
Časopis s 71letou 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
vychází 18x 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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„Hledání ideální kombinace nástro-
jů a tlaku u různých materiálů může 
trvat týdny, ale i měsíce, což mnohé 
od  robotických řešení broušení odra-
zovalo. Situace na trhu práce je už ale 
natolik kritická, že se firmy nakonec 
do  pořizování robotických pracovišť 
musely pustit,“ říká Michal Žáček, 
Sales Engineer ze společnosti FANUC. 

  Když se podíváme na portfolio 
vašich robotů, máte v nabídce 
nějaké, které jsou vhodné přímo 
pro broušení?
Všechny naše šestiosé roboty jsou 

na  broušení vhodné. Výběr tak zále-
ží jen na  aplikaci, tedy na  tom, jakou 

silou je potřeba brousit. Když chce 
firma brousit například sváry u želez-
ných konstrukcí, už musí mít robot 
poměrně velké tuhosti. K tomu je 
tedy vhodnější silnější robot s nos-
ností v rozmezí 20 až 50 kg. A když 
je třeba opravdu velký úběr mate-
riálu, volí se robot s nosností klidně 
i 300 kg.

Speciálně na takové broušení máme 
robot  M-900iB/280L se zvýšenou tu-
hostí. Další robot, který se vyloženě 
hodí na broušení s velkým úběrem ma-
teriálu, je M-800iA/60 s přidaným en-
kodérem pro větší přesnost a  tuhost.

K broušení lze ale v některých pří-
padech použít i malé kolaborativní 

roboty, které je možné programovat 
i ručním naváděním, kdy se rameno 
dokáže naučit dráhu, kterou mu pra-
covník ukáže.

  Jsou tyto roboty vhodné i pro jiné 
úpravy povrchů, než je broušení? 
Lze je použít i pro odjehlování a leš-

tění. Avšak oproti broušení jsou třeba 
pro  leštění vhodné slabší roboty, pro-
tože není třeba tak velkého přítlaku. 
Naopak žádoucí je kompenzace přítla-
ku, což jsme schopni zajistit naším 
Force senzorem.

Jde o inteligentní snímač, který 
vlastně nahrazuje lidský hmat. Tento 
hardware se instaluje mezi ruku robo-

tu a nástroj a pracuje tak, že na základě 
zpětné vazby zjistí přesnou sílu a toči-
vý moment působící na konci robotu, 
a to v  šesti stupních volnosti. Progra-
mátor tedy nemusí zadávat dráhy až 
tak přesně.

Nicméně robot bohužel nedokáže 
poznat, že má svůj nástroj opotřebo-
vaný, což může být zejména v oblasti 
broušení problematické. Tím se do-
stávám k jednomu z velkých úskalí: 
u těchto aplikací se totiž musejí robo-
ty sledovat, aby se zjistilo, kolik cyklů 
pro danou operaci nástroj vydrží. Aby 
byl úběr takový, jaký má být. Robot 

ROBOTICKÉ BROUŠENÍ UŽ NENÍ VELKOU 
NEZNÁMOU, VE VÝROBĚ SE OBJEVUJE 
ČÍM DÁL ČASTĚJI
Broušení je jednou z nejsložitějších úloh 
v procesu výroby a robotizace do něj 
proniká až v posledních několika letech. 
Důvodem, proč se automatizaci této 
oblasti   rmy v minulosti příliš nevěnovaly, 
je nejen náročnost zavádění, ale i následné 
odladění  aplikace.

Pokračování na str. 14

Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů
kvAlitA ■ produktivitA ■ efektivitA ■ úspory ■ energie ■ legislAtivA ■ 
vzdělávání ■ digitAlizAce ■ AutomAtizAce ■ ekologie ■ zdroje

Obráběcí stroje a příslušenství
příloha časopisu Technický týdeník

 � není stroj jAko stroj Aneb užitek pro zákAzníkA nA prvém místě
 � AutomAtizAce A inovAtivní produkty s vysokou přidAnou hodnotou
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Plného potenciálu umělé inteligence využívá jen zlomek společností
Podle nového globálního průzkumu Accenture již většina společností zahrnula umělou inteligenci (UI) 
do svých obchodních strategií. Většina z nich ale stále nevyužívá potenciál, který nabízí. Pouhých 12 % 
společností je ve využívání UI na tak vysoké úrovni, že díky tomu dosahuje silné konkurenční výhody.

Zpráva se závěry průzkumu s názvem 
The art of AI maturity: Advancing from 
Practice to Performance představuje 
strategie, které umožní společnostem 
využít umělou inteligenci pro  získání 
konkurenční výhody. Její součástí je 
také index, který na  stupnici 0—100 
ukazuje vyspělost dané společnosti 
ve využívání umělé inteligence. Vyspě-
lost ve  využívání UI je určena mírou, 
s jakou jsou společnosti schopny vy-
užít UI (nebo také AI z anglického arti-
� cial intelligence) pro  významné odli-

šení od svých konkurentů. Klíčové jsou 
jak technické dovednosti využívání 
samotných technologií, tak i souvise-
jící byznysové parametry, jakými jsou 
organizační strategie,  ̄ remní kultura, 
zodpovědné využívání umělé inteli-
gence či potřebná podpora ze strany vr-
cholového vedení. Podle tohoto indexu 
je medián vyspělosti UI u většiny orga-
nizací na skóre 36 bodů, většina tak má 
velký prostor pro zlepšení.

Společnost Accenture založila své 
hodnocení na  průzkumu mezi 1  600 

C-level exekutivci a vedoucími pracov-
níky v oblasti Data Science z největ-
ších světových společností. Z průzku-
mu vyplývá, že 12 % společností, které 
zpráva označuje jako AI Achievers, již 

Pokračování na str. 2
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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 %

2023



harmonogram vydání a tematický plán 2023  

Číslo vyd. Uzávěrka Vydání Hlavní téma čísla Vkládaná příloha A4

1. 6. 1. 24. 1.
Exportní příležitosti; legislativa, financování 
a výhledy průmyslu

2. 20. 1. 7. 2. Odborné technické školství

3. 3. 2. 21. 2. Technologie na úpravu vody

4. 24. 2. 14. 3.
Inovativní technologie v zemědělství
AMPER Brno (21.–23. 3.)

Průmyslová robotizace a automatizace 
(k AMPER Brno); uzávěrka 14. 2.

5. 10. 3. 28. 3. Technologie ve službách ekologie

6. 31. 3. 18. 4.
Spojování a dělení materiálů; tváření; 
laserové technologie

7. 21. 4. 9. 5.
Pohony, ložiska, mazání.
Ozvěny Hannover Messe (17.–21. 4.).
MSV Nitra (25.–28. 5.)

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

8. 12. 5. 30. 5.
S kým jsme začínali a kdo je s námi dnes –
70 let průmyslu v Technickém týdeníku

9. 23. 5. 13. 6. Aditivní technologie

10. 6. 6. 27. 6.
Diagnostika, měření a standardizace.
Kolejová doprava - výroba, servis, řízení

Obráběcí stroje a jejich příslušenství; 
uzávěrka 26. 5.

11. 7. 7. 25. 7. Povrchové úpravy a čištění; nové materiály

12. 11. 8. 29. 8. Věda, výzkum, inovace

13. 8. 9. 26. 9. 1. vydání k MSV Brno (10.–13. 10.)

14. 15. 9. 3. 10. 2. vydání k MSV Brno (10.–13. 10.)
Technologie zpracování plastů II. (k MSV Brno 
a FAKUMA Friedrichshafen); uzávěrka 3. 9.

15. 17. 10. 31. 10.
Ozvěny MSV Brno a EMO Hannover.
Kvalita v průmyslu a službách

 

16. 27. 10. 14. 11.
Digitalizace, sběr, ukládání, analýza
a ochrana dat.
Business inteligence, řízení podniku

17. 10. 11. 28. 11.
Technologie a trendy v energetice.
Financování a pojištění podnikání, strojů a 
vozového parku

18. 24. 11. 12. 12. Medicínská technika

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
zrcadlo
90 x 260

1/2
na spad

105 x 297

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

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 2023 dovrší již 
29. 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

Malé a střední podniky zaostávají v robotizaci, chybí jiM podpora státu
13 % Malých a středních podniků využívá průMyslové roboty ■ 7 % využívá Mobilní robotiku ■   
5 % kolaborativní roboty ■ typický Malý a střední podnik Má robotizováno přibližně 10 % produkce

Technický týdeníkpříloha časopisu 26. dubna 2022

Průmyslová automatizace a robotizace

 � technologické trendy v průMyslové a autonoMní Mobilní robotice
 � unikátní autoMatizovaný 3d laser zvládá saMostatně i noční sMěny
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Firma JAN SVOBODA s.r.o. vydává knihu 

Návrh a řešení vtokových soustav

NOVINKA

info@jansvoboda.cz 549 243 939 www.jansvoboda.cz 

Pavilon G1    stánek 45–46

Co mají společného 
vstřikovací stroj a rychlovarná konvice?

Zjistěte to na MSV Brno 
4.-7.10. 2022

?

 

Technologie zpracování plastů
27. září 2022Technický týdeníkpříloha časopisu

Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů
kvAlitA ■ produktivitA ■ efektivitA ■ úspory ■ energie ■ legislAtivA ■ 
vzdělávání ■ digitAlizAce ■ AutomAtizAce ■ ekologie ■ zdroje

Obráběcí stroje a příslušenství
příloha časopisu Technický týdeník

 � není stroj jAko stroj Aneb užitek pro zákAzníkA nA prvém místě
 � AutomAtizAce A inovAtivní produkty s vysokou přidAnou hodnotou

21. června 2022

Sledujte novou on-line prezentační platformu 

WWW.veletrhyvirtUalne.cz

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


