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Tiskové sdělení ke slavnostnímu otevření Laboratoře virtuální reality na FSI VUT v 

Brně 

Dne 14. listopadu 2013 spolupořádala Sekce výrobních strojů Divize mechatroniky NETME 

Centra FSI VUT v Brně zasedání technických a obchodních ředitelů členských firem Svazu 

strojírenské technologie a současně zasedání Řídícího výboru Technologické platformy 

strojírenské výrobní techniky (TPSVT). Akce se uskutečnila ve velké zasedací místnosti 

děkanátu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Veliký dík patří prof. Ing. 

Jarmile Dědkové, CSc., děkance FEKT, za umožnění realizace tohoto zasedání 

v důstojných prostorách v době probíhající sanace výškové budovy A1 Fakulty strojního 

inženýrství.  

 

Porada výrobních a technických ředitelů členských firem SST se uskutečnila v zasedací místnosti 

děkanátu FEKT VUT v Brně. 

Zasedání se zúčastnilo 28 zástupců významných strojírenských firem, kteří byli v rámci 

programu mimo jiné seznámeni s činností Centra kompetence – Strojírenská výrobní 

technika a s výstupy z řešení MPO projektu FR TI3/780 „Podpora vývoje způsobilých strojů“, 

jehož řešení je finančně podporováno ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Uvedené projekty jsou řešeny v rámci VaV činnosti Divize 
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mechatroniky NETME centra, jehož budování je finančně podporováno z Evropského 

fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0002 s názvem "NETME Centre“ (Nové 

technologie pro strojírenství). Do řešení těchto projektů tak mohla být postupně 

nasazována unikátní zařízení Divize mechatroniky pořízená v rámci projektu NETME Centre, 

zejména vybavení VR Powerwall laboratoře virtuální reality a LaserTRACER ETALON 

laboratoře měření. Při této příležitosti došlo v rámci zasedání ke slavnostnímu zahájení 

provozu již plně vybavené laboratoře virtuální reality Divize mechatroniky. Na tuto 

významnou akci přijal pozvání čestný host Prof. Dr.-Ing. Dieter Weidlich, projektový 

manažer Mechanical Engineering Network Saxony, VEMAS, člen Fraunhoferova institutu 

obráběcích strojů a tvářecí technologie IWU v Chemnitz a vědecký konzultant Virtual 

Reality Center Production Engineering,na Technické univerzitě v Chemnitz. 

 

Na slavnostním přestřihnutí pásky před unikátním technologickým celkem VR CAVE se podíleli 

(zleva) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. – děkan FSI VUT v Brně, doc. Ing. Petr Blecha, 

Ph.D. – ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky a vedoucí Sekce výrobních strojů Divize 

mechatroniky NETME Centra a v neposlední řadě čestný host Prof. Dr.-Ing. Dieter Weidlich 

z Fraunhofer IWU Chemnitz. 
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Prof. Weidlich vyzdvihl ve svém proslovu dlouhodobou spolupráci mezi Fraunhofer IWU, TU 

Chemnitz a FSI VUT v Brně a ocenil špičkovou úroveň prezentovaných unikátních zařízení. 

Zdůraznil přitom, že v dnešní době jsou VR technologie v oblasti vývoje výrobků, ale i v 

mnoha dalších oblastech, nezbytnými nástroji inženýrů. Otevíraná výzkumná laboratoř 

virtuální reality podle prof. Weidlicha umožní efektivní participaci vědců, studentů a 

regionálních firem v řadě oblastí výzkumu a vývoje. Koncepční studie, srovnání variant, 

studie proveditelnosti, digitální Mock-ups, ergonomické analýzy, znázornění simulačních a 

konstrukčních dat, jako například MKP simulací ale i CFD analýz proudění, které je třeba 

zahájit již v časných fázích vývoje výrobku, jsou v dnešní době jen stěží představitelné bez 

technologie virtuální reality. Kdo by dnes nechtěl být rychle a s lepší kvalitou na trhu? VR 

technologie podporuje interdisciplinární týmovou spolupráci více podílejících se oddělení 

podniku a tím i včasné odhalení slabých míst produktu, která se při tradičním postupu 

vývoje objeví až při montáži a testování prototypu. 

 

Výrobní a techničtí ředitelé se seznamují s možnostmi využití virtuální jeskyně (VR CAVE) a s výsledky 

řešení projektu MPO TIP „Podpora vývoje způsobilých strojů“ 

Druhou prezentovanou kompetencí Sekce výrobních strojů bylo praktické využití unikátního 

měřícího zařízení LaserTRACER firmy ETALON při volumetrických kompenzacích obráběcích 

strojů a rychlém proměření geometrické přesnosti strojů s možností její kalibrace. 
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Účastníci zasedání diskutují o nové možnosti rychlé volumetrické kompenzace obráběcích strojů 

v těžké laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. 

Realizace zasedání na půdě VUT v Brně otevřela nové možnosti kooperačního výzkumu mezi 

Divizí mechatroniky NETME Centra a průmyslovými partnery, které se již nyní promítají do 

přípravy projektů aplikačního výzkumu TA ČR a projektů inovačních voucherů. 

Petr Blecha 

 


