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Silver piston SMC 

Poslání soutěže 

Mezinárodní soutěž "Stříbrný píst SMC" je určená pro studenty 2. až 4. ročníku středních technických 

škol, které mají v osnovách výuku automatizace, mechatroniky – obecně předměty spojené 

s obsahem soutěže. 

Cílem soutěže je podpořit výuku průmyslové automatizace. Formou soutěže studenty motivovat 

k dalšímu vzdělání nad rámec školních osnov a dát jim možnost porovnat svoje znalosti a zkušenosti 

v ostré konkurenci středních škol z Česka a ze Slovenska. 

Pořadatelé soutěže 

Soutěž je společně pořádána společnostmi SMC Industrial Automation CZ s.r.o. (Česko) a 

SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o. (Slovensko). 

Společnost SMC je výrobcem prvků pro průmyslovou automatizaci.  

Společnost SMC byla založena roku 1959 v Tokiu, v Japonsku, jako výrobce filtrů a filtračních vložek 

ze spékaného bronzu. Nepřetržitý vývoj pneumatických prvků až k sofistikovaným řešením 

průmyslové automatizace zajistilo SMC celosvětový úspěch. Důkazem je podíl 30% na globálním 

trhu. 

SMC je globálním lídrem trhu v oblasti průmyslové automatizace s pneumatickými a elektrickými 

systémy. Standardní portfolio zahrnuje 12 000 prvků s více než 700 000 variantami, od úpravy 

stlačeného vzduchu, přes ventily, pohony a elektronické prvky, až po prvky pro vakuum, což 

umožňuje vyhovět i nejnáročnějším požadavkům automatizace. 

Podpora soutěže 

Stříbrný píst Slovensko je pořádán pod záštitou: 

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV),  

který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. 
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Stříbrný píst SMC 2023 

6. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních škol 

Organizace soutěže 

3 soutěžní dny 

Datum Místo Země Adresa 

21. 3. 2023 Gbeľany Slovensko 

Areál Školicího centra KIA 

Do hrbov 175 

013 02 Gbeľany 

23. 3. 2023 Kuřim Česko 

Areál výzkumného a inovačního centra 

Intemac Solutions s.r.o. 

Blanenská 1288 

664 34 Kuřim 

29. 3. 2023 Praha Česko 

Hotel Duo 

Teplická 492 

190 00 Praha 9 

 

• Každou školu reprezentuje jeden tříčlenný tým + pedagogický doprovod, nominace studentů je 

plně v rukou školy. 

• V každé disciplíně budou soutěžit vždy 2 studenti, třetí student bude mít v daný čas volno. 

Každý student se musí zúčastnit minimálně dvou soutěžních kol. 

• Doprovodného programu a doplňkových soutěží a výzev mimo hlavní program se mohou 

účastnit všichni studenti. 

• Na přání školy je možné nominovat pouze 2 studenty do soutěže. V tom případě může být 

soutěžní tým v drobné nevýhodě, protože studenti se budou muset zúčastnit všech soutěžních 

disciplín. 

• Při volné kapacitě je možné nominovat až tři týmy z jedné školy. Týmy z jedné školy se musí 

účastnit pouze jednoho soutěžního dne a musí být zařazeny do stejné soutěžní skupiny. Pokud 

není možné tyto podmínky splnit, není účast dalšího soutěžního týmu možná. 

• Soutěžní zadání, průběh soutěže i metodika hodnocení jsou ve všech dnech identické. Výsledky 

se budou registrovat do jedné společné tabulky. 

• Soutěžní týmy se mohou zúčastnit jakéhokoliv z vypsaných termínů. 

• Celkový vítěz soutěže bude znám až po třetím soutěžním dni. 
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Silver piston SMC 

Průběh soutěžního dne 

Průběh soutěžního dne bude probíhat podle harmonogramu na obrázku: 

P1 

Úloha Pneutrainer, pneumatické obvody  

P2 

Úloha Pneutrainer, elektropneumatické 

obvody  

ASIM 

Úloha AutoSIM, pneumatické a 

elektropneumatické obvody  

TEST 

Test všeobecných znalostí 

PO 

Identifikace pneumatických komponent 

MAP 

Praktické úlohy se systémem MAP200 

Více informací k popisu úloh 

a bodování naleznete na 

straně 11 a dále. 

 

Mimosoutěžní program 

Soutěž v programování jednoúčelového 

stroje, soutěž o hodnotné ceny 

HR okénko: zkuste si pracovní pohovor 

nanečisto se zkušenými HR 

specialistkami 

FUN Zóna: SMC šachy, AirRace, foto 

koutek, Signatuře Wall 

 

Poznámka 

Rozlosování týmu proběhne dne 8. 3. 

2023. 

Jeho průběh bude vysílaný online, 

následně bude výsledek slosování 

zveřejněný v aktualizované verzi těchto 

pravidel na 

www.smcengineering.cz/stribrnypist. 

 

www.smcengineering.cz/stribrnypist
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Zveřejnění soutěžních výsledků 

Zveřejnění výsledků soutěže 

Společnost SMC bude na svých internetových stránkách, stránkách soutěže a ostatních materiálech 

dokumentujících průběh soutěže veřejně publikovat pouze umístění na prvních 3 místech v hlavní 

soutěži a také národní vítěze. Pořadí na 4. a dalším místě v jakékoliv soutěži nebude zveřejňováno. 

 

Výsledky live 

Každý účastník tak bude mít možnost sledovat během daného soutěžního dne svoje aktuální bodové 

hodnocení nejen na společné obrazovce v soutěžním zázemí, ale i v době přestávek na svém 

mobilním zařízení.  

Tento portál bude s ohledem na předchozí odstavec „Zveřejnění výsledků soutěže“ otevřený pouze 

v den konání soutěže pro týmy, které v daný den soutěží. 

Týmy, které se zúčastní druhého dne soutěže nebudou mít od organizátorů informaci, kolik bodů 

získaly týmy, které soutěžily v prvním soutěžním dni. Tyto informace nedostanou ani na konci 

soutěžního dne. 

Týmy, které se zúčastní třetího dne soutěže nebudou mít od organizátorů informaci, kolik bodů získali 

týmy, které soutěžily v prvním ani v druhém soutěžním dni. Důvodem je zabránit handicapu týmů, 

které se soutěže zúčastní jako první a nemohou se motivovat, aby dosáhly ještě lepších výsledků, 

pokud by znaly výsledky z dalších soutěžních dnů. 

 

Celková tabulku se všemi výsledky bude zveřejněna v poslední den soutěže, tj. 29. 3. v 15 

hodin. Tento přenos bude vysílán i online, aby se mohli připojit i týmy, které soutěžily 

v předešlých dnech. 
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Silver piston SMC 

FAQ – často kladené dotazy 

Pro koho je soutěž určena? 

Soutěže je primárně určena pro studenty středních odborných škol, kteří mají v osnovách zařazenou 

výuku automatizace, mechatroniky – obecně předměty spojené s obsahem soutěže. Minulých ročníků 

se s velmi dobrými výsledky zúčastnili i studenti oborů informatika, elektrotechnika, nebo doprava. 

Jak se můžeme přihlásit? 

Pomocí online formuláře na www.smcengineering.cz/stribrnypist, registrace je otvřena od 18. 1.2023 

do 3. 2. 2023 23:59 hodin. 

Jaké náklady bude hradit škola? 

Každá škola hradí pouze náklady spojené s dopravou, případným ubytováním týmu a osobní náklady 

spojené s vyučujícím, který tým provází.  

O co se soutěží? 

Především o prestiž, trofej Stříbrný píst SMC, věcné ceny a v neposlední řadě i o licence e-

learningových kurzů pro vaše školy a další hmotné dary pro školy. 

Jak je zajištěno stravování? 

V průběhu celého dne bude pro všechny účastníky i jejich doprovod zajištěno drobné občerstvení a 

oběd. Občerstvení je hrazeno společností SMC. 

Může být více týmů z jedné školy? 

Ano, při volné kapacitě je možné nominovat až tři týmy z jedné školy. Týmy z jedné školy se musí 

účastnit pouze jednoho soutěžního dne a musí být zařazeny do stejné soutěžní skupiny. Pokud není 

možné tyto podmínky splnit, není účast dalšího soutěžního týmu možná. V případě většího zájmu je 

důležitý čas registrace. 

 

 

Jaké výukové prostředky by měla mít škola k dispozici pro praktickou část soutěže? 

Doporučujeme, aby příprava studentů probíhala na trenažérech Pneutrainer-200/400 nebo jim 

podobných zařízeních a také pomocí simulačního programu Autosim-200. Pokud tento software 

nemáte, můžete ho zdarma stáhnout na našem portálu www.smctraining.com a zdarma používat po 

dobu 40 dní: 

Pneutrainer: http://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/1098 

AutoSIM: http://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/335 

Jaký zdroj informací použít pro přípravu studentů pro teoretickou část soutěže? 

Teoretická část soutěže se skládá z obecných otázek z matematiky, fyziky, pneumatických systémů, 

nebo základů elektrotechniky. Všechny otázky jsou vychází z informací z online e-learningového 

kurzu eLearning-200. 

http://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/313 
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Zároveň doporučujeme všem studentům, i těm co nesoutěží, navštívit online Akademii Stříbrného 

pístu. Akademie bude spuštěna ihned po uzavření registraci. Akademii mohou navštěvovat všichni 

studenti nebo i pedagogičtí pracovníci z dané školy. 

Dále může každý studen získat výukovou knihu SMC Základy Automatizace. Každá škola si může 

bezplatně objednat její výtisky. 

Jedná se o týmovou soutěž? 

Ano, soutěžní tým tvoří dva, nebo tři studenti studenti, kteří jsou doprovázeni pedagogem. V případě 

tříčlenného týmu soutěží vždy pouze dva studenti, a každý student se musí zúčastnit minimálně dvou 

disciplín.  

Kdo by měl studenty doprovázet? 

Doporučujeme, aby soutěžní tým doprovázel vyučující, který se podílel na přípravě soutěžního týmu. 

V jakém jazyce bude zadání? 

I když si myslíme, že čeština a slovenština si mají stále velmi blízko a nebylo by to nutné, tak v rámci 

stejných startovacích podmínek budou všechna zadání soutěžních úkolů připravena ve slovenském 

i českém jazyce.  

Co na mě čeká při registraci? 

Jakmile k nám přijdete bude pro vás samozřejmě kromě občerstvení, čaje a voňavé kávy čekat i 

registrace, kde se dozvíte všechny potřebné informace. Prosím, respektujte čas registrace, který je 

do 9:00. Pokud se opozdíte, budeme se snažit na vás počkat, ale vzhledem k velkému počtu 

účastníků budou naše možnosti omezené. Děkujeme. 

Kdo je vítězem předchozích ročníků? 

První kolo soutěže proběhlo již v roce 2016, kdy zvítězil tým z SPŠ OA JŠ z Frýdku-. V následujících 

ročnících zvítězily týmy z SŠPU Opava (2017), SŠ-COPT Kroměříž (2018) a v roce 2019 tým 

reprezentující Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky.  

Ročníky 2020 a 2021 byly bohužel kvůli pandemii zrušeny.  

Vítězem ročníku 2022 byly studenti ze SPŠ strojnícka Bratislava. 

 

Více informací o soutěži včetně fotogalerie z minulých ročníků najdete na webové stránce: 

http://www.smcengineering.cz/stribrnypist 
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Silver piston SMC 

Odměny 

Hlavní cena: Stříbrný píst SMC – celkový vítěz 

Trofej určená pro celkového vítěze soutěže. 

 

Obrázek 1 Stříbrný píst SMC, trofeje pro druhé, první a třetí místo (zobrazeno zleva doprava) 

Celkovým vítězem se stává soutěžní tým, který v porovnání výsledků všech soutěžních týmů ze všech 

soutěžních dnů získal nejvyšší počet bodů. 

Podle stejného pravidla bude určeno pořadí soutěžních týmů na druhém a třetím místě. I pro tyto 

týmy bude připravena trofej. 

 

Diplom: Stříbrný píst SMC – Národní vítěz ČR 

Nejlepšímu týmu z České republiky bude udělen diplom Národního vítěze, nejlepší tým z Česka. 

Podobně budou oceněny i týmy na druhém a třetím místě. 

 

Diplom: Strieborný piest píst SMC – Národný víťaz SR, Skills Slovakia 

 

Věcné dary 

Kromě výše uvedených ocenění budou pro jednotlivé 

soutěžící, tak i pro jejich školy připraveny věcné dary 

v celkové hodnotě přesahující 100.000, - CZK. 
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Organizační tým, Garanti soutěže 

Ing. Jiří Zavřel 

Hlavní organizátor soutěže 
Garant pro Stříbný píst SMC Česko  

Head of Engineering CZ 
+420 603 528 216, j.zavrel@smc.cz 

 

Tomáš Šomják  

Hlavní organizátor soutěže 
Garant pro Strieborný piest SMC Slovensko 

Head of Internal Operations SK (Engineering, zákaznický servis, logistika) 
+421 918 496 372, t.somjak@smc.sk 

 

Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. 

Garant soutěžních zadání 

Engineering support 
p.belohradsky@smc.cz 

 

MgA.Hana Wichová 

Organizace a PR 

Office manager SMC Brno 
+420 733 161 308, h.wichova@smc.cz 

Ing. Veronika Pernicová – organizace, komunikace 

Ing. Michaela Rajfová – organizace, program pro vyučující 

 

Organizační tým – soutěžní úlohy 

Jméno příjmení Oddělení Úloha 

Filip Běhounek Customized Services Specialist SMC CZ ASIM 

Kristian Kavuliak Field Technical Support SMC SK  ASIM 

Ondřej Šibal Field Technical Support SMC CZ  ASIM 

Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. Engineering Support Specialist SMC CZ, CSMA P1 + P2 

Ing. Vlastimil Lakomý Engineering Support, SMC CZ  P1 + P2 

Marek Strojil Customized Services Specialist SMC CZ P1 + P2 

Ing. Ivana Štrauchová Field Technical Support SMC SK TEST 

Ing. Michaela Rajfová Office Management (OM) TEST / ORG 

Ing. Jiří Hudec Engineering Support, Team lead Mechanics, SMC CZ  PO 

Ing. Petr Čečák Customized Services Specialist SMC CZ PO 

Martin Holonka Application Field Engineer SMC SK PO 

Ing. Matej Ottava Team Lead Engineer Car Project SMC SK & CEE PO 

Jan Šigut Engineering Support Specialist SMC CZ MAP 

Ing. Radek Starý Application Field Engineer SMC CZ MAP 

Ing. Jakub Haluza Field Technical Support SMC SK  MAP 

Ing. Bronislav Blaha Engineering Support, Team lead Electronics, SMC CZ PROG 

Ing. Martin Škranc Engineering Support SMC CZ PROG / MAP 

Ing. Martin Janáček Engineering Support Specialist SMC CZ PROG 

Ing. Veronika Pernicová Sales Assistant FUN / ORG 

Ing. Tomáš Koba Field Technical Support SMC SK náhradník 

Marek Tomovič Field Technical Support SMC CZ  náhradník 
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Silver piston SMC 

  

Stříbrný píst SMC 2023 
Pravidla soutěžních úkolů 

Poslední aktualizace: 18. 1. 2023 

Aktuální verze pravidel je zveřejněna vždy na 

www.smcengineering.cz/stribrnypist.  

Poslední úprava pravidel je možná nejpozději 10 dní před začátkem 

prvního soutěžního dne daného ročníku. 
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Studenti soutěží v pěti soutěžních disciplínách. Pouze výsledky z těchto disciplín se počítají do 

celkového hodnocení soutěže a rozhodují a tom, kdo získá trofej Stříbrný píst SMC: 

1) Návrh a realizace pneumatických a elektro-pneumatických systémů na trenažérech 

Pneutrainer 200/400 

 

Obrázek 2 SMC Pneutrainer 

2) Návrh a realizace pneumatických a elektro-pneumatických systémů pomocí simulátoru 

AutoSIM-200 

 

Obrázek 3 Software SMC AutoSIM 

3) Znalostní testy vycházející z online e-learningového kurzu eLearning-200 a skript SMC Základy 

průmyslové automatizace, 5. vydání / Základy priemyselnej automatizácie, 2. vydanie 

   

4) Identifikace pneumatických a elektropneumatických prvků doplněná o praktický úkol 

5) Praktické úlohy se systémem MAP200 

  

Obrázek 4 Ukázka prvků SMC 
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Silver piston SMC 

Podrobná pravidla soutěže 

 Soutěžní úloha Pneutrainer bude mít 2 kola, každé bude trvat 20 minut. 
Ostatní úlohy budou jednokolové, každé kolo bude opět trvat 20 minut. 
 

 Protože chceme, aby nejdůležitějšími disciplínami byly Pneutrainer, MAP a AutoSIM, bude bodový 

zisk v jednotlivých disciplínách korigován daným koeficientem. 

 

Koeficienty soutěžních disciplín jsou nastaveny takto: 

 

Pneutrainer, MAP, AutoSIM: 3 

Testy, Identifikace:  2 

 V každém kole hodnotitel disciplíny udělí soutěžnímu týmu 0-90 bodů. Deset bodů získá tým, který 

bez chyby splní celé zadání v nejrychlejším čase daného kola, nebo odevzdá výsledky 

testů/identifikace jako první v rámci kola. V soutěži MAP je možné získat 0-100 bodů, bonusové body 

za rychlost nebudou udělovány. 

 

 Příklad hodnocení 

Soutěžní tým A dosáhl následujících výsledků: 

 

P1 – Pneutrainer 1. kolo:  70 bodů 

P2 – Pneutrainer 2. kolo:  30 bodů 

ASIM – AutoSIM  100 bodů 

MAP    90 bodů 

TEST – Test:   40 bodů 

PO – Identifikace:  70 bodů 

CELKEM: ((70+30) *3) + ((100+90) *3) + (40*2) + (70*2) = 300 + 570 + 80 + 140 = 1090 bodů 

 Příklad hodnocení 

Soutěžní tým B dosáhl následujících výsledků: 

 

P1 – Pneutrainer 1. kolo:  10 bodů 

P2 – Pneutrainer 2. kolo:  40 bodů 

ASIM – AutoSIM:  40 bodů 

MAP    50 bodů 

TEST – Test:   90 bodů 

PO – Identifikace:  10 bodů 

CELKEM: ((10+40) *3) + ((40+50) *3) + (90*2) + (100*2) = 150 + 270 + 180 + 200 = 800 bodů 

 Maximální bodový zisk ze všech disciplín je 1600. 

 Pokud dva (nebo více týmů) získá stejný celkový počet bodů, na vyšším místě se umístí tým, který 

dosáhl většího součtu bodů za disciplíny P1, P2, MAP, ASIM. 

 Pokud i ve výše uvedeném případě dojde k bodové shodnosti, na vyšším místě se umístí tým, který 

dosáhl lepšího výsledku ve finálním rozstřelu. Soustava 5 otázek, odpovídá tým, který se dříve 

přihlásí, kladná odpověď znamená plusový bod, špatná odpověď bod pro konkurenční tým. Tým 

s větším počtem bodů vyhraje. 

 Soutěže se zúčastní 17 týmů. Jednotlivá soutěžní kola i disciplíny budou probíhat současně podle 

rozpisu. Po skončení soutěžního kola, které potrvá 12-20 minut, následuje 10minutová přestávka a 

týmy se následně přesunou k další disciplíně. 

 KAŽDÝ TÝM JE ZODPOVĚDNÝ ZA VČASNÝ PŘÍCHOD NA STANOVIŠTĚ, POKUD SE TÝM 
OPOZDÍ, NEMÁ NÁROK NA NÁHRADU ZMEŠKANÉHO ČASU.   
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Časový rozpis jednotlivých disciplín. 

Časový harmonogram soutěže:  

 

Tabulka 2 Stříbrný píst SMC 2023 - časový harmonogram 
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Silver piston SMC 

Vysvětlivky: 
P1 Úloha Pneutrainer, pneumatické obvody  

P2 Úloha Pneutrainer, elektropneumatické obvody  

ASIM Úloha AutoSIM, pneumatické a elektropneumatické obvody  

TEST Test všeobecných znalostí 

PO Identifikace pneumatických komponent 

MAP Praktické úlohy se systémem MAP200 

 

Mimosoutěžní program: 

 Soutěž v programování jednoúčelového stroje, soutěž o hodnotné ceny 

 HR okénko: zkuste si pracovní pohovor nanečisto se zkušenými HR specialistkami 

 FUN Zóna: SMC šachy, AirRace, foto koutek, Signature Wall 

 

Skupina 1 až 4 

Soutěžící týmy budou rozřazeny do 4 skupin, tzn. každá skupina bude obsahovat maximálně 6 soutěžních týmů.  

 

Rozdělení do skupin bylo provedeno losem na online vysílání dne 8. 3. 2023. 
 

Rozdělení do skupin: bude doplněno po losování 

Datum Místo Tým č. Skupina Škola 

21. 3. 
2023 

Gbeľany 

1 

Skupina 1 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7 

Skupina 2 

 

8  

9  

10  

11  

12  

13 

Skupina 3 

 

14  

15  

16  

17  

18  

19 

Skupina 4 

 

20  

21  

22  

23  

24  
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Datum Místo Tým č. Skupina Škola 

23. 3. 
2023 

Kuřim 

1 

Skupina 1 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7 

Skupina 2 

 

8  

9  

10  

11  

12  

13 

Skupina 3 

 

14  

15  

16  

17  

18  

19 

Skupina 4 

 

20  

21  

22  

23  

24  

 
 

Datum Místo Tým č. Skupina Škola 

29. 3. 
2023 

Praha 

1 

Skupina 1 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7 

Skupina 2 

 

8  

9  

10  

11  

12  

13 

Skupina 3 

 

14  

15  

16  

17  

18  

19 

Skupina 4 

 

20  

21  

22  

23  

24  
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Silver piston SMC 

Body v disciplínách 

 

 Disciplíny 1 a 2 (Pneutrainer – P1 a P2 + AutoSIM – ASIM):  

Úkol pro dané soutěžní kolo se skládá ze tří částí/úrovní: základní, pokročilé a expertní.  

Soutěžní tým dostane před začátkem kola 3 obálky se zadáním úlohy nadepsané: „1 – základní 

zadání“, „2 – pokročilé zadání“, „3 – expertní zadání“.  

 

Po zahájení kola otevře obálku nadepsanou „1 – základní zadání“ v níž najde zadání úkolu, který 

realizuje. Po jeho dokončení tým zvedne své ruce a přivolá hodnotitele ke kontrole. Hodnotitel po 

kontrole buď umožní, nebo neumožní otevřít další obálku a realizovat další fázi úkolu.  

 

Ke každé fázi úkolu budou k dispozici obálky s nápovědou nadepsané: „1 – základní zadání: 

Nápověda A“, „1 – základní zadání: Nápověda B“ apod. Po otevření obálky s nápovědou dojde 

k odečtení deseti bodu z dosaženého skóre.  

Výsledné skóre nemůže být záporné.  

 

Hodnotitel vždy posoudí každou ze tří částí úkolu samostatně a oboduje ji v rozmezí 0-30 body. Tým, 

který splní všechny tři fáze úlohy nejrychleji v daném kole, získá jeden bonusový bod. Maximální 

počet bodů je 100. Fotografie a popis prvků je dostupný v na následující straně a dále v tomto 

dokumentu. 

 Disciplína 3 (TEST):  
V disciplíně TEST čeká na tým během jednoho kola 100 otázek, z toho 20 bude v anglickém jazyce, 
zbytek dle výběru v českém, nebo slovenském jazyce.  
Za každou správnou odpověď bude uděleno 0,9 bodu. Tým, který odevzdá test jako první v rámci 
kola, získává 10 bonusových bodů. Maximální počet bodů je 100. 

 
 Disciplína 4 (Identifikace): 

V identifikační fázi bude mít soutěžní tým před sebou 5 pneumatických nebo elektropneumatických 
prvků a ke každému z nich se budou vztahovat 3 otázky. Správná odpověď je ohodnocena hodnotou 
3 a 4 bodu. Maximální počet bodů je 50. V druhé části disciplíny bude nutné splnit praktický úkol. 
Jeho zadání bude zveřejněno až na začátku disciplíny. Praktický úkol je ohodnocen maximální 
hodnotou 40 bodů. Tým, který splní praktickou úlohu nejrychleji v daném kole, získá jeden bonusový 
bod. 
Špatné odpovědi nejsou postihovány odečtem bodu.  
Pro obě disciplíny platí, že vždy jen jedna odpověď je správná. 

 
 Disciplína 5 (MAP):  

V disciplíně MAP budou připravena 3 stanoviště se školicím systémem MAP.  
Tým s nejnižším číslem se postaví ke stanovišti číslo jedna, tým s vyšším číslem ke stanovišti číslo 2 
a tým s nejvyšším číslem ke stanovišti číslo 3. Číslo týmu vychází z losu a během soutěžního kola se 
nemění. Všechny otázky na všech stanovištích jsou tematicky identické, pouze každá stanoviště 
používá jiné komponenty.  
Na začátku disciplíny organizátor předvede linku ve funkčním stavu. Poté organizátor provede několik 
úprav, které povedou k tomu, že linka přestane pracovat. Úlohou studentů bude identifikovat příčinu 
poruchy. 
K dispozici budou mít studenti potřebnou dokumentaci, včetně schematického zobrazení 
pneumatických a elektrických obvodů. Při zodpovězení všech otázek = nalezení příčiny zastavení 
stroje = získává tým 100 bodů.  
Počet otázek je 6, z toho 4 otázky mají každá hodnotu 20 bodů a 2 otázky mají hodnotu 10 bodů. Pro 
identifikaci chyb nebude nutné používat nářadí nebo jiné nástroje.  
UPOZORNĚNÍ: Bez povolení a trvalého dohledu organizátorů není dovoleno se přibližovat a dotýkat 
se jakýchkoliv částí školicí linky MAP200. 
 
Popis školicího systému MAP je dostupný na www.smctraining.com. 
 

  

https://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/391
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Výbava systému SMC Pneutrainer 

(Obrázky jsou pouze ilustrační! V soutěži mohou být použity prvky, které nejsou uvedeny 

v seznamu! Pro ilustraci byly použity prvky Pneutrainer 400):  

Ručně ovládané ventily: 2 x 2/2, 2 x 3/2, 1 x 5/2 

   

Vzduchem ovládané ventily: 1 x 5/2 monostabilní, 1 x 5/2 bistabilní 

 

Elektricky ovládané ventily: 1 x 5/2 monostabilní, 1 x 5/2 bistabilní 

  

Pneumatické pohony: jednočinný kruhový válec, dvojčinný kruhový válec, škrticí ventily 
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Silver piston SMC 

 

Elektrický napájecí zdroj 24 VDC, podsvícená elektrická tlačítka 3x, elektrická relé 3x 

   

Jednotka úpravy vzduchu (ruční 3/2 ventil + Filtr-regulátor s manometrem) 

 

Pneumatické ventily s klasičkou pro určování koncové polohy pohonů, elektromechanický snímač 

koncové polohy s klasičkou 

  

Pneumatické logické členy AND a OR, ejektor s přísavkou 

  

Zpětný ventil, manometr, regulátor tlaku, pneumatický zámek, několikanásobný rozbočovač, rychlo-

odvzdušňovací ventil 

Kapacitní, indukční nebo optoelektronický snímač polohy, elektrický tlakový spínač 
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Zpětný ventil, manometr, regulátor tlaku, pneumatický zámek, několikanásobný rozbočovač, rychlo-

odvzdušňovací ventil 

      

Člen sestávající ze škrticího ventilu, malého vzdušníku a vzduchem ovládaného 3/2 ventilu. Toto 

zařízení zpožďuje pneumatický signál. 
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Silver piston SMC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMC Corporation 

Akihabara UDX 15F, 4-14-1 

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

Phone: 03-5207-8249 

Fax: 03-5298-5362 

 

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt 

Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl 

Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no 

Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl 

Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es 

Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro 

Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru 

Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk 

Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si 

Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es 

Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu 

Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch 

Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr  

UK  +44 (0)845 121 5122    www.smcpneumatics.co.uk    sales@smcpneumatics.co.uk 

 

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at 

Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be 

Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 

Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr 

Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz  

Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com  

Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee 

Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi 

France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr 

Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de 

Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr 

Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu 

Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie 

Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it 

Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv 

 

SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 

Hudcova 78a, CZ-612 00 Brno, www.smc.cz 

 

SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. 

Fatranská 1223, SK-013 01 Teplička nad Váhom, www.smc.sk 

Na printing service 
Verze 1.0 2023 
 

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozorněni, aniž by byl výrobce povinen o nich informovat. 

http://www.smc.cz/
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