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Ministr chce kybernetizaci průmyslu
V polovině srpna navštívil Vysočinu vicepremiér a ministr průmyslu a
obchodu Karel Havlíček. Jeho první
zastávka byla u nás ve Žďáře.
Se starostou Martinem Mrkosem
a zástupci společností z oblasti automatizace Jiřím Kabelkou (DEL a.s.)
a Tomášem Vránkem (ICE Industrial
Services a.s.) jednali o budoucím rozvoji zdejší průmyslové zóny.
Ministr Karel Havlíček rozebíral
podporu technologických firem z oboru automatizace a robotizace. Debata směřovala k zapojení českých firem
do rozvoje jaderné energetiky a k problematice kybernetické bezpečnosti. S ředitelem VOŠ a SPŠ Žďár nad

Sázavou Jaroslavem Kletečkou hovořil ministr o možnostech škol ve výuce technických oborů. Ocenil kvalitní
spolupráci průmyslovky s firmami ve
městě.
Na otázku ŽN, zda z ministerské
schůzky vyplynuly nějaké zajímavé
skutečnosti pro žďárskou průmyslovou zónu a zdejší zaměstnanost, starosta města Martin Mrkos uvádí, že se
s ministrem Havlíčkem bavili také o
připravovaném rozšíření průmyslové
zóny Jamská.
„Dohodli jsme se na spolupráci města a
CzechInvestu a na konzultacích s Ministerstvem průmyslu a obchodu při administrativě a budování nové průmyslové
VICEPREMIÉR a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček byl hostem na
žďárské radnici. Řeč byla o průmyslové zóně.
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zóny,“ říká starosta Mrkos.
On sám fandí průmyslu 4.0. „V jeho
rozvoji vidím budoucnost práce v našem
městě. Je to přesně to, co potřebujeme –
práce s vysokou přidanou hodnotou a
dlouhodobou perspektivou. Jsem rád, že
tady ve Žďáře máme firmy, které jsou
v tomto odvětví na špičce,“ vítá starosta. Dodává, že město se snaží firmám
vytvářet podmínky, aby zde svůj byznys rozvíjely a zaměstnávaly vzdělané
odborníky.
„Ostatně právě firmy z oblasti průmyslu 4.0 jsou ty, které mají naplnit vizi
pana ministra o Česku jako technologické a inovační velmoci,“ říká k proběhlé
schůzce starosta Martin Mrkos.

Co je průmysl 4.0

� Průmysl 4.0 zvaný také čtvrtá prů-

myslová revoluce počítá s trendem digitalizace, automatizace výroby a změny
na trhu práce.
Základem jsou „chytré továrny“ využívající kyberneticko-fyzikální systémy,
které převezmou opakující se a jednoduché činnosti od lidí.
Od metod a nástrojů průmyslu 4.0 se
očekávají úspory času, peněz a zvýšení
flexibility firem. Protože robotické systémy nahradí lidskou sílu nebo pracovníky s nižší kvalifikací, s průmyslem 4.0
souvisí i změna pracovního trhu. Výzvou
pro odborné školství je tedy připravovat
digitálně gramotné absolventy s vyšší
technologickou kvalifikaci.
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