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vzdělávání pro automatizaci

Hravost, technické nadání a také dobrou 
schopnost prezentace osvědčili účastníci šes-
tého ročníku soutěže Kyber robot v Liberci. 
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezi-
oborových studií Technické univerzity v Li-
berci (FM TUL) uspořádala tuto soutěž robůtků 
v prosinci 2012 pro studenty středních a základ-
ních škol letos poprvé v rámci projektu Otevře-

ná univerzita, podpořeného z evropských fon-
dů. Cílem soutěže je podle odborného garan-
ta soutěže Josefa Janečka prověřit schopnosti 
a nápaditost studentů a také u nich vzbudit zá-
jem o studium technických oborů. Připomněl 
rovněž, že středoškoláci, kteří úspěšně projdou 
soutěží, mají jisté přijetí na FM TUL bez přijí-
macích zkoušek.

Dva modely výrobních linek na soutěži  
Kyber robot 2012

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
61 dětí ze šestnácti škol z celé ČR. Kro-
mě několika škol v Liberci přijely děti také 
z Úpice, Trutnova, Brna, Lanškrouna, Vra-
tislavic, Jičína, Nymburka, Sezimova Ústí, 
a jedno družstvo dokonce z Polska. Soutěží-
cí mají za úkol představit porotě a divákům 
vlastnoručně sestavený robot ve dvouminu-
tovém vystoupení.

Na jevišti bylo předvedeno mnoho robo-
tických hraček: robotická vozítka žáků zá-
kladních škol často sledovala čáru na pod-

laze, objížděla překážky, oriento-
vala se v křižovatkách, a dokonce 
se objevil i robot střílející na terč 
(obr. 1). Studenti středních škol 
překvapili humanoidními roboty 
a různými kráčejícími robůtky, kte-
ré podlézaly překážky nebo stou-
paly po schodech. Překvapením 
byly dva modely výrobních linek. 
Studenti ze SPŠ Trutnov sestavi-
li ze stavebnice Merkur funkční 
model linky na vyznačování teček 
na kostkách domina (videozáznam 
lze zhlédnout na www.youtube.
com/watch?v=pJN8GNk359g&-
feature=player_embedded#t=0s) 
a získali první místo v kategorii 
libovolných robotů. Druhé místo 

v této kategorii si odvezli středoškoláci ze 
SPŠ elektrotechnické a informačních techno-
logií v Brně, za výrobní linku, kterou si sami 
zhotovili (obr. 2).

Vítěz v kategorii základních škol Pavel Ša-
fář ze ZŠ Oblačná ul., Liberec, získal robo-
tické stavebnice OLLO Workbook Inventor 
a Explorer. Ceny soutěžícím věnovaly společ-
nosti Megarobot.net, Preciosa, skupina ČEZ, 
Českomoravská společnost pro automatizaci 
a časopis Automa.

(ev)

Obr. 1. Průzkumný robot-střelec

Obr. 2. Model výrobní linky studentů SPŠ elektrotechnické 
a informačních technologií, Brno
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y   Skupina Siemens v ČR 
zvýšila tržby i objem exportu

Skupina Siemens v České republice za-
znamenala růst tržeb i přes stagnaci české 
a evropské ekonomiky, a to především díky 
zvýšené účinnosti prodejních a výrobních 
procesů. Vedle úspěšných projektů v energe-
tickém sektoru se skupině Siemens dařilo také 
v průmyslu i ve zdravotnictví. Za obchodní 
rok 2011/2012 (do 30. září 2012) vzrostly trž-
by z 32 miliard korun na 32,5 miliardy korun. 
Objem exportu se zvětšil o více než 10 % na 
21,5 miliardy korun. Počet zaměstnanců zů-
stal na úrovni 10,5 tisíce. 

„Šíře produktového portfolia a přítomnost 
v mnoha tržních segmentech nám zajišťuje 
potřebnou stabilitu i v době, kdy mírné ožive-
ní minulých let je opět vystřídáno poklesem. 
I my jsme sice pocítili všeobecný útlum ve 
stavebnictví a zdravotnictví, nicméně v prů-
myslu a zejména v energetice jsme si vedli 
nad očekávání dobře. Daří se nám pokračo-
vat v růstu, a své výsledky z minulého roku 

jsme dokázali dokonce zlepšit,“ říká Eduard 
Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens 
v České republice. Od svého návratu do ČR 
na počátku devadesátých let minulého stole-
tí investoval Siemens v České republice více 
než 22 miliard korun. V roce 2012 otevřel 
v mohelnickém závodě novou halu na výrobu 
elektromotorů za 300 milionů korun a v leto-
hradském OEZ nové testovací centrum prů-
myslových jističů. V trutnovském závodě vy-
rábějícím nízkonapěťovou techniku začal sta-
vět novou výrobní halu za 210 milionů korun, 
kterou otevře na jaře 2013. Rozšíření výroby 
čeká také závod na výrobu generátorů v Drá-
sově, který díky zakázkám pro námořní prů-
mysl a ropné plošiny navýšil výrobu o 30 %. 
Dařilo se i brněnskému závodu produkující-
mu průmyslové parní turbíny, který vyrobil 
66 turbín, a překonal tak rekordní minulý rok, 
ve kterém vyrobil 53 turbín.

Mezi nejúspěšnější obchodní projekty 
uplynulého roku patří prodej sedmi vysoko-
rychlostních vlakových souprav Českým dra-
hám, projekt výstavby parku větrných elektrá-

ren v Libavé, podíl na revitalizaci uhelných 
elektráren Tušimice a Počerady a dodáv-
ka technologického vybavení pro karosár-
nu firmy Škoda Auto v Nižném Novgoro-
du v Rusku.

Vedle prodejních, servisních a vývojo-
vých aktivit provozuje Siemens v České 
republice osm výrobních závodů. V Brně 
vyrábí průmyslové parní turbíny a v neda-
lekém Drásově generátory. Elektromotory 
a přípojnicové systémy jsou vyráběny ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a Mohelnici, za-
tímco nízkonapěťová jisticí a spínací techni-
ka v Trutnově a pod značkou OEZ v Leto-
hradě. V Bruntále vyrábí Siemens pod znač-
kou OSRAM osvětlovací techniku. 

Skupina Siemens Česká republika je 
součástí globálního elektrotechnického kon-
cernu Siemens AG, jenž ve finančním roce 
2011/2012 dosáhl obratu 78,3 miliardy eur 
s čistým ziskem 5,2 miliardy eur a zaměst-
nával zhruba 370 tisíc pracovníků po celém 
světě. Více informací lze nalézt na www.sie-
mens.cz a www.siemens.com.  (ed)


