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Brno, 23.3.2018

Vážení čtenáři,

dovolte, abych Vás seznámil s průběhem 3. ročníku mezinárodní studentské soutěže „O Stříbrný píst SMC 2018“, která se konala dne 21.3. 2018 v prostorách
školicího střediska výrobního závodu společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. ve Vyškově. Společnost SMC je hrdým pořadatelem této soutěže. Jsme velice
rádi, že si „Stříbrný píst SMC“ za krátkou dobu své existence vybudoval v regionu střední Evropy prestižní pozici nejnavštěvovanější mezinárodní studentské soutěže
na téma průmyslové automatizace se zaměřením na pneumatické a elektropneumatické systémy. Je to pro nás velmi příjemný závazek a zároveň výzva v tomto trendu
setrvat a snažit se tak podpořit vzdělávání a rozvoj znalostí a zkušeností v oblasti průmyslové automatizace.

Zároveň bych rád poděkoval všem studentům za účast, za jejich nadšení a nasazení, které během celé soutěže všichni projevovali. Také bych chtěl poděkovat jejich
vyučujícím, kteří věnovali velké úsilí přípravě studentů a za motivaci a znalosti, které předávají svým studentům. A v neposlední řadě velké poděkování patří vedení
zúčastněných škol, za jejich přístup a podporu, bez které by účast soutěžních týmů z jejich škol nebyla možná.

Na závěr bych rád poděkoval Ing. Ondřejovi Janíkovi za vedení prvních třech ročníků této soutěže. Pořadatelská štafeta pro další ročníky soutěže byla předána do
rukou oddělení Engineeringu SMC CZ a SK, jehož jménem bych rád pozval všechny zúčastněné školy, ale i školy, které se prozatím nezúčastnily, na již 4. ročník
soutěže „O Stříbrný píst SMC 2019“, která se bude konat v březnu následujícího roku. Bližší informace k příštímu ročníku naleznete na konci tohoto dokumentu.

Za tým organizátorů

Ing. Jiří Zavřel

Head of Engineering for Czech republic and Slovakia

Stříbrný píst 2018 - Předmluva



Stříbrný píst SMC 2018

Mezinárodní soutěž pro studenty 2. až 4. ročníku středních technických škol, které mají v osnovách 
výuku automatizace nebo mechatroniky na téma:

Pneumatické, elektropneumatické systémy 

a průmyslová automatizace
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Znalosti

Cílem studentské soutěže „O Stříbrný píst SMC“ je podpořit výuku průmyslové automatizace a dát studentům možnost porovnat svoje znalosti a zkušenosti v 
konkurenci s ostatními studenty středních škol z České a Slovenské republiky. To vše probíhá v rámci „soutěžního boje“ - v první fázi interně, při školním výběru 
soutěžících, v druhé fázi při samotné soutěži. Úspěch v soutěži vyžaduje studium materiálů nad rámec běžné výuky. Pro tyto účely mohou studenti využít mimo jiné 
také unikátní výukový program SMC eLearning 200 pro výuku základů průmyslové automatizace.



Dovednosti

Záměrem soutěže je také rozvoj praktických dovedností, rychlého myšlení a hledání řešení v úlohách, které simulují reálné podmínky průmyslové výroby: v krátkém 
čase splnit zadání, v konkurenčním prostředí, umět se rozhodnout, zvolit správnou taktiku, stát si za svým rozhodnutím a za svými výsledky.



Legrace

Původ slova legrace je ve zkomolení latinského slova recreatio, které znamená osvěžení, občerstvení, či zotavení. Jsme rádi, když tyto pocity zažívají jak soutěžící, 
jejich pedagogický doprovod, tak samotní organizátoři. A můžeme konstatovat, že prostoru pro legraci v jakémkoliv smyslu bylo během soutěže plno.

Část organizačního týmu



Formát soutěže

Mezinárodní soutěž pro studenty z České republiky a ze Slovenska

▼

Každou školu reprezentuje jeden dvoučlenný tým

▼

8 soutěžních disciplín ve formátu (2 soutěžní kola 4 + 4)

▼

Ceny: Stříbrný píst SMC, Poháry, Pro školy výukový SW SMC eLearning a pro studenty věcné dary

Σ

Čas   Stres   Improvizace   Strategie   Taktika   Legrace !



Datum:

21.3.2018

Místo konání:

Výrobní závod SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Cukrovarská 21, 68201 Vyškov

Stříbrný píst SMC 2018



Ročníku 2018 se dohromady zúčastnilo 

rekordních 15 škol z ČR a SR

Stříbrný píst SMC 2018
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Ročníku 2018 se dohromady zúčastnilo 

rekordních 15 škol z ČR a SR
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Studenti soutěžili ve čtyřech okruzích:

Stříbrný píst SMC 2018



Praktická cvičení na výukovém panelu 

SMC Pneutrainer 200 a 400

První soutěžní okruh se skládal z praktického řešení pneumatických a elektro-pneumatických úloh na 
výukových panelech SMC Pneutrainer 200 a SMC Pneutrainer 400.

Zadání úloh vycházelo z reálných aplikací, jejich předobrazem byla reálná zákaznická řešení, upravená 
pro podmínky soutěže.

V této disciplíně 2 týmy dosáhly plného počtu bodů v pneumatické úloze a hned 4 týmy dosáhly plného 
počtu bodů v elektro-pneumatické úloze. To znamená, že úspěšně vyřešily všechny body zadání a 
zároveň byly v daném kole nejrychlejší.

Zajímavosti z této disciplíny:

Bodový zisk z elektropneumatické soutěže byl v průměru o 2 body větší, než z čistě pneumatické 
soutěže.

Na celou soutěž se spotřebovalo 1037 Nl stlačeného vzduchu.

Obsah soutěže – 1. okruh



Úloha z pneumatiky

Ilustrační obrázek



Úloha z elektropneumatiky

Ilustrační obrázek



Praktická cvičení na výukovém simulačním 
software SMC AutoSIM-200

Návrh a simulaci pneumatických, hydraulických a elektrických obvodu, 
jejich vzájemnou interakci, programování řídicího systému, 2D a 3D 
vizualizace a v poslední fázi projektu propojení s reálným systémem, to 
jsou možnosti, které nabízí výukový simulační software SMC AutoSIM 
200. Zadání úloh vycházelo z reálných aplikací, jejich předobrazem byla 
reálná zákaznická řešení upravená pro podmínky soutěže.

Stejně jako předchozí disciplína, i tato disciplína byla rozdělena do dvou 
kol s tématem pneumatických a elektropneumatických systémů.

V této disciplíně pouze jeden tým dosáhl v pneumatické části plného počtu 
bodů, v elektro-pneumatické části k udělení plného počtu bodu nedošlo.

Zajímavosti z této disciplíny:

Na rozdíl od předchozí disciplíny byl průměrný bodový zisk z online 
elektro-pneumatických úloh o 20% nižší, než bodový zisk z čistě 
pneumatických úloh.

Během této disciplíny nedošlo ani k jednomu přehřátí, nebo funkčnímu 
„zaseknutí“ počítačů, studentů, nebo organizátorů.

Obsah soutěže – 2. okruh



Ukázka ze zadání disciplíny AutoSIM 200.

Obsah soutěže – 3. okruh



2. Okruh - SMC Autosim



Znalostní testy vycházející z online 
elearningového kurzu SMC eLearning-200 a 

skript SMC Training

V této disciplíně čekalo během jednoho kola na každý tým 60 otázek, z 
toho bylo 10 v anglickém jazyce. Za každou správnou odpověď byl
přidělen odpovídající počet bodů. Tým, který odevzdal test jako první v 
rámci kola, získal bonusové hodnocení.

Zajímavosti z této disciplíny:

Maximální bodový zisk z této disciplíny byl 86%, kterého dosáhly 2 týmy. 

Minimální bodový zisk byl velice pěkných 57% bodů.

Průměrný bodový zisk byl 77% bodů.

Ukázka ze zadání

→

Obsah soutěže – 3. okruh



3. Okruh – Test všeobecných znalostí



Identifikace pneumatických a elektro-
pneumatických prvků

V identifikační fázi soutěže měly soutěžní týmy před sebou 10 pneumatických 
nebo elektro-pneumatických prvků. Ke každému z nich se vztahovaly 3 otázky. 

Zajímavosti z této disciplíny:

Maximální bodový zisk z této disciplíny byl 82%.

Minimální bodový zisk byl 20%.

Průměrný bodový zisk byl 51,2%.

Nejvíce potrápil soutěžící vakuový ejektor – funkčně nejjednodušší součástka, 
skládající se z nejmenšího počtu dílu.

Ukázka ze zadání

→

Obsah soutěže – 4. okruh



4. Okruh – Identifikace



A jak to celé dopadlo?

Výsledky



Výsledky3. místo - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 



Výsledky2. místo – SŠ TEGA Blansko



Výsledky1. místo – SČ COPT Kroměříž



Soutěž byla oficiálně prezentována v rámci Fóra automatizace na veletrhu AMPER 2018

Prezentace soutěže v rámci Fóra automatizace



3%

47%

50%

Celkové hodnocení soutěže

Dobrá - 3%

Velmi dobrá - 47%

Vynikající - 50%

Zdroj: Výsledek online ankety provedené mezi všemi soutěžícími studenty

Hodnocení soutěže studenty

97% studentů hodnotí 

soutěž jako velmi dobrou 

až vynikající



Zdroj: Výsledek online ankety provedené mezi všemi soutěžícími studenty

Hodnocení soutěže studenty
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Hodnocení soutěže studenty

• Zdroj: Výsledek online ankety provedené mezi všemi soutěžícími studenty
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Unikátní výukový program SMC eLearning Výukový simulační SW SMC AutoSim 200 Skripta SMC Training

Stejné startovní podmínky pro soutěžící

Soutěž „O Stříbrný píst SMC“ klade velký důraz na stejné startovní podmínky pro všechny studenty a plnou transparentnost při přípravě, realizaci a hodnocení úloh. Proto mají 
všechny soutěžící školy nárok na získání skript „SMC Training“ zdarma. Dále mají studenti pro přípravu na soutěž k dispozici plně funkční, časově omezenou zkušební verzi 
programu SMC AutoSIM 200.

Dále na podzim roku 2017 proběhlo setkání pedagogů s organizátory, na kterém se diskutovaly všechny podmínky a formát soutěže. Tímto organizační tým ještě jednou 
děkuje zúčastněným pedagogům za podněty a zpětnou vazbu získanou při tomto setkání, které nám velice pomohly při realizaci soutěže.

SMC_SKRIPTA_2017_MSK_v5.pdf




Rok 2018

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

pod vedením Bc. Ludvíka Kochaníčka

Rok 2017

tým Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

pod vedením Ing. Jiřího Miekische

Rok 2016

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek-Místek

pod vedením Ing. Jiřiny Beňové

O stříbrný píst SMC



Časový harmonogram soutěže „O Stříbrný píst SMC 2019“

• V Listopadu 2018 budou pozvání vyučující na organizační schůzku 

• Uzávěrka přihlášek bude v lednu 2019

• Finále soutěže „O Stříbrný píst SMC 2019“ se bude konat opět na začátku jara 2019

Chystané novinky pro rok 2019:

• Rádi bychom opět navýšili počet zúčastněných škol jak v České republice, tak na Slovensku

• Plánujeme přizvání technických škol z Rakouska

• Soutěž bude doplněna o novou praktickou disciplínu

Plány pro Stříbrný píst 2019



Fotogalerie
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