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Už dávno jsom neviděl nič na 
takéto úrovni! *

Vážení čtenáři,

Čtvrtý ročník mezinárodní studentské 
soutěže “Stříbrný píst SMC,” který se 
uskutečnil 20. 3. 2019 ve výrobním 
závodě společnosti SMC ve Vyškově, 
znamenal opět velký posun dopředu. To 
znamená směrem k nemalým cílům, které 
jsme si pořádáním této  soutěže stanovili. 
Tím hlavním cílem je zvýšit atraktivitu 
oboru průmyslové automatizace, 
soutěživou formou motivovat studenty 
středních škol k prohloubení svých znalostí 
nad rámec školních osnov. Podle odezvy 
z dotazníků, které každý student vyplnil na 
konci soutěže, můžeme konstatovat, že 
jsme tohoto cíle dosáhli. Ostatně několik 
hodnotících komentářů si můžete přečíst 
na vedlejší stránce.

Letošní konkurence byla doopravdy silná. 
Vítězný tým zvítězil v konkurenci dalších 
24 škol z České republiky a ze Slovenska. 
To je úctyhodné číslo a vítězným 

studentům patří velká pochvala.  
Velké uznání si zaslouží ale všichni 
studenti. Víme, že není jednoduché 
postavit se tak silné konkurenci a snažit se 
o dobrý výsledek... 

Stříbrný píst SMC si během 4 ročníků 
vybudoval silnou pozici největší 
studentské soutěže v oboru v regionu 
střední Evropy, resp. v České republice 
a na Slovensku. V tomto trendu chceme 
samozřejmě pokračovat, to znamená 
soutěž rozšiřovat nejen v rámci ČR a SR 
a tím pomyslně zvyšovat studentům jejich 
konkurenci. Neboť i z vlastní zkušenosti 
víme, že konkurenční prostředí je velkým 
motorem inovací.

Přípravy na právě skončený čtvrtý ročník 
soutěže začaly již více než před rokem v 
okamžiku, kdy jsme předali ceny loňským 
vítězům. Do soutěže se nám podařilo 
zařadit novou velice atraktivní soutěžní 
disciplínu, podařilo se nám také rozvinout 

zázemí soutěže a udělat spoustu dalších 

inovací. Několik zajímavých detailů z 

příprav soutěže se dozvíte také v této 

publikaci.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 

svému týmu, svým kolegyním a kolegům, 

s kterými jsem měl tu čest soutěž 

připravovat. Díky!

Velké poděkování patří studentům, ale 

také jejich pedagogům a ředitelům škol 

za jejich podporu. Velice si toho vážíme a 

děkujeme.

S přátelským pozdravem a na shledanou 

nejpozději na Stříbrném pístu SMC 2020!

Ing. Jiří Zavřel

Head of Engineering Czech republic and Slovakia

Úvodem

* Hodnocení soutěže samotnými studenty v závěrečném dotazníku

Bylo to super! *

Pěkná soutěž, kde není čas na 
chyby! *

všetko uplne “najvác”

...naozaj, nemalo to chybu *
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Nové logo soutěže
Jedna z novinek ročníku 2018 / 2019

 Přípravy soutěže
Jaké byly přípravy na soutěž?
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Strana 14

 Fotogalerie
Několik fotografií ze soutěže

Strana 18

 Popis soutěže
Co je to za soutěž?
Strana 6



6 7Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
©2019 SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Stříbrný píst byl vyroben 
přímo ve výrobním závodu 
SMC Vyškov

Stříbrný píst SMC

Stříbrný píst SMC je odborná soutěž pro studenty středních škol na téma průmyslové automatizace. Studenti soutěží v disciplínách 
zaměřených na průmyslovou automatizaci pneumatickými, elektropneumatickými systémy a elektrickými pohony, dále na řízení a senzoriku. 
Nedílnou součástí hlavní soutěže je také test všeobecných technických znalostí. Největší novinkou tohoto ročníku byla nová soutěžní 
disciplína spočívající v programování jednoúčelového stroje, v tomto ročníku hodnocena mimo hlavní soutěž. 

P1 - Úloha Pneutrainer, pneumatické obvody
P2 - Úloha Pneutrainer, elektropneumatické obvody
A1 - Úloha AutoSIM, pneumatické obvody
A2 - Úloha AutoSIM, elektropneumatické obvody
TEST - test všeobecných znalostí
PO - Identifikace pneumatických prvků a jejich funkce, konstrukce pneumatického válce

Formát soutěže

Mezinárodní soutěž pro studenty z České republiky a ze Slovenska

Každou školu reprezentuje jeden dvoučlenný tým

Šest úloh tvořící hlavní soutěž

Doplňková úloha hodnocená a odměněná jako samostatná disciplína
PR - doplňková soutěž v programování

Ceny
Diplom a věcné dary pro studenty na prvních 3 místech v hlavní i doplňkové soutěži
Legendární cena “Stříbrný píst SMC” pro školy
První 3 vítězné školy v hlavní soutěži vyhrávají licence výukového programu 

SMC eLearning

Místo konání soutěže - výrobní závod společnosti SMC ve Vyškově

Vítězná trofej

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
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Účastníci ročníku 2019

Stříbrný píst SMC 2019
Každá cesta vede do Vyškova! :-) 

Zeměpisná 
šířka S

Zeměpisná 
délka V

Město Vzdálenost (km) Latitude N Longitude E
1 Domažlice 383,0 1 Domažlice 49,440707 12,929834 295,3
2 Poprad - Matejovce 329,0 2 Plzeň 49,747742 13,377525 266,6
3 Plzeň 328,0 3 Poprad - Matejovce 49,081568 20,327310 242,9
4 Zlaté Moravce 282,0 4 Praha 50,087465 14,421254 206,2
5 Praha 239,0 5 Zvolen 48,576348 19,128539 174,0
6 Zvolen 232,0 6 Zlaté Moravce 48,383333 18,400000 142,8
7 Kysucké Nové Město 192,0 7 Kysucké Nové Město 49,306274 18,785370 129,6
8 Nižná 169,3 8 Karviná 49,854272 18,541656 128,4
9 Karviná 164,0 9 Bratislava 48,135909 17,159744 127,5

10 Bratislava 158,0 10 Ostrava 49,834914 18,282008 111,3
11 Ostrava 138,0 11 Frýdek-Místek 49,685635 18,348342 107,5
12 Opava 134,0 12 Jihlava 49,396064 15,590307 102,9
13 Frýdek-Místek 133,0 13 Opava 49,932438 17,901184 97,6
14 Lanškroun 128,0 14 Nižná 48,527949 17,653441 96,1
15 Jihlava 120,3 15 Trenčín 48,898380 18,063144 88,2
16 Trenčín 112,0 16 Žďár nad sázavou 49,562901 15,939192 83,0
17 Žďár nad sázavou 110,0 17 Lanškroun 49,912436 16,611854 75,9
18 Myjava 93,1 18 Myjava 48,754035 17,565022 71,4
19 Hranice 82,0 19 Hranice 49,548233 17,734654 61,1
20 Přerov Havlíčkova 54,0 20 Přerov Kouřílkova 49,448812 17,462118 38,5
21 Přerov Kouřílkova 54,0 21 Přerov Havlíčkova 49,450230 17,449871 37,8
22 Blansko 35,0 22 Brno 49,192244 16,611338 29,7
23 Brno 34,0 23 Kroměříž 49,298419 17,392980 28,6
24 Kroměříž 34,0 24 Blansko 49,362129 16,645061 27,3

Vzdálenost - vzdušnou čarou od Vyškova
Dojezdová vzdálenost (km)

Město
Vzdálenost 

(km)

Lorem ipsum

Latitude N Latitude NLongitude E Latitude N

Domažlice

Frýdek-Místek

Poprad - MatejovcePoprad - Matejovce

NižnáNižná

Karviná

Kroměříž

Zlaté MoravceZlaté Moravce

Trenčín

Lanškroun Opava
Ostrava

Plzeň

ZvolenZvolen

Kysucké Nové MěstoKysucké Nové Město

Praha

Žďár nad Sázavou

BratislavaBratislava

MyjavaMyjava

Liberec

Olomouc

Vyškov

Hranice

Jihlava Kroměříž
Přerov 

Žďár nad Sázavou

Zlín

Blansko

Brno
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Správná příprava na soutěžní klání musí samozřejmě obsahovat i taktickou přípravu. Jsme rádi, že pravidla soutěže umožňují volbu různé 
taktiky, jak absolvovat dané úlohy. Každý soutěžní tým se může takticky rozhodnout, která cesta je pro něj výhodnější. Jeden příklad za 
všechny. Pokud si nejsem jistý(á), je lepší se snažit dokončit úlohu s nápovědou, která znamená bodovou srážku? Pokud se nám následně 

podaří celý soutěžní úkol v daném kole vyřešit jako první, můžeme získat bonusový bod za rychlost...

Několik obrázků z přípravy soutěže:

Soutěž „Stříbrný píst SMC“ klade velký důraz na stejné startovní podmínky pro všechny studenty a plnou transparentnost při přípravě, 
realizaci a hodnocení úloh. Proto se společnost SMC rozhodla v rámci dotace soutěže garantovat bezplatný nárok na získání knihy 
„SMC — Základy průmyslové automatizace,” která může být základním zdrojem pro přípravu na soutěž. Dále mají studenti k dispozici plně 
funkční, časově omezenou zkušební verzi programu SMC AutoSIM 200. Všechny komponenty, které budou součástí výukového panelu 
SMC Pneutrainer jsou předem publikovány včetně jejich obrázku a popisu. Pravidla soutěže jsou zveřejněna vždy minimálně s měsíčním 
s předstihem. Obtížnost disciplín je stanovena také na základě pravidelné komunikace s pedagogy. Tímto organizační tým ještě jednou 
děkuje pedagogům za podněty a zpětnou vazbu, které nám velice pomáhají při úspěšné realizaci soutěže.

Transparentnost  Rovné startovací podmínky

Základní principy soutěže

Golden rules of Silver piston

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, umět se rozhodnout, zvolit správnou taktiku, stát si za svým rozhodnutím a za svými 

výsledky, to vše ve vysoce konkurenčním prostředí mezinárodní soutěže.

Čas  Odpovědnost

Je mnoho způsobů jak dojít k cíli. Stejně tak může existovat více způsobů, jak vyřešit zadaný úkol. V tom je také kouzlo soutěže „Stříbrný 
píst SMC!“

   

Kreativita

Taktika

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 i přes vysoké tempo, ve 
kterém se celá soutěž odehrává, prostoru pro legraci během soutěže v jakémkoliv smyslu bylo a doufáme, že i v budoucnu bude, plno.

   

Legrace ;-)
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V tomto roce jsme udělili celkem 3 sady trofejí:

• Trofeje za vítězství v hlavní soutěži
• Trofeje národních šampionů pro nejlepší tým z každé země
• Trofeje pro vítěze doplňkové soutěže v programování

Stříbrný píst SMC - Konečné výsledky ročníku 2018 / 2019

Vítězové hlavní soutěže “Stříbrný píst SMC 2019”:

1. místo, Národní šampion pro Českou republiku

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava
vedoucí soutěžního týmu Mgr. Jiří Pohludka

2. místo

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
vedoucí soutěžního týmu Ing. Rudolf Voráček, Ing. Zdeněk Holemář

3. místo

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
vedoucí soutěžního týmu Bc. Ludvík Kochaníček

Národní šapion pro Slovenskou republiku

Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava
vedoucí soutěžního týmu Ing. Kornel Lisý

Vítězové doplňkové soutěže “programování jednoúčelového stroje”:

1. místo

Střední průmyslová škola Karviná
vedoucí soutěžního týmu Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

2. místo

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
vedoucí soutěžního týmu Ing. Rudolf Voráček, Ing. Zdeněk Holemář

3. místo

Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava
vedoucí soutěžního týmu Ing. Kornel Lisý

Rok 2018

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
vedoucí soutěžního týmu Bc. Ludvík Kochaníček

Vítězové minulých ročníků

Rok 2018

Střední škola průmyslová a umělecká Opava
vedoucí soutěžního týmu Ing. Jiří Miekisch

Rok 2018

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek-Místek
vedoucí soutěžního týmu Ing. Jiřina Beňová

Gratulujeme vítězným týmům!

Ostatním týmům patří uznání za reprezentaci své školy a automatizace!



14 15Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
© 2019 SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

A jak hodnotí soutěž studenti?

Příjemná atmosféra, 
skvělé občerstvení, 
výborně připravená 
stanoviště..

Celkové hodnocení soutěže studenty:

92%

8%

0%
Odpověď na otázku “Jak byste celkově ohodnotili tuto soutěž“:

• 92% procent studentů udělilo soutěži pozitivní hodnocení, z toho 46% vynikající, 46% velmi dobré
• 4 studenti udělili soutěži neutrální hodnocení (dobrá) 
• Žádný ze studentů neudělil soutěži negativní hodnocení (špatný, nebo velmi špatný dojem ze soutěže)

Zdroj dat - dotazník vyplněný studenty na konci soutěže

Studenti a jejich hodnocení soutěžních disciplín:

Odpověď na otázku “Jaká byla náročnost soutěžních disciplín?”:

Pneutrainer (pneu i elektro)

AutoSIM

Identifikace + Čtení technické dokumentace, montáž prvku

Test všeobecných znalostí

Programování jednoúčelového stroje

61 b.
56 b.

63 b.

72 b.
72 b.

0 bodů
Velmi lehká

100 bodů
Velmi těžká

0 bodů
Velmi lehká

100 bodů
Velmi těžká

0 bodů
Velmi lehká

100 bodů
Velmi těžká

0 bodů
Velmi lehká

100 bodů
Velmi těžká

0 bodů
Velmi lehká

100 bodů
Velmi těžká

Každý student byl na konci soutěže byl požádán o vyplnění krátkého dotazníku v kterém jsme se ptali na to, jak je spokojený se soutěží, 
jejím zázemím a průběhem. Souhrn jejich odpovědí uvádí následující dvoustrana:

Již v ročníku 2017 / 2018, kdy studenti byli poprvé požádání o zpětnou vazbu, bylo dosaženo podobného výsledku. Tím je průměrné  
hodnocení náročnosti soutěžních úkolů v rozmezí “přiměřená (50 b.)” až “těžká (80 b.).” Stejný cíl zůstává i pro následující ročníky a to 
v obou rovinách. Jednou rovinou je stavět úlohy založené i na reálných aplikací, které řeší SMC se svými zákazníky. Druhou rovinou je 
držet úroveň náročnosti úkolů na takové úrovni, která bude hodnocena jako středně těžká až těžká. Protože bez odpovídající náročnosti 
se nedostaví patřičný soutěžní duch, jistá míra nervozity a napětí, vyvážená pocitem dobře odvedené práce, pokud student soutěžní úkol 
zdárně vyřeší.

Rozmezí, v kterém se 
snažíme stavět náročnost 

soutěžních úloh.

Hodnocení zázemí, informovanosti, organizátorů a atmosféry během soutěže:

(vynikající) 100% 
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v z
áv

odu

Zdroj dat - dotazník vyplněný studenty na konci 
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Rovné startovní podmínky pro všechny studenty a plnou transparentnost při přípravě, realizaci a hodnocení úloh. To je hlavní heslo naší 
soutěže. Proto má každá přihlášená škola bezplatný nárok na získání knihy „SMC Základy průmyslové automatizace“ nejenom pro 
soutěžící studenty. Všechny soutěžní úlohy jsou podložené teorií z této knihy. Dále mají studenti pro přípravu na soutěž k dispozici plně 
funkční, časově omezenou zkušební verzi programu SMC AutoSIM 200.

Přesně podle motta uvedeného na začátku této stránky dostal každý tým zcela jedinečnou možnost přípravy na nový soutěžní úkol 
“Programování jednoúčelového stroje.” Ta spočívala v zápůjčce setu elektropohonu s driverem a mikrokontrolérem, který byl odeslán 
již na začátku měsíce února každému soutěžnímu týmu. Ze zpětné vazby od většiny studentů můžeme uvést, že tato možnost byla 
pozitivně přijata a došlo tak k naplnění hlavního cíle soutěže - nadchnout pro průmyslovou automatizaci. 

EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA. Zkušenost je nejlepší učitelkou.

Příprava na soutěž

Samples & Fun for you!

 

Doprovodný program pro pedagogy

Bez podpory pedagogů by tato soutěž nemohla existovat. Jako malé 
poděkování byl i pro pedagogy připraven speciální program ve formě 
několika odborných seminářů.
Ihned po skončení seminářů jsme zahájili přípravu nových témat, 
abychom příští rok mohli nabídnout opět zajímavé informace z 
našeho oboru!

Pro ročník 2018 / 2019 dostala soutěž “Stříbrný píst SMC” vlastní webové stránky, které jsou 
dostupné na adrese:

http://www.smcengineering.cz/stribrnypist
(pro vstup je vyžadováno heslo, v případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese sales@smc.cz)

Od začátku září 2018 na této adrese mohli studenti a pedagogové sledovat novinky v soutěži, 
dozvědět se všechny potřebné informace včetně oficiálních propozic a pravidel soutěže. V den 
konání soutěže také mohli on-line sledovat svoje výsledky. Již nyní se pro tyto stránky chystá nový 
obsah a nové funkce, které budou uvolněné s novým ročníkem soutěže!

Webové stránky soutěže

www.smcengineering.cz

Pozvánka

Stříbrný píst SMC 2019 - Doprovodný program pro pedagogický doprovod

Velice si vážíme vaší podpory, kterou poskytujete svým studentům v rámci soutěže “Stříbrný píst SMC.”

Chtěli bychom, aby čas, který strávíte v SMC, byl přínosem i pro vaši profesi. Proto jsme v rámci doprovodného 

programu pro vás připravili sérii odborných přednášek. Ty by měli ukázat několik směrů, kterými se budou ubírat 

pneumatické systémy v příštích letech, stejně tak řešení z oblasti hospodárného provozu pneumatických systé-

mů. Součástí doprovodného programu je samozřejmě také možnost zúčastnit se prohlídky výrobního závodu s 

odborným výkladem.

Celý harmonogram seminářů jsme se snažili přizpůsobit tak, aby jste stále měli možnost být v kontaktu se svými 

studenty a sdílet spolu s nimi soutěžní atmosféru.

Časový harmonogram doprovodného programu pro pedagogický doprovod, 20. 3. 2019, SMC Vyškov

  8:00 až 9:00 - Registrace do soutěže (hala 1, vchod označený RECEPCE)

  9:00 až 9:10 - Zahájení soutěže (společně pro všechny, hala 1, přízemí, vpravo od recepce)

  9:15 - zahájení prvního soutěžního kola (pouze pro studenty)

  9:30 až 10:45 - Seminář - Budoucnost pneumatických systémů, SIF-400 - hala 1, 1. patro

11:15 až 12:30 - Prohlídka závodu (pro nahlášené pedagogy)

11:15 až 12:30 - Panelová diskuze - spolupráce odborných škol a průmyslu

12:30 až 13:15 - Oběd pro pedagogický doprovod, jídelna, hala 2

13:30 až 14:00 - Seminář - SMC Zákaznické Služby - Oblasti inovativních řešení - hala 1, 1. patro

od 14:05 - společně se studenty - zpracování a vyhlášení výsledků soutěže - hala 1, přízemí

15:00 - předpokládaný termín ukončení soutěže
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  Důležité:
Materiály a prezentace ze seminářů jsou dostupné na stránkách soutěže

http://www.smcengineering.cz/stribrnypist
(pro vstup je vyžadováno heslo, v případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese sales@smc.cz)
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