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TÉMA: JADERNÉ INŽENÝRSTVÍ

TECNICAL – ČASOPIS PRO PODNIKY A INSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE.
TECNICALL INFORMUJE O VÝSLEDCÍCH VĚDY A VÝZKUMU NA ČVUT V PRAZE.
Jedním z efektu vydávání TecniCall je a nadále bude i nabídka uplatnění pro studenty ČVUT v podobě praxí a atraktivní nabídka vědecko-výzkumných témat pro přiblížení školy a průmyslu. Každé číslo Tecnicallu je vždy zameřeno na určité aktuální
téma. Kromě toho Tecnicall pravidelně obsahuje příspěvky o událostech a projektech z oblasti vědy a výzkumu, proﬁly pracovišť, rozhovory s pracovníky univerzity, informace o přednáškách a konferencích na ČVUT a reportáže ze zajímavých akcí.
Časopis má moderní graﬁcký design, některá jeho vydání jsou doplněna o CD s dalšími informacemi, které se vztahují
k tématu daného čísla. Je plnobarevný a má rozsah 36 stran a vychází v nákladu 6 000 výtisků. Distribuce tištěného
časopisu je zdarma prostřednictvím stojanů, které jsou umístěny ve veřejných prostorách ministerstev, průmyslových
institucí a business komplexů v Praze.
Časopis TecniCall získal v letech 2007 a 2010 druhé místo a v roce 2015 třetí místo v soutěži Zlatý středník v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry a v soutěži Zlatý středník 2008 získal ocenení TOP RATED, tj. certiﬁkát vysoké profesionální úrovně. Soutěž Zlatý středník hodnotí a oceňuje ﬁremní periodické a neperiodické
publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům,
obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Vyhlašovatelem soutěže je PR Klub, o. s. Porota
je složena z nezávislých odborníků z oblasti PR, marketingu a médií.

FORMÁTY INZERCE:

NABÍZÍME VÁM MNOŽSTEVNÍ SLEVY:

půlstrana
A5 na šířku
8 500 Kč

2 opakování A4
28 000 Kč

2 opakování A5
15 000 Kč

3 opakování A4
40 000 Kč

3 opakování A5
21 000 Kč

2 opakování A6
10 000 Kč

čtvrtstrana
A6 na výšku
6 500 Kč

celostrana
A4 na výšku
15 000 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dodanou inzerci přijímáme ve formátu PDF a 3 mm na spad.
Nabízíme i možnost prezentace prostřednictvím PR článků – ceny jsou totožné s cenami klasické inzerce.
Rozsah max. 3 500 znaků, titulek max. 40 znaků, max. dvě fotograﬁe.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA INZERCI V ČASOPISE TECNICALL:
•
•
•
•
•

formát 210 x 297 mm plus 3 mm na spad,
PDF dokument nesmí obsahovat: přímé barvy, RGB, LAB, ICC proﬁly, OPI, vlasové linky a písmo menší než 5 b.,
přímé barvy budou automaticky převedeny do CMYK, ale v takovém případě neručíme za barevnou věrnost podkladů,
všechny texty doporučujeme „vykřivkovat”. Pokud nejsou texty “vykřivkované”, musí být všechny fonty korektně vložené do PDF,
soubory s nižším rozlišením než 300 dpi nejsou v dostatečné kvalitě pro tisk a považujeme je za náhledy.
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TecniCall 2/17
uzávěrka inzerce 30. 10. 2017
číslo vychází 20. 12. 2017

TecniCall 1/18
uzávěrka inzerce 30. 3. 2017
číslo vychází 30. 4. 2017
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Smlouva (nejen) o um¥lé inteligenci

eské vysoké školy mají potenciál poskytnout PrĂmyslu 4.0
v¥deckou a v¥deckotechnologickou podporu.

Kancléæka Spolkové republiky
N¥mecko Angela Merkelová
a pæedseda vlády R Bohuslav
Sobotka navštívili 25. srpna 2016
VUT v Praze. Oba se za pæítomnosti dalších významných hostĂ
zúastnili diskuse o národní iniciativ¥ PrĂmysl 4.0. Pæi této pæíležitosti
byla podepsána dohoda o spolupráci mezi N¥meckým výzkumným
stæediskem pro um¥lou inteligenci (DFKI) zastoupeným jeho
æeditelem prof. Wolfgangem Wahlsterem a eským institutem informatiky, robotiky a kybernetiky
VUT reprezentovaným æeditelem
prof. Vladimírem Maæíkem.
„Velkou roli v PrĂmyslu 4.0 hraje
i výzkum a vývoj. eské podniky se
v mnohých pæípadech dostávají
z pozice subdodavatelĂ na vyšší
úroveÐ, na úroveÐ partnerĂ.
Domnívám se, že práv¥ tam
bychom m¥li v R sm¥rovat naše
úsilí – nebudovat tu jen montovny,
ale orientovat se na úlohu systémového integrátora pæi budování v¥tších celkĂ PrĂmyslu 4.0.
Máme na to. Naši inženýæi jsou jak
vzd¥laní, tak schopní propojovat v¥ci dohromady, systémov¥
uvažovat, integrovat, což bude
práv¥ v éæe PrĂmyslu 4.0 zásadní,“
uvedl prof. Maæík. „Jsme typickou
zemí, která není velká, ale má
schopné lidi, kteæí umí kombinovat
æešení a vytváæet z nich novou unikátní kvalitu. A myslím si, že i eské
vysoké školy mají potenciál
poskytnout PrĂmyslu 4.0 v¥deckou a v¥deckotechnologickou
podporu. Spolupráce s n¥meckými odborníky z univerzit i prĂmyslu byla pro nás vždy velmi
dĂležitá, v oblasti PrĂmyslu 4.0 se
však jedná o spolupráci klíového,
doslova existenního významu,“
dodal æeditel Institutu.
Rektor VUT prof. Petr Konvalinka
k významnému setkání uvedl:
„Návšt¥va paní kancléæky je vnímána nejen jako urité ocen¥ní
naší dosavadní spolupráce, ale
pæedevším vytváæí skv¥lé pæedpoklady pro její další rozšiæování.
Podpora tomu, co d¥láme a zkoumáme, je pro nás velkým stimulem.“
(red) foto: Jiæí Ryszawy
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Ing. PETR KADERA, Ph.D.
petr.kadera@cvut.cz

DIGICOR | Inteligentní systémy pro prĂmysl
Tým výzkumníkĂ z VUT
vstoupil v æíjnu 2016
do další etapy spolupráce
se spoleností Airbus.
Po úsp¥šném dokonení
projektu ARUM jsme
zahájili spolený výzkum
v rámci projektu DIGICOR
(Horizont 2020), jehož
æešitelské konsorcium
ítá jedenáct lenĂ z šesti
evropských státĂ.

Informatika
Robotika tika
Kyberne

> TÉMA

TÉMA <
Celková zastav¥ná plocha je 5 821 m2, obestav¥ný prostor má kapacitu 139 786 m3
s celkovou užitnou plochou 33 944 m2. Celkové náklady ve výši 1 381 711 877 K
pæedpokládají náklady na stavební ást 1 179 317 252 K vetn¥ DPH.

prof. Ing. MILOSLAV PAVLÍK, CSc.
miloslav.pavlik@cvut.cz
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Plánem je vytvoæit systém
podobný tomu, pomocí kterého
uživatelé mobilních telefonĂ
získávají nové aplikace na
Google Play nebo v App Store
spolenosti Apple.

Zatímco v rámci projektu ARUM
jsme se soustæedili na vývoj nových
metod a nástrojĂ pro optimalizaci
výrobních procesĂ v rámci jedné
spolenosti, v projektu DIGICOR
uvažujeme celý výrobn¥-dodavatelský æet¥zec jako jeden propojený
systém heterogenních komponent,
které reprezentují informaní
a výrobní systémy spolupracujících
Ėrem.
Koordinátor projektu Airbus,
nejv¥tší sv¥tový výrobce civilních
letadel, má bohaté zkušenosti s tím,
jak výroba složitých a vysoce specializovaných výrobkĂ vytváæí komplexní výrobn¥-dodavatelské sít¥,
pro které je typická dlouhá doba
potæebná pro nastavení a spušt¥ní
všech obchodních procesĂ. To
pæedstavuje velký problém
zejména pro malé a stæední Ėrmy,
pro které mĂže být pæekonání této
bariéry nad jejich síly.
Projekt DIGICOR, do jehož
æešení jsme se v eském institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky
VUT v æíjnu zapojili, si klade za cíl
zmenšení této bariéry tím, že bude
optimalizovat dva základní
aspekty meziĖremní spolupráce
v rámci jednoho dodavatelského
æet¥zce. Prvním je samotné vytvoæení dodavatelsko-odb¥ratelského
vztahu a druhým sdílení informací
o stavu aktuálních dodávek. DĂležitým prvkem nástroje pro snazší
vytváæení nových obchodních
vztahĂ bude systém hodnocení
spolehlivosti a kvality jednotlivých

spoleností. Ten umožní snazší referenní komunikaní architekbudování portfolia referencí, což tura pro Industrie 4.0.
kvalitnímu subjektu nabídne
Nový protokol OPC UA nabízí
urychlení procesu budování „dob- propracovaný mechanismus zajišt¥ní bezpené komunikace, která je
rého jména.“
Navržená platforma vyniká svou pro nasazení v prĂmyslových apliotevæeností, která umožní její prĂ- kacích klíová. Jedná se jednak
b¥žné rozšiæování o moduly o systém autentiĖkace a autorizace,
s novou funkcionalitou. N¥které jednak o využití RSA šifrování s cerbudou již od poátku integrální tiĖkáty X.509 pro kódování a zarusouástí vyvinuté platformy (napæ. ení integrity posílaných zpráv.
komponenta nazvaná „Service DisZajišt¥ní spolehlivé a bezpené
covery Tool“, pomocí které dodava- komunikaní platformy je nicmén¥
telé služeb a dílĂ nabízejí své pouhou prerekvizitou pro vytvoæení
výrobní prostæedky a pæípadní efektivní meziĖremní spolupráce.
odb¥ratelé naopak potæebné služby Další výzkumnou výzvu pæedstavuje
a zboží poptávají). Další funkciona- správná identiĖkace kompatibilních
litu bude možné získat pomocí požadavkĂ a nabídek, což je promodulu, který je oznaována jako blém, jehož složitost se odvíjí
„Tool Store“. Plánem je vytvoæit od komplexnosti popisu poptávasystém podobný tomu, pomocí kte- ných dílĂ a služeb. Tým VUT je
rého uživatelé mobilních telefonĂ v projektu DIGICOR zodpov¥dný
získávají nové aplikace na Google za návrh a implementaci „Service
Play nebo v App Store spolenosti Discovery Tool“. Má vyvinout metody, pomocí kterých bude možné
Apple.
Navržený pæístup je v souladu detekovat kompatibilitu konkréts iniciativou Industrie 4.0 vyhláše- ního požadavku a nabídky. Naše
nou a podporovanou vládou Spol- æešení se bude opírat o využití ontokové republiky N¥mecko. Tato inici- logií (dĂležitá souást sémanticativa mimo jiné navrhuje využití kého webu), které umožní požapokroilých metod z oblasti um¥lé davky a nabídky efektivn¥ popsat
inteligence, optimalizace a auto- a automaticky porovnat.
matizace pro kompletní horizontální a vertikální integraci. V rámci
vertikální integrace dochází k pæímému propojení všech systémĂ
tzv. automatizaní pyramidy,
zatímco u horizontální dochází
k propojení systémĂ od pæijetí
objednávky, pæes její zpracování až
po zahrnutí do výrobního rozvrhu
a následné pæedání navazujícím
logistickým procesĂm.
Klíovou technologií navržené
platformy je komunikaní protokol
OPC UniĖed Architecture (OPC UA).
Ten – na rozdíl od svého pæedchĂdce (OPC DA) – není postaven
O prĂb¥hu æešení budeme
na konkrétní softwarové technolo- informovat na webové stránce progii (OPC DA je pevn¥ spjato s tech- jektu DIGICOR (http://www.digicornologiemi COM a DCOM spolenosti -project.eu/), stejn¥ jako na webu
Microsoft) a je proto univerzáln¥ naší výzkumné skupiny (http://isi.
použitelný. V souasné dob¥ se ciirc.cvut.cz/).
jedná o široce podporovaný stanautor: Petr Kadera
dard, který bývá oznaován jako
foto: © AIRBUS S.A.S. 2016

30 | podzim 2016 TECNI
TECNICALL
CALL

TECNICALL podzim 2016 | 31

Zázemí pro v¥du |

KONTAKT

Nová budova VUT – CIIRC

Ing. Ilona Prausová
Rektorát ČVUT, Odbor PR a marketingu
Zikova 4, 166 36 Praha 6
IČ 684077700
DIČ CZ68407700

V¥decko-výzkumné
projekty eského institutu
informatiky, robotiky
a kybernetiky VUT
(CIIRC) potæebují náležité
zázemí. Revitalizací
bývalé Technické menzy
a dostavbou nové budovy
vznikly prostory, které
samy o sob¥ splÐují nároná
kritéria na špikové
technologie a postupy.

Stavba, kde našla domov nejmladší
univerzitní souást CIIRC, byla realizována s využitím nejmodern¥jších
progresivních prvkĂ podporujících
trendy udržitelného stav¥ní. Jedním
z nejdĂležit¥jších cílĂ tohoto v porevoluní historii nejrozsáhlejšího
investiního zám¥ru naší univerzity
bylo, aby ob¥ budovy institutu byly
vybaveny prostorov¥ i pæístrojov¥
odpovídajícím špikovým standardem v oblasti informatiky, robotiky
a kybernetiky v co nejširším pojetí
a s interdisciplinárním pæesahem.
Ve výsledné realizaci jsou použita

konstrukn¥ a technologicky velice
zajímavá æešení, která zĂstanou pæi
užívání objektu prakticky „utajena“.
Mezi n¥ je potæeba zaæadit i technologie speciálního zakládání, pæedevším zajišt¥ní 16 m hluboké stavební
jámy kotvenými konstrukními podzemními st¥nami, pilotové založení
dostavbového objektu a podchycení stávajících sloupĂ pĂvodního
skeletu z dĂvodĂ pæitížení tæemi
novými podlažími formou tryskové
injektáže.
Ke spln¥ní ambiciózního programu
pæisp¥l bezpochyby návrh fasádních

plášñĂ na chemicko-metalické bázi.
V souladu se souasnými trendy
byla použita kombinace modulov¥
vyráb¥ných velkoplošných dílcĂ
s variantou rastrové modiĖkace systému. Toto æešení nenarušuje celkový kompaktní estetický výraz celé
budovy, umožÐuje však její tvarovou
variabilitu jak v interiéru (kde rozšiæuje hloubku dispozice), tak v exteriéru (kde pozitivn¥ narušuje monotónost pĂvodní západní fasády
objektu). Stejná technologická kombinace byla využita i na novém
objektu.

Dalším pæíkladem provázanosti
estetických a technických parametrĂ je pæedsazená velkoplošná celosklen¥ná konstrukce fasády do ulice
Jugoslávských partyzánĂ, která
vytváæí meziprostor pro požární úniková schodišt¥ a zajišñuje rovn¥ž
snížení energetických nárokĂ na
vytáp¥ní v zimním období i chlazení
v letním období. Souasn¥ dvojitá
fasáda pozitivn¥ ovlivÐuje akustickou pohodu vnitæního prostæedí
celého objektu.
Z hlediska aplikace na území R je
unikátem pæedsazená vn¥jší fasáda

navržená jako pneumatická membránová konstrukce na bázi izolaní
fólie ETFE (ethylen-tetraėuorethylen). Tento materiál se vyrábí vytlaováním do požadované tloušñky
a šíæe a jeho hmotnost je 1% v porovnání se sklen¥nou variantou.
Tepelné vlastnosti jsou závislé na
potu vrstev fólie, v tomto pæípad¥
jsou aplikovány dvojité „polštáæe“.
Deklarovaná životnost je 50 let.
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.,
zmocn¥nec rektora VUT v Praze
foto: Jiæí Ryszawy
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ilona.prausova@cvut.cz
tel.: +420 224 353 427
mobil: +420 724 855 056

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA INZERCE – VYPLŇTE, PROSÍM:
Název organizace

Podpis

Adresa

Razítko

Kontaktní osoba
Telefon
IČ
Závazně objednáváme inzerci v čísle:
 2/17

 1/18

Počet opakování:
 1

 2

 3

Formát inzerce
 A4

 A5

 A6

Objednávku, prosím, zašlete e-mailem Iloně Prausové
na výše uvedený kontakt.

