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Rektor Holeček: Otevíráme
dveře nové průmyslové revoluci
Důraz by měl být kladen na propojení technických a humanitních oborů. Obě oblasti mají v dnešním světě své místo

Plzeň – Žijeme v době nastu-
pující čtvrté průmyslové re-
voluce, někdy se hovoří také o
průmyslu 4.0. Stroje jsou
schopné přemýšlet, v popředí
stojí informační technologie,
virtuální svět se zhmotní přes
roboty či kybernetická zaří-
zení. Na tento fakt musí rea-
govat výrobní podniky i vzdě-
lávací instituce. „Už dnes vy-
chováváme kvalifikované od-
borníky, kteří jsou schopni
zapojit se do projektů prů-
myslu 4.0,“ říká rektor Zápa-
dočeské univerzity v Plzni
Miroslav Holeček.

Považujete nástup automatiza-
ce a takzvaného průmyslu 4.0 a
s ním souvisejících řešení za ak-
tuální?

Toto téma je velice aktuální
– vnímáme ho jako průmyslo-
vou revoluci, která bude zna-
menat kvalitativní posun v
celém procesu životního cyk-
lu produktu, tedy od jeho vý-
voje až po vlastní likvidaci.
Společnosti zabývající se in-
tenzivním rozvojem svých
výrobků a řídících procesů
berou průmysl 4.0 ne jako bu-
doucnost, ale jako současnost,
a tomu své výrobky také při-
způsobují. Klíčové firmy ur-
čující vývoj a budoucí trendy
řadí mezi oblasti rozvoje v
rámci průmyslu 4.0 mimo jiné
i odborné oblasti, na které
může Západočeská univerzita
v Plzni reagovat.

Které oblasti to jsou?
Jedná se například o mo-

bilní internet, pokročilou ro-
botiku, autonomní dopravní
prostředky, chytré materiály
či obnovitelnou energii. Tyto
oblasti jsou plně aktuální
nejen v rámci výzkumných
prací, ale dotýkají se nás i v
každodenním životě. Myšlen-
ka průmyslu 4.0 je velmi živá
zejména v evropských ze-
mích. Věřím, že české firmy
se k ní brzy připojí, byla by
škoda nechat si v tomto směru
ujet vlak.

Jak by se měl v souvislosti s
tímto trendem změnit vzdělá-
vací systém?

Vzdělávací systém by měl
být mnohem flexibilnější. Je
třeba, aby dokázal rychle rea-
govat na měnící se zájem o ur-
čité odborníky a ty kvalitně
vychovat, a zároveň aby uměl
nalézt potenciál ve studen-
tech, objevit, v čem jsou dobří.
Systém musí umět pracovat s
individualitou studentů. Uni-
verzity by měly vytvořit pro-
středí, které studentům
umožní pracovat na konkrét-
ních projektech společně s
firmami. V tomto ohledu je
skvělé, že na mnoha vysokých
školách v České republice,
včetně Západočeské univerzi-
ty v Plzni, vznikla za podpory
EU nová výzkumná centra.
Jejich obrovská hodnota spo-
čívá mimo jiné v tom, že stu-
denti v nich mohou pracovat
se špičkovými přístroji,

k nimž se třeba později v praxi
nedostanou.

Podnikáte už některé kroky,
kterými byste na tuto výzvu
z vaší strany reagovali?

Ano, náš nový strategický
plán – Dlouhodobý záměr pro
léta 2016–2020 je připraven
přesně v tomto duchu. Chys-
táme flexibilnější studijní
prostředí, zdůrazňujeme kva-
litu a individualitu v přístupu
ke studentům. Chceme zin-
tenzivnit spolupráci s prů-
myslem, zejména v oblasti
nových technologií, a rozvíjet
kontakty se zahraničními od-
borníky, které nám pomohou
dostat se na světovou úroveň.

Je ZČU tedy připravena vycho-
vávat odborníky pro průmysl
4.0 i další s ním související od-
větví?

Ano, na naší univerzitě
máme již nyní špičkové vý-
zkumné týmy, které se zabý-
vají například kybernetický-
mi a informatickými systémy
propojenými s vývojem no-
vých materiálů, vymýšlejí

„chytrá“ řešení pro oblast no-
vých technologií apod. Dlou-
hodobě podporujeme rovněž
mezioborové aktivity, klíčové
pro řešení interakce člověk –
stroj, což je pro průmysl 4.0
mimořádně důležité.

Jaké odborníky vlastně pro
průmysl 4.0 potřebujeme?

Nejprve je nutné si znovu
připomenout, co představuje
průmysl 4.0 a jak se budou
jednotlivé obory a směry vy-
víjet. Různé studie, analýzy a
trendy například konstatují,
že již za pět let, v roce 2020, bu-
de vzájemně propojeno 50 mi-
liard zařízení, přičemž 86 pro-
cent z toho nebudou počítače,
smartphony ani tablety – bu-
dou to věci připojené na in-
ternet. Už v příštím roce bude
na světě více než 210 milionů
propojených automobilů. Na-
příklad v San Francisku způ-
sobí 20 až 30 procent veškeré
městské zácpy řidiči hledající
volné parkovací místo. Prů-
mysl 4.0 předpokládá, že řidič
bude na volné místo naveden.
Zajímavé je i to, že v celosvě-

tovém měřítku používá více
lidí mobil než zubní kartáček
a že na každý počítač připada-
jí čtyři mobilní telefony.

Takže v kurzu budou odborníci
na informační technologie. Je to
tak?

Je evidentní, že potřebuje-
me kybernetiky, informatiky,
odborníky na nové materiály,
nanomateriály apod. Za klí-
čové považuji odborníky
schopné pracovat v kombina-
ci několika oborů. Proto v
dlouhodobém záměru myslí-
me na další rozvoj mezioboro-
vých studijních programů.
Důležité je, aby si studenti ve
spolupráci s průmyslovými
podniky zkusili práci na pro-
jektu, který je zaměřen na ob-
lasti průmyslu 4.0 – právě to
jim chceme do budoucna na-
bídnout.

Co je potřeba pro správnou pří-
pravu takových odborníků na
půdě ZČU změnit?

Musíme se umět prezento-
vat tak, abychom přesvědčili
průmyslové partnery, že má

smysl jít s námi do společných
výzkumných a vývojových
projektů. Podařilo se nám na-
příklad ve spolupráci se spo-
lečností Doosan Škoda Power
obnovit katedru energetic-
kých strojů a zařízení na
strojní fakultě, na níž nyní
vyučují přímo lidé z praxe a
pro Doosan Škoda Power, ale i
pro další průmyslové podni-
ky, zde vychovávají nové od-
borníky z oblasti energetiky,
skvěle uplatnitelné na trhu
práce. Je ovšem potřeba od-
stranit bariéry, které brání ve
flexibilitě studijních progra-
mů, nalézt způsob, jak přitáh-
nout studenty k technickému
vzdělávání, a současně pečo-
vat o kvalitu studia a vysokou
odbornost absolventů. ZČU
podniká tato opatření dlou-
hodobě, nyní je musíme v
souladu s naším novým dlou-
hodobým záměrem ještě zin-
tenzivnit.

Malý zájem studentů o technic-
ké obory je dlouhodobý pro-
blém. Co s ním?

S malým zájmem o technic-
ké obory se bohužel potýkají
vysoké školy v celé České re-
publice, což je v ostrém kon-
trastu se zájmem firem o kva-
litní odborníky. Je třeba pra-
covat již se školáky, popřípa-
dě předškoláky, a systematic-
ky rozvíjet jejich zájem o tyto
obory. Naší výhodou je, že
jsme spoluzakladateli plzeň-
ského Techmania Science
Center, s nímž intenzivně
spolupracujeme. Již desátým
rokem pořádáme Dny vědy a
techniky, kde představujeme
mimo jiné i prvky průmyslu
4.0, jako je robotika či nové
technologie. Navíc naši stu-
denti pracují na zcela kon-
krétních projektech.

Můžete uvést příklady takových
projektů?

Na strojní fakultě je dnes
zcela běžné simulovat práci a
zatížení pracovníků, zobrazo-
vat výrobky nebo prostory ve
3D modelech a těmi se násled-
ně ve virtuálním světě pohy-
bovat. Vývoj pokračuje inten-
zivně dál a dnes se již dostá-
váme do stavů interakce s
virtuálním prostředím, kde
dokážeme s objekty manipu-
lovat, dotýkat se jich a zjišťo-
vat, jak na nás tvarově, roz-
měrově či esteticky působí.
Tím se stává design produktů
mnohem efektivnější a účin-
nější. Odborníci z katedry
průmyslového inženýrství a
managementu se zabývají na-
příklad ergonomií pracovní-
ho prostředí – vytvoří virtu-
ální výrobní halu a navrhnou,
jak by se v ní měli pracovníci
optimálně pohybovat. Dalším
zajímavým projektem, na
kterém spolupracují s odbor-
níky z oblasti psychiatrie, je
virtuální hospoda, využitelná
při léčbě závislostí: pacienti
zde čelí pokušení a pobídkám
ke konzumaci alkoholu.

pokračování na straně 3
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Poděkování prvnímu
předsedovi TIPu
Před několika lety vzniklo
dobrovolné sdružení Techno-
logická iniciativa Plzeň (TIP),
které založilo několik vý-
znamných technologických
firem působících v Plzeňském
kraji. Cílem sdružení je mimo
jiné propagace a podpora
technického vzdělání, spolu-
práce v oblasti výzkumu a vý-
voje a vzájemné sdílení zdro-
jů. Od založení se na půdě člen-
ských společností TIPu usku-
tečnila řada zásadních setká-
ní. Členové TIPu uskutečnili i
řadu návštěv u technologicky
orientovaných firem doma i v
zahraničí.

U vzniku TIPu stál i pan Jo-

hannes Heidecker, první
předseda a člen představen-
stva sdružení. Pan Heidecker
je po čtyřech letech pověřen
novými úkoly a odchází z Čes-
ké republiky. Proto chceme
využít této příležitosti a podě-
kovat mu jménem všech sdru-
žených společností za jeho
dlouholetou činnost ve pro-
spěch sdružení.

Ing. Pavel Duchek
generální sekretář TIP

ČTĚTE UVNITŘ

Jak řídit projekt,
aby dopadl dobře

Nedaří se vám dosáhnout to-
ho, aby váš projekt byl hotový
včas s požadovaným cílem a
za naplánované náklady?
Možná právě vám pomohou
informace z textu věnovaného
tématu řízení v multiprojek-
tovém prostředí. strana 2 a 3

Elektromotorka
vyjela z univerzity

Tým ze Západočeské univer-
zity v Plzni zkonstruoval elek-
tromotocykl, který se na prv-
ní pohled neliší od běžné sil-
niční motorky. strana5

Akční plán zavedení
Průmyslu 4.0

Ministerstvo průmyslu chys-
tá akční plán zavedení kon-
cepce Průmysl 4.0, který chce
předložit vládě v březnu
příštího roku. Jde o soubor
změn fungování společnosti,
jejímž fenoménem je propojo-
vání reálného a virtuálního
světa. strana4



Podnikatelské vouchery:
Dotace na inovace v podnicích
Plzeň – Podniky z Plzeňského
kraje mohou nyní žádat o do-
tace na služby výzkumných
organizací. Město Plzeň pro ně
ve spolupráci s podnikatel-
ským a inovačním centrem
(BIC) připravilo program „Pl-
zeňské podnikatelské vou-
chery 2015 – 16“.

Západočeská univerzita v
Plzni, ale i další výzkumné or-
ganizace v kraji, například
Lékařská fakulta v Plzni,
COMTES FHT či Výzkumný a
zkušební ústav Plzeň, mají vy-
soce kvalifikované odborní-
ky, rozsáhlé znalosti a dobře
vybavené laboratoře. Dva mi-
liony korun poskytuje město
na to, aby podniky více využí-
valy tento odborný potenciál

pro inovace svých výrobků či
procesů a zvýšily tak svou
konkurenceschopnost.

Jedenpodnikmůžezískataž
150 tisíc korun na nákup slu-
žeb založených na znalostech
od výzkumných organizací,
například na konstrukční ře-
šení strojů a zařízení, vývoj
softwaru, optimalizaci výrob-
ních procesů, návrhy aplika-

ce nových materiálů či tech-
nologických postupů nebo na
design výrobků.

Z vlastních zdrojů uhradí
malé a střední podniky jen
čtvrtinu ceny, zbylých 75 %
pokryje dotace. O podporu
mohu žádat i velké firmy, pro
ně dotace činí 40 %.

Až do poloviny října mohou
podniky podávat v BIC Plzeň
žádosti o financování z tohoto
programu. Konzultanti BIC
Plzeň nabízejí pomoc se zpra-
cováním potřebných doku-
mentů, případně i s vyhledá-
ním vhodného odborného
pracoviště. Znění programu a
formuláře žádostí lze najít na
webových stránkách BIC
www.bic.cz/vouchery.

PPodnikatelské vouchery podpo-
rují spolupráci podniků a vý-
zkumných pracovišť v kraji.
PMěsto na ně vyčlenilo dva mili-
ony korun.
P Žádat jemožnédopolovinyříjna.
Více informací na webu
www.bic.cz/vouchery.

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z program  Evropské unie COSME a Horizont 2020 grantovou smlouvou íslo 671 783 a Ministerstvem pr myslu a obchodu R.
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Rektor: Otevíráme dveře
nové průmyslové revoluci
dokončení rozhovoru ze stra-
ny 1

Na ZČU vznikly také praktické
pomůcky pro hasiče. Můžete je
představit?

Odborníci z elektrotech-
nické fakulty se zaměřují na
vývoj tzv. „smart“ textilií –
nedávno představili chytrý
zásahový oblek a rukavice pro
hasiče. Díky sofistikovanému
elektronickému systém a či-
dlům má velitel jednotky na
svém dotykovém tabletu pře-
hled o tom, co se v daném oka-
mžiku se zasahujícím hasi-
čem právě děje. U obou pro-
duktů se už dokonce připra-
vuje sériová výroba. Dalším
pěkným příkladem spoluprá-
ce studentů s praxí je rovněž
projekt na řečové technologie
fakulty aplikovaných věd.
Studenti se v rámci tohoto
projektu podílejí na titulko-
vání pořadů České televize
pro neslyšící a jako tzv. stíno-
ví řečníci pomáhají připravo-
vat titulky ke zpravodajským,
sportovním a diskuzním
přímým přenosům.

Bude škola schopna připravit
dostatek kvalifikovaných pra-
covníků? V jakém časovém ho-
rizontu?

Jak již bylo řečeno, v sou-
časné době převažuje poptáv-
ka po odbornících z této a dal-
ších technických oblastí nad
nabídkou, kterou mohou
technické vysoké školy v
rámci svých absolventů po-
skytnout. Okamžité uplatnění
by našlo až několikanásobně
více absolventů technických
oborů a věřte, že by to zároveň
podnítilo i podstatně dyna-
mičtější a intenzivnější fi-
remní výzkum v ČR. To sa-

mozřejmě vyžaduje určitý
čas, ale již dnes můžeme říci,
že připravujeme plně kvalifi-
kované odborníky, kteří jsou
schopni zapojit se do projektů
průmyslu 4.0. Jejich dostatek
závisí na přímé spolupráci s
průmyslem – jedině tak bude-
me schopni vychovávat od-
borníky podle individuálních
požadavků průmyslových
partnerů. Mělo by to ovšem
patřit i mezi otázky politiky
státu, který neustále snižuje
prostředky na vzdělávání, což
je do budoucna, především v
oblasti technického vzdělá-
vání, náročného na pomůcky
a laboratoře, špatná strategie.

Dalším důležitým pojmem dneš-
ního světa je znalostní společ-
nost. Co si pod ním máme před-
stavit?

Za posledních dvacet třicet
let se obrovsky změnila hod-
nota informací. Dneska je in-
formace cennější než materi-
ální věci. Protože právě infor-
mace a rychlá reakce na ni
znamená zisk, profit. Ale dů-
ležité je mít správnou infor-
maci. My si můžeme na inter-
netu zjistit cokoliv, ale už ne-
víme, co je správně. Nikde
jinde než na vysoké škole člo-
věk nezíská širší teoretické
základy, které jsou velice dů-
ležité. Absolventi vysoké ško-
le mají nápady, dokážou pro-
pojovat témata, přemýšlet o
informacích. Já bych vítal i
širší humanitní základy pro
studenty technických oborů.
Znalosti si najdete, škola dodá
schopnost orientovat se, kri-
ticky se dívat a zejména posílí
sebedůvěru.

Já osobně mám trochu strach,
aby nám z celého informačně-

kybernetického prostředí nevy-
padl člověk. Určitě uplatnění
najdou vysokoškolsky vzdělaní
technici, ale co takoví dělníci?

Je pravda, že podle pesi-
mistických odhadů až 40 pro-
cent pracovních míst zmizí,
lidi nahradí automatizovaná
výroba. Ale podobnou situaci
známe už ze druhé průmyslo-
vé revoluce, kdy přišla továr-
ní velkovýroba a pracovní
místa zmizela. Následně se
však objevila jiná. Je to velké
téma pro vysoké, ale i střední,
základní nebo mateřské ško-
ly. Člověk by měl být připra-
vován na tento nový svět a
vzdělávání by to mělo zohled-
nit. Nemusíme změny vnímat
negativně, ale musíme vědět,
že tyto otázky se budou řešit,
že před nimi budeme stát. Ta-
dy je důležitá už zmíněná
multioborovost, propojování
různých oblastí.

Co tím přesně myslíte?
Důležité je propojování

technických a humanitních
oborů. Tyto dva světy jsou pro
sebe důležité a neměly by stát
proti sobě. Umím si předsta-
vit, že by studenti technic-
kých oborů měli určitou porci
přednášek z humanitní oblas-
ti. A naopak studenti huma-
nitních oborů mohou dělat
třeba diplomovou práci v
konkrétní firmě či společnos-
ti, aby viděli, jak zde funguje
výrobní proces a jaké je po-
stavení člověka, případně jak
ho zlepšit. Z toho je patrné, že
čtvrtá průmyslová revoluce
dává velký prostor i huma-
nitním oborům a ani ony ne-
ztratí na důležitosti. (ep)

Další informaceo projektu

Průmysl 4.0 na straně4.
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Ministerstvo chystá
zavedení Průmyslu 4.0
Česko musí reagovat, aby bylo i nadále konkurenceschopné

Praha – Ministerstvo prů-
myslu chystá akční plán za-
vedení koncepce Průmysl 4.0,
který chce předložit vládě v
březnu příštího roku. Nejde
jen o digitalizaci výroby, ale o
soubor změn fungování spo-
lečnosti, jejímž fenoménem je
propojování reálného a virtu-
álního světa, využívání umělé
inteligence, nástup nových
technologií a čím dál větší
komplexnost výrobního pro-
cesu. Podle ministra průmys-
lu Jana Mládka (ČSSD) musí
Česko reagovat, aby byl prů-
mysl konkurenceschopný.

V továrně se bude podle vi-
ze Průmyslu 4.0 výroba od za-
čátku do konce v podstatě ří-
dit sama a všechny části stro-
jů či výrobního procesu spolu
budou komunikovat, aby byla
výroba co nejefektivnější.
„Přidáváme se k výzvě, která
byla zformulovaná už před
třemi lety v Německu,“ řekl
Mládek.

Fenoménem dneška je pod-
le něj propojování internetu,
věcí, služeb a lidí a obrovský
objem dat, který vzniká při ko-
munikaci nejen lidí, ale i stro-
jů. „Průmysl 4.0 převádí vý-
robu ze samostatných auto-
matizovaných jednotek do in-
tegrovaných výrobních pro-
středí. Vzniknou nové globál-
ní sítě založené na propojení
výrobních zařízení,“ uvedl
Mládek.

Klíčovou podmínkou pro
zvládnutí koncepce je zavede-
ní rychlého internetu v celé
republice. Česko má podle něj
pro zavedení Průmyslu 4.0
dobré předpoklady, jako je

tradice průmyslové výroby,
solidní úroveň inovací či blíz-
kost vyspělého Německa. Po-
zitivní je také touha po vyso-
koškolském vzdělání a kvalit-
ní úroveň technického vzdě-
lání. Slabou stránkou je zatím
nízké povědomí o Průmyslu
4.0 či velké množství pracov-
níků v málo kvalifikovaných
profesích.

„Budeme také potřebovat
vzdělávat lidi více interdisci-
plinárně, jak v humanitních,
tak technických oborech,“ ře-
kl Mládek. Problém je také v
tom, že malé a střední podni-
ky nemají dostatek peněz na
investice.

Pokud se podaří trend za-
chytit, bude Česko atraktiv-
nější pro zahraniční investo-
ry, kteří již nebudou stavět
montovny, ale moderní závo-

dy. Malí a střední podnikatelé
se mohou stát hybateli ekono-
miky. „Také se otevře prostor
pro kreativní a iniciativní
učitele,“ míní Mládek.

Pozitivní dopad by změna
mohla mít na trh práce.
„Vzniknou vysoce kvalifiko-
vaná místa a díky automati-
zaci a komputerizaci se mo-
hou lidé přesunout na práci ve
službách, které jsou spojené s
růstem kvality života,“ uvedl
ministr.

Jednouzhrozebmůžebýtto,
že zatím není dostatečně vy-
řešená kybernetická bezpeč-
nost, vliv na trh práce může
být náhlý, mohly by se také
prohlubovat sociální bariéry.
„Jisté je, že čtvrtá průmyslová
revoluce bude probíhat, ať
chceme, nebo nechceme,“ do-
plnil Mládek. (čtk)

ROBOTI jsou součástí budoucnosti průmyslové výroby i běžného ži-
vota. Ilustrační foto: Drahomír Stulír
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Tým z univerzity zkonstruoval elektromotorku
Silniční motocykl poháněný elektřinou ujede
na jedno nabití zhruba 80 kilometrů

KLÁRA MRÁZOVÁ

Plzeň – Červenočerný silnič-
ní motocykl se na první po-
hled nijak neliší od jiných.
Originální je ovšem v tom, že
je poháněn elektrickým mo-
torem. Stroj vyvinul pětičlen-
ný odborný tým působící na
Západočeské univerzitě v
Plzni (ZČU) a pojmenoval ho
Électricité.

„To je francouzský výraz
pro elektřinu. Název je pouze
pracovní, protože chceme, aby
ho později vybrala sama ve-
řejnost. Motorku jsme poprvé
představili na Dnech vědy a
techniky, které se konaly v

polovině září,“ nastínil Josef
Formánek, vedoucí projektu a
rovněž pedagog působící na
katedře konstruování strojů
Fakulty strojní ZČU.

Právě on je iniciátorem celé
myšlenky a k realizaci nápa-
du přizval ještě čtyři studen-
ty. Po roční práci se podařilo
dílo dotáhnout do konce.
Elektromotocykl pohání stří-
davý trakční elektrický motor
s permanentními magnety o
výkonu 11 kW. Zdrojem po-
honné energie jsou akumulá-
torové bloky. Podle vědce
Formánka vytvořil plzeňský
tým elektromotocykl, který je
zhruba stejně drahý jako ben-

zinová verze. Cena prototypu
je 160 tisíc korun.

Při konstruování stroje
udělali odborníci několik spe-
ciálních úprav. „Pro úsporu
elektrické energie je určena
například možnost volby jízd-
ního režimu, nastavení inten-
zity rekuperace (tj. zpětné zís-
kávání) energie přímo řidi-
čem, elektronický systém
ABS při rekuperačním brzdě-
ní či vytvoření dvou verzí po-
honů – stálého převodu nebo
přímo řazené pětistupňové
převodovky,“ vyjmenoval.
Zajímavostí také je, že některé
komponenty elektromotocy-
klu vznikaly přímo na uni-
verzitní 3D tiskárně.

Červenočerný krasavec vá-
ží přibližně 130 kilogramů a
jeho maximální rychlost je 150

kilometrů v hodině. Na jedno
dobití dojede zhruba 80 kilo-

metrů. „Zachovali jsme de-
sign spadající do kategorie

silničních strojů a věříme, že
osloví všechny motorkáře tě-
lem i duší,“ uzavřel.

Josef Formánek s elektromotorkou. Foto: Deník/Z. Vaiz
Detailymotocyklu.

Fakturaèní údaje:

ekvalita.cz, a.s.
Smetanovo nábøeží 327/14, 11000  Praha 1
IÈ: 24849448  DIÈ: CZ24849448
Spoleènost je zapsána u Mìstského soudu
v Praze pod spisovou znaèkou B 17204. 

Kanceláø, kontaktní a zasílací adresa:

K Cihelnám 25, 326 00 Plzeò 

HOTLINE: 841 999 841 - zákaznická linka 
GSM: +420 775 357 357

E-mail: info@ekvalita.cz
WEB: www.ekvalita.cz 
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Pestrá nabídka 
regionálního 
Deníku

Co získáte s předplatným?

●  dárek

●   pravidelný přísun informací 

z Vašeho okresu a kraje, včetně 
regionálního sportu

●   nejzajímavější zpravodajství 

z domova i ze světa
●   zdarma doručení Deníku na Vaši 

adresu nejpozději do 7:30 hodin 
ráno

● výraznou předplatitelskou slevu

Nabídka dárků platí pouze 

pro nové předplatitele 

a do vyčerpání zásob.

Stačí si 

jen objednat 

předplatné 

nejčtenějšího 

regionálního 

Deníku

Bližší informace i o dalších dárcích získáte:

Plzeň: na tel. čísle 724 953 338 nebo na e-mailu: aneta.nachtmanova@denik.cz
Plzeň jih, sever: na tel. čísle 724 100 405 nebo na e-mailu: tereza.webrova@denik.cz

Klatovy: na tel. čísle 724 950 796 nebo na e-mailu jitka.tomanova@denik.cz

Tachov: na tel. čísle 728 116 833 nebo na e-mailu jaroslava.hohlova@denik.cz
Domažlice: na tel. čísle 724 100 406 nebo na e-mailu: milada.mlezivova@denik.cz

Rokycany: na tel. čísle 724 979 830 nebo na e-mailu: anna.budinova@denik.cz

Cheb a Sokolov: na tel. čísle 724 277 193 nebo na e-mailu: lenka.corfu@denik.cz
Karlovy Vary: na tel. čísle 724 950 814 nebo na e-mailu: miroslav.cerveny@denik.cz

Podmínky předplatného s dárkem: Převzetím dárku se předplatitel zavazuje k odběru a řádnému placení 
předplatného objednaného Deníku. Předplatitelský dárek si můžete vyzvednout ve své okresní redakci po za-
placení prvního předplatitelského období. Nabídka dárků platí do vyčerpání zásob. Předplatné lze zrušit 
nejpozději 6 týdnů před skončením minimálního období odběru Deníku písemnou odhláškou. Bez písemného 
odhlášení se předplatné automaticky prodlužuje. 
Vyplněním kuponu souhlasím s tím, aby vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. jako správce zpracoval 
poskytované osobní údaje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, za účelem distribuce 
tisku marketingových akcí vydavatele. Předplatitel má právo přístupu k údajům, které poskytl. Souhlas udě-
luje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat na adrese vydavatele.

celotýdenní 

předplatné 

minimálně na 6 měsíců:

rodinná vstupenka 

do Aquapalace Praha 

v Čestlicích

1

ho 

o celotýdenní 

předplatné 

minimálně na 6 měsíců:

Dětská souprava Thun Hello Kitty - 

vhodná do mikrovlnné trouby i myč-

ky nádobí. Obsahuje: talíř mělký 

21cm, talíř hluboký 20cm, 
hrnek Gaston

minimálně na 6 měsíc

2

ců:ců:

celotýdenní 

předplatné 

minimálně na 6 měsíců:

Dětská souprava Thun Krteček - vhod-

ná do mikrovlnné trouby i myčky 
nádobí. Obsahuje: talíř mělký 

21cm, talíř hluboký 

19cm, šálek

ská souprava Thun Krteček - vh

3

celotýdenní 

předplatné 

minimálně na 3 měsíce:

Dětské tričko FC Viktoria Plzeň 

+ fotbalový míč

4
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třídenní 

předplatné 

minimálně na 1 rok:

Sada od Activy: svačinový box, 2x 
krém na ruce, 2x hrneček, 2x 

cyklo lahev, kapesníky

minimálně na 1 rok:

Sada od Activy: svačinový box, 2x 

5

Plzeň chce využít ohromný potenciál dronů
Město tvoří podmínky pro firmy, které se věnují vývoji a výrobě dronů. Z Plzně by se mohlo stát centrum bezpilotních letadel
Plzeň – Západočeská metro-
polejdesdobou.Odchvíle,kdy
se zhruba před rokem v Plzni
objevila první bezpilotní leta-
dla, více známá pod označe-
ním drony či také pod zkrat-
kou UAV (unmanned aerial
vehicle), se úspěchy i ambice
významněposunuly.

„První drony zakoupila
Správa informačních techno-
logií města Plzně vloni a jejich
hlavnívyužitíjsmevzačátcích
viděli především v rámci
technických kroužků roboti-
ky v městském vzdělávacím
centru, tedy v Domě digitál-
ních dovedností. Postupem
času ale pronikly do oblastí,
jako jsou inspekční lety, ter-
movize, 3D modely, krizové ří-
zení, podpora IZS,“ vysvětluje
technický náměstek plzeň-
ského primátora Pavel Šinde-
lář.

„Bezpilotní letadla vznikla
a byla využívána především
pro vojenské účely. Postupně
pronikla do civilní sféry a
ukazuje se, že jejich využití v
této oblasti je nezměrné,“ shr-
nuje vývoj dronů Luděk Šan-
tora, ředitel Správy informač-
ních technologií města (SIT)
Plzně.

Město se k jejich využití po-
stavilo velmi progresivně. Za-
koupilo několik dronů a hlav-
ně se letos v létě podařilo jako
úplně prvnímu městu v České
republice získat povolení od
Úřadu pro civilní letectví k po-
užívánídronů.

„Povolení jsme získali v
červenci, v celé České republi-
ce jich dosud bylo vydáno jen
24. Plzeň je v této společnosti
zatímjedinýmměstem,“uvedl
k plzeňskému úspěchu primá-
torMartinZrzavecký.

Potenciálvyužití
dronů
Plzeň se tak chytla jedinečné
příležitosti využít dosud ne-
doceněný potenciál bezpilot-
ních letadel, který se ke všemu
bude evidentně rozšiřovat a
zvětšovat.

„Provádět s nimi budeme
takzvané inspekční lety, kdy
drony využijeme pro pořízení
foto i video dokumentace při
kontrole budov, mostů, střech
a podobně. Dron zde nahradí
použití zvedací plošiny, rizi-
kový výstup člověka do výš-
ky,“ poukazuje na využití dro-

nů v rámci města SIT Luděk
Šantora.

Pomocí dronů chce radnice
také kontrolovat úniky tepla
ze svých budov i z infrastruk-
tury městské společnosti Pl-
zeňská teplárenská, provádět
bude možné i snímkovací lety.
Díky dronům vzniknou 3D
modely, kdy dron pořídí foto-
grafie, jež se s využitím speci-
álního softwaru přetvoří v 3D
model.

Samostatnou kapitolou vy-
užití dronů městem Plzeň je
oblast krizového řízení a inte-
grovaného záchranného sys-
tému.„Zletícíhodronuumíme

přenést klasický obraz nebo
termovizní obraz do štábů kri-
zového řízení, jež zasedají při
povodních a jiných krizových
situacích. Pro hasičský sbor
také můžeme pomocí dronu a
termokamery najít ohnisko
požáru,“ doplnil Luděk Šanto-
ra.

Vedle toho se letadla mohou
uplatnit i v oblasti přesného
zemědělství, geodézii, těžbě,
horskéslužbyamnohadalších
oblastech.

Plzeň plánujestátse
centremvývoje

dronů
Výše vyjmenovaná využití
bezpilotních letadel jim jed-
noznačně věští perspektivní
budoucnost v mnoha sférách
civilníhoživota. Právětohoby
rádo město využilo a proměni-
lo západočeskou metropoli v
centrum vývoje a výroby bez-
pilotních letadel. „Rádi
bychom ve firmách, které pod-
nikají v oblasti bezpilotních
letadel, vytvořili takové pod-
mínky, aby svou činnost pře-
sunulyprávědoPlzně.Tabyse
pak mohla stát progresivním
pilotním centrem ve vývoji
dronů a užitných aplikací,
které by odebírali společnosti
z celé republiky či Evropy,“
shrnuje ve stručnosti záměr
města technický náměstek
PavelŠindelář.

Již během několika málo
měsíců plánuje toto centrum
realizovat v prostorách býva-
lého depavCukrovarskéulici.
„Je to vhodné místo, které po
drobných úpravách bude
sloužit firmám k testům. Tes-
tovatsezdebudemociprovozv
extrémních teplotách, provoz
v dešti, prašném prostředí. Zá-
roveň bude k dispozici hala,
kde mohou letadla cvičně létat
a kde je možno školit piloty.
V neposlední řadě zde město
nabídne potřebné technolo-
gické zázemí,“shrnuje nabíd-
ku pro rozvoj podnikatelského
prostředí v oblasti dronů
LuděkŠantorazSIT.

Plzeňskýklastr
Výhod koncentrace speciali-
zovaných firem na jednom
místě je celá řada. „Plzni tako-
vý projekt může přinést mno-
ho nových pracovních míst
podobně jako daně placené v
místě či rozvoj technického

vzdělávání“ poukazuje na vý-
hody technický náměstek Pa-
velŠindelář.

Nejedná se o zcela nový
koncept – na mnoha místech
republikyisvětajezcelaběžný
a osvědčený. „Takzvané klast-
ry jsou místní koncentrace
vzájemně propojených firem a
institucí v konkrétním oboru.
Danému místu i firmám při-
náší celou řadu výhod a rozvo-
je,“ shrnuje princip Luděk
ŠantorazeSIT.

Technické
vzdělávání
V neposlední řadě jde v ruku v
ruce s plánovaným rozvojem i
technické vzdělávání. „Po-
chopitelně potřebujeme a
chceme rozvíjet technické
vzdělávání, které bude pro
tento typ průmyslu zcela ne-
zbytný. Potřeba budou přede-
vším schopní programátoři
pro vývoj aplikací vhodných
pro konkrétní typy dronů,“
poukazuje na potřebu schop-
nýchlidíLuděkŠantora.

I proto se již nyní snaží vy-
chovávat a vést děti v rámci
kurzů v Domě digitálních do-
vedností k robotice a práci s
drony.Podoběsepřivádídětik
technickému vzdělávání pro-
střednictvím projektů na zá-
kladních a středních školách.
„Ideálně bychom rádi děti za-
ujali našimi projekty tak, aby
pokračovaly na studiu na Fa-
kultně aplikovaných věd ZČU,
neboť dobrých a kvalitních
programátorů bude v tomto
progresivním odvětví zapo-
třebí opravdu mnoho,“ dopl-
ňuje Šantora. Úzce plánují
spolupracovat s výzkumným
centrem Západočeské univer-
zity NTIS – Nové technologie
pro informační společnost a
univerzitouvůbec.

Dronybezpilotní letadlavzniklypůvodněprovojenskéúčely.Vsoučasnosti sestálevíceuplatňují vcivilním
životě.Plzeňbyrádavyužila jejichpotenciála rozvinulazde jejichvýrobuavývoj. Ilustrační foto: archiv SIT
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