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Vážení čtenáři,

přípravy na Stříbrný píst SMC, odbornou soutěž 
pro studenty středních škol, má každý rok několik 
opakujících se kroků. Jedním z  nich je příprava 
soutěžního zadání. To vzniká vždy minimálně 
s  dvouměsíčním předstihem. Po několikanásobné 
kontrole a  odborné oponentuře se finální verze 
zadání vytiskne a  zalepí do obálek. Ty jsou do 
začátku soutěže pečlivě uschovány a nakonec je až 
v den soutěže rozlepují soutěžící studenti.

Avšak obálky pro letošní ročník zůstaly zalepeny 
o  celých 825  dní déle. Tedy o  dobu, kdy vlivem 
opatření pro zastavení šíření koronaviru nebylo 
možné Stříbrný píst SMC uspořádat.

Proto je pro nás vlekou radostí konstatovat, že 
dne 15. 6. 2022, o celých 825 dní později než bylo 
původně plánováno, úspěšně proběhl v  krásných 
a  také velmi inspirujících prostorech výrobního 
závodu společnosti SMC ve Vyškově pátý ročník 
mezinárodní soutěže Stříbrný píst SMC.

Více než tříletá nucená odmlka mezi čtvrtým 
a  pátým ročníkem naštěstí nic nezměnila na 
charakteru a  vysoké oblibě naší soutěže. Za to 
bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem 
letošním 17 soutěžním týmům z  Česka i  ze 

Slovenska. Je to pro nás ta nejlepší zpětná vazba, 
že mise Stříbrného pístu SMC, kterou je podpora 
odborného vzdělávání, propojení škol s  praxí 
a  obecně podpora průmyslové automatizace je 
splněna.

Musíme také poděkovat všem školám, které se 
z  kapacitních důvodů způsobených netradičním 
červnovým termínem soutěže nemohly soutěže 
zúčastnit. Děkujeme za váš zájem! Pokud to bude 
příští rok epidemiologicky možné, rádi vás přivítáme 

na šestém ročníku soutěže. Doufejme, že to bude 
v  řádném termínu v  druhé polovině března  2023, 
při plnohodnotném ročníku soutěže Stříbrný píst 
SMC s kapacitou 60 škol z Česka a Slovenska.

Za celý organizační tým

Ing. Jiří Zavřel,  
Head of Engineering SMC CZ and SK

Úvodem
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Letošního ročník soutěže o Stříbrný píst SMC 2022 se zúčastnilo celkem 17 týmu z dvanácti škol z Česka a pěti škol ze Slovenska. Navíc jako pozorovatelé 
a potencionální účastníci dalších ročníků soutěž navštívili vyučující z několik dalších škol.

Tabulka ukazuje jména všech soutěžících škol v pořadí, které určilo losování uskutečněné týden před zahájením soutěže:

Soutěžní týmy

Název školy Město

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava

SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov

Střední škola technická a gastromická Blansko

Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava

Spojená škola Nižná

Střední průmyslová škola na Proseku Praha

Střední škola průmyslová a umělecká Opava

Duálna akadémia Bratislava

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Liberec

Střední škola technická a ekonomická Brno

SPŠ,OA, JŠ Frýdek -Místek

Střední odborné učiliště Domažlice

Stredná priemyselná škola Myjava

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom

Střední průmyslová škola Hranice
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Soutěžní úkoly

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, 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 diagnostice funkce školicí linky FMS-200, rychlé odhalení a přesné popsání 
simulované závady. Jedná se o komplexní úlohu, která vyžaduje teoretická i praktické znalosti z  fyziky, teorie pneumatických systému, elektrických obvodů 
a řídicích systémů.

Formát soutěže
Mezinárodní soutěž pro studenty z České republiky a ze Slovenska, každou školu reprezentuje jeden dvoučlenný, nebo tříčlenný tým - v daný okamžik soutěží 
vždy pouze dva studenti, každý student musí absolvovat minimálně dvě disciplíny

Šest úloh tvořící hlavní soutěž
P1 Úloha Pneutrainer, návrh a stavba pneumatických obvodů 
P2 Úloha Pneutrainer, návrh a stavba elektropneumatických obvodů 
A1 Seminář AutoSIM, pneumatické a elektropneumatické obvody v simulačním software SMC AutoSIM 
A2 Úloha AutoSIM, pneumatické a elektropneumatické obvody v simulačním software SMC AutoSIM 
TEST Test všeobecných znalostí 
PO Identifikace pneumatických komponent, praktická úloha montáže pneumatického prvku podle dokumentace 
FMS Praktické úlohy se systémem FMS200

Doplňkový program v tzv. „Education & Fun“ zóně. Výukové panely a technické demonstrátory, které zábavnou formou představují vybrané technologie jako 
bezdrátovou komunikaci mezi systémy, nutnost zavádění řešení pro efektivní využívání energii a také technologie pro přesné polohování v 3D prostoru.

P1 / P2 A1 / A2 PO TEST FMS

Více informací k obsahu náplni 
soutěžních disciplín:

www.smcengineering.cz/stribrnypist

http://www.smcengineering.cz/stribrnypist
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Vítězný soutěžní tým: Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava
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Soutěžní klání bylo velice napínavé. Finální pořadí nebylo jasné do posledního kola. Na jeho konci jsme mohli s potěšením pogratulovat studentům z „Fajnorky“ 
- Stredné priemyselné školy strojnícké z Bratislavy. Bylo to tak poprvé, kdy vítězná trofej putovala na Slovensko! I odměna za druhé místo putovala na Slovensko 
do Stredné priemyselné školy Myjava. Na třetí příčce se umístili studenti ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky z Ostravy, kteří přijeli obhajovat 
vítězství své školy z roku 2019.

Stříbrný píst SMC, výsledky ročníku 2022

1. místo

Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava

2. místo

Stredná priemyselná škola, Myjava,

3. místo

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Stříbrný píst SMC, vítězové z minulých let:

Rok 2019 - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava 
Rok 2018 - Střední škola - Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž 
Rok 2017 - Střední škola průmyslová a umělecká, Opava 
Rok 2016 - Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek -Místek

Výsledky

Fotografie ze soutěže 
Fotografie smí být použity pouze ve spojení 
se Stříbrným pístem SMC, k jeho propagaci 

a informování o průběhu a výsledku soutěže.

https://1drv.ms/u/s!Ai25eXTXX3Pph9wT-SIF2gF1ok2SlA?e=GKYwCJ
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Ceny v soutěži

Jak ukazuje obrázek vlevo, hlavní trofej naší soutěže, „Stříbrný píst SMC“ dostala v tomto roce nový podstavec. Podstavec plasticky stylizuje logo naší soutěže, 
ruku, která drží vítěznou trofej. Ideový návrh nového podstavce vznikl jako společný projekt v oddělení engineeringu SMC Brno. Jeho konečná podoba je dílem 
zejména našeho kolegy ze zmíněného oddělení engineeringu Ing. Vlastimila Lakomého. Samotné „Stříbrné písty SMC“ pro první tři vítězné týmy byly vyrobeny 
ve výrobním závodě vy Vyškově.

Odměny
Diplom a věcné dary pro studenty na prvních třech místech 
Legendární trofej “Stříbrný píst SMC” pro vítězné školy 
První tři vítězné školy v hlavní soutěži vyhrávají licence výukového programu SMC eLearning

Celkové dotace pro ceny v letošním ročníku byla v hodnotě 55 000,– CZK

Mimo hlavní soutěžní program se mohli studenti zúčastnit také doplňkových soutěží, jaky byl například souboj s  časem na panelu AirRace, nebo hledání 
správného QR kódu v  zázemí soutěže a  odpovědi na technickou otázku. Mimořádně jsme udělili také speciální cenu pro studenta, který si hravě poradil 
s naprogramování modulu jednoduchého manipulátoru pomocí systému Arduino.

Soutež materiálně podpořilo i vydava-
telství BusinessMedia CZ, s. r. o., 
vydavatel Technického týdeníku, 
odborného polytechnického 
čtrnáctideníku s tradicí delší než 64 let.

Radko Svrdlin, generální manažer SMC Industrial Automation CZ s r. o., 
předává „Stříbrný píst SMC“ vítěznému týmu
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Hodnocení soutěže studenty

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.

Naší snahou je připravovat úlohy, která vychází z naší dennodenní praxe. Za 
každým zadáním je schováno mnoho praktický příkladů reálného nasazení. 
Zároveň se snažíme přizpůsobit náročnost disciplín tak, aby byly samotnými 
soutěžícími hodnoceny jako středně těžké až těžké. 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.

Velice nás těší, že se nám podařilo dosáhnout našich cílů, které jsme měli při 
tvorbě zadání pro letošní ročník. Jak také ukazuje následující graf zpracovaný 
na základě odpovědí soutěžících studentů:
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98% procent studentů udělilo soutěži 
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Doprovodný program pro pedagogický doprovod

Velice si vážíme podpory vedení škol a všech pedagogů, kteří připravili své studenty na soutěž a přijeli s nimi. Chtěli bychom, aby i pro pedagogický doprovod 
byl čas, který u nás stráví, přínosem pro jejich profesi. Proto i v letošním roce byla připravena série odborných přednášek, prohlídka výrobního závodu a panelová 
diskuze na téma dalšího propojování školství s praxí v dnešních podmínkách a zároveň požadavcích průmyslu na znalosti studentů.

Ještě jednou děkujeme za váš zájem, podporu i velice zajímavou diskuzi během celého soutěžního dne!

Krátké shrnutí bodů vzniklých během diskuze:

Nabídka pro bezplatné stažení materiálů pro výuku:
Zaregistrujte se do portálu instruktora na stránkách www.smctraining.com, 
kde získáte přístup k bezplatnému stažení například:

Animace zobrazující funkci pneumatických prvků 
Informační plakáty v různých jazycích včetně češtiny 
Záznamy školicích webinářů a další

Další nabídka SMC pro podporu výuky:
V rámci programu pro podporu výuky průmyslové automatizace nabídneme 
i ve školním roce 2022 / 2023 roce všem studentům prostřednictvím svých škol 
možnost získat bezplatně knihu „Základy průmyslové automatizace“ v českém, nebo 
slovenském jazyce. Jedná se již o páté vydání této knihy, která se používá nejen na 
středních školách, ale i na některých vysokých školách a také v mnoha firmách pro 
školení svých zaměstnanců.

Připravujeme na začátek školního roku také tisk výukových plakátů, nebo novou 
nabídku řezů prvků pro výuku.
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Stříbrný píst 2023 - pozvánka

Práce na přípravě Stříbrného pístu SMC 2023 začaly ještě před skončením ročníku 2022. Je stále mnoho vlivů, které stejně jako v minulých letech mohou ovlivnit 
termín následujícího ročníku. Přesto si vás dovolíme s předstihem pozvat na „Stříbrný píst SMC 2023.“ Kromě řádného termínu, který bude opět na začátku jara 
ale vypisujeme i na základě zkušeností z letošního ročníku náhradní termín v polovině června/Jún 2023.

Stříbrný píst SMC 2023 - řádný termín

21. 3. až 29. 3. 2023 - v závislosti na místě konání a kapacitě

V řádném termínu soutěž bude kapacita až 60 škol. Soutěž se uskuteční ve třech dnech v rozmezí mezi 21. 3. až 29. 3. 2023. Jeden soutěžní den bude 
probíhat na Slovensku, dva v Česku. Místo konání bude oznámeno nejméně 3 týdny před zahájením soutěže. Soutěžní týmy se mohou zúčastnit jakéhokoliv 
z vypsaných termínů. Soutěžní zadání, průběh soutěže i hodnotící komise budou ve všechny dny stejné. Výsledky se budou registrovat do jedné společné 
tabulky. Celkový vítěz bude známý až na konci třetího soutěžního dne.

Stříbrný píst SMC 2023 - náhradní termín

14. 6. a 15. 6. 2023 - v závislosti na kapacitě, která bude až 40 týmů

Náhradní termín se uskuteční, pokud nebude z epidemiologických, nebo i jiných důvodů uspořádat soutěž v řádném termínu. Kapacita pro náhradní termín 
bude maximálně 40 škol. Náhradní termíny by se uskutečnily výhradně v prostorách výrobního závodu SMC ve Vyškově.

Upozornění - výše uvedené plány vychází ze znalosti aktuální situace (06 / 2022) a jejich konečná podoba se může výrazně lišit. Není možné ani vyloučit úplné 
zrušení ročníku 2023, tak jak se již vlivem epidemie dvakrát stalo.

Příprava na soutěž
Abychom mohli zajistit rovné startovací podmínky pro všechny školy, opět již během podzimu dostanou školy nabídku na bezplatnou distribuci knihy „Základy 
průmyslové automatizace.“ Navíc připravujeme on  -line semináře pro soutěžící studenty a opět se nám vrátí soutěž v programování, proto každá přihlášená škola 
dostane zapůjčený vzorek elektrického pohonu na nácvik soutěžní disciplíny.
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Stříbrný píst SMC 2022, 15. 6. 2022 
Výrobní závod SMC Vyškov
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