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Úvod 

Zpracování  Implementačního  akčního  plánu  (IAP)  je  druhou  etapou  řešení  projektu 
„Technologická  platforma  strojírenská  výrobní  technika“  operačního  programu  „Podnikání 
a inovace“ programu „Spolupráce – Technologické platformy“. Druhá etapa projektu v délce trvání 
12  měsíců  roku  2010  navazuje  na  první  etapu,  řešenou  v roce  2009,  jejímž  výsledkem  byla 
„Strategická výzkumná agenda oboru  strojírenská výrobní  technika“, na kterou  IAP navazuje a  ze 
které důsledně vychází.  

Účelem IAP je definovat konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných 
témat,  návrhů  a  potenciálu  technologického  vývoje  popsaných  ve  SVA.  Jedná  se  v podstatě 
o obecný  výzkumný  program  oboru  strojírenské  výrobní  techniky  (konkrétně  oboru  obráběcích 
a tvářecích strojů) na roky 2012 – 2015. Dokument je koncipován ve dvou částech totožné struktury 
a sice první část pro obráběcí stroje a technologie obrábění, obsahující 57 témat a druhá část pro 
tvářecí stroje a technologie tváření s 27 zpracovanými tématy.  

Poslední,  třetí  etapou  projektu  bude  realizace  IAP.  Jejím  cílem  bude  uskutečnit  akční 
implementační plán zejména společnou přípravou projektů výzkumu a vývoje na roky 2012 až 2015. 
Zde se bude  jednat o společnou přípravu hlavního výzkumného projektu Výzkumného centra pro 
strojírenskou  výrobní  techniku  a  technologii  (VCSVTT)  a  dále  pak  o  přípravu  společných 
projektů výrobních  podniků  s výzkumnými  organizacemi  s cílem  zajistit maximální  státní  podporu 
oborových  projektů  a  rovněž  i  o  zajištění  podpory  z různých  programů  EU.  Kromě  VCSVTT  se 
předpokládá, že se do řešení témat výzkumu a vývoje, specifikovaných v IAP zapojí i další pracoviště 
vysokých škol a AV ČR. 
 

Tento  Implementační  akční  plán  byl  zpracován  ve  VCSVTT  za  široké  spolupráce  s řadou 
odborníků  z průmyslu  obráběcích  a  tvářecích  strojů  a  vysokých  škol  a  byl  rovněž  oponován. 
Připomínky oponentů byly v IAP zohledněny.  
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Struktura IAP pro Obráběcí stroje – Seznam Témat VaV 
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Technologie obrábění     

 Řezné nástroje     

  
(T01) Řezné materiály a povlaky  Zeman, Švábek, Řasa, 

Váňa 
1 

  
(T02) Zdokonalování konstrukce řezných nástrojů  Zeman, Švábek, Řasa, 

Váňa 
1, 2, 3 

 Řezný proces     

  (T03) Optimalizace řezného procesu  Zeman, Karel, Váňa 4, 20, 21, 22 

 
 

(T04) Modelování a sledování řezného procesu včetně 
optimalizace zatížení nástroje zdokonalenými 
experimentálními technikami  

Zeman, Švábek, Řasa, 
Vavruška, Janda, 
Konečný 

5 

  (T05) Procesní kapaliny a ekologizace obrábění Zeman, Karel, Malý 18, 16 

  
(T06) Výzkum vhodných řezných podmínek pro obrábění 
těžkoobrobitelných materiálů 

Zeman, Švábek, Řasa, 
Karel, Malý 

16 

 
 

(T07) Adaptivní řízení řezného procesu Bach, Souček, Zeman, 
Burian, Fornůsek, 
Kekula, Konečný 

94,95,96, 6, 15

 Výkon obrábění     

  
(T08) Matematické modelování pro návrh technologie 
výkonného obrábění 

Kolář 6, 56, 100  

 
 

(T09) Stabilita řezného procesu při víceosém obrábění Rybín, Bach, Janota, 
Janda, Vavruška, 
Fornůsek, Kolář 

9 

  
(T10) Diagnostické metody pro návrh technologie 
výkonného obrábění  

Kolář, Janota 13, 6, 56 

 NC programování     

 
 

(T11) Metody tvorby postprocesorů pro víceosé NC 
stroje 

Vavruška, Janda, 
Konečný, Fornůsek, 
Rybín 

11, 36 

  
(T12) Simulace a verifikace NC programů Rybín, Vavruška, Janda, 

Fornůsek, Konečný 
12 

  
(T13) Optimalizace NC kódu Veselý, Šindler, 

Vavruška 
14 

  
(T14) Výzkum speciálních problémů výroby tvarově 
složitých obrobků 

Rybin, Janda, Fornusek, 
Vavruska 

8, 27 

 Nekonvenční obrábění     

  
(T15) Hybridní technologie Švábek, Ambrož, 

Bičišťová 
23, 24 

  
(T16) Výzkum možností nahrazení třískového obrábění 
laserovými technologiemi 

Švábek, Ambrož, 
Bičišťová 

28 
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Stavba strojů     

 Koncepce strojů a pohonů     

  
(T17) Multifunkční stroje Kolář, Ondráček, Holkup, 

Smolík 
30,31 

  (T18) Rekonfigurovatelné stroje Kolář, Ondráček 32, 67 

  
(T19) Nekonvenční koncepce strojů a pohonů 
pohybových os 

Švéda, Souček, Smolík 40, 46 

  (T20) Vývoj strojů s více pracovními nástroji v řezu Kolář 34 

 Komponenty, skupiny a hlavní nosná struktura     

  
(T21) Rozšiřování technologických možností komponent 
strojů 

Holkup, Ondracek, 
Moravec, Smolík 

33, 65, 52 

  (T22) Zvyšování přesnosti stavby strojů Ondráček, Holkup 39 

  (T23) Unifikace komponent a metody pro jejich výběr Holkup, Ondráček 65,  31, 33 

  (T24) Konstrukce se zvýšeným tlumením vibrací Holkup, Kulíšek, Smolík 38, 6 

  
(T25) Nekonvenční materiály pro obráběcí stroje Kulíšek, Kolář, Švéda, 

Smolík 
58 

  
(T26) Predikce vlastností dílců obráběcích strojů z 
nekonvenčních materiálů 

Kulíšek, Smolík 59, 58 

 
 

(T27) Technologické postupy pro zpracování 
nekonvenčních materiálů pro stavbu obráběcích strojů a 
jejich komponent 

Kulíček, Dvořák, Smolík 60, 58 

  
(T28) Vývoj technických prostředků pro zvyšování 
řezných rychlostí nástrojů malých průměrů pro frézování 

Rybín, Kekula, Konečný, 
Zeman 

17 

 Matematické modely strojů a jejich verifikace     

  
(T29) Virtuální modely strojů a obrábění Sulitka, Veselý, Hornych, 

Matyska, Smolík 
46, 47, 48 

  
(T30) Monitorování zátěžných spekter pohonů a vřeten Rybář, Švéda 51, 20, 62, 63, 

67, 74, 76, 78 

  
(T31) Modely mechanické stavby OS pro optimalizační 
úlohy 

Sulitka, Holkup, Horejš, 
Švéda, Smolík 

55 

  
(T32) Moderní výpočtové a návrhové postupy nosných 
struktur a pohonů 

Veselý, Holkup, Sulitka, 
Rybář, Šindler, Smolík 

57, 54 

 Ecodesign     

  
(T33) Snižování energetické náročnosti obráběcích 
strojů 

Smolík, Švéda, Píč 49 

  
(T34) Ecodesign – Snižování spotřeby materiálu a 
řešení otázky likvidace OS 

Kulíšek, Smolík 50, 53 

 Spolehlivost a bezpečnost     

  
(T35) Bezpečnost, spolehlivost a kvalita strojních uzlů a 
komponent 

Kolář, P. Blecha 61, 62, 63 

  (T36) Analýza rizik při konstrukci strojů P.Blecha 62, 63, 83, 86 

 
 

(T37) Analýza rizik při provozu strojů P.Blecha 62, 63, 83, 86 

 Automatizace a bezobslužnost     

  (T38) Rozvoj automatizace a bezobslužnosti výroby Kolíbal, Kolář 64 

  (T39) Autonómní výroba Bach, Trmal 101 
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Řízení a inteligence     
 Řízení a mechatronika     

  (T40) Přídavné odměřovací systémy u obráběcích strojů Švéda, Smolík 37, 41, 43 

 
 

(T41) Odměřování polohy středu nástroje a jeho 
integrace do řízení 

Švéda, Strakoš, Smolík 41, 91 

 
 

(T42) Nové strategie pro zvýšení přesnosti dráhového 
řízení 

Souček, Novotný 92 

 
 

(T43) Adaptivní řízení pohonů s kompenzací dynamiky 
stroje a odchylek polohy nástroje 

Souček, Švéda, Veselý, 
Strakoš, Smolík 

41, 44, 87, 88, 
91, 92, 93, 97 

 
 

(T44) Potlačování vibrací s využitím nestandardních 
softwareových i hardwareových prostředků a řízeným 
rozbíháním pohonů 

Souček, Novotný 92, 93, 41, 44 

 
 

(T45) Spolehlivější a snazší nasazení senzorů/ aktuátorů Chvojka, Burian, Švéda, 
Veselý, Novotný 

77, 74 

 
 

(T46) Kompenzace nepřesností víceosých frézovacích 
center 

Bach, Trmal, Svoboda, 
Vyroubal, Burian, 
Morávek, Sedláček 

45 

 Teplotně-mechanické chování      

 
 

(T47) Eliminace tepelných deformací obráběcích strojů 
pomocí inteligentního řízení chlazeni 

Hornych, Horejš, Mareš, 
Kohút 

35, 74, 90 

 
 

(T48) Predikce teplotních deformací stroje a jejich 
kompenzace 

Horejš, Mareš, Kohút, 
Hornych, Vyroubal, 
Smolík 

35, 45, 42 

 
 

(T49) Měření a kompenzace deformací vřetene a 
nástroje 

Horejs, Holkup, Švéda, 
Mareš 

42, 37, 35 

 Monitorování a diagnostika     

 
 

(T50) Monitorování funkcí a vlastností stroje Bach, Chvojka, Burian, 
Janota 

74,75 

  (T51) Bezsenzorová diagnostika Burian, Chvojka 78, 82, 94, 95 

  (T52) Bezdrátová senzorika Burian, Chvojka 79, 82, 77 

  (T53) Pokročilé vyhodnocování signálů Chvojka, Novotný 81 

 
 

(T54) Zdokonalení vzdálené diagnostiky a zajištění 
bezpečnosti při provádění testů na dálku 

Chvojka, Burian 82 

 Samostatnost a jednoduchost     

 
 

(T55) Jednoduchá a bezpečná obsluha obráběcích 
strojů 

Bach, Svoboda 83, 84, 85, 86, 
26 

  (T56) Koncepce Plug-and-Produce Smolík, Švéda 102, 103 

 

 

(T57) Inteligentní obráběcí stroje Bach, Souček, Svoboda, 
Burian, Novotný, Veselý, 
Sulitka, Švéda, 
Vavruška, Chvojka 

89 
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Vazba IAP na SRA 

Úkoly výzkumu a vývoje v oboru (dle kap. 5. dokumentu SRA) 

Následuje  výčet  úkolů  výzkumu  a  vývoje  identifikovaných  ve  strategii  oboru  SRA  (dokument 
STRATEGICKÁ  VÝZKUMNÁ  AGENDA  OBORU  STROJÍRENSKÉ  VÝROBNÍ  TECHNIKY).  Tyto  úkoly  jsou 
očíslovány,  aby  bylo možné  uvádět  vazbu  IAP  na  tyto  úkoly. Úkoly  jsou  shodné  jako  v SRA,  ale 
číslování je nyní nově přidáno právě pro zavedení vazby SRA a IAP. 

 A) Výrobní technologie 
č. 

úkolu 
Zdokonalené řezné nástroje (priorita 1) 

1 
Zdokonalování geometrie břitu včetně utvářečů třísek, řezných materiálů a povlaků. Zvýšení 

stability řezu, trvanlivosti břitu nástroje a kvality obrobeného povrchu. 

2 
Zdokonalení upnutí nástrojů i řezných destiček, nástrojových upínačů a rozhraní. Zdokonalení 

chlazení. 

3 
Simulace funkce nástroje ve fázi jeho návrhu, a simulace dopadu technologie s daným 

nástrojem na životní prostředí (vzhledem k jeho životnosti a spotřebě energie a chladiva). 

  Optimální řezné podmínky (známých, ověřených technologií obrábění) (priorita 1) 

4 
Optimalizace řezných podmínek z hlediska minima nákladů, maximální produktivity výroby, 

maximální dosahované jakosti povrchů. Predikce životnosti nástrojů, stability řezu, energetických 
nároků na obrábění a dopadů na životní prostředí. 

5 

VaV matematických modelů řezného procesu, zdokonalování experimentálních technik pro 
analýzu řezného procesu a tvorba software pro spolehlivou a rychlou optimalizaci řezných podmínek 
dle zvolených kritérií. Rozšíření CAM o optimalizaci řezných podmínek již ve fázi návrhu obrábění. 

6 
Optimalizace řezných podmínek s využitím širších znalostí o dynamickém chování nástroje, 

vřetene, stroje, obrobku s cílem zvýšení výkonnosti a využití instalovaného výkonu. 

7 Využívání ekologických řezných kapalin a maziv. 

  Technologie výroby tvarově náročných obrobků (priorita 1) 

8 

Spolehlivý a produktivní návrh technologie výroby tvarově náročných obrobků, jako např. 
turbínových kol, lopatek, forem, zápustek a medicínských implantátů. Zaměření VaV na maximální 
využití existujících CAM systémů, strategie obrábění, konfigurace postprocesorů, měření a 
vyhodnocování výsledků pro zpětné ovlivnění technologie obrábění.  

9 
VaV řezných nástrojů pro obrábění otevřených a uzavřených tvarových ploch. Analýza stability 

řezného procesu při čtyř a víceosém obrábění. 

10 

Tvorba standardů pro výměnu dat a zdokonalenou komunikaci mezi CAM technologiemi 
obecně a obráběcím strojem s cílem efektivnějšího využití stroje a zkrácení času přípravy a ladění 
technologie.  
(Pro období 2016-2020) 

11 VaV tvorby a generování postprocesorů pro víceosé NC stroje, multifunkční a hybridní stroje.  

12 
Zdokonalování simulace a verifikace řídících NC programů a technik jejich experimentálního 

ověřování na tvarově náročných dílech. 

  
Výzkum vlivu mechaniky a řízení obráběcího stroje na dosahovanou jakost povrchu a 

přesnost rozměrů obrobku (priorita 1) 
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13 

VaV zjednodušeného popisu statických, dynamických a tepelných vlastností stroje pro 
praktické technologické využití v rámci přípravy technologie a CAM procesu. Využití výsledků měření 
vlastností stroje i výstupů virtuálních modelů pro technologické účely, resp. zdokonalený návrh 
technologie. 

14 
Optimalizace NC kódu s ohledem na dynamické vlastnosti stroje, vřetene, pohonů a řídicího 

systému. 

15 
Výzkum vlivu vlastností strojů a jejich proměny s časem, teplotou, zatížením, změnou 

kinematické konfigurace os atd. na nestabilitu řezu a přesnost obrábění. 

  
Výzkum nových technologií třískového obrábění pro zvýšení výkonnosti obrábění nebo 

jakosti povrchu (priorita 2) 

16 

Vývoj a výzkum v oblasti vysokých řezných rychlostí, vysokých úběrů, hloubkových metod 
obrábění, obrábění bez použití kapaliny, obrobitelnosti nestandardních materiálů (kompozitů, 
keramických konstrukčních materiálů, neželezných slitin, obrábění tvrdých a kalených materiálů atd.). 

17 
Zvyšování rychlostí obrábění, frézování nad 1000m/min, broušení nad 100m/s, vývoj 

konstrukce vřeten pro velmi vysoké rychlosti. 

18 
Optimální využití řezných kapalin - přívod do místa řezu, volba množství a pracovního tlaku, 

zařízení a technologie pro jejich přípravu, sběr, filtraci, čištění, obnovování, výměnu a monitorování. 
Výzkum minimálního chlazení (MQL). 

19 Predikce integrity povrchu vzhledem ke stavu soustavy S-N-O-P a průběhu procesu. 

  Snižování výrobních nákladů (priorita 2) 

20 
VaV systematických metod pro sledování výrobních nákladů při obrábění a souvisejících 

procesech výroby. Systémy pro monitorování využití a trvanlivosti břitu nástrojů, průběhu výroby, 
výrobních časů a využití strojů, systémy evidence procesů nad obrobkem. 

21 
Snižování výrobních nákladů obráběcích strojů s využitím optimalizace technologie obrábění 

(druh nástrojů, speciální nástroje, řezné podmínky, řezné kapaliny, CAM strategie, upínání a výměna 
obrobků, atd.). 

22 Vyjádření vlivu snižování nákladů na výslednou kvalitu výroby. 

  
Hybridní technologie vycházející z obrábění resp. z OS (kombinace více druhů 

technologií) (priorita 2) 

23 

Nahrazování několika dosud oddělených procesů jedním (např. třískové obrábění + povrchové 
úpravy, texturování, kalení, nanášení povlaků, měření součásti vše na jedno upnutí během jednoho 
procesu), eliminaci dodatečných operací (leštění, odjehlení, čištění, apod.) a s nimi spojených 
vedlejších časů. 

24 
Integrace a kombinace tradičních třískových technologií s vysoce přesnými nebo vysoce 

výkonnými technologiemi (laser, elektronový paprsek, voda, EDM apod.) za účelem dosažení 
optimální kombinace požadované přesnosti a výkonnosti. 

  Podpora správného technologického využívání strojů (priorita 3) 

25 
VaV softwarových prostředků pro podporu obsluhy při přímém ovládání a programování stroje, 

i při oddělené technologické přípravě výroby na stroji. 

26 
Kvalitní pravidelná školení, tréninky ovládání a využívání strojů. Simulace a trénink řešení 

havarijních situací (troubleshooting). 

27 
Metody a prostředky pro efektivní využívání C složitých, víceosých CNC strojů pro kusovou 

výrobu. 

  Výzkum nových procesů nahrazujících třískové obrábění (priorita 3) 

28 
Laserové aplikace, spékání, plátování, rychlé formování a další technologie výroby dílce s 

konečným tvarem a jakostí s vyšší produktivitou a nižšími náklady než při výrobě třískovým 
obráběním.  
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29 
Metody Rapid Prototyping pro kusovou výrobu, ale také pro případné uplatnění ve větších 

sériích. 
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  B) Stavba strojů 
  Univerzálnost a multifunkčnost strojů (priorita 1) 

30 

Rozvoj schopností strojů plnohodnotně provádět více druhů obrábění. Schopnost 
plnohodnotně soustružit i frézovat, nebo frézovat a brousit, atp. Zmenšení potřebného počtu 
obráběcích strojů pro výrobu jedné součásti, menší podíl manipulace, zkrácení vedlejších časů, 
minimalizace znovu ustavování obrobků, maximální souběh prováděných procesů a operací. 

31 Vývoj komponentů a koncepcí strojů umožňujících maximální multifunkčnost stroje. 

32 
Snadná rekonfigurovatelnost strojů na základě požadavků zákazníka. Jeden stroj, sestavený 

ze základních modulů, bude možné např. jednou připravit jako primárně soustružnický stroj a podruhé 
jako primárně brousící stroj. 

33 
Rozšiřování technologických možností strojů (otáčky, momenty, výkony) a jejich příslušenství 

(nástroje, hlavy, stoly, řezná prostředí). 

34 
Vývoj strojů s více pracovními nástroji v řezu. Integrace různých mechanických procesů v 

jednom stroji. Zvyšování souběhu více procesů nad jedním obrobkem. 

  Zvyšování přesnosti strojů (priorita 1) 

35 
Eliminace tepelných deformací nosných soustav obráběcích strojů, protékané a skrápěné 

rámy, chlazené pohony, symetrické konstrukce, softwarová kompenzace, inteligentní řízení chlazení s 
cílem zvýšení přesnosti.  

36 
Stroje pro velmi přesné obrábění obecných tvarových ploch (čtyřosé a pětiosé stroje). Řešení 

problému přesnosti při prostorové transformaci ve čtyřech a více osách.  

37 
VaV metod integrace a využití přídavných odměřovacích systémů pro stálé měření deformací 

stroje.  

38 
Konstrukce s vyšší absorpcí či eliminací vibrací (s vyšší statickou a dynamickou tuhostí s 

použitím nových materiálů s vyšším tlumením).  

39 
Zvyšování přesnosti samotné stavby stroje (přesnost dílců, komponentů a montáže). Velmi 

přesné komponenty a prvky vedení a pohonů.  

40 
Výzkum nekonvenčních uspořádání strojů a pohonů pohybových os jako například plovoucího 

principu a kombinovaných pohonů, vývoj relevantních matematických modelů. 

  Mechatronické zdokonalování vlastností strojů (priorita 1) 

41 

Nové techniky pro měření polohy středu nástroje a jejich integrace do řídicích algoritmů stroje. 
Uplatnění přídavných odměřovacích systémů založených především na optickém a laserovém 
principu, který umožňuje měřit geometrii skeletu stroje za chodu a přiblížit se ideálu měření přímé 
polohy konce nástroje. 

42 Měření a kompenzace deformací vřetene a predikce deformací nástroje a obrobku.  
43 Měření a samokompenzace automaticky zjišťovaných tepelných a statických deformací stroje. 

44 
Vývoj účinných hardwarových (aktivní dynamické hltiče) i softwarových prostředků pro 

potlačování nežádoucích vibrací stroje, nástroje i obrobku. 

45 
VaV metod pro využití všech pohybových os u víceosých strojů pro kompenzace přesnosti 

stroje. Řešení problému prostorových kompenzací závislých na kinematické konfiguraci pohybových 
os, na zatížení stroje a na teplotně-mechanickém stavu stroje. 

  Virtuální testování a obrábění (priorita 1) 

46 
Komplexní dynamická simulace strojů zahrnující simulační modely mechanické stavby stroje, 

pohonů, agregátů, řízení a dalších obslužných systémů, náhradu CNC systému. Simulace a predikce 
chování stroje při reálném obrábění v reálném výrobním procesu. 

47 
Simulace zahrnující model řezného procesu, model vřetene, nástroje a obrobku a umožňující 

ve spolupráci s komplexním dynamickým modelem stroje realizovat virtuální obrábění a inspekci 
virtuálně obrobeného povrchu. 

48 
Predikce a ověření výsledků výroby společně s její optimalizací již v návrhovém stádiu. 

Přizpůsobení řízení k mechanické stavbě stroje. 
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  Ecodesign strojů (priorita 1) 

49 

Snižování energetické náročnosti obráběcích strojů, pohonů i ostatních systémů stroje, 
využívání moderních elektronických prvků - rychlé výkonové tranzistory s min. tepel. ztrátami - 
zvýšení modulační frekvence proudu, snižování akustických emisí stroje, snižování znečištění okolí 
průsaky, odpařováním a exhalacemi. 

50 
Snižování potřeby užitého množství materiálů na strojích a řešení otázky ekologické likvidace 

obráběcích strojů. 

51 
Monitorování zátěžných spekter pohonů s cílem poskytnutí relevantních dat pro jejich 

dimenzování. Cílem je optimální návrh pohonu z hlediska instalovaných příkonů. 

52 Optimalizace elektromagnetických obvodů motorů užívaných v OS. 

53 
Využívání obecně ekologických postupů při výrobě OS, volbě užitých materiálů a volbě 

komponent. Zjednodušení likvidace nebo recyklace OS a jejich komponent. 

  Optimalizace při vývoji strojů (priorita 2) 

54 Zvyšování statické a dynamické tuhosti (skelet, vřeteno, pohony). 

55 
Simulace mechanické stavby zahrnující základ stroje, uložení, skelet a strukturálně významné 

skupiny s cílem získávat informaci o statické tuhosti, modálních vlastnostech, teplotně-mechanickém 
chování stroje a energetické spotřebě. 

56 Rozšíření optimalizace i na oblast obrobků, přípravků, nástrojů a nástrojových držáků. 

57 
Využití moderních optimalizačních nástrojů, technik a postupů. Rozšířené využití 

topologických, parametrických a stochastických metod u virtuálních modelů strojů a komponentů. 

  Nekonvenční materiály (priorita 2) 

58 

Využití lehkých (málo hmotných) materiálů s vysokou tuhostí a vyšším tlumením. Cílené 
zvyšování dynamické tuhosti a tlumení strojů a jejich komponentů při snížení spotřeby energie. 
Využití nekonvenčních materiálů a materiálových struktur (lamináty, keramika, sendviče, lehčený 
polymerbeton, hybridní materiály). 

59 
Predikce vlastností dílců z  nekonvenčních materiálů a vývoj metod pro testování těchto 

materiálů (zkoušky relevantní pro oblast OS). 

60 
Vývoj metod pro zpracování nekonvenčních materiálů a návrh směrnic, doporučení a postupů 

pro jejich použití v konstrukci OS. 

  Nástroje pro dosažení vysoké spolehlivosti (priorita 2) 

61 
VaV vysoce spolehlivých a přesných komponentů, jednotek a uzlů (kul. šrouby, vedení, 

ložiska, krytování, převodovky, atp.). Vývoj komponentů spolehlivých ve funkci i v parametrech. 

62 
Systémy pro řízení spolehlivosti, včetně nástrojů pro zpětnou vazbu ze servisních zásahů do 

konstrukční kanceláře vedoucí k neustálému zvyšování spolehlivosti stávajících konstrukčních řešení.

63 Zahrnutí spolehlivostních aspektů již ve vývojové fázi nového stroje. 

  Bez obslužnost a automatizace (priorita 2) 

64 

VaV technologií pro maximální stupeň automatizace a bez obslužnosti výroby. Výkonné a 
přesné manipulátory pro výměnu obrobků, nástrojů, systémy pro automatické měření rozměru a 
poškození nástrojů, systémů pro vynášení třísek a úklid pracovního prostoru, zajištění dlouhodobé 
bez obslužnosti a automatizace stroje. 

  Jednoduchost konstrukce a unifikace dílců, skupin a komponent (priorita 3) 

65 
Unifikace dílců a komponentů s cílem minimalizovat rozdílnost užívaných komponent při 

zachování velmi dobrých statických a dynamických vlastností strojů.  

66 
Citlivostní analýzy zaměřené na užitečné sjednocení komponentů, snižování ekonomických 

nákladů při zachování vysokých užitných hodnot stroje. 
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67 
VaV modulů pro snadno rekonfigurovatelné a multifunkční stroje dle požadavku zákazníka (ve 

fázi, kdy zákazník specifikuje požadavky na stroj před jeho vývojem, koupí a instalací). 

  Spolupráce a PLM (Product Lifecycle Management) (priorita 3) 

68 
Rozšiřování spolupráce mezi podniky, rozšiřování sdílení know-how při budování větších 

sdružení výrobců OS. Obchodování se znalostmi (know how) jakožto s produktem a hodnotou. 
Ochrana duševního vlastnictví. 

69 
Metody a nástroje pro posílení globálního vývoje (např. zabezpečená síťová práce partnerů v 

rámci projektů). 

70 
Nástroje pro návrh, analýzu a řízení stavu obráběcích strojů po celou dobu jejich technického 

života (od výchozího koncepčního návrhu až po fyzickou likvidaci). 

  Podpora oboru ze strany vyšších autorit (priorita 3) 

71 Podpora státu při rozvoji strategických investic a obchodu. 

72 Podpora bankovního sektoru při podnikání. 

73 
Dodržování požadavků bezpečnosti a zabezpečení, aby např. nikdo nemohl prodávat na trhu 

EU stroje, které nesplňují požadavky norem a standardů bezpečnosti a v budoucnu i ecodesignu. 

    

  C) Inteligence strojů 
  Monitorování a vyhodnocení funkcí a vlastností stroje (priorita 1) 

74 
Sběr a schraňování dat o prováděných procesech (především současný záznam 

odbavovaného NC kódu a záznam měření z diagnostických čidel např. na vřetenu a také záznam 
měření proudů na pohonech). 

75 

VaV znalostních systémů. Rozpoznávání trendů a zákonitostí (metody, které dokážou z 
měřených dat, především z měření vibrací, teplot a proudů vyhodnocovat stav měřeného systému a 
predikovat poruchy, chyby a nutnost údržby). Algoritmy pro vyhodnocení aktuálních i budoucích stavů 
stroje, nástroje a upínače. 

76 

Sdílení informací a zkušeností získaných z více strojů a více řešených technologií. Jejich 
využití pro optimalizaci výroby a procesů. Shromažďování a zpracování globálních informací 
(dlouhodobě zaznamenávané znalosti, celosvětové zkušenosti z oblasti výroby). Systémy pro řízení 
spolehlivosti stroje a řezného procesu (včetně řezných nástrojů). Zpětná vazba ze servisních zásahů 
a provozu stroje do oddělení vývoje strojů a oddělení aplikační technologie. 

  
Měření a diagnostika strojů - zdokonalené, rozšířené a nové metodiky měření (priorita 1) 

77 
Spolehlivější a snazší nasazení senzorů/aktuátorů založené na kombinaci nebo dalším 

zpracování v současné době již dostupných a řízených dat/signálů (povede ke snížení počtu zdrojů 
poruch). 

78 
Identifikace a extrahování užitečných dat a informací z instalované senzoriky a technologie na 

stroji. Tzv. "bezsenzorová diagnostika", sběr dat a jejich vyhodnocení z existujících signálů a 
informací ve stroji bez další přidané senzoriky (low - cost diagnostika). 

79 
Bezdrátová senzorika a robustní přenos signálů z pohyblivých, rotujících nebo vzdálených 

částí. 

80 
Senzorika a způsoby měření se zvýšenou robustností, odolná vůči znečištění, kapalinám, 

rušení, přepětím, chybnému zapojení. 

81 
Pokročilá vyhodnocovací elektronika, signálové procesory, zpracování dat v blízkosti senzoriky 

a následný digitální přenos dat. 

82 
Zdokonalení metod vzdálené diagnostiky a měření na strojích, zajištění bezpečnosti při 

provádění testů a měření na dálku. 

  Jednoduchost a bezpečnost pro obsluhu (priorita 1) 

83 
Snadno obsluhovatelné stroje s nízkými nároky na kvalitu obsluhy a její znalosti a zkušenosti, 

samo-vysvětlující ovládání stroje, technologie schopné včasné detekce chyb. 
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84 
Podpora a asistence technických pracovníků při plánování i provádění údržby, při kontrolních 

měřeních vlastností strojů a seřizování strojů. 

85 Usnadnění obsluhy a programování multifunkčních strojů. Vedení obsluhy při ovládání stroje.  

86 

Zvyšování bezpečnosti stroje pro lidskou obsluhu, eliminaci poškození stroje, nástroje, upínače 
a obrobku. Systémy vyhodnocující nárůst rizik při specifickém využívání stroje, nebo při specifické 
technologii, manipulaci s obrobky a nástroji, atp. "Online" vyhodnocování rizik, kontakt s obsluhou a 
údržbou a její varování. 

  Samočinné přizpůsobování parametrů stroje (priorita 2) 

87 
Adaptivní řízení pohonů zohledňující změny dynamického chování stroje při změně polohy 

pohybových os. 

88 

Automatické nebo asistované ladění parametrů pohonů a CNC systému pomocí aktivního 
měření na stroji a online identifikace dynamických vlastností stroje. Adaptivní řízení stroje zohledňující 
konkrétní pracovní podmínky a zadání s cílem maximalizovat přesnost při dokončování a výkon při 
hrubování. Monitorování obrobku a zdokonalování diagnostiky strojů se zaměřením na pohony. 

89 

Řízení založené na umělé inteligenci a schopnosti autonomní kalibrace, predikce, učení a 
samo-optimalizace při probíhajícím procesu. Na vyšší úrovni se jedná o rozšíření schopnosti strojů 
poučit se ze získaných zkušeností: reakční schopnost a výkon strojů tak s časem poroste. 

90 
Adaptivní přizpůsobování režimu periferií (chlazení, vynašeče třísek, vysokotlaké agregáty, 

atd.) k aktuální výrobní operaci. 

  Pokročilé metody zpětnovazebního řízení pohonů (priorita 2) 

91 
Identifikace a kompenzace odchylek polohy TCP v důsledku poddajnosti nosné struktury a její 

interakce s pohony. Řízení pohonů s cílem minimalizovat chyby dynamiky stroje. 

92 
Nové strategie pro zvýšení přesnosti dráhového řízení, přesahující dnes běžnou kaskádní 

regulaci. Otevřenost pro aplikaci nestandardních a méně rozšířených řídicích systémů. 

93 

Řízené rozbíhání pohonů za účelem snížení vybuzených vibrací. VaV metod vlivu regulace 
pohonů posuvů na samobuzené kmitání při obrábění. Využití nestandardních signálů a měření (např. 
přímé měření zrychlení, měření polohy nástroje, měření vibrací na nosné struktuře) pro zdokonalení 
regulace. 

  Adaptivní řízení řezného procesu (priorita 3) 

94 
On-line monitorování řezného procesu. Sběr a schraňování dat o prováděných procesech, 

rozpoznávání trendů a zákonitostí a vývoj metod pro volbu optimálních řezných podmínek přímo 
během obrábění (beze změny NC kódu). 

95 
Přizpůsobovací on-line algoritmy ke zvýšení přesnosti a výkonnosti (měření a zasahování do 

řezných podmínek a řiditelných vlastností). 

96 
Výzkum zjednodušených modelů řezného procesu běžících v reálném čase, které budou 

online zpřesňovány během procesu obrábění a které umožní návrh lepších a optimalizovaných 
řezných podmínek během procesu obrábění.  

  Měření a monitorování charakteristik obrobku (při obrábění a po obrobení) (priorita 3) 

97 Přesné in-procesní měření rozměrů obráběných dílců přímo ve stroji.  

98 
Výzkum a vývoj metod pro měření geometrických charakteristik obrobku a vlastností jeho 

povrchu (především drsnost, struktura, příp. tvrdost, povrchová napětí) po obrábění nebo po 
jednotlivých úsecích obrábění.  

99 
Výzkum technik pro rozpoznávání trendů a zákonitostí a vývoj rozhodovacích algoritmů 

optimálních řezných podmínek jednak přímo na stroji, ale také v off-line režimu v CAM prostředí před 
znovugenerováním optimalizovaného NC kódu. 

100 
Výzkum vlivu modálních a statických charakteristik obrobku a jeho upnutí na dosažitelné 

výsledky na obrobku. 
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  Autonomní výroba (priorita 3) 

101 

VaV koncepcí a technik pro autonomní výrobu, kde je zadání výroby automaticky následováno 
samostatnou přípravou strojů zapojených do výrobního procesu, automatickou aktivací 
dodavatelského řetězce, výrobou a samo-kontrolou obrobků (integrovaná kontrola kvality výroby). 

  Plug-and-play technologie a Plug-and-produce technologie (priorita 3) 

102 
VaV technologií a nástrojů pro realizaci a uplatnění koncepce Plug-and-play, resp. Plug-and-

Produce pro jednotlivé komponenty, senzory, uzly strojů, prvky pohonů, ale i celých strojů. 
Minimalizace seřizovacích časů strojů i celých výrobních celků (podniků). 

103 VaV Plug and Produce komponentů a jednotek. 

 



 

IAP PRO OBRÁBĚCÍ STOJE A TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 
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Vlastní	odborné	zhodnocení	přínosu	tématu	pro	obor	a	průmysl	v	ČR	

 Výrobci obráběcích strojů získají přehled o použití strojů a budou moci tyto znalosti promítnout 
do  jejich  konstrukce.  Na  základě  těchto  znalostí  budou  moci  zákazníkovi  nabídnout  stroj 
optimalizovaný  pro  jeho  typ  výroby  tak,  aby  byl  zachován  kompromis  mezi  energetickou 
spotřebou a spolehlivostí. Dojde tak k významnému zlepšení zpětné vazby mezi konstrukcí stroje 
a zákazníkem. 

Již  dnes  jsou  v  řídicích  systémech  dostupné  veškeré  údaje  potřebné  pro  stanovení  zátěžných 
spekter. Bohužel vlivem nedostatečné otevřenosti  řídicích systémů  lze s těmito údaji pracovat  jen 
velmi  omezeně.  Pokud  by  se  podařilo  nalézt  způsob,  jakým  dostatečně  rychle  získávat  hodnoty 
aktuálních proudů, bylo by možné vytvořit algoritmy, které by mimo zátěžných spekter detekovaly 
kolize a případně odhadovaly termíny nutné údržby. 

Doporučený	řešitel	

 VCSVTT; ústavy zabývající se mechanikou, mechatronikou a  řízením (např. ČVUT FS  ‐ Ú 12 105, 
UTIA AVČR); výrobci strojů (např. Kovosvit Sezimovo Ústí, aj.); výrobci CNC řídicích systémů (MEFI, 
Siemens, aj.) ; uživatelé výrobních strojů (obecně) 
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Doporučený	řešitel	

 VCSVTT; ekonomické ústavy  (např.  ČVUT FS  ‐ Ú 12 138; VŠE FM); výrobci strojů  (obecně); 
výrobci CNC  řídicích  systémů;  ve  spolupráci  s pracovišti,  která  se  již  touto problematikou 
zabývají i v jiných oborech. 
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výkovků 

Čermák 

(T61) Výzkum a vývoj metod přesného kování Čermák, Vančura 

Výzkum a vývoj nekonvečních technologií tváření   

 
(T62) Výzkum a vývoj dutinového kování polotovarů z neželezných 
kovů 

Čermák, Kupka 

 
(T63) Výzkum a vývoj tváření těžkotvařitelných slitin titanu, niklu, 
hořčíku a wolframu Nový, Dlouhý 

Výzkum a vývoj technologií tváření s integrováním prvků termomechanického zpracování 
(T64) Tváření za  poloohřevu Novotný, Kopřiva 
(T65) Řízené Termomechanické zpracování kovových materiálů Nový, Hauserová 

Zdokonalení ostatních technologií tváření   

(T66) Příčné klínové válcování Novotný, Kopřiva 
(T67) Výzkum a vývoj metod zvyšování životnosti tvářecích nástrojů Novotný, Kopřiva 

 
(T68) Výzkum a vývoj nových konstrukčních a materiálových 
koncepcí pro tvářecí nástroje Šuchmann, Nový 

 

   



IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY 

 

 

     89 

  

Tvářecí stroje   
Stroje s mimořádně velkými výkony na zpracování velkorozměrných a vysoce hmotných výrobků 

 
(T69) Řešení specifik při projektech a konstrukci velkých kovacích 
hydraulických lisů pro volné kování o silách 100-200 MN Volena 

 
(T70) Řešení pohonů velkých kovacích lisů o pracovní síle100-200 
MN – uspořádání pohonů, typy pohonů Volena 

 
(T71) Vývoj výsuvného otočného stolu pro otáčení výkovků (pop-up 
table) pro hmotnosti 200-300 tun Volena 

 
(T72) Ovládací systémy, (hydraulické a elektrické) pro ovládání a 
řízení procesu kování velkých kovacích lisů o síle 100-200 MN  Volena 

(T73) Programové kování pro kovací celky o silách 100-200 MN  Volena 
(T74) Zmenšování energetické náročnosti hydraulických lisů Čechura 

Stroje a zařízení pro kusovou nebo malosériovou výrobu   

 
(T75) Konstrukční řešení nových a zlepšování technických 
parametrů stávajících stojanů velkých mechanických lisů Čechura 

(T76) Zmenšování energetické náročnosti mechanických lisů Čechura 

Zařízení pro dělení materiálu s využitím moderních technologií   
(T77) Řešení problematiky dělení materiálu stříháním Zalaba 

Stroje na zpracování plastů, keramiky a dalších nekovových 
materiálů 

  

(T78) Zvyšování užitných vlastností kalandrovacích výrobních linek Círek 

 
(T79) Výkonná a přesná výroba plastových fólií kombinovaným 
vytlačováním a válcováním (technologie roll-head) Círek 

Stroje na zhutňování materiálů   
(T80) Řešení problematiky strojů na zhutňování materiálů Zalaba 

Stroje a zřízení stavěné s využitím nekonvenčních materiálů   

 
(T81) Studium možnosti využití nekonvenčních materiálů 
v konstrukci tvářecích strojů Hlaváč 

 
(T82) Virtuální modely nosných dílů tvářecích strojů se zaměřením 
na okrajové podmínky výpočtu Hlaváč 

 
(T83) Virtuální modely pohyblivých dílů tvářecích strojů se 
zaměřením na okrajové podmínky výpočtu Hlaváč 

(T84) Stojany lisů z ocelí o vyšší pevnosti Jopek 
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4. Technologie	tváření	
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Témata výzkumu v rámci základního směru 

výzkumu „Technologie tváření“ 

 

Vazba témat IAP na SVA 

Základní  směr výzkumu  „Technologie  tváření“ byl pro účely přípravy  IAP  strukturován do  celkem 
pěti  zpracovávaných  oblastí  výzkumu.  V dokumentu  SVA  bylo  formulováno  celkem  9  oblastí 
výzkumů  v tomto  směru,  ale  na  základě  detailního  projednání  s průmyslem  TS  byly  podrobně 
rozpracována  pouze  témata  výzkumu  v nejperspektivnějších  oblastech  výzkumu.  V následujícím 
výčtu oblastí  jsou  kurzívou  vyznačeny  ty oblasti  výzkumu, které nebyly podrobněji  rozpracovány. 
Naopak  si podrobná příprava  IAP  vynutila  zařazení nové oblasti  výzkumu  „Zdokonalení ostatních 
technologií  tváření“.  V následující  části  dokumentu  IAP  tedy  máme  základní  směr  výzkumu 
„Technologie tváření“ rozdělen do celkem pěti oblastí výzkumu a do jedenácti výzkumných témat. 

Oblasti výzkumu v rámci směru výzkumu „Tvářecí technologie“: 

1. Výzkum a vývoj nových postupů modelování a simulací pro optimalizaci technologických 
procesů 

2. Výzkum a vývoj technologií přesného tváření zastudena 

3. Výzkum a vývoj nekonvečních technologií tváření 

4. Výzkum a vývoj technologií tváření s integrováním prvků termomechanického zpracování 

5. Výzkum a vývoj technik vysokorychlostního tváření 

6. Výzkum a vývoj technologií vedoucích k získání nekonvečních struktur a vynikajících 
kombinací mechanických a fyzikálních vlastností 

7. Výzkum a vývoj tváření kapalným médiem 

8. Výzkum a vývoj termomechanického hlubokého tažení plechů 

9. Výzkum a vývoj technik pro výrobu nanostrukturních materiálů 

10. Zdokonalení ostatních technologií tváření  
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Tato  technologie přinese úspory při  výrobě  rozměrných  ložiskových  kroužků. V současné době  je 
nutné  válcované  kroužky  žíhat  před  obráběním  na  měkko  po  dobu  delší  než  deset  hodin.  Po 
zavedení nové technologie bude tato doba významně zkrácena. 

D. Technologie	 řízeného	 válcování	 vysokopevných	 pasů	 s	výslednou	 mezí	 kluzu	 nad	
1500	MPa	s	tažností	A50	nad	5%.		

Tato  technologie  umožní  obecně  snižování  hmotnosti  konstrukcí,  zvyšování  jejich  tuhosti 
a bezpečnosti.  Technologie  bude  využívat  efektu  TWIP  (Twinning  Induced  Plasticity).  Pro  tuto 
technologii budou navrženy speciální jakosti ocelí. 

E. Technologie	 řízeného	 válcování	 vysokopevných	 trubek,	 profilů	 a	 drátů	 s	výslednou	
mezí	kluzu	nad	1500	MPa	s	tažností	A50	nad	5%.		

Tato  technologie  umožní  obecně  snižování  hmotnosti  konstrukcí  a    zvyšování  bezpečnosti. 
Technologie bude využívat efektu TWIP  (Twinning  Induced Plasticity). Pro  tuto  technologii budou 
navrženy speciální jakosti ocelí 

F. Technologie	 řízeného	 termomechanického	 zpracování	 výkovků	 se	 zušlechtěnou	
strukturou.		

Význam  technologie  spočívá  v úsporách  při  eliminaci  zušlechťování  výkovků.  Technologie  je 
specifická moderními systémy řízeného ochlazování výkovků. 

Doporučený	řešitel	

COMTES FHT a.s., ZČU v Plzni 
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5. 	Stavba	tvářecích	strojů
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Oblasti  výzkumu  v rámci  základního  směru 
výzkumu „Tvářecí stroje“ 
 

Vazba témat IAP na SVA 

Základní  směr výzkumu  „Tvářecí  stroje“ byl pro účely přípravy  IAP  strukturován do    celkem  šesti 
zpracovávaných oblastí výzkumu. V dokumentu SVA bylo  formulováno celkem 12 oblastí výzkumů 
v tomto směru, ale na základě detailního projednání s průmyslem TS byly podrobně rozpracována 
pouze  témata  výzkumu  v nejperspektivnějších  oblastech  výzkumu.  V následujícím  výčtu  oblastí 
výzkumu  jsou  kurzívou  vyznačeny  ty  oblasti  výzkumu,  které  nebyly  podrobněji  rozpracovány. 
V následující části dokumentu IAP tedy máme základní směr výzkumu „Tvářecí stroje“ rozdělen do 
celkem šesti oblastí výzkumu a do šestnácti výzkumných témat. 

Oblasti výzkumu v rámci směru výzkumu „Tvářecí technologie“: 

1. Stroje a zařízení pro realizaci nových technologií 

2. Stroje  s mimořádně velkými výkony na  zpracování velkorozměrných a vysoce hmotných 
výrobků 

3. Stroje a zařízení pro kusovou nebo malosériovou výrobu 

4. Zařízení pro dělení materiálu s využitím moderních technologií 

5. Unikátní stroje a zařízení nové generace s využitím moderních špičkových komponent 

6. Stroje na zpracování plastů, keramiky a dalších nekovových materiálů 

7. Stroje na zhutňování materiálů 

8. Stroje a zařízení s mezioborovým využitím 

9. Stroje a zřízení stavěné s využitím nekonvenčních materiálů 

10. Stroje a zařízení pro nové technologie spojování materiálů a součástí 

11. Stroje a zařízení pro využití recyklovatelných složek odpadu 

12. Multitechnologické výrobní stroje a zařízení 
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Navrhování  takto  velkých  jednotek  již  vyžaduje  jiné než obvyklé projekční a  konstrukční přístupy 
k řešení,  neboť  výrobní  a manipulační  omezení  (např.  hmotnost, možnosti  obrobení  a montáže) 
neumožňují využít klasické technické postupy. 

Doporučený	řešitel	

TS Plzeň a.s. + VCSVTT – pracoviště ZČU Plzeň 
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Získání  takové  zakázky  tuzemskou  společností  podpoří  všechna  odvětví  těžkého  průmyslu  v naší 
republice  –  výroba  oceli,  velkých  odlitků,  velkých  ingotů,  velkých  výkovků  včetně  tepelného 
zpracování a opracování. 

Doporučený	řešitel	

TS Plzeň a.s. + VCSVTT – pracoviště ZČU Plzeň 
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krétních	pr

řeba optim
y malou hm

it konstrukč
žnosti výrob

it konstrukč
pravní možn

it  konstruk
ořádání fun

lednit mon

ývat se vho

dborné	zho

ou výrobní z
ou problema

o  kusovou 
potřebným v

ýrobě  tako
sledně úspě

akovéto tech
h kádrů, ne

ádneme pro
robky na svě

přispěje  d
. 

ný	řešitel	

no a.s. + VC

PLEMENTAČN

e	a	zaříz

	 Konstr
trů	stávaj

chura CSc, (

roblémů	

alizace kon
motnost a vy

ční návrh st
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5.3. 
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5.6.3. 	(T83)	 Virtuální	 modely	 pohyblivých	 dílů	 tvářecích	 strojů	 se	
zaměřením	na	okrajové	podmínky	výpočtu	

Navrhovatel	

 Ing. Jan Hlaváč, Ph.D., (VCSVTT) 

Popis	konstrukčních	problémů	

Možnosti  rychlé  odezvy  na  požadavky  z průmyslu  z oblasti 
tuhostní nebo pevnostní optimalizace, jsou realizovatelné pouze 
s využitím zjednodušených výpočetních modelů, jsou tedy přímo 
závislé  na  kvalitě  okrajových  podmínek.  Kvalitní  okrajové 
podmínky  umožňují  zjednodušení  výpočetního modelu,  aniž  by 
tím byla ohrožena vypovídací schopnost výsledku. 

Na tvářecích strojích se realizují velice rozdílné technologie, které 
určují  zatížení  strojů.  Proto  jsou  i pro  jeden  stroj  okrajové 
podmínky výpočtu silně závislé na konkrétní použité technologii. 
Jednoúčelové  stroje  jsou  specifické  zatížením  pohyblivých  dílů  dle  dané  technologie.  Naopak 
víceúčelové stoje jsou schopné vykonávat několik rozdílných technologických operací, tedy i měnící 
se zatížení pohyblivých dílů. Pro každý  jednoúčelový stroj existují  jednoznačné okrajové podmínky 
výpočtu, ale pro každý  stroj  jsou převážně odlišné. Pro víceúčelový  stroj naopak existuje  skupina 
rozdílných okrajových podmínek. 

Správné okrajové podmínky  lze stanovit pouze za předpokladu znalosti  funkce konkrétního stroje, 
znalosti technologie a znalosti výpočetního systému. 

Vlastní	odborné	zhodnocení	přínosu	tématu	pro	obor	a	průmysl	v	ČR	

Složitější, realitě bližší, výpočetní modely jsou sice důvěryhodnější, ale bohužel jsou stále výpočetně 
příliš náročné. Naopak průmysl od virtuálních simulací očekává rychlé a bezchybné odpovědi. Těch 
je možné dosáhnout používáním stávajících zjednodušených modelů, u kterých dojde k optimalizaci 
okrajových podmínek. 

Optimalizace  okrajových  podmínek  lze  dosáhnout  využitím  komplexním  modelů  se  zpětným 
zaměřením  se  na  rozdíly  mezi  výsledky  komplexních  a  zjednodušených  modelů.  Z případně 
zjištěných rozdílů budou přiměřené změny aplikovány do okrajových podmínek. 

Doporučený	řešitel	

VCSVTT – pracoviště ZČU Plzeň celkem 1 až 2 lidé z oblasti výzkumu. 
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Závěr 
Jak  vyplývá  ze  studie proveditelnosti  TP  SVT  „významným  cílem  IAP  je  rovněž popsat  a doporučit 

veřejným  institucím  (Rada  vlády pro pro  vědu,  výzkum  a  inovace, ministerstva,  grantové  agentury  apod.) 
změny prostředí a podmínek pro podporu výzkumu, vývoje a  inovací na národní a evropské úrovni tak, aby 
byl  povzbuzen  jejich  růst,  jakožto  i  zvýšení  konkurenceschopnosti  a  trvale  udržitelného  rozvoje  v  daném 
oboru“. 

Až  dosud  česká  vláda  prostřednictvím  různých  programů  podporuje  z veřejných  prostředků 
průmyslové obory  a  výzkumné  instituce.  Jsou  to n.př.  : program  TIP  (MPO), program  „Výzkumná  centra“ 
(MŠMT), program ALFA (TAČR), programy GAČR a další. V těchto programech byl a je dostatek prostoru pro 
získání prostředků na výzkum a vývoj v oborech, daných vládou schválenými dlouhodobými základními směry 
výzkumu (DZSV). Pravdou je, že ve srovnání s vyspělými zeměmi by bylo třeba tuto podporu ještě významně 
zvýšit  a  rovněž  narovnat  poměr mezi  prostředky  vkládanými  do  základního  a  aplikovaného  výzkumu.  Je 
známo,  že  tento poměr  je  zatím nepříznivý pro  aplikovaný  výzkum,  který má  velký  význam při  zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu ČR. 

Pro  úspěšnou  realizaci  a  zajištění  přiměřeně  silného  ovlivnění  konkurenceschopnosti  průmyslu 
strojírenské  výrobní  techniky  zde uvedeným AIP  je  třeba pro  roky 2011  až 2015  zajisti  ze  strany  státních 
institucí přinejmenším takové podmínky, jako byly za posledních asi 10 let. Dnes víme, že program MPO TIP 
pokračuje až do roku 2017, nové programy začíná vypisovat i TA ČR. To vše je positivní. Nejkritičtější situace 
je však s programem „Výzkumná centra“, který končí v r.2011. V oblasti strojírenství se tato výzkumná centra 
stala pro strojírenský průmysl těžko postradatelným partnerem při realizacích inovací jeho výrobků. Proto by 
bylo  třeba,  aby  pro  tato  centra  a  i  pro  další  výzkumná  centra  aplikovaného  výzkumu  byl  vypsán  nový 
program, ve kterém by se tato centra mohla ucházet o dlouhodobou podporu svých výzkumných aktivit, na 
kterých si vytvářejí určitý předstih před průmyslem, pro který mohou potom být prospěšným partnerem při 
zvyšování  konkurenceschopnosti  jejich  výrobků.  N.př.  ve  strojírenství  vytvořilo  8  výzkumných  center 
aplikovaného  výzkumu  společně  se  spolupracujícími  průmyslovými  partnery  Českou  technologickou 
platformu  Strojírenství,  jejíž  součástí  je  TP  SVT,  jejímž  hlavním  cílem  je  právě  zvyšování 
konkurenceschopnosti  českého  strojírenství.  Ukončení  veřejné  podpory  těchto  výzkumných  center 
napojených  na  průmysl  by mohlo  znamenat  výrazné  zpomalení  tohoto,  pro  přežití  našeho  průmyslu  ve 
světové konkurenci nezbytného procesu a znehodnocení nemalých  finančních objemů vložených do vzniku 
a rozvoje těchto center. 

Má‐li být tedy povzbuzen růst konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj v oblasti strojírenské 
výrobní  techniky  a  celého  strojírenství,  je  třeba  v prvé  řadě  umožnit  úspěšným  výzkumným  centrům 
aplikovaného výzkumu v pokračování jejich činnosti vypsáním vhodného dlouhodobého programu pro centra 
a dále  zvýšit  i podporu dalších průmyslových programů  výzkumu  a  vývoje,  jako  je n.př.  TIP, ALFA    apod. 
Potom bude možné úspěšně  realizovat  Implementační akční plán nejen v TP SVT ale  i v dalších oborových 
seskupeních a technologických platformách sdružených v ČTPS.  

Pokud jde o napojení TP SVT na evropské struktury a ovlivňování jejich programů podpory výzkumu 
a vývoje,  děje  se  tak  prostřednictvím  České  technologické  platformy  Strojírenství,  která  je  v kontaktu 
s evropskou  TP  Manufacture.  Kromě  toho  TP  SVT  se  snaží  tyto  evropské  programy  ovlivňovat  také 
prostřednictvím evropského sdružení výrobců výrobní techniky CECIMO. 

                                                                                                       Prof.Ing.Jaromír Houša,DrSc                                                   

                                                                                   Předseda výkonného výboru TP SVT a vedoucí VCSVTT 




