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výzkum, vývoj, vzdělávání

Vítězem loňského ročníku soutěže Sie-
mens Sinumerik Cup, ve které se pravidelně 
utkávají týmy středních škol a učilišť v pro-
gramování CNC strojů, se stal tým Odborné-
ho učiliště v Domažlicích. Soutěž se konala 
25. až 26. října 2018 v mohelnické Střední 
škole technické a zemědělské.

Požadavky na účastníky soutěže o putov-
ní pohár partnerských škol Siemens – Sinu-
merik Cup – stále rostou. Letos měli soutě-
žící za úkol vyrobit drtič na sušené byliny. 
Soutěžní týmy musely zvolit nejen vhodné 
nástrojové vybavení a řezné podmínky, ale 
i způsob upínání polotovarů v jednotlivých 
výrobních operacích.

„Zadání řešené v roce 2018 je nutné po-
važovat za jednoznačně nejsložitější, které se 
v této soutěži zatím objevilo. Všichni zúčastně-
ní studenti odvedli velmi dobrou práci, a pro-
to na závěr mohli odborné hodnoticí komisi 
hrdě prezentovat své nabyté zkušenosti a téměř 
všichni předložili i vlastní funkční výrobek,“ 
komentoval výsledky autor zadání a člen hod-
noticí komise Ing. Aleš Polzer, Ph.D., z Fakul-
ty strojního inženýrství VUT v Brně.

Do projektu partnerských škol je v součas-
né době zapojeno pět středních škol – Střední 
odborné učiliště v Domažlicích, Střední prů-

Soutěž Siemens Sinumerik Cup 2018 má své vítěze

myslová škola v Jičíně, Střední škola technická 
a zemědělská v Mohelnici, pražská Střední prů-
myslová škola Betlémská a nově Střední průmy-
slová škola strojní a elektrotechnická v Liberci.

Program partnerských škol je jednou z akti-
vit společnosti Siemens v oblasti podpory tech-
nického vzdělávání. „Chceme pomoci školám 
připravit studenty na praxi a podporujeme je 
v získávání odborných dovedností v programo-
vání a obsluze CNC strojů. Novinkou jsou re-
gionální akce s názvem SinuTrain Days, kdy 

budou mít školy a jejich studenti příležitost 
vést dialog nejen s odborníky Siemens, ale 
i s představiteli univerzit, výrobci obráběcích 
strojů a také s jejich koncovými uživateli – bu-

doucími zaměstnavateli studen-
tů,“ uvedl Ing. Tomáš Duba, ře-
ditel obchodního úseku pro řídi-
cí systémy a pohony. „Výukový 
software SinuTrain je nepostra-
datelným pomocníkem nejen 
pro školy, ale i pro profesioná-
ly v oblasti CNC strojů.“

Přínos soutěže Siemens Si-
numerik Cup oceňují i její 
účastníci: „Naše škola se již tra-
dičně účastní této nadregionál-
ní soutěže, a to nejen z důvodu 
soutěživosti, ale je to pro nás 
určitý proces srovnání kvality 
žáků a dosažených odborných 
dovedností se školami z jiných 

regionů,“ hodnotil spolupráci se společností 
Siemens ředitel mohelnické Střední školy tech-
nické a zemědělské Mgr. Jiří Ženožička. Dal-
ší ročník soutěže bude vyhlášen na konci led-
na, sledujte stránky www.siemens.cz/sinutrain.
[Tisková zpráva Siemens, prosinec 2018.]
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Obr. 1. Vítězný tým SOU Domažlice: Martin Takáč, Svatopluk 
Hudec, Lukáš Forst

Společnost Huawei představila svůj nový 
kampus v Tung-kuanu, ve kterém je umístě-
no výrobní centrum, školicí centrum a veške-
ré laboratoře pro výzkum a vývoj. Společnost 
sem také přemístila mnoho zaměstnanců ze 
Šen-čenu. Jde o největší kampus společnos-
ti Huawei na světě. Ve výzkumných a vývo-
jových laboratořích v Tung-kuanu se testují 
např. také materiály a postupy pro regulaci 
teploty pro výrobky 5G. Je tam rovněž nezá-
vislá bezpečnostní laboratoř.

Rotující předseda společnosti Ken Hu při 
otevření nového kampusu shrnul úspěchy spo-
lečnosti Huawei, růst obchodních aktivit a po-
zitivní očekávání pro rok 2019. Zmínil také, 
že společnost spolupracuje se stovkami tele-
komunikačních operátorů a s miliony zákazní-
ků po celém světě. Téměř polovina společností 
z prestižního seznamu Fortune 500 companies 
si Huawei vybrala jako svého dodavatele vyba-
vení pro digitální transformaci. Očekává se, že 
tržby společnosti Huawei za rok 2018 překro-
čí magickou hranici 100 miliard amerických 
dolarů. Zmínil též úspěšné uvedení dvou nej-

Huawei očekává za rok 2018 rekordní tržby
důležitějších výrobků pro koncové zákazníky, 
a to chytrých telefonů P20 a Mate 20.

V roce 2019 se společnost soustředí na 
své investice do technologických inovací, do 
oblasti broadband, cloudu, umělé inteligence 
a chytrých zařízení. Ken Hu zmínil, že společ-
nost věří, že tyto investice do technologií po-
mohou společnosti ke stabilnímu růstu v ob-
lasti telekomunikací a k rychlejšímu uvádění 
sítí 5G. Společnost také plánuje uvést novinky 
pro uživatele, např. první 5G chytrý telefon.

Ken Hu se rovněž dotkl současné situa-
ce, kdy je společnost Huawei obviňována, že 
používání jejích výrobků představuje bezpeč-
nostní hrozbu. Jde především o nově vznika-
jící infrastrukturu sítí 5G. Huawei má v sou-
časné době podepsané obchodní smlouvy  
s 25 partnery a více než 10 000 základních 
stanic již bylo dodáno na trhy po celém světě. 
Téměř všichni zákazníci v oblasti sítí nazna-
čují, že chtějí vybavení od Huawei, protože 
je v současné době nejlepší, a tato situace se 
nezmění minimálně dalších dvanáct až osm-
náct měsíců. Některé obavy o bezpečnost in-

frastruktury 5G však byly velmi oprávněné, 
ale ty se podařilo vyřešit při jednáních a spo-
lupráci s operátory a vládami.

Kybernetická bezpečnost je pro Huawei 
hlavní prioritou a je nadřazená všemu ostat-
nímu. Ken Hu by přivítal možnost vybudovat 
centra pro vyhodnocování kybernetické bez-
pečnosti v USA a Austrálii a zmínil podobná 
centra ve Velké Británii, Kanadě a Německu. 
Jejich cílem je právě identifikovat a vyřešit 
možné obavy. Huawei je přístupna těm nej-
přísnějším screeningům ze strany reguláto-
rů a zákazníků a rozumí legitimním obavám, 
které někteří z nich mohou mít.

V současné době ale podle společnosti 
Huawei nic nenaznačuje, že by její výrobky 
představovaly bezpečnostní riziko. Čínské 
ministerstvo zahraničních věcí oficiálně po-
tvrdilo, že neexistuje žádný zákon, který by 
čínským společnostem přikazoval instalaci 
backdoors. Huawei rozumí obavám týkají-
cím se otevřenosti, transparentnosti a nezá-
vislosti a je otevřená dialogu.
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