
Průmyslu 4.0?

V  období posledních čtyř let jsme
opravdu zažili konjunkturu na  trhu 
v oblasti výroby. A tím, že měly firmy 
vyšší poptávky a z nich více vyrobe-
ných kusů, dostaly se logicky do vyš-

ších obratů, z nichž mohly následně
financovat investice do automatiza-
ce a digitalizace. Dalo by se tedy říci, 
že Průmysl 4.0 se dostal do  mno-
ha sektorů a  firmy se nebály s  ním
experimentovat.

Ny n í se vš a k sit u ace z měn i la . 
I  když zaznívají slova o  tom, že se
z  krize budeme muset proinvesto-
vat, tak samozřejmě vlivem snížení 
poptávek investice do automatizace 

a digitalizace výrazně zpomalí. Je to 
škoda, protože stále existují oblasti, 
které procesem digitalizace teprve 
potřebují projít. Týká se to například 
oblasti digitalizace výrobních pro-
cesů či obsahu vzdělávání. Zde stá-
le platí, že lidé se obzvláště ve výrob-
ních firmách vzdělávají až na výjim-
ky tradičními metodami za  pomo-
ci tištěných manuálů a  klasických 
školení.

A jak na tom byl v konjunktuře 
pracovní trh?

V posledních letech se slovní spoje-
ní „nejsou lidi“, skloňovalo opravdu 
úplně všude a v oblasti výroby to pla-
tilo obzvláště. Poptávka byla jedno-
značně větší než nabídka a nezaměst-
nanost byla v  konečném důsledku 
de facto na nule, protože z kategorie 
lidí na úřadech práce se už jen těžko 
hledal někdo, kdo by se v  průmyslu 
mohl uplatnit. V evidenci již zůstáva-
li prakticky jen lidé, kteří byli neza-
městnatelní. Ti, kteří nemají pracov-
ní návyky, pracovat nechtějí a nikdy 
nebudou. Situace se tak musela řešit 
i dovozem až 700 tisíc zaměstnanců 
ze zahraničí, zejména ze zemí mimo 
EU, jako je Ukrajina, Filipíny, Srbsko 
a podobně.

Pokračování na str. 15

Hospodářská komora České republi-
ky na základě analýzy rozhodnutí Nej-
vyššího soudu v  případu nerovnosti 
odměňování zaměstnanců České poš-
ty v  regionech doporučuje zaměstna-
vatelům, kteří působí na území celé ČR 
a mají mezi jednotlivými regiony mzdo-
vé disproporce na stejných pracovních
pozicích, aby pečlivě prověřili, zda pro
takové rozdíly existují objektivní důvo-
dy, které umožňuje regulace stanovená
zákoníkem práce. Zároveň zdůrazňu-
je, že diferenciace mezd je tržní reali-
tou, proto by úřady měly upřesnit pojmy 
v zákonech, kterými se zaměstnavatelé 

musí řídit. Zaměstnavatelům také dopo-
ručila, aby dvakrát bedlivě posoudili, 
zda předpokládaná odlišnost tkví jen 
v tom, že k výkonu práce dochází v růz-
ných regionech ČR.

Komora přitom upozorňuje, že Nej-
vyšší soud v podstatě posuzoval pou-
ze jednu otázku – zda zákoník práce 
umožňuje zaměstnavateli s  celostát-
ní působností promítnout do jeho sys-
tému mzdového odměňování skuteč-
nost různých hladin životních nákla-
dů v různých regionech, tedy zda fak-
ticky může zohlednit reálnou hodnotu
mzdy. 

STŘET REÁLNÉ A NOMINÁLNÍ MZDY

Pokud jde o  střet reálné a  nominál-
ní mzdy, jednoduchá formální apli-
kace zákoníku práce při odměňování
zaměstnanců není vhodným nástro-

jem, jehož prostřednictvím by se pri-
márně měly vyrovnávat rozdílné hladi-
ny životních nákladů v různých regio-
nech. Navíc by vznikaly další nerovnos-
ti, třeba u  dojíždějících zaměstnanců,
kteří pracují v bohatém regionu, ale žijí 

v  chudém. „Pokud má zaměstnavatel 
zájem zohledňovat u svých zaměstnan-
ců životní náklady, jimž jsou tito zaměst-tt
nanci vystaveni, měl by využívat jiné 
nástroje realizované mimo vlastní mzdu, 
jak kompenzovat zvýšené životní nákla-

dy v určitých regionech, aniž by dochá-
zelo k  neodůvodněným diferenciacím
ve mzdách – třeba ve formě příspěvku 
na bydlení,“ uvedl prezident Hospodář-
ské komory Vladimír Dlouhý.

Pokračování na str. 2
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Přechod na Průmysl 4.0 bude pro firmy i zaměstnance znamenat poměrně výrazné změny. Některé
pozice, které nyní obsluhují lidé, totiž s postupnou automatizací zaniknou, ale jiné naopak vzniknou. 
„Průmysl bude ještě více než kdy jindy potřebovat technicky zručné a kvalifikované manuální 
pracovníky, kteří budou schopni s novými technologiemi pracovat. Proto je nyní důležité si talenty 
vychovávat už od útlého dětství,“ míní Martin Malo, výkonný ředitel společnosti Grafton Recruitment.

Hospodářská komora ČR doporučuje zaměstnavatelům, 
aby rozdílné životní náklady zaměstnanců promítali mimo mzdu, 
např. ve formě příspěvku na bydlení.

Průmysl 4.0 vytvoří zcela nové pracovní pozice

Komora upozorňuje, že Nejvyšší soud v podstatě posuzoval pouze
jednu otázku – zda zákoník práce umožňuje zaměstnavateli s celostátní 
působností promítnout do jeho systému mzdového odměňování 
skutečnost různých hladin životních nákladů v různých regionech.

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“, 55 x 50 mm 6 000 Kč
Poslední strana / obálky + 50 %
Titulní strana přílohy, 145 x 200 mm 42 000 Kč
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

STORNO  

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

2021



HARMONOGRAM VYDÁNÍ A TEMATICKÝ PLÁN 2021  

Číslo vyd. Uzávěrka Vydání Hlavní téma čísla Vkládaná příloha A4

1. 4. 1. 12. 1.
Nové exportní příležitosti; legislativa, 
financování průmyslu; cesta z krize

2. 11. 1. 26. 1.
Odborné technické školství; kde studovat, 
aneb zajímavé projekty středních a vysokých 
technických škol 

3. 25. 1. 9. 2. Technologie na úpravu vody

4. 8. 2. 23. 2.
Alternativní paliva a nové formy mobility. 
České firmy v automotive, aneb nejsme jen 
montovna

5. 22. 2. 9. 3.
Virtualizace a nástroje pro vzdálené řízení, 
marketing a home office. 

6. 8. 3. 23. 3.
Spojování a dělení materiálů; tváření; laserové 
technologie

Průmyslová automatizace a robotizace
(uzávěrka 24. 2.)

7. 22. 3. 6. 4.
Aditivní technologie, 3D tisk; konstrukční 
a výrobní software

8. 6. 4. 20. 4.
Pohony a motory v průmyslu, ložiska; mazání 
a chlazení

9. 19. 4. 4. 5.
Ozvěny Hannover Messe – Digital Edition. 
ERP a plánování podnikových zdrojů

10. 3. 5. 18. 5.
MSV Nitra virtuálně. Ochrana a bezpečnost 
zdraví, života, informací a majetku

Technologie zpracování plastů I. 
(k MSV Nitra, uzávěrka 20. 4.)

11. 17. 5. 1. 6.
Měření, diagnostika a standardizace 
ve strojírenství. Správa vozového parku, 
fleetmanagement

12. 31. 5. 15. 6.
Nové materiály; povrchové úpravy; 
technologie čištění

Obráběcí stroje a jejich příslušenství 
(uzávěrka 17. 5.)

13. 14. 6. 29. 6. 
Kolejová doprava – výroba, servis, řízení 
(k Czech Raildays Ostrava, 31. 8.–2. 9.)

14. 7. 7. 20. 7. Věda, výzkum, inovace  

15. + 16. 27. 7. 10. 8. 
Personalistika; soft skills; technologie pro 
podporu vzdělávání

17. 16. 8. 31. 8.
Business inteligence, řízení podniku. 
Chytrá infrastruktura; smart cities

18. 30. 8. 14. 9.
Sběr, ukládání, analýza a ochrana dat; 
bezpečnost cloudových řešení. 

19. 14. 9. 29. 9.
EMO Milano (4.–9. 10.).
Digitální podnik. Pojištění podnikání, strojů 
a vozového parku

20. 27. 9. 12. 10. Medicínská technika 

21. 11. 10. 26. 10. 1. vydání k MSV  Brno (8.–12. 11.)  

22. 22. 10. 2. 11.
2. vydání k MSV Brno (8.–12. 11.).
Kvalita v průmyslu a službách

Technologie zpracování plastů II. 
(k MSV Brno, uzávěrka 11. 10.)

23. 8. 11. 23.11.
Ozvěny MSV Brno 2021.
Internet věcí; integrovaná technologická 
řešení

24. 22. 11. 7. 12. Nové trendy v energetice; obnovitelné zdroje

V každém vydání pravidelné tematické rubriky: plasty, obrábění, nanotechnologie, energetika, IT, věda, autosalon

Pravidelný den vydání úterý; výjimka č. 19 – středa 



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

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

Junior 

Page

zrcadlo

210 x 297

1/8

zrcadlo

131 x 86

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.: 225 351 458; e-mail: techtyd@bmczech.cz; www.techtydenik.cz

Šéfredaktor: 
Ing. Michael Málek
michael.malek@bmczech.cz
+420 731 425 246

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

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

Lenka Šimáčková
lenka.simackova@bmczech.cz
+420 724 145 463

Sandra Křížová
sandra.krizova@bmczech.cz
+420 602 297 870

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



ŘEZNÉ
 NÁSTROJE
A UPÍNÁNÍ
Samostatná příloha ve for-
mátu A4. Vychází 1x ročně 
v navýšeném nákladu, je dis-
tribuována také samostatně. 
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.

PRŮMYSLOVÁ
ROBOTIZACE 
A  AUTOMATIZACE
U příležitosti veletrhu AM-
PER vydáváme samostatnou 
vkládanou přílohu ve formátu 
A4, která reflektuje především 
nejnovější trendy v průmys-
lové automatizaci a robotice. 
V dnešní době tzv. čtvrté prů-
myslové revoluce se jedná o 
jeden z nejdynamičtěji se roz-
víjejících oborů. Každoročně 
se objevují nová témata, 
o kterých si díky tomuto na-
šemu speciálu uděláte dobrý 
přehled.

PŘÍBĚHY STOLETÍ
– 100 let průmyslu v  samostatném státě
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 × 240 mm.
Knihu lze objednat prostřednictvím našich pracovníků inzerce (viz  kontakty).

TECHNOLOGIE
ZPRACOVÁNÍ
PLASTŮ
Samostatná příloha ve formátu 
A4, která v roce 2020 dovrší již 
26. ročník. Vychází 2x ročně 
v  navýšeném nákladu u pří-
ležitosti veletrhů Chemplast 
Nitra, MSV, resp. Plastex 
Brno,  FAKUMA, K. Podává 
přehled aktuálního stavu oboru 
plastikářských strojů a jejich 
příslušenství, výrobních tech-
nologií, materiálů a softwaru. 
Podrobně se rovněž věnuje vý-
zkumu a vývoji v tomto oboru.

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 sa-
mostatnou vkládanou přílohu. 
Kromě nejnovějších trendů 
v konstrukci a technologii 
obráběcích strojů se v ní do-
čtete o novinkách předních 
světových výrobců a o největ-
ších „trhácích“ světových ve-
letrhů. Nechybí zde ani články 
a prezentace světových vý-
robců a dodavatelů příslušen-
ství obráběcích strojů.

ODBORNÉ VKLÁDANÉ PŘÍLOHY 

EDICE PŘÍBĚHY
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HYBRIDNÍ VÝROBA PROPOJUJE TO NEJLEPŠÍ Z 3D TISKU A PŘESNÉHO OBRÁBĚNÍ
UPÍNÁNÍ MAGNETEM USPOŘÍ ČAS PŘI SEŘÍZENÍ A UPNUTÍ OBROBKŮ BEZ DEFORMACE

Z OBSAHU:

Na návštěvě u Haimera
Kvalitní upínače a efektivní 
vyvažovací či seřizovacího stroje 
přinášejí úpory

10

Aditivní technologie  
a přesné nástroje
Obrábění posouvá aditivní 
technologie k vyšší dokonalosti 
povrchů a přesnosti

8

Odborné znalosti v oblasti 
upichování při výrobě 
malých součástí
Walter Cut DX18: upichovací 
systém s bočním upínáním  
pro dlouhotočné soustruhy

12

Obráběcí nástroje 
pracující bez vibrací
Snižování vibrací bez poklesu 
produktivity

14

Tungaloy – kreativní  
řešení obráběcích procesů
Nová řešení problémů a výzev 
třískového obrábění reagují na 
aktuální potřeby zákazníků

16

Dormer Pramet  
v roce 2020
Zlepšení péče o zákazníky, 
navýšení výroby i novinky  
v nabídce řezných nástrojů

20

ŘEZNÉ NÁSTROJE A UPÍNÁNÍ
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UMĚLÁ INTELIGENCE A NÁSTUP SÍTĚ 5G BRZY ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVĚT ROBOTŮ
STÁLE LEPŠÍ MOTORIKA A SENZORIKA – STÁLE TĚSNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE S ČLOVĚKEM

Z OBSAHU:

Bin picking otevírá nové 
možnosti automatizované 
manipulace
(Roboty Fanuc vybavené 
strojovým viděním pro náročné 
strojírenské operace)

11

Velký úspěch 
českých studentů
(Studenti ČVUT uspěli 
v mezinárodní soutěži 
autonomních dronů)

6

Spolupráce člověka 
s robotem
(HRC chapadla Schunk pro těsnější 
kooperaci s obráběcími stroji)

12

Průlom do nového světa 
automatizace
(Nejotevřenější automatizační 
platforma na trhu je  
od Bosch Rexroth)

15

Konečně jednotná 
průmyslová komunikace
(B&R nabízí inovativní 
komunikační řešení  
– od senzoru po cloud)

16

Instalace na míru
(Decentrální instalace 
od Murr – cesta k efektivním 
automatizačním systémům)

20

Průmyslová automatizace a robotizace

1918      2018
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rychlejihl ji
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Vstřikovací stroj JSW vyrobil
požadovanou dávku o 2 měsíce 
rychleji!

Technologie zpracování plastů
5. října 2020Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

16. června 2020tematická příloha časopisu

NULOVÉ SEŘIZOVACÍ ČASY A ŽÁDNÉ PROSTOJE, ANEB DIGITALIZACÍ K CHYTRÝM TOVÁRNÁM
INOVATIVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NOVINKY V NÁSTROJOVÝCH SYSTÉMECH PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

 
 

 
 

Z OBSAHU:

Automatizační řešení 
obráběcích center Hermle
Kompaktní manipulační 
systém s přepravní hmotností 
až 1 200 kg

10

Každý problém má 
řešení, avšak ne vždy 
jednoduché
TOS Varnsdorf čelí krizi 
virtuálními přejímkami  
a dalšími opatřeními

6

CAM, tedy PPV – počítačem 
podporovaná výroba
Efektivní využití NC programů 
za pomocí CAD/CAM softwaru

14

Frézařsko-soustružnické 
technologie 
pro počítačové tomografy
Firmy reagují na vysokou 
poptávku po komponentech  
lékařských přístrojů

16

Heidenhain přináší nová, 
spolehlivá řešení
Modernizovaný ovládací panel, 
vizualizace strojního parku, 
cykly pro výrobu ozubení 
a další novinky

18

Obráběcí stroje a příslušenství
JEDNA MALÁ STOPA
OBŘÍ SKOK KUPŘEDU 
V PĚTIOSÉM OBRÁBĚNÍ

Technický týdeník

Sledujte novou on-line prezentační platformu 

WWW.VELETRHYVIRTUALNE.CZ

Stálé expozice vystavujících firem s průběžnou aktualizací, živé programové vícedenní bloky ve vyhlašovaných termínech.


