
Časopis s 70letou 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.
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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, 
3 000 ks se rozesílá na VŠ a SŠ technického 
směru
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23 400 

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

Potřebujeme lidi, jinak hrozí omezování výroby, 
zní ze dvou třetin průmyslových firem
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Bez cizinců se český trh neobejde, 
s jejich zaměstnáváním počítá až 60 % 
průmyslových a výrobních firem. Vyplý-
vá to z průzkumu personální agentury 
Hofmann Personal, který byl zrealizo-
ván letos v srpnu mezi 239 personalisty.

Více než dvěma třetinám podniků 
aktuálně chybějí pracovníci. Největ-

ší poptávka je po kvalifikovaných děl-
nících na nižší pozice do výroby či pro-
vozu — ti chybějí ve více než polovině 
firem, nejčastěji ve strojírenství.

„Podniky neustále poptávají napří-
klad elektrikáře, svářeče, obráběče, 
kováře, obsluhu CNC strojů a podobné 
pozice. Bohužel, tito lidé na trhu nejsou 

a  nebudou. Ze škol a  učilišť vychází 
pouze minimum těchto absolventů,“ 
říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka per-
sonální agentury Hofmann Personal. 

Nepoměr mezi nabídkou a poptávkou 
po kvalifikovaných dělnících bude navíc 
na trhu práce i do budoucna. Propouštět 
své pracovníky hodlají v příštích měsí-
cích pouze 3 % podniků, zatímco nabírat 
nové zaměstnance chce většina dotáza-
ných. Největší poptávka po pracovní síle 
je v Moravskoslezském a Zlínském kra-
ji, kde uvádí nedostatek pracovníků až 
89 % tamních firem.

„Z  průzkumu vyplynulo, že sehnat 
kvalifikované dělníky je problém pro 
více než polovinu personalistů, což 
potvrzují také statistiky Ministerstva 

práce a  sociálních věcí, dle kterých 
připadá na jedno volné pracovní mís-
to kvalifikovaného dělníka v průmě-
ru jen 0,2 až 0,3 uchazeče,“ dodává  
Gabriela Hrbáčková.
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Při hledání nových kvalitních pracovníků nejvíce funguje doporučení 
od stávajících zaměstnanců. Vysoká míra spokojenosti a růst mezd 
však zpomalily fluktuaci a lidi lze získat jen stěží. 

„Chceme vytvořit ty nejlepší podmín-
ky pro náš již existující výzkum umě-
lé inteligence a  vybudovat nadnárod-
ní platformu, která se zapojí do výzev 
v rámci Evropského ekosystému umě-
lé inteligence. Klíčové je pro nás společ-
né udržení a nalákání talentů, propaga-
ce našich nejlepších výsledků a v nepo-
slední řadě také společenskovědní roz-
měr,“ uvedl Vojtěch Petráček, rektor 
ČVUT. Evropská komise počítá se vzni-
kem Evropských center excelence, kte-

rá chce propojit a  koordinovat do  sítí 
se specifi ckým zaměřením. Nový pro-
jekt se má zaměřit na otázky AI a bez-
pečnosti, v nichž český výzkum a vývoj 
dlouhodobě vyniká, a propojit se s dal-
šími stejně zaměřenými centry v EU.

Podle vicepremiéra, ministra prů-
myslu a  obchodu a  ministra dopra-
vy Karla Havlíčka je Česká republika 
v  oblasti umělé inteligence na  světo-
vé špičce. „A v duchu národní hospo-
dářské vize Czech Republic: The Coun-

try for the Future děláme vše proto, 
aby se národní téma Umělá inteligen-
ce pro bezpečnou společnost naplňo-
valo a  práce našich šikovných vědců, 
výzkumníků a vývojářů zlepšila život 
celé společnosti, měla praktické uplat-
nění a pomohla tam, kde je to možné 
a vhodné. Právě o tom je Evropské cen-
trum excelence, které na MPO podpo-
rujeme o  to víc, že v  něm spojily síly 
naše přední univerzity,“ doplnil mini-
str Karel Havlíček. 

Základem vznikajícího centra je kon-
sorcium vysokých škol, které se plánuje 
rozšířit o zahraniční partnery, a vytvo-
řit tak nadnárodní regionální Evrop-
ské centrum excelence. Pilíři, které 
budou podpírat a podporovat excelent-
ní výzkum v AI a bezpečnosti, mají být 
komunikační kancelář pro sdílení infor-
mací především z  EU a  platforma pro 
výzkum právních, etických, ekonomic-
kých a obecně společenských dopadů 
vývoje umělé inteligence. Srdcem pro-
jektu pak bude takzvaná nespecifi cká 
podpora pokročilého výzkumu, po vzo-
ru americké agentury DARPA, která má 
doplnit stávající grantovou a  projek-
tovou podporu. Průřezově bude cent-
rum koordinovat a  napomáhat budo-
vání infrastruktury, transferu technolo-
gií do praxe a spolupráci se soukromou, 
především podnikovou sférou.

Pokračování na str. 2
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umělá inteligence v blízké budoucnosti zásadně ovlivní životy lidí jako žádná jiná technologie. Její odpovědný rozvoj 
je proto klíčovou prioritou pro evropskou unii, Českou republiku i akademickou sféru. České vysoké učení technické 
v Praze (ČVuT), univerzita karlova a Masarykova univerzita proto minulý týden podpisem memoranda zahájily 
projekt vybudování evropského centra excelence v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost. 
Tento projekt by měl naplňovat loni přijatou národní ai strategii (naiS).

Přední české univerzity vybudují Evropské 
centrum excelence pro umělou inteligenci

„P r ů myslové robot y jsou k l íčo -
vou součástí rozvoje výrobního prů-
myslu,“ uvedl Junji Tsuda, prezi-
dent Mezinárodní robotické federace 
(IFR). „Roboty se vyvíjejí díky mno-
ha špičkovým technologiím, jako jsou 
vizuál ní rozpoznávání, učení se růz-
ným dovednostem, predikce selhání 
s pomocí AI, nový koncept spoluprá-
ce mezi člověkem a  strojem, snadné 
programování atd. Pomohou zvýšit 
produktivitu výroby a  rozšiřují pole, 
v němž mohou být nasazovány. Podle 

prognózy IFR bude v roce 2021 továr-
nám po celém světě dodáno přibližně 
630 000 robotů,“ dodal Junji Tsuda.

pět neJvýznamněJŠích tRhů
Na  světě je momentá l ně z  h le -

diska robotiky pět nejv ýznamněj-
ších trhů. Ty v  roce 2017 představo-
valy 73 % celkového objemu prode-
je robotických zařízení. Těmito trhy 
jsou: Čína, Japonsko, Jižní Korea, USA 
a Německo.

Čína výrazně posílila svou vedou-
cí pozici, když dosáhla tržního podílu 
36 %. S  prodejem 138  000 průmyslo-
vých robotů (v letech 2016–2017 došlo 
v  Číně k  nárůstu o  59 %) byl tamní 
objem prodeje vyšší než objem prode-
je v Evropě a obou Amerikách dohro-
mady (112 400 robotů). Zahraniční 
dodavatelé robotů zvýšili v Číně prodej 
o 72 % na 103 200 robotů. Poprvé tak 
vykázali vyšší růst než místní výrobci. 
Podíl čínských výrobců robotů poklesl 
z 31 % v roce 2016 na 25 % v roce 2017.

Japonští výrobci se v roce 2017 podí-
leli na  celosvětovém prodeji robotic-
kých zařízení 56 %. Japonsko je tak 
v současné době největším světovým 
výrobcem průmyslových robotů. Jeho 
vývoz se v  letech 2016 a  2017 zvýšil 
o  45 %, přičemž hlavními exportní-
mi destinacemi byly Severní Ameri-
ka, Čína, Korejská republika a Evropa. 
V  samotném Japonsku prodej vzros-
tl o  18 % na  45  566 robotů, což před-
stavuje tamní historicky druhou nej-
vyšší hodnotu. Více robotů se prodalo 
pouze v roce 2000, a to 46 986.

Průmysl Korejské republiky má zda-
leka nejvyšší hustotu robotů na světě – 
více než osmkrát vyšší, než je celosvě-
tový průměr. V  roce 2017 však prodej 
poklesl o 4 % na 39 732 robotů. Způsobil 
jej především elektrotechnický průmy-
sl, v němž došlo k meziročnímu poklesu 
instalací nových robotů o 18 %. V roce 
2016 se přitom počet instalací zvýšil 
na 41 373 robotů.

Pokračování na str. 2
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Překonat výzvy týkající se budouc-
nosti vysoce kvalifi kovaných odborní-
ků z regionu si klade za cíl VýťahConf., 
první slovenská konference se zaměře-
ním na vesmírný průmysl, jež se usku-
teční 20. března v Bratislavě. Účastní-
ci se tu dozvědí nejaktuálnější infor-
mace o rozvoji kosmonautiky ve světě 
i na Slovensku a o možnostech, jak se 
mohou do kosmického průmyslu sami 
zapojit.

Na  pódiu vystoupí přes 15 řeční-
ků z  institucí jako NASA, ESA, PwC, 
ICEYE či Enpulsion, kteří se podělí 
o  své know-how a  fascinující vesmír-
né příběhy. VýťahConf. si rovněž klade 

za cíl rozvíjet slibné vesmírné techno-
logie v zemích střední a východní Evro-
py, které jsou nyní veskrze silně závislé 
na automobilovém průmyslu. 

Akce je určena všem zájemcům, 
od  studentů po  obchodní manaže-

ry, kteří přistupují ke svému vzdělání 
a kariéře seriózně. 

Konference se uskuteční v  působi-
vé industriální budově konferenč-
ního centra Mlynica, Turbínová 13, 
Bratislava. Aktuální seznam řeční-

ků je i  s  jejich profily, detailním pro-
gramem konference a  dalšími infor-
m acem i dost upný n a  st rá n k ác h 
www.vytahconf.com. 

Matej Michlík

první slovenská konference o vesmírném průmyslu

podle poSledNí WoRld RoboTiCS RepoRT, kTeRou pRAVidelNě VydáVá RoboTiC 
iNduSTRieS ASSoCiATioN (RiA), bylo V RoCe 2017 CeloSVěToVě pRodáNo 
RekoRdNíCh 381 000 pRůmySloVýCh RoboTů, Což předSTAVuJe meziRočNí NáRůST 
o 30 %. To zNAmeNá, že V období leT 2013 Až 2017 JeJiCh pRodeJ VzRoSTl o 114 %. 
CelkoVá CeNA pRodANýCh RoboTů Se V RoCe 2017 V poRoVNáNí S předChozím 
Rokem zV ýšilA o 21 % NA NoVou RekoRdNí úRoVeŇ 16,2 miliARdy uSd.

Celosvětový prodej průmyslových robotů 
se za posledních pět let zdvojnásobil

Krom stávajících faktorů nově růstu 
pomůže také silné oživení stavebnic
tví nebo pokrok při čerpání evropských 
fondů. Díky investicím do  technologií 
vzroste produktivita práce i mzdy. Brz
dou bude i  nadále nedostatek pracov
ních sil, když nezaměstnanost zůstane 
na svých rekordně nízkých hodnotách.

Výrazněji než loni vstoupí do  hry 
domácí poptávka, investice do robotiza
ce i  kladný příspěvek vládní spotřeby. 
Jedním z hlavních faktorů růstu v letoš

ním roce zůstává ekonomické oživení 
v eurozóně. 

Nově se mezi tahouny růstu přidá i čer
pání evropských fondů, jehož inten
zita výrazně zesílí v  druhé polovině 
roku a výrazně pozitivní vliv bude mít 
i na výsledky v roce 2019. Ve výsledcích 
letošního roku a  dále i  v  roce příštím 
sehraje důležitou roli i výraznější oživení 
stavebnictví. „Vzhledem k říjnovým vol
bám dojde k  větší aktivitě municipalit 
v letošním roce. Očekáváme, že se pozi

tivně projeví novela stavebního zákona 
i  nízká srovnávací základna v  důsled
ku kumulovaných problémů odvět
ví v minulých letech,“ uvedl prezident 
HK Vladimír Dlouhý. Růstově na českou 
ekonomiku působí i zahraniční pracov
ní síla, a to především na straně nabídky, 
částečně také i na straně poptávky. 

Vývoj se dle Komorové prognózy neo
bejde bez zrychlení infl ace, která se i přes 
růst úrokových sazeb bude letos pohy
bovat na  horní hranici inflačního pás
ma ČNB, tedy kolem 3 %. Příští rok infl a
ce zpomalí a bude se shora přibližovat 
k infl ačnímu cíli ČNB (2,2 %). „Ke zhod
nocování koruny vůči euru bude dochá
zet, nicméně jen mírně. Podniky by se 
proto měly na vývoj kurzu bezproblémo
vě adaptovat,“ uvedl hlavní ekonom Čes
ké spořitelny David Navrátil. 

Pokračování na str. 2
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Vysoká koncentrace oxidu uhličité
ho (CO2) a  polétavý prach trápí děti 
v  českých školách. Podle studie, kte
rou v rámci celoevropského programu 
InAirQ provedl Státní zdravotnický 
ústav, se děti „dusí“ ve více než třetině 
všech sledovaných tříd. V těchto učeb
nách překročila koncentrace CO2 hygie
nický limit, a  to až několikanásobně. 
Data z roku 2016 prokázala vysoké kon
centrace CO2 i v mateřských školách.

Zde dokonce ve více než třech čtvr
tinách měřených tříd dosáhly koncen

trace CO2 takových hodnot, které již 
mohou být pro malé děti obtěžující, 
a ve 40 % tříd tyto hodnoty překroči
ly vyhláškou stanovený limit. Dalším 
velkým problémem školních tříd jsou 
vysoké koncentrace polétavého prachu 
(PM10). Vyšší než přípustné množství 
150 g/m3 zaznamenali v téměř polovině 
sledovaných učeben.

„Řešení je přitom jednoduché, sta
čí jen kvalitu vzduchu sledovat a dob
ře větrat,“ říká expert na měřicí zaříze
ní Bohdan Roule ze společnosti Conrad 

Business Supplies. Podle něj jsou hlav
ním viníkem příliš těsnící nová okna 
v zateplených a rekonstruovaných škol
ních budovách. „Naše děti se dusí, pro
tože se ve školách a školkách málo vět
rá. V plné školní třídě podíl CO2 ve vzdu
chu vlivem dýchání přítomných rych
le roste. Z našich zkušeností víme, že 
k překročení limitní koncentrace CO2 
ve  školní třídě stačí necelá vyučova
cí hodina se zavřenými okny,“ doplnil 
Roule.

Pokračování na str. 2
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S  využitím kosmických i  pozemních 
přístrojů včetně dalekohledu ESO/VLT 
se vědcům podařilo pozorovat přecho
dy planet přes disk mateřské hvězdy, 
kterou je mimořádně chladný červe
ný trpaslík s katalogovým označením 
TRAPPIST-1. Tři z těchto planet navíc 
leží v tzv. obyvatelné zóně. To zname
ná, že na  jejich povrchu by se mohly 
nacházet oceány. Zvyšuje se tak šance, 
že by některá z planet mohla být také 
domovem života. V tomto systému se 
nachází dosud nejvyšší počet planet 
svou velikostí podobných Zemi a záro
veň nejvíce planet, na jejichž povrchu 
by se mohla vyskytovat voda v kapal
ném stavu. Článek o tomto objevu pub
likoval vědecký časopis Nature.

Vědci, využívající dalekohled TRAP
PIST-South (ESO/La Silla, Chile), ESO/ 
/VLT (Very Large Telescope, Paranal, 
Chile), kosmický teleskop Spitzer (NASA 
Spitzer Space Telescope) a další pozem
ní přístroje po  celém světě, potvrdili 
existenci nejméně 7 malých extrasolá
rních planet obíhajících kolem chlad

ného červeného trpaslíka TRAPPIST-1. 
Všechny planety – označené podle 
vzrůstající vzdálenosti od mateřské 
hvězdy TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g, h – jsou 
svou velikostí srovnatelné se Zemí.

Poklesy jasnosti mateřské hvězdy 
způsobené přechody každé ze 7 pla

net přes její disk – takzvanými tranzity 
– astronomům umožňují získat infor
mace o dráze i velikosti planet a dovo
lují také odhadnout jejich složení. 
Vědci tímto způsobem zjistili, že při

nejmenším 6 vnitřních planet tohoto 
systému je svou velikostí a teplotami 
na povrchu srovnatelných se Zemí.

Michaël Gillon (STAR Institute, Uni
versity of Liège, Belgie), hlavní autor 
článku, neskrývá nadšení z  obje
vu: „Je to úžasný planetární systém 
– nejen tím, kolik planet jsme v  něm 
našli, ale hlavně proto, že jsou všech
ny překvapivě podobné Zemi!“

TRAPPIST-1 je na  hvězdné pomě
ry opravdu drobnou stálicí s hmotnos
tí jen asi 8 % Slunce. Svou velikostí sot
va převyšuje planetu Jupiter. Proto je – 
i přes svou relativní blízkost – na obloze 
jen velmi slabou hvězdičkou, která leží 
v souhvězdí Vodnáře. Astronomové se 
domnívají, že právě tyto malé hvězdy by 
kolem sebe na blízkých oběžných dra
hách mohly mít mnoho planet o  veli
kosti Země. To z  nich dělá slibné cíle 
při pátrání po  mimozemském životě. 
TRAPPIST-1 je však prvním systémem 
tohoto typu, který se podařilo najít.

Pokračování na str. 21

Brána do Persie: české výrobky v Íránu 
Guvernér íránské provincie Alborz 
Seyed hamid Tahaei projednával v těch
to dnech s viceprezidentem Hospodářské 
komory Bořivojem Minářem a předsedou 
Zahraniční sekce Hospodářské komory 
Iljou Mazánkem další možnosti obchod
ní spolupráce mezi Českou republikou 
a Íránem. Dle slov guvernéra se v Íránu 
českým firmám otevřely obchodní pří
ležitosti v  oblastech geotermální ener
getiky, stavebnictví, environmentálních 
technologií, zavlažovacích systémů, čisti
ček odpadních vod a automotive.

„Íránský trh s  80 miliony spotřebite
lů a podnikatelů je obrovskou příležitos
tí pro české firmy, jejichž technologická 
vyspělost a technická dovednost má v Írá

nu stále dobrý zvuk,“ potvrdil viceprezi
dent Hospodářské komory Bořivoj Minář. 

V  provincii Albroz sídlí 3500 firem. 
Vzhle dem k tomu, že leží v blízkosti hlav

ního města Teheránu, působí zde velké 
množství významných průmyslových 
firem. Guvernér této provincie Seyed
hamid Tahaei nabídl českým firmám 

účast mimo jiné i na projektech a investi
cích v oblasti hightech technologií. Írán
ci dle jeho slov poptávají i velké množství 
autobusů českých.

Hospodářská komora ČR posiluje 
obchodní vztahy mezi českými a  írán
skými firmami dlouhodobě prostřed
nictvím svého programu Brána do Per
sie. V loňském roce organizovala do Írá
nu dvě podnikatelské mise. Například na 
té poslední se firma VA TECH WABAG 
Brno, zabývající se projekcemi, dodávka
mi, servisem a montáží zařízení na úpra
vu vod, setkala s mashadskou vodáren
skou společností. Ta jí předložila šest pro
jektů na úpravu vody, do kterých by se 
společnost mohla zapojit. /md/
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Superior Clamping and Gripping

SCHUNK otevírá 
dveře do budoucnosti.

www.smc.cz

Téma čísla: 
amper 2017 
Čtěte na str. 23–29

České Radiokomunikace vylepšují  
svou službu CRA Business Cloud. Díky 
přechodu části úložišť na AllFlash 
(SSD) diskové systémy navýší výkon 
cloudových úložišť až 50krát. S vylep
šením se rovněž zvýší kapacita ze sou
časných 2500 na 3000 TB. Nové řeše
ní přinese také značné úspory energie 
a prostoru. Do upgradu cloudu investu
jí dalších 15 mil. Kč.

CRA plánují vyčlenit AllFlash disko
vý prostor pro business critical systé
my, které vyžadují neustálou dostup
nost a rychlou odezvu, případně vyža
dují speciální synchronizaci dat mezi 
lokalitami. 

Nové řešení ČRA  
přináší úspory 

Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Průmysl 4.0:  nástup spolupracujících robotů

Průmyslová robotizace 
a automatizace

14. března 2017

Vložená příloha 

TRAPPIST-1
Tři z planet tohoto červeného 
trpaslíka leží v takzvané 
obyvatelné zóně. To znamená, 
že na jejich povrchu by se mohly 
nacházet oceány.

Laserové 
svařování 
plastů
Čtěte 
na str. 26

www.panasonic-electric-works.cz

O chladném 
červeném trpaslíku 
a jeho 7 planetách

Mimořádný objev 
světové astronomie 

Integrované pohony EMCA

EMCA –
vše je uvnitř!

www.festo.cz/emca

připravujeme vkládanou přílohu 

Informace na tel.: 725 573 103

energetika a teplo
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Letošn
í E

vropský radiologický kongres 
(ECR), který proběhl m

inulý týden ve V
ídni, 

letos nastolil pro oblast m
edicínské techni-

ky pom
ěrně nová tém

ata: cloudové aplika-
ce, big data, digitalizaci nem

ocnic a bezpapí-
rový m

anagem
ent a 4D

 zobrazování. Jsou to 
jednoznačné současné trendy, které v řadě 

jiných oblastí prům
yslu nejsou novinkou. 

N
a čistě lékařských sym

posiích jsm
e se s ni-

m
i dosud ale nesetkávali vůbec nebo jen vel-

m
i om

ezeně. Zdá se, že se tento obor rovněž 
dostává do přelom

ového období, kdy bude 
m

uset výrazně zm
ěnit svůj přístup a koncep-

ci (v některém
 z dalších vydání Technického 

týdeníku přinesem
e rozhovor na tém

a prv-
ní cloudové aplikace team

play od firm
y 

Siem
ens. 

R
adiologických přístrojů po celém

 světě 
lavinovitě přibývá a s nim

i i počet vyšetře-
ných pacientů, tzn. objem

 zpracovávaných 
a ukládaných dat. R

adiologie se tedy dostá-
vá do fáze, kdy m

usí být schopna poradit si 
se zpracováním

 tzv. big data. K
 tom

u však 
pochopitelně potřebuje výkonné a funkční 
nástroje. Velký pokrok proto zaznam

enávají 
jak softw

arové aplikace pro sam
otné vyhod-

nocování sním
ků, tak i řešení pro celý da-

tový m
anagem

ent. Lokální úložiště jsou již 
v řadě případů nedostatečná a dají se obtíž-
ně sdílet. Přechod do cloudu je proto i v tom

-
to oboru zcela přirozeným

 vývojem
. N

a le-
tošním

 ECR
 již byly vidět první konkrétní 

aplikace.
O

proti cloudovým
 aplikacím

, jaké zná-
m

e např. z oblasti prům
yslového designu, 

jsou ale zatím
 tak říkajíc v plenkách. Jejich 

prvotní funkce bude zatím
 spíše jen o dočas-

ném
 ukládání anonym

ních dat. Tato om
eze-

ná funkcionalita pochopitelně neklade tak 
vysoké nároky na bezpečností kritéria.

Pokračování na str. 8
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Nejkrásnější auta 
z letošní Ženevy

V
áš partner v oblasti

prům
yslové autom

atizace

w
w

w
.sm

c.cz
office@

sm
c.cz

+420 541 424 611 www.profi ka.cz

Lékaři sm
ěřují do cloudu

w
w
w
.sch

un
k.com

↑
  I když rozvoj m

edicínských 
inform

ačních technologií v těchto 
dnech zaznam

enává velký boom
, 

vývoj přístrojového hardw
aru 

a jejich kom
ponent za ním

 v ničem
 

nezaostává. Velkým
 trendem

 jsou 
m

obilní zařízení a odolné m
odely, 

které obstojí i v těch nejnáročnějších 
podm

ínkách. K
rásným

 příkladem
 

dokonalé technologie i výrazným
 

estetickým
 prvkem

 veletrhu při ECR
 

byly voděodolné a prachuvzdorné 
detektory od FU

JIFILM
. 

Foto A
ndrea Cejnarová

 
 

Veletrh 

Am
per 2015
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CNC invest, s.r.o.
CNC OBRÁBĚCÍ STROJE
● Prodej
● Servis
● Školení
● Technologie

 Technologiewww.cnc-invest.cz

 Peníze do školství rozdělovat ne tzv. 
na hlavu, ale podle oborů

 O
 studijním

 zam
ěření dětí rozhodují 

m
atky a babičky

 Studium
 pro stát nepotřebných 

oborů si studenti budou m
uset 

zaplatit

V
 úterý 3. března proběhla v pražské gale-

rii D
O

X
 první z řady panelových diskusí po-

řádaných v rám
ci kam

paně „R
ok prům

ys-
lu a technického vzdělávání“, které bude bě-
hem

 celého roku organizovat vydavatelství 
Econom

ia spolu se Svazem
 prům

yslu a do-
pravy ČR (SP ČR) pod záštitou M

inisterstva 
prům

yslu a obchodu (M
PO

) a M
inisterstva 

školství, m
ládeže a tělovýchovy (M

ŠM
T). Pa-

nelová diskuse proběhla ve dvou blocích, 
ve kterých až na m

alé výjim
ky vystoupili 

v podstatě ti stejní řečníci. D
iskutujícím

i 
byli: Ing. Jaroslav H

anák, prezident SP ČR
; 

PhD
r. M

arcel Chládek, M
BA

, m
inistr škol-

ství, m
ládeže a tělovýchovy ČR

; Ing. Eduard 
M

uřický, ředitel sekce prům
yslu a odboru 

sektorové expertizy a prům
yslové politiky; 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČV
U

T; 
Ing. Jan Světlík, předseda představenstva 
a G

Ř V
ítkovice H

olding a prezident N
árodní-

ho strojírenského klastru a Ing. Pavel Kysil-
ka, CSc., předseda představenstva a GŘ České 
spořitelny.

Tém
aty prvního bloku byla pružnost v nápl-

ni studijních oborů podle budoucího uplatně-
ní absolventů a kvalita absolventů technických 
škol jako cesta k inovacím

 a k budoucí prosperi-
tě. V druhém

 bloku se pak více věnovali parti-
cipaci zam

ěstnavatelů na technickém
 školství. 

V rám
ci těchto tém

at se všichni řečníci v pod-
statě shodli na několika zásadních bodech, kte-
ré by se m

ěly zm
ěnit. Především

 to je, podle 
jejich m

ínění, nesm
yslné rozdělování peněz 

na školy tzv. na hlavu, tj. podle počtu studentů. 
Padl zde dokonce i pom

ěrně extrém
ní názor, že 

by stát m
ěl v budoucnu dotovat pouze pro stát 

potřebné obory a ty, které do této kategorie ne-
zapadnou, by si m

ěli studenti, pokud budou 
na jeho studiu trvat, platit sam

i.

Velkým
 tém

atem
 diskuse se také stala m

a-
tem

atika, a to jak z pohledu způsobu výuky, 
tak i z hlediska otázky povinných m

aturit 
z m

atem
atiky. N

a tom
, že se u nás m

atem
ati-

ka vyučuje nedostatečně a „špatně“, se shodli 
všichni řečníci. I když argum

entace byla lec-
kdy kuriózní, jako například, když pan m

inis-
tr Chládek uvedl jako exem

plární příklad „ne-
sm

yslných“ m
atem

atických úloh onu nám
 

všem
 znám

ou: z m
ísta A vyjede vlak rychlos-

tí…
 a z m

ísta B druhý vlak rychlostí…
 Ve kte-

rém
 bodě se srazí, když znám

e vzdálenost 
m

ezi body A
 a B?, poněvadž „to se už nestá-

vá“. N
ejednotnost ale panovala i v názorech 

na povinnou m
aturitní zkoušku. Vysoce re-

levantní byla připom
ínka z publika, že od-

borným
 školám

 tato povinnost ubere m
ož-

nost zařadit do m
aturity zkoušku z některé-

ho z odborných předm
ětů, poněvadž celkem

 
sm

í být těchto zkoušek pouze 5. D
ále pak, že 

je zcela špatné šířit názor, že m
aturanti ovlá-

dají pouze m
aturitní předm

ěty a ostatní ne. 
Pan Ing. Světlík si nechal vypracovat studii, 

kdo v rodině nejvíce rozhoduje o tom
, na ja-

kou školu dítě půjde studovat. Závěr je jed-
noznačný: jsou to m

atky a babičky. V naší fe-
m

inizované společnosti buďto m
uži nem

ají 
na děti dost času anebo jim

 nejsou dostateč-
ným

i vzory anebo obojí. 

A
ndrea Cejnarová

Jak dál v technickém
 vzdělávání? Názory se evidentně liší

Senzory chrání zdraví
Čtěte 
na str. 27
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laserové 
svařování 
nahrazuje 
lepení
čtěte na str. 24
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AUTOMATIZACE ZAČÍNÁ VLÁDNOUT I MENŠÍM PODNIKŮM
ROBOTY UŽ NESTOJÍ ČLOVĚKU PO BOKU POUZE V PRÁCI

Z OBSAHU:

Výhody Průmyslu 4.0 
můžeme využít již dnes
(Rozhovor s Radomírem 
Zbožínkem, INTEMAC)

Jak změní umělá 
inteligence průmyslovou 
výrobu?
(Konference pořádaná HK ČR)

8

6

Průmyslové chapadlo 
pro kolaborativní provoz
(Výrobce: SCHUNK)

O robotech a olympiádě 
v Jižní Koreji
(Roboty zde pracovaly, 
sportovaly i zpívaly)

10

18

Roboty s umělou 
inteligencí
(Ozvěny veletrhu CES 2018)

24

Vezmou roboty 
lidem práci?
(Odpovídá Pavel Bezucký, 
Universal Robots)

29

Průmyslová automatizace a robotizace

Společnost Bosch Rexroth je předním dodavatelem a výrobcem komponentů, technologií a systémů 
pro průmyslovou automatizaci. Jsme jednou z vůdčích společností v probíhající průmyslové revoluci 
Industry 4.0. Díky zkušenostem z vlastních výrobních závodů a provozů zákazníků jsme schopni nabíd-
nout komplexní řešení automatizace výrobních procesů – od malých až po velkoobjemové výroby. 

Využití našich systémů napomáhá zákazníkům zrychlit výrobu a zvýšit fl exibilitu, zjednodušuje 
výrobní procesy, snižuje spotřeby materiálů a energií a minimalizuje prostoje. 
Využijte služby Bosch Rexroth a začněte s implementací Industry 4.0 již dnes! 

boschrexroth.com/connected-automation

Obálka 04_01.indd   18-19 5.3.2018   10:38:26

HDP lEtos VzRostE o 4,2 % 
PoMůžou Mu stAVEbnictVí, EVRoPské fonDy i Roboty

hospodářská komora 8. března představila novou komorovou národohospodářskou prognózu 
na základě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy české spořitelny. dle této predikce tuzemská 
ekonomika letos vzroste o 4,2 %. hospodářská komora, která pod svou střechou sdružuje na 15 tisíc 
podnikatelských subjektů, včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků, tak má 
mezi všemi institucemi, které prognózují vývoj české ekonomiky, nejvíce optimistický odhad.

201805.indb   1 9.3.2018   19:56:10

hosté se mohou těšit mimo jiné na takové kapacity oboru, jakými jsou les 
Johnson, christophe lasseur či antonio del Mastro. návštěvníci vesmírné 
konference budou mít možnost je osobně poznat a poslechnout si jejich názory 
na výhody, výzvy, příležitosti a realitu práce na kosmických technologiích. 

Festo a svět digitalizace
19. – 22. 3. 2019, Brno

Navštivte nás
na veletrhu Amper
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stánek 3.15
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ROBOTICKÁ PROCESNÍ AUTOMATIZACE ZBAVUJE LIDI RUTINNÍ PRÁCE
KOLABORATIVNÍ PRACOVIŠTĚ MĚNÍ VZTAH ČLOVĚKA S ROBOTEM

Z obsahu:

Produkty pro 
průmyslovou automatizaci
(Výrobce: Heidenhain)

12

Hodnota robotické 
procesní automatizace
(Rozhovor s Lesliem Willcocksem)

8

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

22

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

24

Demystifikace 
kolaborativních 
průmyslových robotů
(Zpráva Mezinárodní federace 
robotiky)

26

BionicWorkplace 
od Festo
(Autonomně se učící pracovní 
stanice pro spolupráci člověka 
s robotem)

30

Průmyslová automatizace a robotizace

Obálka 04_01 POKO.indd   19 4.3.2019   19:49:15

www.k2.cz

   VložeNá přílohA

201905.indb   1 8.3.2019   20:22:33

Amper 2020 byl zrušen. Pokud jste 
měli ve dnech 17. až 20. března v plá-
nu zamířit do Brna na 28. ročník mezi-
národního veletrhu elektrotechniky, 
energetiky, automatizace, komunika-
ce, osvětlení a zabezpečení, nejezděte.

K šíření paniky, vykupování obcho-
dů a vykreslování katastrofických scé-
nářů v  souvislosti s  epidemií nemo-
ci COVID19 zatím naštěstí ne existu-
jí racionální důvody. Maximální obe-
zřetnost, důraz na zvýšenou hygienu 
a přijímání účinných opatření zame-
zujících šíření nákazy jsou však bez-
pochyby namístě. Svůj díl odpověd-
nosti musejí převzít nejen vlády jed-
notlivých zemí, ale i  pořadatelé vel-
kých akcí a  vlastně i  každý z  nás. 

Nastalá situace pochopitelně, mimo 
jiné, ovlivňuje i  významné výstavy 
a veletrhy.

Zrušení nebo přesun na pozdější ter-
mín postihly už desítky mezinárod-
ně proslulých zahraničních akcí včet-
ně ženevského autosalonu, veletrhu 
mobilních technologií MWC v Barce-
loně či průmyslově a  technologicky 
zaměřeného Hannover Messe, kte-
rý byl z  původně plánovaného dub-
nového termínu přesunut na 13. až 
17. července. Nakolik je nově stanove-
ný termín konání reálný a jak přesun 
do  letní dovolenkové sezóny ovlivní 
návštěvnost, lze jen těžko odhadovat.

Změny či odklady do  příštího roku 
se však nevyhýbají ani tuzemským 

akcím včetně té, na  kterou jsme se 
tematicky zaměřili i  v  tomto vydá-
ní Technického týdeníku. Jen krát-
ce před odchodem do  tisku ná m 

do redakce dorazila zpráva, že s ohle-
dem na  aktuální mezinárodní situa-
ci šířící se epidemie a na žádost větši-
ny vystavovatelů přikročil Terrinvest, 
pořadatel veletrhu Amper, ke zrušení 
letošního ročníku.

Rušení desítek veletrhů a  výstav 
se pochopitelně negativně promítne 
na  ekonomické situaci nejen dotče-
ných pořadatelů, a le ta ké mnoha 
firem zajišťujících realizace expozic, 
logistiku a poskytujících další, souvi-
sející služby. Ztráty lze dnes bez kva-
lifikovaných odhadů dalšího vývoje 
možné situace těžko vyčíslit, podle 
Asociace výstavářských firem ČR se 
však už nyní pohybují ve stamiliono-
vých řádech. /mim/

obavy z nového coronaviru dopadají i na veletrhy

2020

www.k2.cz

laserové popisovací 
zařízení lP-rF

www.laser.panasonic.eu

Čtěte na str. 18

Vložená příloha
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10. března 2020Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

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

Téma čísla:
EMO Milano 2021

Čtěte na str. 17—19
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VÍCE JAK 

DRUHŮ 
A TYPŮ

STANDARDNÍ DÍLY
DISTANČNÍ SLOUPKY

zjednodušte si výrobu  
použitím standardních dílů 

ZLEPŠETE VZHLED 
VAŠICH VÝROBKŮ

z plastu a kovu

Pandemická situace se pomalu zklid-
ňuje a díky tomu přibývají akce, v jejichž 
rámci je možné setkávat se naživo, 
prezentovat nové výrobky a  uzavírat 
obchodní kontrakty tak, jak bylo zvy-
kem před nástupem koronaviru. Chví-
li sice ještě potrvá, než si budeme moci 
skutečně oddechnout, ale podzim-
ní série ožívajících veletrhů nám dává 
naději, že bychom už i v oblasti větších 
akcí mohli brzy udělat za „obdobím izo-
lace“ definitivní tečku. Máme za sebou 
pražský stavební veletrh For Arch, při-

pravujeme se v  posunutém listopado-
vém termínu na Mezinárodní strojíren-
ský veletrh v Brně a už za týden se ote-
vřou brány veletrhu EMO 2021 v  ital-
ském Miláně.

4. až 9. října v Miláně
EMO je nesporně přední veletrž-

ní událostí v  oblasti obráběcích stro-
jů, robotů a automatizačních systémů. 
Jde o putovní výstavu střídavě pořáda-
nou v Itálii a v Německu (akce se pravi-

delně střídá s německým EMO Hanno-
ver). Jelikož jde však o veletrh s dvoule-
tou periodou, do Itálie se vrací po šesti 
letech.

Celková výstavní plocha 110 000 m2 
a více než 700 vystavujících podniků, 
z nichž 60 % tvoří zahraniční společ-
nosti, sice logicky nejsou ani zdaleka 
rekordní (posledního ročníku se účast-
nilo přes 155 000 návštěvníků ze 120 
zemí a vystavovalo na 1 600 firem), nic-
méně dokazují, že řada firem zvládla 
náročné období a neustala s vývojem 

nových produktů a že osobní kontakt 
pro ně zůstal nadmíru důležitý.

Kromě široké a rozmanité nabídky pro-
duktů bude EMO Milano 2021 předsta-
vovat řadu vedlejších iniciativ, jako je 
EMO Digital (výstavní prostor zaměře-
ný na digitální technologie), EMO Addi-
tive Manufacturing (věnovaná jedné 
z nejslibněji se rozvíjejících oblastí výro-
by), EMO Start-Up (nabízející pohled 
na nové podniky pracující na vývoji pro-
duktů a projektů souvisejících se světem 
výrobních systémů a zpracování kovů) či 
novinka nazvaná Speakers Corner (pro-
jekt, ve  kterém pořadatel akce slibuje 
„spojení výstavy s tematickými, hloub-
kovými kulturními analýzami a diskuse-
mi, rozvinutými prostřednictvím úplné-
ho programu doprovodných akcí“).

Jedna z největších strojírenských akcí v Evropě, která svou formou představuje veletrh 
se zaměřením na pokročilé výrobní technologie, materiály, metalurgii, aditivní výrobu, 
softwarovou automatizaci procesů či elektroniku, za několik dnů otevře své brány. 
Veletržní areál Fieramilano Rho bude hostit EMO Milano 2021 od 4. do 9. října.

Pokračování na str. 17

EMO MilanO 2021: KOuzElný svět 
zPracOvání KOvů OtEvřE své brány 

Průmyslová
hydraulikahydraulika

Pokračování na str. 2

Pouze 3 %
podniků hodlají v příštích měsících 
propouštět své pracovníky. 

sLEVY  

Opakování inzerátu:

2krát      5 %
3–5krát    10 %
6krát a více   sleva dohodou
agenturní slevy   15 % pro registrované reklamní a PR agentury

VKLÁDANÁ INZERCE  

Vložení reklamního letáku do celého nákladu 45 000 Kč

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE sTANDARDNÍCH  
VYDÁNÍCH A3 (ceny jsou v Kč bez DPH) 

Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1 53 000 Kč 76 500 Kč 47 000 Kč
1/2 30 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč
1/3 21 500 Kč 28 000 Kč 18 000 Kč
1/4 16 000 Kč 21 500 Kč 14 000 Kč
1/8 8 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč
Junior Page A4 57 000 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 31 000 Kč 38 500 Kč 23 000 Kč

1/2 19 000 Kč 22 000 Kč 14 000 Kč

1/4 12 000 Kč 15 500 Kč 9 000 Kč

1/1 – 2., 3., 4. obálka jen barevně, 45 000 Kč

PŘÍPLATKY, ATYPY  

„Falešná“ titulní strana, 208 x 325 mm 114 000 Kč
„Falešná“ druhá strana, 297 x 420 mm 90 000 Kč
1. strana – pouze v dolní polovině, 
max. 1/4 orientovaná na šířku + 100 %
1. strana – tzv. „ucho“, 55 x 50 mm 7 000 Kč
Poslední strana / obálky + 50 %
Titulní strana přílohy, 140 x 190 mm 45 000 Kč
U menších a atypických inzerátů 1 cm2 v barvě 90 Kč, čb 70 Kč
Řádková inzerce v rámečku – čb, 48 x 45 mm 1 000 Kč

sTORNO  

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

2022



HARmONOgRAm VYDÁNÍ A TEmATICKÝ PLÁN 2022  

Číslo vyd. Uzávěrka Vydání Hlavní téma čísla Vkládaná příloha A4

1. 7. 1. 18. 1.
Exportní příležitosti; legislativa, financování 
a výhledy průmyslu v době nedostatku 
surovin a drahých energií

2. 17. 1. 1. 2.
Odborné technické školství, kde studovat; 
zajímavé projekty středních a vysokých 
technických škol

3. 31. 1. 15. 2. Technologie na úpravu vody

4. 14. 2. 1. 3. Inovativní technologie v zemědělství

5. 28. 2. 15. 3. Technologie ve službách ekologie

6. 14. 3. 29. 3. Spojování a dělení materiálů; tváření; 
laserové technologie

7. 28. 3. 12. 4. Aditivní technologie, 3D tisk; 
konstrukční a výrobní software

8. 11. 4. 26. 4. Pohony a motory v průmyslu, ložiska; 
mazání a chlazení

Průmyslová robotizace a automatizace 
(k AMPER Brno); uzávěrka 1. 4.

9. 25. 4. 10. 5.
AMPER Brno (17.–20. 5.);  
MSV Nitra (24.–27. 5.);  
Ozvěny Hannover Messe

Technologie zpracování plastů I.  
(k MSV Nitra); uzávěrka 11. 4.

10. 9. 5. 24. 5. Diagnostika, měření a standardizace 
ve strojírenství; ICT ve výrobních podnicích

11. 23. 5. 7. 6. Kolejová doprava - výroba, servis, řízení 
(k Czech Raildays Ostrava, 14.–16. 6.)

12. 6. 6, 21. 6. Povrchové úpravy a čištění; nové materiály Obráběcí stroje a jejich příslušenství; 
uzávěrka 23. 5.

13.+ 14. 4. 7. 19. 7. Věda, výzkum, inovace

15 + 16 25. 7. 9. 8.
Získat, udržet a motivovat – příběhy firem, 
které se umějí postarat o své zaměstnance; 
nástroje ve službách personalistů

17. 15. 8. 30. 8. Chytrá řešení; business inteligence, řízení 
podniku

18. 5. 9. 20. 9. 1. vydání k MSV Brno (3.–7. 10.)

19. 12. 9. 27. 9. 2. vydání k MSV Brno (3.–7. 10.) Technologie zpracování plastů II. 
(k MSV Brno); uzávěrka 2. 9.

20. 12. 10. 18. 10. Ozvěny MSV Brno  

21. 17. 10. 1. 11. Financování a pojištění podnikání, strojů 
a vozového parku

22. 31. 10. 15. 11. Digitalizace, sběr, ukládání, analýza 
a ochrana dat

23. 14. 11. 29. 11. Medicínská technika.  
Kvalita v průmyslu a službách

24. 28. 11. 13. 12. Nové trendy v energetice; obnovitelné zdroje

Zvláštní vydání 70 let Technického týdeníku

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

Pravidelný den vydání úterý



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.
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



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 2022 dovrší již 
28. 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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23. března 2021Technický týdeníktematická příloha časopisu

Výpadky V dodáVkách čipů ohrožují eVropskou automatizaci a robotizaci 
Výběru robota by měla předcházet důkladná analýza reálných potřeb

Z obsahu:

Bez precizní přípravy 
pneumatických 
systémů se průmyslová 
automatizace neobejde
(modulární jednotky úpravy 
stlačeného vzduchu od smc)

12

Trendy v sortimentu
automatizační techniky 
E-THERM
(aktuální novinky v oblasti 
převodníků a regulárotů)

10

Jen bezpečná 
automatizace je kompletní
(dynamičtější motory zvyšují 
nároky na bezpečnostní prvky)

16

Biologicky inspirované 
adhezní mechanismy 
SCHUNK
(uchopovací technologie adheso 
napodobuje při manipulaci gekony)

20

Jeden skladník  
na 5 000 palet
(Fosfa buduje plně automatizovaný 
expediční sklad)

26

Co hýbe světem? 
Komunikace!
(V čem může pomoci komunikace 
po protokolu cpx-ap-i)

30

Průmyslová automatizace a robotizace
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PoPtávka Po obráběcích a tvářecích strojích začíná konečně oPět růst
výPadky v dodávkách čiPů ohrožují výrobu cnc obráběcích strojů

Z obsahu:

Univerzální nástroje 
snižují náklady 
i zmetkovitost  
v HMLV výrobě
(efektivita při výrobě malého 
počtu výrobků s vysokou 
variabilitou)

26

Největší obráběcí 
stroje na světě nejsou 
jen zvětšeninou strojů 
klasických
(specifika výroby a instalace 
strojů obřích rozměrů)

10

Specializovaný upínací 
systém nulového bodu
(Moduly pro letecký průmysl, 
3d tisk i výrobu nástrojů a forem)

30

Čtyři cesty, jeden cíl: 
možnosti produktivního 
frézování kapes
(hrubování uzavřených 
hlubokých kapes pomocí 
monolitních stopkových fréz)

32

Od pravítka k řídicímu 
systému
(heidenhain nevyrábí pouze 
řídicí systémy)

34

Obráběcí stroje a příslušenství
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.


