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l
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exportu a ekonomické diplomacie.

l

Financuje český export, pomáhá budovat povědomí o České republice
v zahraničí, posiluje konkurenceschopnost českých firem.

l

Zaměřuje se na teritoria s velkým potenciálem, na těžko dostupné,
ale rychle rostoucí trhy. Napomáhá diversifikaci českého exportu.

l

Umožňuje financování exportu všech typů výrobků, služeb a technologických
celků. Poskytuje českým firmám know-how o zahraničních trzích.

l

Individuálně přistupuje k potřebám exportérů a nabízí široké portfolio
finančních produktů. Dokáže vyhovět potřebám malých firem.

l

Pomáhá českým firmám od roku 1995.
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Veletrh s velkým „V”
je u nás jenom jeden
Už šest dekád je Brno veletržním městem a vděčí za to Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. Když se v roce 1958 připravoval jeho
úplně první ročník, určitě nikdo netušil, jaký fenomén se právě rodí.
Naopak se ozývaly pochybnosti, jestli něco takového plánované hospodářství vůbec potřebuje. Dnes se zase občas někdo zeptá, jestli
veletrhy v době internetu ještě mají smysl. Jednoznačnou odpověď
na tuto otázku uvidíme v prvním říjnovém týdnu na brněnském výstavišti, které bude opět, už pošedesáté, plné expozic vystavovatelů
z celého světa.
V prvních letech se na Mezinárodním strojírenském veletrhu vystavovalo zboží, které nebylo k vidění v obchodech, všechno od aut
až po banány a pomeranče, výstaviště bylo otevřené dva týdny a návštěvníci se počítali na miliony. Dnes je to veletrh špičkových průmyslových technologií, kde se potkávají hlavně technici a obchodníci.
Ale pořád se sem jezdí za bezprostředním zážitkem a osobním setkáním, které je pro uzavření kontraktu stále stejně důležité.
Značka Mezinárodní strojírenský veletrh se za šedesát let stala
známou po celém světě a reprezentuje také vyspělý československý
průmysl, který byl od začátku páteří veletrhu. V roce stého výročí
vzniku Československa ukážeme návštěvníkům ikonické výrobky
uplynulého století a příběhy legend československého průmyslu,
které se poprvé představily právě na brněnském veletrhu. Věřím,
že si unikátní výstavu 100ries nenecháte ujít a zastavíte se třeba
u letounu Blaník, u traktoru Zetor nebo u repliky sochy Tomáše
Garrigua Masaryka, kterou bude vytvářet robot.
Přeji vám krásný jubilejní Mezinárodní strojírenský veletrh plný
nečekaných zážitků.

Jiří Kuliš
generální ředitel společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
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Protext speciál

Bez podání ruky to nejde
Pořádat veletrhy má smysl. Mám dlouholeté zkušenosti z podnikání
a je mi jasné, že bez osobního kontaktu a mezilidských vztahů
se neobejdeme, zdůrazňuje ministryně průmyslu a obchodu Marta
Nováková. V Brně ji bude doprovázet česky mluvící robot Papper.
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě.
Jaká očekávání jsou s ním spojena pro tento rok?
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu především oslavíme dvě kulatá výročí. Tím prvním je
sto let vzniku Československa a tedy
i českého a slovenského průmyslu.
Tím druhým pak šedesáté výročí
samotného veletrhu. Není u nás,
a vlastně ani ve střední Evropě, jiná
takto významná výstavní akce, která
by měla takovou tradici. Brněnský
veletrh je událostí pro výrobce,
exportéry, pro nás všechny, kteří
jsme se strojírenstvím, průmyslem
či zahraničním obchodem a službami spojeni. Nepochybuji o tom, že
i letošní ročník bude mít opět špičkovou úroveň, co se vystavovatelů
i doprovodného programu týče.
Jakým způsobem se bude na veletrhu prezentovat ministerstvo
průmyslu a obchodu?
Společně s panem premiérem
a dalšími kolegy zahájíme v pondělí dopoledne veletrh otevřením Exportního domu. Těším se i na slavnostní otevření slovenské expozice
a výstavu „Československé průmyslové legendy“, která připomene
slavné československé průmyslové
značky, počiny a podnikatele. MPO
se na veletrhu v pavilonu Z a stánku 026 představí s expozicí nazvanou 100 let československého
průmyslu, tradice a budoucnost.
Věřím, že u návštěvníků zaboduje
i náš speciální průvodce – česky
mluvící robot Papper.
Letošním partnerem je Slovensko, má to spojitost se oslavami
100 let nezávislosti federace?
Samozřejmě. Vlastně celý první
oficiální den veletrhu, pondělí 1.
října, se ponese v česko-slovenském duchu. O slovenské expozici
a výstavě Československé průmyslové legendy jsem už mluvila.
Odpoledne naváže česko-slovenský
sněm Svazu průmyslu a dopravy
České republiky. A na večerním
slavnostním zahájení veletrhu
vystoupí premiéři obou zemí, já se
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potkám se svým slovenským protějškem Peterem Žigou a hymnu
zazpívá Eva Urbanová a Miroslav
Dvorský. Myslím, se nám podařilo
připravit důstojnou oslavu česko-slovenské vzájemnosti a blízkosti
i v oblasti průmyslu a obchodu.
Nakolik důležité zůstává pro české strojaře Slovensko a jeho trh?
Je naprosto klíčové. Slovensko
bylo a je po Německu naší druhou
nejvýznamnější exportní destinací. Vývoz tam představoval 7,7
procenta celkového vývozu ČR.
Přes 39 procent z toho tvoří stroje
a dopravní prostředky, což je v absolutní hodnotě 127 miliard korun.
Slovensko je tedy pro naše strojaře velmi důležité. Každá dvacátá
část celkového vývozu strojů a do-

je ale skutečně výrazná a čelit
významným korporátním firmám
na globálním trhu je obtížné. Mnoho
českých firem se proto snaží hledat
své obchodní modely cestou kooperativních partnerů nadnárodních
společností. I když české společnosti
v některých projektech neuspějí,
jsou brány jako záložní partner, což
vypovídá o jejich dobré pověsti.
Na ministerstvu se rovněž dlouhodobě snažíme podporovat globální
konkurenceschopnost firem, například dotačními programy na podporu jejich spolupráce s výzkumnými
organizacemi při vývoji unikátních
technologických řešení, nebo v oblasti ekonomické diplomacie, zejména na rozvojových trzích, kde je
Česká republika stále vnímána jako
silný technologický partner.

Je velmi důležité, abychom narovnali
podnikatelské prostředí, tedy snížili
zbytečnou byrokracii. Podnikatelé
mají tvořit, pracovat, a ne stát fronty
na úřadech. Proto se zasazuji
o elektronizaci veřejné správy.

pravních zařízení z Česka směřuje
právě na Slovensko. Pro naše
strojírenství zůstává slovenský
trh významnou exportní destinací
a zároveň má potenciál zachovat si
tuto pozici i do budoucna.
Hlavním tématem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je průmyslová automatizace, prezentace měřící,
řídící, automatizační a regulační
techniky. Jak si stojí čeští strojaři v těchto směrech v porovnání
s mezinárodní konkurencí?
V České republice máme řadu
českých úspěšných firem, které
nabízejí komponenty a systémy pro
průmyslovou automatizaci, stejně
tak inženýrská komunita v této oblasti má svou tradici a velmi dobrou
kvalitu. Mezinárodní konkurence

Součástí každého veletrhu je
špičkový doprovodný program
odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální
technická, obchodní a ekonomická témata. Jaký program
připravilo pro letošek ministerstvo průmyslu a obchodu?
Přichystali jsme celou řadu odborných seminářů, které se týkají například průmyslového designu, možností exportu, projektů ekonomické
migrace či aktuálních možností podpory podnikání v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
Jaké bude vaše osobní zapojení
a váš program na veletrhu?
O pondělním česko-slovenském programu jsem už mluvila. Svůj druhý
den na výstavišti začínám hned ráno

setkáním s představiteli ruských
regionů a účastí na Business dni
Ruské federace. Poté se zúčastním
vyhlášení třetího ročníku celostátní
soutěže Přeměna odpadů na zdroje,
kterou pořádá naše ministerstvo.
Osobnostem z oblasti průmyslu
a obchodu předám medaili za zásluhy, celoživotní práci a významné

Marta Nováková
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková vystudovala Technickou
univerzitu Vysoké školy báňské v Ostravě a má manažerský certifikát
z britské univerzity Sheffield Hallam.
Nejdřív pracovala v soukromém sektoru, od roku 1991 podniká.
V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního
ruchu České republiky, od roku 2015 působí v čelních pozicích Hospodářské komory, naposledy jako viceprezidentka.
Získala ocenění Podnikatelka roku 2016 v kategorii velké firmy a byla
také Manažerkou roku 2016.
Marta Nováková mluví anglicky a rusky. Má dvě dospělé děti. Není
členkou žádné politické strany.

skutky. Těším se i na setkání s bývalými ministry průmyslu a obchodu,
které jsme do Brna pozvali. Prohlédnu si výukové centrum pro mladé
strojaře a účastním se semináře
Budoucnost jaderné energetiky
v České republice.
Existuje debata o tom, zda mají
‒ v dnešní digitální éře ‒ veletrhy vůbec smysl, přičemž skoro
u každé velké a zavedené akce
se tvrdí, že ano. Je smysluplné
a reálné snažit se nadále o to,
aby byl MSVB největší svého
druhu ve střední Evropě?
Ano, jednoznačně. Věřte mi, mám
dlouholeté zkušenosti z podnikání
a je mi jasné, že bez osobního kontaktu, mezilidských vztahů, bez
podání ruky to nejde. Pořádat tyto
akce tak smysl určitě má.
A vaše ministerské priority
do konce roku 2018?
Pro mě je nesmírně důležité, abychom narovnali podnikatelské prostředí, tedy snížili zbytečnou byrokracii. Podnikatelé mají tvořit, pracovat, a ne stát fronty na úřadech.
Proto se zasazuji o elektronizaci
veřejné správy tak, aby odpovídala
našim aktuálním potřebám. Jde mi
o to, abychom začali skutečně efektivně využívat možnosti digitální
ekonomiky. Samozřejmě nás také
podle Státní energetické koncepce,
kterou je třeba důsledně realizovat, čeká rozhodnutí o dostavbě
jaderných bloků. Jasnou prioritou
je obnovení certifikace Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost a efektivní
ochrana spotřebitele. n
říjen 2018
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Čtyři průmyslové revoluce
Český průmysl a jeho páteřní obor strojírenství urazilo dlouhou cestu
od průkopníka oboru přes ztrátu dechu za socialismu až po změny
a výzvy v éře nových technologií.
Stoleté výročí vzniku Československé republiky je i příležitostí
k zamyšlení nad historií průmyslového rozvoje v našich zemích. Už
první průmyslová revoluce, která
začala v Anglii v 18. století a probíhala v 19. století, znamenala pro
Čechy a Moravu rozvoj textilního
průmyslu, průmyslu sklářského,
došlo k rozmachu potravinářství,
zejména cukrovarnictví a byl založen i plzeňský pivovar. Druhá průmyslová revoluce je spojena s elektrifikací a se vznikem montážních
linek a je datována na konec 19.
století, konkrétně je spojována s r.
1879, kdy Thomas Alva Edison
vynalezl žárovku. Přechod od manufaktury k dělbě práce využitím
montážních linek přinesl prudký
rozvoj masové výroby. První montážní linku instalovala společnost
Cincinnati v roce 1870, u nás byl
v roce 1894 založen obuvnický
podnik Baťa, který zásadně změnil
obuvnickou výrobu.

Slovutný start
Průmyslový rozvoj umožnily zásoby nerostných surovin na území
Čech a Moravy, a to zejména uhlí.
V 19. století zde vznikla řada významných hutnických a strojírenských podniků – například v roce
1830 v Rudolfově huti ve Vítkovicích byla zahájena výroba oceli,
v roce 1869 bylo v Plzni založeno
budoucí strojírenské impérium
Škodovy závody, roku 1895 společnost Laurin a Klement, která vyrobila v roce 1905 první automobil.
V roce zahájil Emil Kolben ve Vysočanech výrobu strojů a zařízení
pro velké parní a vodní elektrárny.
Po rozpadu Rakouska-Uherska se
na území Československa nacházelo přibližně 70 procent průmyslové
výroby z bývalého mocnářství.
Nová republika podpořila rozvoj
leteckého průmyslu, v roce 1919
bylo založeno Aero a vyroben první letoun vlastní konstrukce Aero
A-1, v témže roce byly v Kopřivnici
vyrobeny první série nákladních
automobilů Tatra, v roce 1927
vzniklo ČKD, největší strojírenský
podnik v tehdejším Československu Na žebříčku nejbohatších zemí
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světa z roku 1924 se Československo umístilo na desátém místě,
před Německem, Rakouskem,
Nizozemskem a Itálií. V roce 1934
bylo Československo desátou průmyslově nejvyspělejší zemí světa.

Těžké časy
Po roce 1948 se výroba začala orientovat především na těžký a zbrojní průmysl. Nejvýznamnějšími
průmyslovými odvětvími v osmdesátých letech byla elektrotechnika,
strojírenství, zpracování kovů, chemikálií a hutnictví železa. Hlavním
exportním trhem byl Sovětský svaz
a země RVHP – velká většina vyrobené oceli, strojírenských výrobků,
ale například i obuvi byla vyvážena
právě na tyto trhy. V těchto letech
se začaly objevovat vážné problémy
– vysoká spotřeba energie a materiálů potřebných pro výrobky znamenala, že československé stroje
byly často těžší než srovnatelná
západoevropská zařízení a byly
obvykle méně produktivní. Nástup
takzvané 3. průmyslové revoluce,

ně investic, což vedlo k zastaralosti
strojů, to vše se odráželo v nízké
produktivitě. Problémy pramenily
také z nedostatečné specializace,
nedostatečného využívání zahraničních licencí a omezování výzkumných projektů.

Nový začátek
Po pádu komunismu postupně
docházelo k privatizaci, která byla
provázena nejen restrukturalizací
privatizovaných výrob, ale i jejich
zánikem. Přesto strojírenství zůstalo
nejvýznamnějším českým odvětvím
a je rovnoměrně rozmístěno po celé
republice a kromě velkých strojírenských závodů existuje značný počet
malých podniků a provozoven.
Stroje a dopravní zařízení tvoří
páteř českého průmyslu a zahraničního obchodu. Zatímco v dovozu představují stroje a dopravní
prostředky 47procentní podíl
z celkového objemu dovozu, vývoz
v loňském roce překonal 57procentní podíl. Více než 51 procento
exportu strojírenské výroby pak

Zahraniční obchod podle zboží ‒ stroje a dopravní prostředky
Období

Stat. hodnota CZK (v tis.)

Podíl na celk. vývozu ČR (v %)

2005

949 152 489

50,80

2006

1 141 747 397

53,24

2007

1 343 396 028

54,19

2008

1 331 007 214

53,81

2009

1 145 472 619

53,56

2010

1 382 306 052

54,58

2011

1 576 337 350

54,76

2012

1 663 416 309

54,14

2013

1 710 899 983

53,89

2014

1 997 378 398

55,04

2015

2 153 062 756

55,44

2016

2 236 878 863

56,29

2017

2 419 675 137

57,01
Zdroj: přeshraniční statistika ČSÚ, výpočet MPO

která je spojována s automatizací, elektronikou a rozmachem
informačních technologií a za její
počátek se uvádí rok 1969, v podstatě československá ekonomika
nezachytila. Nedocházelo k obmě-

nalezne odbyt v zemích s vyspělou
tržní ekonomikou. Velký potenciál
pro české firmy však představují
tranzitivní ekonomiky, kde v loňském roce dosáhl podíl vývozu
pouze 0,27 procenta.

Už v předválečných letech patřila Česká republika k předním
výrobcům dopravních prostředků
a tuto pozici si buduje i dnes.
Kromě automobilového průmyslu,
který se i v současné době podílí
významným způsobem na celkových hospodářských výsledcích
země, jde o také o další významné
strojírenské obory. Jsou to výroba
kolejových vozidel a jejich opravy
a modernizace či letecká výroba,
která využívá nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a stává se tak
iniciátorem technického pokroku
i v dalších odvětvích. Příslibem
do budoucnosti jsou měřicí přístroje, přístrojová technika nejen
pro dopravu, ale také například
v biomedicíně či chytrých domácnostech.

Čtvrtá fáze
Průmysl 4.0, čili čtvrtá průmyslová
revoluce, kterou právě prožíváme,
je charakterizována masovým rozšířením internetu a jeho průnikem
do všech oblastí lidské činnosti.

Tehdy a dnes. Pokud by vylévání ocele z Martinské pece na snímku z 50. let, stejně jako
výroba náramkových hodinek Prim v národním podniku Elton v Novém Městě nad Metují
či vůz značky Laurin & Klement připomínaly minulost, první fáze platformy Testbed pro
Průmysl 4.0 (na snímku vpravo dole) ohlašuje budoucnost v podobě kybernetiky a robotiky.
K síti se připojují kromě lidí také
stroje a další zařízení ze všech
oblastí lidské činnosti. Česká republika má tentokrát předpoklady
k využití těchto progresivních
směrů tak, aby stejně jako v počátcích průmyslového rozvoje byla
úspěšnou znalostní ekonomikou
založenou na využití výsledků vědy
a výzkumu a inovacích. Více než
stoletá tradice průmyslového rozvoje je zavazující.
Dnes si všichni plně uvědomujeme, že k tomu, aby Česká
republika patřila mezi lídry čtvrté
průmyslové revoluce a dlouhodobě
si tuto pozici udržela, je potřeba
kontinuálně zvyšovat technickou
a technologickou připravenost
českých firem, jejich schopnost
implementovat inovativní přístupy ve výrobě, zavádět principy
Průmyslu 4.0 a využívat výhod
digitalizace. Jak ale může v tomto
firmám pomoci stát?

Podpora od státu
Stát by měl především vytvářet
pro firmu ve všech fázích jejího
vývoje, tedy od jejího vzniku, přes
rozvoj podnikání doma až po expanzi na zahraniční trhy, takové
podmínky, aby byla motivována
inovovat a tím vyrábět produkty
a nabízet služby s vysokou přidanou hodnotou a s využitím vlastního know-how. Jednoduše nám jde
o funkční digitální ekonomiku postavenou na propojování, integraci, lepší dostupnosti a přehlednosti
poskytovaných proexportních
služeb a asistence státu.
Proexportní služby a asistenci
státu zde však chápeme v širším
slova smyslu. Nejde jen o podporu
exportu, ale i podporu podnikání, kdy asistence státu umožní
firmám rozvíjet celkový životní
cyklus – od nápadu (inovace),
start-upu, přes rozvoj a investice

až po expanzi na zahraniční trhy.
Tento směr naplňuje platforma
Tým Česko, v jejímž rámci agentury CzechTrade, CzechInvest,
Technologická agentura České
republiky, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB),
Česká exportní banka (ČEB),
Exportní garanční a pojišťovací
společnost (EGAP) a další instituce
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
koordinují své aktivity a posilují
vzájemnou spolupráci tak, aby se
zvýšila efektivita poskytovaných
služeb a asistence státu. Cílem je
nejen zjednodušení přístupu firem

k službám všech institucí a poskytování přehledné nabídky služeb
nezávisle na tom, na kterou organizaci se firma obrátí, ale především možnost vytváření individuální nabídky služeb a asistence státu
dle potřeb firmy. Jednotlivé služby
na sebe mohou vhodně navazovat, doplňovat se a podnikatelům
ve výsledku přinést větší efekt. n

Rudolf Klepáček
vedoucí oddělení
odboru Exportní
strategie a služeb MPO
říjen 2018
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Slovensko přijelo v plné zbroji
Robotizace, automatizace, digitalizace a komunikační technologie jsou
naše budoucnost, říká Peter Žiga, ministr hospodářství Slovenské republiky, které je letos partnerskou zemí veletrhu. „Tyto sektory jsou pro
naši ekonomiku klíčové, zaměstnávají téměř 300 tisíc lidí a vytvořená
přidaná hodnota se pohybuje na úrovni 3,7 miliardy eur,” dodává.
Mezinárodní strojírenský veletrh
je nejvýznamnější průmyslový
veletrh ve střední Evropě, jaká
očekávání jsou spojena se slovenskou účastí pro tento rok?
O Mezinárodní strojírenský veletrh
v Brně je mezi slovenskými firmami
každoročně velký zájem, a to jak
na straně vystavovatelů, tak návštěvníků. Tento ročník je ale specifický, přímo na veletrhu si totiž
připomínáme významné historické
jubileum ‒ 100. výročí vzniku Československa. Slovensko se pro tento rok stalo partnerskou zemí veletrhu a naše národní expozice bude
v unikátním “prvorepublikovém”
pavilonu. Z pohledu slovenského
resortu hospodářství je právě tato
výstava v rámci akcí věnovaných
stému výročí vzniku Československa prioritou. Ministerstvo
hospodářství Slovenské republiky
ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu
(SARIO) dalo letos prostor 42
vystavovatelům. Část expozice je
vyhrazena pro 22 malých a středních slovenských podniků. Druhá
část je určena pro 20 slovenských
společností a institucí. Na veletrhu
budou zastoupeny všechny oblasti
strojírenského a elektrotechnického průmyslu, které jsou klíčové pro
slovenskou ekonomiku.
Věřím, že prezentace Slovenska
na jubilejním a speciální zaměřeném ročníku bude úspěšná a povede k navázání nových kontaktů
a obchodních partnerství. Zároveň
jsem přesvědčen, že unikátní výstava nejslavnějších českých a slovenských průmyslových výrobků
100RIES, stejně jako další akce,
přispějí k důstojnému připomenutí
si nejdůležitějšího společného historického jubilea Slovenské a České republiky. Veletrh a také další
aktivity s ním spojené plánuji letos
svou přítomností osobně podpořit.
Jakým způsobem se bude na veletrhu prezentovat Ministerstvo hospodářství Slovenské
republiky, případně další slovenské státní instituce?
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Ministerstvo hospodářství ve spolupráci se SARIO na 60. ročníku
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zajišťuje představení
inovativních a úspěšných slovenských společností, organizuje investiční konferenci, účast slovenských
společností na kooperační události

Kontakt-Kontrakt a spolupodílíme se také na speciální výstavě
100RIES. Na ní si budou moci návštěvníci prohlédnout vícero známých československých výrobků
a slavných značek. Za slovenskou
stranu bude mezi nimi například
legendární traktor Zetor, moped

Babetta, nesmrtelná 1203-ka či
Škoda 743 Garde kupé s výrobním
číslem C 7000001 z roku 1982 ‒
historicky první sériově vyráběný
osobní automobil na Slovensku.
Kromě historie budeme prezentovat i současnost. Návštěvníci
se mohou těšit na elektrickou
formuli týmu studentů Slovenské technické univerzity, která
je schopna zrychlit na 100 km/h
za 3,2 sekundy.
Jak důležitá zůstává pro slovenské strojaře Česká republika
a její trh?
Slovensko spojují s Českou republikou nadstandardní, oboustranně

Do konce roku,
coby předsednická
země skupiny V4,
plánujeme uspořádat
setkání ministrů
hospodářství.
S partnery chceme
jednat a zaujmout
společný postoj
k několika otázkám,
které je třeba
řešit na úrovni
Evropské unie.

Peter Žiga
Rodák z Košic vystudoval v letech 1990-1995 Podnikově-hospodářskou
fakultu Ekonomické univerzitu v Bratislavě v Košicích. během studia
absoloval v roce absolvoval kurz pro studenty z východní Evropy pod
záštitou Union Bank of Switzerland ve švýcarském St. Gallenu. Od roku
1991 do roku 1996 byl zástupce dvou společností s.r.o. v Německu.
Od roku 1995 do roku 2006 byl ředitelem a jednatelem firmy Taper
v Košicích s roční přestávkou v roce 1997, kdy zastával post poradce
viceprezidenta, ředitele odboru pro styk s veřejností Všeobecné úvěrové
banky v Bratislavě. V letech 2003 až 2004 byl poradcem generálního
ředitele státní agentury SARIO.
V roku 2006 se stal poslancem Národní rady za stranu Smer-SD.
Od 19. července 2006 vykonával funkci státního tajemníka ministerstva
hospodářství. Po parlamentních volbách v roku 2010 se stal opět poslancem. Od roku 2012 do roku 2016 byl ministrem životního prostředí,
rezort hospodářství řídil od března 2016.
Je ženaty, má dvě děti, mluví anglicky, německy a rusky.

výhodné hospodářské vztahy
s historickou vazbou a společnými
tradicemi. Naše země mají společné
investice a vzájemné kapitálové
propojení v různých oblastech výroby. Pro zajímavost – slovenští podnikatelé jsou druhým nejčastějším
vlastníkem českých firem. Vlastní
jich více než 10 tisíc. Platí to rovněž
v opačném směru, čeští podnikatelé
vlastní více než 10 tisíc slovenských
firem. Slovensko patří dlouhodobě
k nejvýznamnějším obchodním
a ekonomickým partnerům České
republiky. Na druhé straně, v roce
2017 bylo Česko po Slovensku druhým nejvýznamnějším exportním
trhem, na který směřovalo přes
11 procent z celkového slovenského
vývozu za sledovaný rok. Slovenským exportérům a investorům nabízí Česko množství příležitostí pro

strojírenský průmysl

Dobrý nápad. Pod heslem a logem Good Idea Slovakia vystupuje Slovensko doma a v zahraničí, tedy i v Brně, od jara 2016. Ministr hospodářství Peter Žiga stojí uprostřed.
vzájemný rozvoj obchodních vztahů
ve více odvětvích. Patří k nim především energetika, strojírenství,
elektrotechnika a elektronika či
automobilový průmysl.
Hlavním tématem veletrhu
je průmyslová automatizace,
prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky.
Jak si stojí slovenští strojaři
v těchto směrech v porovnání
s mezinárodní konkurencí?
Pro současnou strojírenskou výrobu
je charakteristická rostoucí komplexnost a zvyšující se variabilita
výrobků, zkracování inovačních
časů, a především sílící konkurence.
Automatizace průmyslové výroby
nespočívá jen ve zvyšování produktivity práce, ale i ve využití progresivních moderních zpracovatelských
technologií, využití výkonných strojů a zařízení, aplikování výpočetní
techniky do všech činností ve strojírenském podniku a implementování
informačních technologií. Slovenská
republika patří k zemím se silnou
průmyslovou tradicí a chceme, aby
i naše budoucnost zůstala spojena
s průmyslem. Čtvrtá průmyslová
revoluce přináší řadu výzev, ale
hlavně jedinečnou příležitost zajistit
dlouhodobou konkurenceschopnost

slovenského hospodářství v globálním konkurenčním prostředí.
Oblasti robotiky, automatizace,
digitalizace a informačně-komunikačních technologií (ICT) patří mezi
hospodářské a perspektivní oblasti
specializace Slovenské republiky.
Co se týče výzev, jednou z nich je
průmysl 4.0 a zavádění digitální
ekonomiky do praxe. Správně nastavená opatření pro implementaci
průmyslu 4.0 urychlí ekonomický
rozvoj, zvýší přidanou hodnotu
a konkurenceschopnost slovenského průmyslu a celkově přispějí
k jeho účinnosti. Oblasti robotiky,
automatizace, digitalizace a ICT
patří mezi hospodářsky perspektivní oblasti specializace Slovenské
republiky. Tyto sektory jsou klíčové
pro slovenskou ekonomiku, protože
dohromady zaměstnávají téměř
300 tisíc lidí a vytvořená přidaná
hodnota se pohybuje na úrovni 3,7
miliardy eur.
Existuje debata o tom, zda
mají ‒ v dnešní digitální éře ‒
veletrhy vůbec smysl, přičemž
skoro u každé velké a zavedené
akce se tvrdí, že ano. Jaký je
váš názor?
Jsem přesvědčen o tom, že v dnešní době plné elektronické komuni-

kace má více než kdy jindy význam
osobní kontakt. V případě firem je
jednou z možností osobního kontaktu právě účast na veletrzích,
kde se otevírá prostor pro komunikaci na odborné úrovni, ale i širší
prostor pro diskusi a prezentaci
vybraných témat i laické veřejnosti. O významu veletrhů svědčí
také každoročně se zvyšující počet

chceme jednat a zaujmout společný
postoj k několika otázkám, které
je třeba řešit na úrovni Evropské
unie. Hovoříme například o možném zavedení cel na dovoz osobních automobilů do USA. Na národní úrovni nás čeká jednání o novém
přístupu k podpoře obnovitelných
zdrojů. Novelou reagujeme na
evropské trendy, dáváme vyšší

Bilance vzájemné obchodní výměny ČR a SR
za posledních 5 let (v mld. Kč)
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz ČR

280,1

304,1

348,0

331,4

323,8

Dovoz ČR

160,8

169,4

178,4

177,6

183,7

Obrat

440,9

473,5

526,4

509,0

507,5

Bilance ČR

119,3

134,7

169,6

153,8

140,1

Zdroj: Český statistický úřad

vystavujících podnikatelských
subjektů.
Můžete uvést vaše ministerské
priority do konce roku 2018?
Slovensko letos popáté převzalo
předsednickou štafetu ve Visegrádské skupině. Do konce roku proto
plánujeme uspořádat setkání ministrů hospodářství V4. S partnery

důraz na tržní principy a významně
modernizujeme systém podpory
výroby energie z obnovitelných
zdrojů energie. Pokračujeme také
v intenzivních jednáních o příchodu
investic, v podpoře rozvoje elektromobility a chystáme i další opatření
na snižování byrokracie. Je toho víc
než dost a věřím, že se nám bude
dařit. n
říjen 2018
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Hitem oboru
je Průmysl 4.0
Strojírenství na jihu Moravy má za sebou
20 turbulentních let. Z domácích firem si
nejlépe vedou expandující malé a střední podniky, zahraniční investoři ušli cestu
od montoven po příchod velkých hráčů
se sofistikovanou výrobou.
Jižní Morava a zvláště Brno prodělalo v posledních 20 letech v oblasti
strojírenství významnou přeměnu.
Velké tradiční podniky jako První
brněnská strojírna nebo Královopolská se zmenšovaly nebo měnily paralelně s tím vznikaly nové české
podniky a přicházeli zahraniční
investoři. Mezi firmami s českým
kapitálem jsou dnes nejefektivnější
rychle rostoucí menší nebo středně
velké společnosti s významným
inovačním potenciálem jako jsou
Tescan nebo Astra Motor.
U zahraničních investorů si
region prošel přerodem od montoven, které zvýšily primárně
zaměstnanost, po příchod velkých
hráčů typu Honeywell se specializovanou sofistikovanou výrobou.
„Montážní a výrobní závody
přinesly do regionu v masivní míře
nové stroje i technologie a v neposlední řadě umožnily místním firmám dodávky do své výroby, čímž
přes multiplikační efekt zvýšily

zaměstnanost v regionu. Požadavek
na vyšší kvalitu a efektivitu často
českým subdodavatelům umožnil
expanzi na zahraniční trhy, získaná

reference byla také vstupenkou
do dalších poboček investora nebo
do jiných nadnárodních firem.
Nezapomeňme, že dobrá zkušenost s regionem a vysoká kvalita
života umožnila postupný příchod
zahraničních firem s vyšší a vyšší
přidanou hodnotou či rozšíření stávajících poboček o servisní služby
a vývojová centra,“ říká předseda
představenstva klastru jihomoravských strojírenských a IT firem
Industry Cluster 4.0 Tomáš Kubala.
Současným hitem oboru je
Průmysl 4.0, který se prolíná stále
častěji celým nejenom výrobním
odvětvím. Řeší hned několik oblastí, kupříkladu nedostatek pracovních sil nebo přizpůsobení podle
požadavků zákazníka. Rovněž
tlumí růst cen. „Limitem rozvoje je
nedostatek pracovních sil, zvláště
kvalifikovaných. Částečným řeše-

TESCAN ORSAY HOLDING. Brněnský výrobce elektronových mikroskopů TESCAN ORSAY HOLDING loni navýšil svoje tržby o osm procent
na 1,3 miliardy korun. Růst je nižší než v minulých letech, souvisí to ale
s konsolidací po fúzi s francouzskou společností Orsay Physics.

ním je zaměstnávání zahraničních
pracovníků, přičemž nejde přeskočit proces adaptace ve firmě ani
výuku jazyka. Z dlouhodobého hlediska je to Průmysl 4.0, co umožní
firmám se stávajícím počtem
zaměstnanců zvýšit svoji kapacitu
a zisk,“ podtrhuje Kubala.
Právě Klastr strojírenských a IT
firem, který založila před dvěma
lety Regionální hospodářská komora
Brno, pomáhá firmám, aby se s výzvami moderní doby vypořádaly co
nejlépe. Dnes má už skoro 30 členů.
„Propojujeme výrobní podniky s IT
firmami, poskytujeme sofistikované
poradenství v oblasti Průmyslu
4.0. Spolu s našimi univerzitami
spřádáme velké projektové plány
v oblasti kybernetické bezpečnosti,
která je a již navždy bude zásadním tématem. Zřídili jsme rovněž
Centrum mezinárodního obchodu,
jenž pomáhá malým a středním
strojírenským firmám při expanzi
na zahraniční trhy. Nyní jsme spolu
s Jihomoravským krajem spustili
projekt na angažmá kvalifikovaných
pracovních sil z Ukrajiny a Srbska
v našich výrobních podnicích,“ líčí
ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon.
Podle něj je jedním z klíčových
nástrojů rozvoje oboru Mezinárodní strojírenský veletrh. Absolon
vítá, že se organizátoři cíleně
věnují automatizaci, robotizaci
a digitalizaci. „Ozubené kolečko
je spíše symbolem pro strojařinu.
V dnešní době jsme plně v hájemství binárního kódu. Samozřejmě
nesmím zapomenout na náš Kontakt-Kontrakt, jenž je dlouhé roky
v rámci MSV velmi vítaným B2B
nástrojem,“ dodává Absolon. n

VIZITKY VYBRANÝCH FIREM

Královopolská, a.s.
Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem
aparátů pro chemický a petrochemický průmysl a také jeřábů, které
nacházejí uplatnění nejen v hutním
průmyslu. Více než polovina produkce směřuje do zahraničí. Firma
navazuje na více než stoletou
tradici společnosti Lederer-Porgess
Königsfelder Maschinenfabrik.
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Šmeral Brno, a.s.
Strojírna Šmeral Brno navazuje
na historii legendární značky Storek. V současnosti jsou základem
výrobního programu společnosti
tvářecí linky na klíč automatizované pomocí robotů nebo transferů
a samostatné tvářecí stroje a další
zařízení pro kovárny, třeba lisy
a buchary pro zápustkové kování
za tepla nebo kovací válce.

TOS Kuřim – OS, a.s.
Kuřimská společnost se za více než
70 let své existence stala pojmem.
Po celém světě prodala už téměř
88 tisíc strojů. Před několika lety
firma rozšířila svoje výrobní kapacity o program ČKD BLANSKO–OS.
Sloučením obou společností vznikl
unikátní výrobní podnik s širokým
portfoliem nabízených strojů a silným technologickým zázemím.

ZETOR TRACTORS, a.s.
Brněnský Zetor je tradičním a jediným českým výrobcem traktorů.
Svoje výrobky prodává po celém
světě. V posledních letech firma
vlastněná slovenským kapitálem
rozšiřuje počet modelových řad,
nedávno spustila například výrobu
strojů modelové řady Major v novém designu. Na snímku uprostřed
je nový traktor Crystal.

strojírenský průmysl

Brno je jednička
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední
Evropě. Každoročně se ho účastní více než
1600 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvníků.
Ze zahraničí přijíždí přes 50 procent vystavovatelů a 10 procent příchozích.
Návštěvnost je vysoce odborná,
79 procent příchozích rozhoduje
o investicích a nákupech. Jako
hlavní přínos veletrhu vnímá
více než polovina dotázaných

novinky, nové technologie a kontakty.
Hlavním tématem letošního,
už 60. ročníku Mezinárodního
strojírenského veletrhu, jehož

oficiálním partnerem se stala Slovenská republika, je průmyslová
automatizace, prezentace měřící,
řídicí, automatizační a regulační
techniky, zahrnující všechny obo-

ry veletrhu. Akci doplní unikátní
výstava 100RIES, která „odvypráví“ 100 příběhů československých
průmyslových legend uplynulého
století. n

říjen 2018
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Auta ano, ale nově se službami
Škoda Auto chce mít v roce 2025 čtvrtinu příjmů ze služeb.
Způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, testuje inovační centrum
automobilky DigiLab. „Chceme sloužit i těm, kdo auto buď vůbec
nevlastní a nechtějí vlastnit a jsou ochotni si jej půjčit a to jen v době,
kdy jej využijí,” naznačuje CEO centra Jarmila Plachá.
Škodovka je v tuzemsku i ve světě zavedenou značkou, její prodeje lámou historické rekordy,
přesto má zájem se dál posunout,
o čemž svědčí i její nová dceřiná
společnost ŠKODA AUTO DigiLab, která byla založena před
rokem a půl. K čemu má sloužit
toto inovační centrum a kam má
ŠKODU AUTO nasměrovat?
Cílem ŠKODA AUTO DigiLab je
pomoci naplnit klíčovou strategii,
kterou si ŠKODA AUTO stanovila pro rok 2025. Tou je mít v tu
dobu čtvrtinu příjmů generovanou
z aplikací a služeb spojených s novou mobilitou. ŠKODA se přitom
řídí jednoduchým heslem: „MaaS
‒ Mobility as a Service“, tedy mobilita jako služba. Naší vizí je nabídnout zákazníkům, kteří se chtějí
přesunout z bodu A do bodu B
všechny myslitelné služby mobility.
ŠKODA AUTO velmi aktivně
sleduje nové globální trendy. Jedním z nich je i vznik čím dál větší
komunity lidí, kteří chtějí být zcela
mobilní, ale přitom nechtějí vlastnit
auto. Proto se automobilka rozhodla rozšířit své tradiční podnikání

vůz, ale také MHD, kolo nebo sdílený vůz z carsharingové služby.
Pokud se mají služby podílet
do roku 2025 na tržbách čtvrtinou, je to reálný cíl? Z čeho
vycházíte?
Naše predikce vycházejí z možnosti
zhodnocení nových trendů, ať už

Jarmila Plachá
Během více než 15leté kariéry ve vedoucích
pozicích v oblasti telekomunikací a bankovnictví získala bohaté zkušenosti z marketingu,
reklamy, komunikace, business strategie
a produktového managementu. Řídila velké
mezinárodní týmy napříč několika zeměmi,
strávila téměř šest let v zahraničí. Jejím současným úkolem je pomáhat ŠkodA Auto
při vytváření řešení mobility pro zákazníky
a vstoupit do digitálního věku prostřednictvím
synergií mezi světem ICT start-upů a zaváděním ziskových inovací.

o poskytování služeb mobility.
Každý zákazník má své preference,
na které je nutno umět reagovat.
Jeden požaduje rychlost a pohodlí,
druhý má například více času a je
cenově senzitivní. Kombinovaný
způsob dopravy znamená, že při
cestování může využít nejen vlastní
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se jedná o nové obchodní modely
využívající například sdílenou ekonomiku, nové technologie, nebo
služby propojeného auta (Car 2 X),
které nabídne uživateli další služby
s vysokou přidanou hodnotou.
Reálně již provozujeme nové
služby mobility, jako je třeba platforma HoppyGo. Tuto službu jsme

postavili u nás ve ŠKODA AUTO
DigiLabu. Nejdříve ve spolupráci s externí firmou, nyní je plně
v naší kontrole. Kromě toho testujeme nové služby, jako je možnost
doručení zboží přímo do kufru
vašeho vozu. A podle našich výzkumů se ukazuje, že zákazníci
a firmy jsou ochotni platit za tyto
nové služby s vysokou přidanou
hodnotou pro zákazníka.
Jaká je přesně role ŠKODA
AUTO Digilabu v tomto konceptu?
ŠKODA AUTO Digilab má za úkol
identifikovat potřeby stávajících
i budoucích zákazníků a najít odpovídající koncepty pro naplnění daných

strojírenský průmysl

Žijte HoppyGo. Služba zprostředkovává možnost půjčit si auto od někoho jiného. Kombinovaný způsob dopravy znamená, že při cestování může využít nejen vlastní vůz, ale také MHD, kolo nebo sdílený vůz z carsharingové služby, třeba model KAROQ.
zákaznických potřeb. Tyto projekty
prochází několika stádii vývoje.
Po identifikaci potřeb pracujeme
na takzvané POC, Proof of Concept,
kde ověřujeme zájem ze strany
zákazníků, stavíme první koncept
a prototyp budoucí služby. Pokud
vyhodnocení POC dopadne podle
očekávání, projekt přechází do fáze
MVP, tedy Minimum Viable Product.
V něm pracujeme na konkrétním
prototypu projektu ‒ naším cílem je
jeho testování na reálném trhu, kdy
sbíráme zpětnou vazbu od prvních
zákazníků a produkt (službu) neustále vylepšujeme podle požadavku
zákazníků. Teprve poté, co projekt
prokáže svou životaschopnost, zákazníci ho nejen požaduji, ale jsou ochotni za něj platit, investujeme do růstu
a následně integrace do ekosystému
služeb ŠKODA AUTO.
„Venku” jsou v tuto chvíli tři
projekty, pojďme si je postupně
popsat: k čemu slouží, komu
slouží a kde jsou už v chodu?
HoppyGo je peer-to-peer carsharing, postavený na sdílení aut mezi
lidmi. Naplňuje potřeby dvou typů
zákazníků. Na jedné straně těch,
kteří auto vlastní a správně si uvědomují, že z více než 90 procent
není využité a stojí zaparkované
na ulici. Na druhé straně slouží
těm, kdo auto buď vůbec nevlastní
a nechtějí vlastnit a jsou ochotni
si jej půjčit a to jen v době, kdy jej
využijí. Navíc jim přináší výhodu si
jednou půjčit dodávku, protože řeší
stěhování a za dva týdny si půjčí
například kabriolet, protože chtějí
mít víkendový zážitek.
Uniqway je komunitni carsharing, určený pro omezenou skupinu

Tým z Holešovic. DigiLab má skoro 30 lidí a dále roste. Dva lidé pracují
v pobočce ŠKODA AUTO DigiLab Israel. V lednu 2017 bylo zakládajících
členů šest.
zákazníků, konkrétně pro studenty
tří pražských univerzit, ČVUT,
VŠE a ČZU. Důležité je zmínit, že
celý tento projekt si vyvinuli sami
studenti, a to včetně webových
stránek, mobilní aplikace i návrhu byznys modelu. Naše role je
poskytnout jim právní i byznysový
rámec, včetně denní podpory pro
management projektu a samozřejmě rovněž financování projektu.
Projekt Care Driver funguje
zhruba rok v německém Mnichově.
Jde o službu, poskytovanou speciálně vyškolenými řidiči a je určena
zákazníkům, kteří potřebují péči
například o prarodiče nebo své
děti. Představte si například, že
potřebujete zajistit dopravu vaší
babičky na vyšetření k lékaři a ona
žije ve vzdáleném městě. Objednat
taxi není problém, ale zákazník
vyžaduje více. Chcete, aby řidič babičku vyzvedl u dveří bytu, pomohl

jí do auta, absolvoval s ní i dané
vyšetření u lékaře, cestou zpět jí
pomohl s nákupem a v pořádku ji
dopravil až domů.
Dalším hodně skloňovaným
tématem je využití umělé inteligence, která má v dnešním rychle
se vyvíjejícím světě své opodstatnění. A to nejen v rámci nových
projektů ŠKODA AUTO Digilab, ale
samozřejmě i v rámci výroby přímo
ve ŠKODA AUTO. Samotný výrobní
závod skýtá obrovský potenciál pro
využití těchto technologií. Připravili
jsme již několik projektů do testování, o kterých věřím, že v řádu
měsíců najdou své využití v rámci
výroby ve ŠKODA AUTO. Kromě
toho úzce spolupracujeme s izraelskými firmami, které jsou v oblasti
AI podstatně dále ‒ konkrétně bych
ráda uvedla firmu Anagog, se kterou připravujeme několik možnosti
využití jejich AI řešení.

Proč vlastně přemýšlíte tímto
směrem? Je to chuť dělat věci
nově, čistý pragmatismus či
kombinace obojího?
Automobilový průmysl je na začátku
stejných změn, jako telekomunikace
před příchodem smartphonu. Pokud
zůstanu u tohoto srovnání, z aut se
postupně stává něco jako smartphone, na který lze nahrávat a navazovat
aplikace, služby, zábavu. ŠKODA
AUTO si dobře uvědomuje, že pokud
vyrábí špičkový hardware, potřebuje
pro něj i obsah. Tím jsou zejména
nové služby mobility a konektivity.
Koupíte si například nový vůz KAROQ a on už bude vybaven technologií, která vám rovnou nabídne, že by
se vám ho v určitou chvíli vyplatilo
někomu půjčit a kompenzovat tak
část nákladů na jeho provoz. Nebo
vám nabídne možnost doručit věci
z čistírny či zboží z eshopu do kufru
vašeho vozu.
Už jste zmínila, že jste aktivní
v Izraeli, proč tam? Rozhodlo to,
že je Tel Aviv jedním z hlavních
start-upových hotspotů světa?
V Tel Avivu sídlí ŠKODA AUTO
DigiLab Israel Ltd., což je společný
podnik našeho ŠKODA AUTO DigiLabu a izraelského importéra vozů
ŠKODA a dalších značek koncernu
VW, firmy Champion Motors. Důvodů pro vznik další firmy v Tel Avivu
je několik. Tím prvním je, že Izrael
patří po Silicon Valley mezi nejinovativnější prostředí vůbec. Vzniká
tam velké množství projektů orientovaných na mobilitu a je zde velká
koncentrace investorů do technologií. ŠKODA AUTO je v Izraeli navíc
nejprodávanější evropskou značkou.
Jak by tedy mohla vypadat
ŠKODA AUTO v budoucnosti,
třeba za pět, deset let?
ŠKODA AUTO bude i za pět či
deset let patřit ke klíčovým světovým značkám na trhu v segmentu
automotive. Nebude už ale patřit
jen mezi čisté výrobce vozů. Bude
nabízet velké množství dalších
mobilitních služeb a rovněž nové
služby konektivity. Za deset let bude
mít každý uživatel ve svém telefonu
i v infotainmentu vozu naše aplikace, které bude používat každý den
a budou mu usnadňovat jeho každodenní život. A pokud nebude zákazník přímo vlastnit vůz naší značky
ŠKODA, bude využívat některou
z našich služeb mobility. Tvoříme
nový ekosystém služeb kolem vozu
a věříme, že to zákazníci přivítají,
protože služby budou mít primárně
za cíl jim usnadnit denní život. n
Více na webu ceskenoviny.cz
říjen 2018
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Zbrojaře podporují
na rezortu obrany.
Už čtyři roky
Práce rezortního odboru průmyslové spolupráce přispěla
k rekordnímu objemu vývozních zakázek českého obranného
průmyslu, které se v roce 2016 přehouply přes 18,5 miliard korun.
Expertní podpora obranného
průmyslu České republiky na zahraničních trzích je důležitou
součástí strategie podpory konkurenceschopnosti a inovace
tuzemského obranného průmyslu. Provádí ji Odbor průmyslové
spolupráce Ministerstva obrany,
který vznikl v roce 2014 jako
součást tehdy samostatné samostatné Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací.
Vznik a práce tohoto odboru
sleduje celosvětový trend, kdy
celá řada zemí aktivně přistupuje k podpoře domácího obranného průmyslu a investuje nemalé

prostředky do rozvoje komplexního systému podpory domácích
firem na zahraničních trzích.
Odbor průmyslové spolupráce
je spoluautorem Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu. Jde o dokument,
který dává jasný formální rámec
konkrétním nástrojům podpory
českého obranného průmyslu.
Podpora exportu českého obranného průmyslu je strategicky
důležitá z toho důvodu, že český
obranný průmysl je na exportu
závislý z více než 90 procent.
To znamená, že případný nárůst
zakázek pro domácí průmysl ze

Vybrané veletrhy na podporu vývozu
českého obranného průmyslu (2018)
Akce

KADEX

EUROSATORY
ADAS

INDODEFENCE
IDEAS

Země

Termín

Kazachstán

23.-26. května

Francie

11.-15. června

Filipíny

26.- 28. září

Pákistán

27.-30. listopadu

Indonésie

7.-10. listopadu

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

strany Armády České republiky
nedokáže zaručit zachování a už
vůbec ne rozvoj schopností českého obranného průmyslu.
Proexportní podpora se mimo
jiné projevila rapidním nárůstem
vývozu vojenského materiálu.
Tento skok činil mezi lety 2013
a 2016 téměř 245 procent.
Rekordní objem exportu za rok
2016 dosáhl celkové hodnoty zhruba 18,6 miliard korun
(s technologiemi dvojího užití by
šlo dohromady o takřka jednu
miliardu eur = 25 miliard korun).
„Ministerstvo obrany České
republiky řídí prostřednictvím
odboru průmyslové spolupráce
projekty na podporu ekonomické diplomacie v oblasti
obranného průmyslu. V letech
2016 a 2017 se uskutečnilo více
než 40 akcí v zahraničí i doma
s cílem podpořit české podniky
obranného průmyslu u nejvyšších představitelů partnerských
resortů obrany, vnitra a ozbrojených sil,” vyjmenovává ředitel

Úspěšné dodávky. Bývalý premiér Bohuslav Sobotka si v srpnu
2017 prohlíží letoun L-159 ALCA
v iráckém Baladu. Na horním
snímku vpravo výrobní linka Tatry
v indickém Hosuru, na spodním nejmodernější verze vrtulníku Mi-8/17,
která zabodovala v Africe.
odboru Tomáš Kopečný. Odbor
se aktivně podílel na zahájení
a rozvinutí spolupráce s řadou
zahraničních partnerů v Africe,
Asii, na Blízkém Východě a v Latinské Americe.
„Odbor zřídil také ve spolupráci s ministerstvem zahra-

Exkurz do historie (1918-1993)
Obranný průmysl na území českých zemí má
bohatou historii. Československo bylo úspěšným výrobcem a exportérem zbraní už v období první republiky, třeba plzeňská Škodovka
byla jedním z největších zbrojních podniků
v celé monarchii. Mezi lety 1921-1937 bylo
Československo pokaždé mezi deseti největšími
světovými vývozci zbraní. V letech 1934 a 1935
bylo dokonce vývozcem největším. Zvláště
úspěšné byly lehké kulomety ZB vzor 26 vyráběné závodem Zbrojovka v Brně a lehké tanky
Škody Plzeň a ČKD. Značnými schopnostmi pak
československý průmysl disponoval i ve výrobě
dělostřeleckých zbraní (Škodovy závody v Plzni)
nebo vojenských letadel (např. Avia, Letov).
Velkých výrobních schopností dosáhl zbrojní
průmysl během druhé světové války za německé okupace. Využit byl pro válečné dodávky Říši
a jejím spojencům.
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Největší rozvoj zbrojního průmyslu nastal
po roce 1948 s příchodem komunistické strany
do vedení státu a vypuknutím studené války. Politická závislost na Sovětském svazu s sebou přinesla možnost vyrábět velké série zbraní a dalšího
vojenského materiálu v licenci a pro export, nicméně kvůli preferenci zbraní sovětské konstrukce
a nutnosti posílat nové zbraně ke schválení technickému výboru Varšavské smlouvy se do výroby
některé zajímavé domácí projekty nedostaly. Sovětský svaz navíc určoval prodejní cenu výrobků,
která byla podle expertů asi 1,7 až třikrát vyšší,
takže stát musel výrobu často dotovat. Ziskový byl
naopak vývoz do nesocialistických zemí.
Zbrojní výroba v Československu kulminovala
v roce 1987, kdy dosáhla hranice 29 miliard
tehdejších korun. V období let 1988-1989 začal
postupný útlum, který vyvrcholil začátkem 90.
let. Její objem tehdy spadl na 10 až 15 procent

někdejšího stavu. Roli sehrály změny v mezinárodních vztazích, ekonomické problémy hlavních
odběratelů a finanční problémy Libye a Sýrie.
Revoluce 1989 a konec studené války znamenaly pro zbrojní průmysl radikální změnu. Nová doba
přinesla v Evropě snížení výdajů na obranu, které
znamenalo omezení investic do nové výzbroje
a vyřazování zbraní a vojenské techniky. Na trh
se dostala široká škála kvalitních zbraní za nízkou
cenu, nebylo tudíž třeba vyrábět. Další ranou bylo
rozdělení federace v roce 1993, kdy se tradiční
vazby mezi podniky obranného průmyslu zpřetrhaly, přičemž byl narušen i dodavatelský řetězec.
Česká vláda se snažila řešit problémy zbrojařů
konverzí jejich výroby z vojenské na civilní, většinou bez úspěchu. Většina státních firem byla
privatizována, což vedlo k dezintegraci průmyslu
a zánik některých dříve významných vývojových
a výrobních kapacit.

strojírenský průmysl

Hlavní světoví exportéři
Pořadí

Stát

Podíl na světovém
exportu 2012-2016

Hlavní odběratelé 2012-2016 podle podílu v %

1.

USA

33

Saúdská Arábie (13)

Spojené arabské
emiráty (8.7)

Turecko (6,3)

2.

Rusko

23

Indie (38)

Vietnam (11)

Čína (11)

3.

Čína

6,2

Pákistán (35)

Bangladéš (18)

Myanmar (10)

0,2

Irák (48)

Vietnam (14)

Nigérie (8,7)

Česká
republika

22.

Zdroj: MO ČR

Globální srovnání zbrojního exportu (v mld. USD)
1,13 ─ ──────────────────────────────────────────

Česká republika

0,9 ─ ──────────────────────────────────────────
0,68 ─ ──────────────────────────────────────────
0,45 ─ ──────────────────────────────────────────
0,23 ─ ──────────────────────────────────────────
0 ─ ──────────────────────────────────────────
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2012

2013

2014

2015

2016

32,5 ──────────────────────────────────────────

Svět

31,25 ──────────────────────────────────────────
30 ──────────────────────────────────────────
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ničních věcí pozici takzvaně
obranně-průmyslového diplomata v Izraeli. Jeho úkolem je
intenzivně rozvíjet obranně-průmyslovou relaci České republiky a Izraele, identifikovat nové
příležitosti pro český obranný
průmysl a podporovat běžící
projekty spolupráce přímo v teritoriu,” dodává Kopečný.
Od roku 2014 uspořádal odbor stovky jednání, seminářů,
workshopů a průmyslových
dnů na podporu českého obran-

ného průmyslu. Výsledkem byla
celá řada úspěšně realizovaných dodávek vojenského materiálu zahraničním partnerům.
To vedlo k posílení prestiže
českého obranného průmyslu
a České republiky na mezinárodní scéně.
Jako konkrétní příklady je
možné uvést prodej lehkých
bitevníků L-159 ALCA do Iráku
a USA, obnovení dodávek podvozkových sestav Tatra do Indie,
realizaci generálních oprav

a modernizací vrtulníků řady Mil
Mi-8/17 pro africké zákazníky.
Odbor průmyslové spolupráce se významně zaměřuje také
na podporu státních podniků, a to
s ohledem na jejich strategický
význam při zajišťování obranyschopnosti státu. Mezi výsledky
této aktivity patří spolupráci mezi
společnostmi VOP CZ a NIMR ze
Spojených Arabských Emirátů
na výrobě vojenských vozidel,
nebo realizaci řady zakázek v oblasti výcviku pilotů a oprav letec-

ké techniky afghánského letectva
podnikem LOM Praha.
Odbor rovněž úspěšně pokračuje v rozvoji vztahů s odbornými organizacemi NATO. Zapojují
se čeští specialisté jak z armády,
tak z vojenského průmyslu.
Těchto kontaktů se následně
využívá zejména pro rozvoj možností českého průmyslu v účasti
na aliančních projektech a dodávkách do programů NATO.
„Veškerá tato činnost v konečném důsledku vede k posilování
české obranně-průmyslové
základny a zvyšování její konkurenceschopnosti,” vysvětluje
ředitel Kopečný. Rozvoj obranného průmyslu, který představuje
vysoce specifický, citlivý a strategicky významný segment pro
každý stát, stejně jako podpora
jeho rozvoje včetně exportu, je
podle Kopečného nedílnou součástí práce ministerstva obrany.
„Disponujeme kvalifikovaným
a specializovaným personálem,
naši pracovníci jsou v denním
kontaktu s příslušníky armády.
V řadě zemí zejména Afriky,
Asie a Blízkého Východu je při
jednáních s jejich ozbrojenými
silami nutné vystupovat z pozice
resortu obrany. To přidává těmto
debatám na důležitosti a hodnověrnosti,” dodává Kopečný. Jde
o lety prověřený systém, který
přináší výsledky ve Francii,
Švédsku, Velké Británii, USA,
Izraeli či v Korejské republice. n
říjen 2018
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Jen exportní úspěchy nestačí
Aby byl celý systém podpory českého zbrojního průmyslu skutečně
efektivní, musí být naše podniky co nejvíce zapojovány do zbraňových systémů, které nedokážeme kompletně vyvinout a vyrobit
sami, vysvětluje ředitel odboru průmyslové spolupráce ministerstva obrany Tomáš Kopečný.
Odbor průmyslové spolupráce
na ministerstvu obrany vznikl
relativně nedávno, v roce 2014.
Co bylo podnětem pro tento krok?
Především potřeba jasně vymezit a institucionalizovat státní

A právě resort obrany a ve své
době příslušná sekce s vlastním
náměstkem se ukázaly jako ideální řešení. Za relativně krátkou
dobu jsme si u firem i Asociace
obranného a bezpečnostního

Praha. Tomáš Kopečný zahajuje seminář k Evropskému obrannému fondu.

podporu obranného průmyslu,
který představuje velmi důležitý
a specifický segment průmyslu.
Zejména co do jeho role v rámci
obranyschopnosti země a také
z hlediska povahy obchodních
případů, jejich citlivosti a obecného důrazu na ochranu informací
a duševního vlastnictví.
Jestliže si každý business své
know-how a obchodní informace
chrání, v případě firem obranného
průmysl to platí dvojnásob. V tomto segmentu se zároveň v mnoha
teritoriích bez státní podpory při
jednání neobejdou. Proto potřebují
důvěryhodného partnera s jasně
vymezenou rolí, u něhož budou
jednak jejich obchodní informace
v bezpečí, a který s nimi bude
umět operovat v jejich prospěch
na mezivládních jednáních, kam by
se samy nemusely dostat.
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průmyslu vybudovali dobré
jméno a renomé partnera, který
plní slovo a snaží se efektivně
pomáhat tam, kde je to v souladu
se zahraničně-politickými zájmy
České republiky.
O jakou pomoc přesně
jde?
Primární účel a důvod naší
činnosti není zvyšování exportního objemu z důvodů finančního
rozvoje českých firem, růstu
zaměstnanosti a odvodu daní
do státního rozpočtu. Pro ministerstvo obrany jakožto ústřední
orgán státní správy je klíčová
perspektiva posilování obranyschopnosti země. Náš obranný
průmysl vnímáme jako nedílnou
součást obranyschopnosti země
a klíč k bezpečnosti dodávek
vojenského materiálu. A vzhledem

k tomu, že je z více než 90 procent závislý na exportu, podpora
na zahraničních trzích je velmi
podstatná i pro obranu našeho
státu. Samotné exportní úspěchy
nestačí. Aby byl celý ten systém

Jak to vypadá v praxi?
Konkrétních aktivit a činností je
celá řada, přehledně jsou shrnuté v naší Strategii vyzbrojování
a podpory rozvoje obranného průmyslu do roku 2025. Jde zejména
o realizaci zahraničních cest, často
ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí v rámci projektů
na podporu ekonomické diplomacie, takzvaných PROPEDů.
Těmi financujeme národní stánky
na zbrojních veletrzích, logistické zajištění bilaterálních misí
a jednání s partnerskou zemí
i pořádání odborných seminářů
a workshopů.

City of Tshwane. Po jednání s náměstkem ministra obrany Angoly (pátý
zleva) na veletrhu AAD v JAR.

Tomáš Kopečný
Vystudoval Karlovu univerzitu, Fakultu sociálních věd a Filozofickou
fakultu. Působil v projektu Paměť národa, Post Bellum. byl poradcem
prvního náměstka ministra obrany pro Afriku, po stáži v NATO se stal
poradcem náměstka pro zahraniční spolupráci obranného průmyslu
a vědy. Následně zastával pozici vedoucího oddělení mezinárodní obranně-průmyslové spolupráce. Od listopadu 2016 řídí odbor průmyslové spolupráce. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

skutečně efektivní, musí být naše
podniky co nejvíce zapojovány
do zbraňových systémů, které
nedokážeme kompletně vyvinout
a vyrobit sami.
Právě to je naše hlavní motivace
a smysl – zajistit bezpečnost
dodávek a schopnost naplňovat
technologické požadavky naší armády z vlastních domácích zdrojů
v maximální možné míře.

Vedeme jednání s našimi
partnery na úrovni vlád a ministerstev, uzavíráme memoranda
o spolupráci, poskytujeme vládní
zastřešení, které je ve většině zemí
světa pro tuto agendu naprosto
zásadní, ne-li bezpodmínečně
nutné. Téměř vždy s sebou bereme
zástupce firem, aby měli možnost
své produkty prezentovat přímo
koncovým uživatelům. Z hlediska

strojírenský průmysl
zahraničních trhů také rozjíždíme
pilotní projekt takzvaně obranně
průmyslového diplomata, a to
v Izraeli. Ten bude podporovat
naše technologie na izraelském
trhu a zároveň aktivně rozvíjet obranně-průmyslovou relaci s tímto
naším klíčovým partnerem.
Z hlediska konkurenceschopnosti a inovací nám jde zejména
o to, aby rostl technologický

letounů L-159 do Iráku, stejně jako
řada zakázek na generální opravy,
servis a modernizace vrtulníků Mi17 státním podnikem LOM Praha
po celém světě.
Jak se tyto počiny odrazily
ve statistikách?
Mezi lety 2013 a 2016 export vojenského materiálu vzrostl o více
než 240 procent, což je ve svě-

MSV v Brně představuje ideální
kombinaci akce, kde je prostor věnován
jak samotným výrobním schopnostem,
tak exportním aktivitám.

Praha. Výroční setkání ministerstva obrany a armády se zástupci obranného
průmyslu.
potenciál firem, aby se v České republice vyvíjela nová řešení a průmysl se posouval dál. Chceme-li,
aby náš průmysl na takovémto
trhu obstál a zároveň dokázal plnit
požadavky české armády, musíme
jej v tomto duchu i podporovat.
Můžete uvést nějaký příběh
firemního úspěchu?
Těch je celá řada, prakticky
neustále jsme v kontaktu s českými podniky a zjišťujeme, zda
nepotřebují ve svých obchodních
případech naši pomoc. Velice často
přichází firmy samy a oslovují
nás s konkrétními požadavky.
Mezi ty větší a známější případy
patří obnova dodávek firmy Tatra
Trucks na indický trh, který pro ni
představuje největšího vojenského
zákazníka na světě. Nebo uzavření
a realizace kontraktu na prodej

tovém měřítku nevídané číslo,
protože celkové světové výdaje
na zbrojení za tu samou dobu
stouply jen o jednotky procent.
Takto exponenciální růst samozřejmě není trvale udržitelný, což dokazuje objem exportu za rok 2017,
kdy celková částka klesla na stále
úctyhodných 15 miliard. Je to logické, neboť velké kontrakty, které
ten strmý růst v uplynulých letech
takzvaně táhly, byly dokončeny.
Česká republika se díky těmto
úspěchům v roce 2015 ocitla
na celkové 17. pozici mezi světovými vojenskými exportéry
a v rámci EU se řadí na 8.–9.
příčku. Chceme výše?
Naší prioritní motivací není každoročně stoupat v tomto žebříčku,
ale primárně udržovat a dále rozvíjet konkurenceschopnost českého

obranného průmyslu. Zajistit, aby
naše armáda měla možnost získávat technologie a produkty právě
od našeho domácího průmyslu
nikoliv kvůli protekcionismu, ale
protože na to naše firmy budou
mít. Jak jsem říkal na začátku
rozhovoru ‒ aby to bylo možné,
potřebujeme podporovat jeho
rozvoj a inovace, což jde samozřejmě ruku v ruce s úspěchem firem
na zahraničních trzích a u komerčních zákazníků.
Co je předpokladem pro správné postupy vašeho týmu?
Předně udržování maximální
důvěry v našem vztahu s firmami.
Postupem času jsme tyto procesy
nastavili tak, že kromě individuálních konzultací a sezení pořádáme

nám v kombinaci s informacemi
od firem výrazně zpřesňují celkový
obrázek o zahraničních trzích
a možnostech.
Důležité poselství pro firmy je
to, že u nás mají všichni dveře
otevřené a není problém si zažádat
o konzultaci a sejít se se mnou
nebo mými kolegy a promluvit
do toho, kde, co a jak bychom pro
ně měli dělat.
Odbor průmyslové spolupráce
se opakovaně účastní strojírenského veletrhu v Brně, v čem je
pro vás tato akce zajímavá?
MSV představuje ideální kombinaci akce, kde je prostor věnován
jak samotným výrobním schopnostem, tak exportním aktivitám. Díky společnému projektu

Praha. S Tomášem Husákem, šéfem kabinetu eurokomisařky Alžbiety
Bieńkowské.
také hromadná jednání se zástupci
firem i kolegů z ministerstva
zahraničních věcí, kde společně
plánujeme teritoriální priority pro
další roky, získáváme zpětnou vazbu k realizovaným akcím a firmy
mohou klást dotazy jak nám, tak
kolegům z diplomacie zodpovědným za naši zahraniční politiku
vůči diskutovaným teritoriím, a to
včetně jejích licenčních aspektů.
Když víme, kde mají firmy své
priority, můžeme sestavit žebříček
těch nejžádanějších teritorií. Tato
data poté se výrazně promítnou
do podoby, jak budou naše aktivity
v dalším roce vypadat. Samozřejmě při určování těchto priorit
úzce spolupracujeme s dalšími
součástmi resortu obrany, s dalšími ministerstvy i agenturami. Moji
kolegové zpracovávají teritoriální
i technologické analýzy, které

ministerstev zahraničích věcí,
průmyslu a obchodu a obrany
a dalších agentur a institucí jsme
na akci přítomni v rámci Exportního domu, kde pořádáme společné
semináře a akce pro zástupce
průmyslu a zároveň přibližujeme
naše aktivity odborné i laické
veřejnosti. Jde o unikátní příležitost potkat nové hráče na trhu,
o kterých ještě nemusíme vědět
a prodiskutovat s našimi partnery
celou řadu témat, na která není
během roku tolik času.
Zároveň letos opět ukážeme
veřejnosti několik kusů vojenské
techniky Armády České republiky.
Loni se nám to velmi osvědčilo
a podle pozitivních ohlasů soudím,
že to pomáhá návštěvníky správně
naladit na naši agendu. n
Více na ceskenoviny.cz
říjen 2018
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Premiéra technické dokonalosti:
technologie Siemens vyrobila
zadní křídlo Bugatti Chiron
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu představuje jedna z největších českých elektrotechnických firem v republice nejnovější řešení pro aditivní
obrábění neboli 3D tisk a jeho vrituální přípravu,
a to v podobě speciálně upraveného zadního
dílu sportovního vozu.
Zadní křídlo Bugatti Chiron je
největší funkční hybridně sestavenou součástkou na světě.
Základ tvoří 3D tištěné tenkostěnné titanové komponenty
a keramickou vrstvou pokryté
karbonové trubky. Spolu vytvářejí extrémně lehký a současně
mimořádně pevný systém pro
jízdu a nastavování přítlačného
křídla.
Sportovní vůz Bugatti Chiron
může dosahovat rychlosti přes
400 kilometrů v hodině, což je
více, než je vzletová rychlost
letadla Boeing 747 (280 km/h).
Přesto musí zůstat bezpečně
na zemi. Extrémně vysoké příčné a podélné dynamické nároky
zvládá díky aktivní aerodynamice vozidla. Za pomoci důmyslného hydraulického systému je
vzdálenost automobilu od vozovky neustále velmi přesně
korigována zadním křídlem,
které se rozšiřuje a přizpůsobuje tomu, jak se otvírají a zavírají
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klapky difuzoru. Tento systém
je ve automobilovém světě zcela unikátní a svou komplexitou
je srovnatelný pouze s konstrukcí letadel.
Zadní křídlo se dříve skládalo z mnoha dílů, které bylo nutné montovat dohromady, a tím
vznikal prostor pro chyby nebo
drobné nepřesnosti. Změnou
výrobní technologie na aditivní
obrábění se desetkrát snížil
počet potřebných dílů, navíc
klesla hmotnost zadního křídla
Bugatti Chiron o polovinu.
Společnosti Siemens
a Bugatti založily celý inovační proces – od virtuálního
větrného tunelu až po prvotní
design komponentů – na jedné
softwarové PLM platformě
Teamcenter. Výsledky jsou
přesnější a čas potřebný k vývoji takto specifického komponentu se výrazně zkrátil. I virtuální větrný tunel a virtuální
testovací okruhy jsou součástí

řešení Siemens pro navrhování
konstrukce a chování vozidel,
což umožňuje dokonale provázat vývoj výrobků s přípravou
výroby a vlastní výrobou. Takto
vzniklá digitální dvojčata zajistí
optimalizaci všech činností,
včetně takového detailu jako je
ovládání CNC strojů pro konečnou úpravu dílů.
„Simulací funkčního výkonu v průběhu celého vývoje
vozu (od aerodynamiky přes
konstrukci složitého těla
po aditivní výrobu lehkých
komponentů) za využití jediné
integrované platformy můžeme

získat obrovské výhody a ještě
dál posunout hranice možností již dokonalého auta“, říká
Frank Götzke, ředitel oddělení
nových technologií v Bugatti.
„Ze spolupráce se Siemensem
jsme nadšeni, protože ukazuje,
čeho můžeme použitím nejnovějších technologií v automobilovém průmyslu dosáhnout.“
Vystavené křídlo Bugatti
Chiron je důkazem vysoké
spolehlivosti řešení Siemens i v těch nejnáročnějších podmínkách. n

Přichází MindSphere,
operační cloudový
systém pro internet věcí
Technologie pro internet věcí jsou považovány za ty, které spolu
s umělou inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost. Novinkou na domácím trhu je otevřený operační systém
a cloudové řešení MindSphere, který přivezla do Brna ‒ poprvé
na domácí veletrh   společnost Siemens.
MindSphere je otevřený
operační systém a cloudové
řešení pro průmyslový internet
věcí. Zjednodušeně lze říct, že
slouží k připojování různých
zařízení ke cloudu a ke sběru
dat. „Zařízeními“ jsou pak
míněny všechny věci, stroje,
přístroje apod. Může to tedy
být vybavení chytrých továren,
zařízení, která slouží k řízení
dopravy a dopravní infrastruktury, např. chytrých křižovatek
nebo železničních přejezdů,
vlaků, tramvají, souprav
metra apod. Mohou to ale být
i technologické celky v energetice či v chemii, nebo „pouze“
připojený klasický počítač či
senzor, který sbírá data. Všechna tato zařízení mají společné
to, že generují velké množství
dat, které je možné sbírat
a ukládat v cloudovém úložišti.
Tím však role systému MindSphere nekončí. MindSphere
umožňuje s těmito daty dále

nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí,
které rovněž běží v cloudu.
Tyto aplikace vytváří buďto
přímo společnost Siemens,
anebo třetí strany, tj. nezávislí
vývojáři. Další možností je, že
si je připravují sami zákazníci.
Velká část těchto aplikací míří
například na optimalizaci správy, provozu a údržby zařízení,
ze kterých jsou data sbírána.
Operační systém MindSphere tvoří tři základní vrstvy.
Spodní slouží k připojování
zařízení, ze kterých se sbírají
data. Pro tuto úroveň Siemens
připravuje celou řadu nástrojů
MindConnect, ať již softwarových nebo hardwarových, které
slouží ke snadnému připojení
zařízení od Siemens i třetích
stran. U velké řady novějších
zařízení od Siemens je k dispozici integrovaná konektivita
a není tak potřeba mít žádný dodatečný hardware ani

speciální software. Zákazník
si pouze aktivuje funkci, která
mu zajistí šifrované připojení
do cloudu.
Střední vrstvu operačního
systému MindSphere tvoří

MindSphere
slouží ke sběru,
správě a zpracování
velkých dat.

samotné cloudové úložiště.
V této oblasti Siemens spolupracuje s firmami, jako je SAP
nebo Amazon Web Services,
které poskytují vlastní cloudové
služby.
Nejvyšší vrstvou je vrstva
aplikační, na jejímž budování
se podílí jak Siemens, tak i třetí strany. Intenzivně se pracuje

na řešeních konkrétních problémů v řadě odvětví.
Při práci se s tímto systémem
je vždy začátku potřeba se
podívat na to, jaký strojový park
firma má, jestli už data sbírá
a jak s nimi pracuje. Existuje
celá řada společností, která už
data z některých oblastí systematicky sbírají. Zde se nabízí
případně i možnost propojit
MindSphere s existující databází. Pokud firma data ze strojů
systematicky nesbírá, Siemens
jí pomůžeme najít optimální
řešení konektivity „sestavené
na míru“.
Po objednání a získání uživatelského přístupu do MindSphere je možné začít s připojováním zařízení. Zákazník se může
rozhodnout, že si svá zařízení
připojí sám. Pokud disponuje
některými z novějších řídicích
systémů od Siemens, tak v nich
pouze aktivuje příslušnou funkci, zařízení spáruje s účtem,
který je mu zřízen, a nastaví si
jaká data chce z těchto zařízení
stahovat a v jakých cyklech.
Zákazníci Siemens mají proto
začátek o něco jednodušší,
ale i ti ostatní to mají velmi
snadné. Vývojáři a provozovatelé aplikací pro MindSphere
obdobným způsobem získají vývojářský přístup do MindSphere
a mohou začít vyvíjet a nabízet
zákazníkům vlastní aplikace.
A čím se systém MindSphere odlišuje od konkurenčních
systémů? V první řadě tím, že
vzniká robustní sada nástrojů
pro snadné a bezpečné připojení v podstatě libovolných
zařízení. Ne všechny ostatní
cloudové systémy tuto vrstvu
mají, anebo ne v takové šíři.
Siemens se zde opírá o přibližně 30 milionů řídicích systémů
a miliony dalších zařízení,
které má globálně instalovány
a které umí těmito jednoduchými nástroji na konektivitu
dovybavit. n
říjen 2018
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s tím, jak se vyvíjí klient, v kapacitách zpracování, druhu vstupní
suroviny, legislativních omezeních
a zaměření projektu. Takto třeba
řešíme využití čistírenského kalu
jako suroviny pro zemědělce v projektu Enerkal.
Vedle čistírenských kalů,
které na rozdíl od jiných řešení
nemusíme předem sušit, je velmi
zajímavým vstupním materiálem
nákladně vyrecyklovaný plast.
Dnes jsou sice města plná žlutých
kontejnerů, ale odběratelů toho
„špinavého plastu“, který zbude
po oddělení PET lahví, je pomálu, a tak tyto plasty opět končí
na skládce nebo ve spalovně.
Co vás čeká po akci v Mnichově?
Z IFATu jsme se vrátili zasypáni
dotazy od provozovatelů čistíren
odpadních vod a provozovatelů
třídících linek. Měli jsme stánek
v pavilónu B6 uprostřed firem,
které nabízejí drtiče a separátory
plastů a jiných materiálů. Mezi
nimi trčela naše PTR technologie,
která třeba právě z plastů vyrábí
elektřinu a paliva.

Když je odpad
cennou surovinou
Nové technologie mohou zajistit ekonomickou a energetickou
soběstačnost. Jak to funguje v praxi, ukazuje výzkumný projekt
pomalého neoxidačního termického rozkladu (PTR) frýdecko-místecké společnosti Hedviga Group.
Hedviga Group zaujala loni na Mezinárodní specializované výstavě
EXPO v kazašské Astaně, letos
v květnu se poprvé představila
na odborném veletrhu IFAT v Mnichově. Tam vedle PTR technologie
ukázala komplexní řešení Enerkal
na využití čistírenského kalu. „Jsou
za tím léta práce, během níž jsme
hledali a stále hledáme smysluplná a funkční řešení odpadových
a energeticky soběstačných
technologií,” zdůrazňuje ředitel-

ka pro výzkum a vývoj Monika
Pullmanová.
Odkud berete vaše nápady?
Máme vlastní Výzkumné centrum
termických procesů a energetických jednotek. Vedle výroby
PTR zařízení souběžně probíhá
intenzivní vývoj a výzkum. Stále se
objevují nové výzvy a v chystaných
projektech řešíme např. vícestupňový systém desulfurizace paliv,
výrobu sorbentů a podobně.

Technologie PTR má široký
záběr ve využití vstupních surovin,
odpady počínaje a biomasou konče, a to nám dává obrovskou výhodu. Proto dbáme na to, abychom
se vždy se vstupními surovinami
i rozsahem projektu seznámili
a teprve potom navrhujeme řešení
klientovi na míru.
V čem je PTR technologie jiná?
Nabízíme mobilní a komplexní
jednotku, která se umí i vyvíjet

Pro koho je PTR určena?
Oslovují nás malé i velké odpadkářské firmy, zemědělci, provozovatelé ČOV, ale také čím dál více
zástupci obcí. Zemědělcům PTR
jednotka zpracovávající odpadní
biomasu vytváří rezervu v energiích a vyrobené uhlíkaté materiály
je možné aplikovat zpět do půdy
jako hnojivo.
Obcím nabízíme Smart PTR řešení, kdy lidé třídí, vědí, co se s dál
s vytříděným odpadem děje a že to
má smysl. Obyvatelé takových obcí
mohou získat výhody například
v poplatcích za odpad a cenách
energií, které obec ušetří. To je náš
cíl: vytvořit chytrým PTR řešením
surovin na území obce, systémem
osvětlení, městským sportovním
centrem, školou a záložním energetickým zdrojem třeba městskou
elektromobilitu. n

Pojďme to roztočit!
PTR představuje inovativní technologické řešení,
které převádí řízenou termickou transformací
složité organické látky na látky jednodušší. Odpad
přetváří na palivo, to pak v kogenerační jednotce
točí motorem a vyrábí elektrickou energii a teplo.
„Výzkum a vývoj PTR technologie se odvíjí od roku 2010 od prvotního nápadu vyrobit
soběstačné, semimobilní zařízení, které z pneumatik vyrobí kapalné a pevné palivo. Zajistí takto
jak energetickou soběstačnost zařízení při využití
kapalného paliva na výrobu elektřiny, tak kladnou
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ekonomickou bilanci, při prodeji pevného uhlíkatého paliva s vlastnostmi koksu,” říká technický
a výrobní ředitel Hedviga Group Petr Cuber.
Prvotním nápadem a vizí během následujících
sedmi let výzkumu a vývoje technologie PTR, inovací jednotlivých technologických celků a samostatného vývoje bifuelkogenerace, za současného
testování více jak 150 různých vstupních materiálů, se kruh uzavřel. Unikátnost svého technického
řešení obhájila Hedviga získání souborů patentů
a užitných vzorů.

strojírenský průmysl
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V Kovosvitu se mísí baťovská
tradice s inovacemi
Přední český výrobce obráběcích strojů, strojírenská společnost Kovosvit MAS, si připomene v příštím roce 80 let existence.
Přestože prošla - slovy svého generálního ředitele Libora Kuchaře údolím smrti, je před oslavami jubilea v solidní kondici. Její výrobky
se dobře prodávají jak v České republice, tak v zahraničí, a firma
má silný potenciál k dalšímu růstu.
Ačkoli je Kovosvit jihočeská firma,
její založení je spjato s podnikatelským rodem Baťů a jejich
snahou vyrábět si sami nejčastěji používané stroje ve svých
provozech. Podnik měl původně
vyrůst na Slovensku ve městě
Šimonovany (dnešní Partizánske).
Jenže v roce 1939 přišla německá okupace a vznik Slovenského štátu. Baťovy závody proto
hledaly náhradní místo v českém
vnitrozemí a volba nakonec padla
na Sezimovo Ústí.
Značka MAS zůstala, jen se
původní název Moravské a Slovenské strojírny změnil na Moravské akciové strojírny Zlín,
pobočný závod Sezimovo Ústí.
V roce 1939 byla zahájena výroba, začaly se stavět domy pro zaměstnance, zahájilo se vyučování
na průmyslové škole. Kovosvit
se v názvu objevil po znárodnění
po 2. světové válce.
Při příjezdu k továrně každého
návštěvníka „baťovská architektura“ ihned zaujme, zejména při
pohledu na administrativní budovu. Baťovo se ostatně přezdívalo
celému Sezimovu Ústí II, které
vyrostlo okolo továrny. „duch Bati
tu žije do dnešní doby. Pro spoustu
lidí je Kovosvit srdeční záležitostí.
Pracují tu celé rodiny,“ zdůrazňuje
Libor Kuchař, generální ředitel
Kovosvitu MAS.

se též věnuje. Na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně
představil zcela nový soustruh
KL 285.

Hlavním motorem podniku jsou
inovace. Ve firmě jsou si dobře
vědomi, že bez nich by si ve střednědobém hledisku obtížně udrželi

Údolí smrti
a stabilizace

Výrobní portfolio
a inovace
Dnes je Kovosvit znám kvalitními
tříosými obráběcími centry řady
MCV, doma i v zahraničí dokázal
prorazit s hi-tech obráběním
v pěti osách. Kromě frézování,
které tvoří zhruba 60 procent
produkce, se letos Kovosvit
rozhodl pro razantnější návrat
do segmentu soustružení, jemuž
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konkurenceschopnost na náročných evropských trzích. Letos tak
kromě soustruhu KL 285 představil Kovosvit v dubnu na tradičních
Zákaznických dnech novou verzi
svého hi-tech pětiosého obráběcího centra MCU 700.
Ve znamení inovací se nesl
především rok 2017. Tehdy ukázal
Kovosvit zcela nové pětiosé obráběcí centrum MCU450, tříosé vertikální centrum MCV800, a především stroj Weldprint 5X, který
díky patentované technologii
dokáže kombinovat 3D tisk z kovu
s obráběním v jednom pracovním
prostoru. Za tento výrobek, který
Kovosvit vyvinul spolu s pražskou
ČVUT, dostal podnik na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně zlatou medaili.

Šéf zachránce. LIbor Kuchař se vrátil do Kovosvitu na začátku
roku 2017. Předtím vedl společnost v letech 2006-2011 a úspěšně
ji provedl hospodářskou krizí.

Inovace byly nejlepší odpovědí
Kovosvitu na otázky spojené
s její budoucností. V roce 2016
skončil podnik kvůli nevydařené
investici v Rusku ve vysoké ztrátě. Jeden čas dokonce nevyráběl,
a nakonec změnil majitele. Firmu
koupil český průmyslník Jaroslav
Strnad. Od té doby se ji snaží
postavit na nohy podobně, jako
se mu to podařilo s kopřivnickou
Tatrou a s dalšími tradičními
českými průmyslovými podniky.
Na kroky Jaroslava Strnada navázal poté jeho syn Michal
Strnad.
„Firma si prošla údolím smrti.
Jak řekl Winston Churchill ‘Když
procházíš peklem, nezastavuj
se.‘ My se nechceme zastavovat,
chceme jít dál,“ připomíná generální ředitel Kuchař. Do Kovosvitu
se na začátku roku 2017 vrátil,
předtím jej vedl v letech 20062011. Provedl jej tudíž hospodářskou krizí. V té době se mimo jiné
soustředil na restrukturalizaci
výroby a administrativy čímž se
podařilo významně zvýšit produktivitu práce.
„Nyní jsme ve fázi, kdy je
potřeba nastartovat dlouhodobý
rozvoj firmy, aby byl stabilní
a trvalý. Prošli jsme si očistou
a teď se zamýšlíme, strategičtěji,
co dále. Základem je produktivita
práce a kvalita naší produkce

strojírenský průmysl

Genius loci. Při příjezdu k továrně zaujme každého návštěvníka
„baťovská architektura“.
a konkurenceschopnost našich
produktů. Nemyslím přitom
jen na technické parametry
strojů, ale také spolehlivost
a servisní služby včetně dodávky
náhradních dílů,“ popisuje Libor
Kuchař.
Kvalitu produktů Kovosvitu
vnímá generální ředitel jako silnou
stránku. Technický úsek pravidelně přichází s inovacemi, takže by
neměla hrozit ani ztráta konkurenceschopnosti. Největší kus práce
vidí generální ředitel v tom, aby
v Kovosvitu svým produktům dodali potřebnou poprodejní a servisní
podporu i na zahraničních trzích.
Servisní podpora a dodání náhradních dílů se musí uskutečnit do
48 hodin od nahlášení problému
na hotline. Ve Španělsku, v Portugalsku nebo v Itálii stejně tak,
jako to funguje v České republice
a na Slovensku.

Atraktivní
zaměstnavatel
O českém průmyslu se někdy
poněkud hanlivě říká, že slouží
jako levný subdodavatel německým firmám. Že jen málokterý
podnik vyrábí finální produkt. To
pro Kovosvit neplatí. A také proto
je, zejména pro technicky vzdělané
zaměstnance, velmi atraktivním
zaměstnavatelem. Obráběcí stroje
se v Kovosvitu vyvíjejí od prvního
nákresu přes vývoj prototypu až
po zahájení sériové výroby nového
produktu.
Firma spolupracuje se světovými hráči typu Siemens, velmi
úzce je navázána na vysoké školy,
především na pracoviště RCMT
při ČVUT v Praze. V minulém
roce významně prohloubila spolu-

práci se Západočeskou univerzitou v Plzni, kam dodala prototyp loňské novinky MCU450.
V jednom z prvních společných
projektů, na konkrétním případu
tělesa náramkových hodinek,
zvládla spolu se školou proces
mikroobrábění.
Technicky vzdělaní pracovníci
získají praxí v Kovosvitu velmi
cenné zkušenosti právě díky komplexnosti výroby. Firma si dokonce
pro své produkty vyrábí odlitky
ve vlastní slévárně, do řady strojů
vyrábí vlastní vřetenové jednotky.
Vysoké nároky jsou ovšem kladeny
i na dělníky na montáži, protože
na jednotvárnou sériovou výrobu
tam nenarazíte.

Automatizace
a robotizace
Nové hi-tech stroje Kovosvitu
MAS splňují podmínky Industry
4.0, což znamená, že data ze strojů se odesílají do cloudů a umožňují vzdálené sledování procesu
výroby. Ve firmě vznikla vlastní
divize MAS Automation, která
dokáže obráběcí stroje Kovosvitu
integrovat do automatizovaných
výrobních linek. Využívá k tomu
vlastní software MADAM (MAS
Data Management).
„Letos tato divize dosáhne
obratu 50 milionů korun a plánujeme její další růst. Máme cenné
reference, výrobní linky jsme
na klíč dodávali například firmě
Bosh, firmě Magneti Marelli či
společnosti Juli Motorenwerk.
Přestože jde o zajímavou oblast
s vysokou přidanou hodnotou,
hlavním byznysem Kovosvitu budou nadále obráběcí stroje,“ říká
Libor Kuchař.

Cenná praxe. Technicky vzdělaní pracovníci získají prací v Kovosvitu
zajímavé zkušenosti právě díky komplexnosti výroby.

Významný dodavatel. Typickým odběratelem produktů Kovosvitu
jsou nástrojárny, automobilový průmysl, stroje směřují též do letectví
a výroby lodí.

Uznávaný
středoevropský hráč
Zhruba polovinu obratu společnosti tvoří v současnosti prodeje
na domácí trh, za nějž považují
v Kovosvitu Českou republiku
a Slovensko. Dalších 30 až 40 procent dosahuje podnik exportem
do zemí Evropské unie. Pozice si
dokázal udržet i na ruském trhu,
desetina výroby směřuje do Asie,
konkrétně do Turecka, Indie,
Číny.
„Naším cílovým trhem je kromě
toho domácího také Polsko, kde
máme dceřinou společnost a Rusko. V dohledné době neplánujeme
zastoupení v Asii nebo v Americe.
Chceme vyrábět efektivně, produktivně, udržet si konkurenceschopnost a být silným evropským hráčem v našem segmentu,“ plánuje
generální ředitel Kuchař.

Že firma vykročila správným
směrem, dokazují reference
od zajímavých firem a destinací.
Své hi-tech obráběcí stroje prodal
Kovosvit francouzské firmě Safran,
která je mimo jiné dodavatelem
Airbusu a spoluvlastníkem společnosti Ariane Group (výrobce
evropských raket). Kromě Francie
směřuje produkce Kovosvitu rovněž do Španělska, Itálie, Portugalska či Německa.
Stabilitu hledá firma také diverzifikací. Stroje chce dodávat do více
segmentů trhu. Typickým odběratelem jsou nástrojárny, automobilový
průmysl, stroje směřují též do společností, které se věnují leteckému
průmyslu, a také výrobě lodí.
Zejména na domácím trhu je řada
společností, které vyrostly spolu
s Kovosvitem a v jejichž výrobních
halách narazíte pouze na obráběcí
stroje s logem „MAS”. n
říjen 2018
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