
ženém území jsou postižení rodinní pří-
slušníci, přátelé, známí a majetek členů
štábů. Vzhledem k tomu, že pracovníci
štábů jsou rekrutování z obyvatel daného
ORP, je takováto situace nanejvýš pravdě-
podobná. Stres je způsoben významnou
měrou nemožností osobního zapojení
členů štábu do řešení následků ve pro-
spěch rodiny, přátel a vlastního majetku.
Všechny tyto jmenované a některé další,
méně významné aspekty, vytváří napětí
mezi členy štábu a snižují schopnost sou-
středit se na vlastní řešení následků mimo-
řádné události. Vše komplikuje přenos na-
pětí v případě komunikace s externími oso-
bami, taktéž pracujícími pod tlakem. Ty-
pická je například situace vyřizování do-
tazů a požadavků starostů obcí, případně
komunikace s veliteli zásahu v místě udá-
losti. Tyto osoby jsou svými problémy na-
tolik iritováni, že i běžné požadavky jsou
podávány velmi stroze, direktivně a ne-
kompromisně. Celý tento komplex zná-
mých aspektů, které jsou do cvičení za-
komponovány, spolu s důsledným respek-
továním místních zvyklostí a oficiálních do-
kumentů, které se oblasti krizového řízení
týkají, vytváří zdání reality. Účastníci si tak
mohou téměř „osahat“ své úkoly v pří-
padě řešení reálných událostí, přičemž
hloubka a složitost témat k řešení vychází
z požadavků vedoucích představitelů obcí
s rozšířenou působností. Poslední dvě cvi-
čení realizovaná pro ORP Kravaře a ORP
Bystřice pod Hostýnem, jsou dokladem
správnosti výše uváděných úvah. V obou
případech se cvičení setkalo nejen se zá-
jmem v jeho průběhu, ale především
s kladným hodnocením přínosu po jejich
zakončení.

3. Cvičení s využitím simulací

Mimo cvičení realizovaná pro subjekty
v České republice, proběhlo v prosinci
2015 také velmi významné cvičení s ob-
dobným pracovištěm, fungujícím na Po-
morské Akademii ve Slupsku (Akademia
Pomorska w Słupsku), Institutě národní
bezpečnosti (Instytut Bezpieczeństwa Na-
rodowego). Cvičení proběhlo 8. 12. 2015
paralelně na VŠB-TU Ostrava, Fakultě bez-
pečnostního inženýrství (FBI) a na Pomor-
ské Akademii ve Słupsku (IBN) v Polsku.
Jednalo se o první mezinárodní cvičení
studentů tohoto druhu. Základní myšlen-
kou pro cvičení byla práce s využitím re-
álné Smlouvy o spolupráci a vzájemné po-
moci při katastrofách, živelních pohro-
mách a jiných mimořádných událostech,
podepsanou mezi Českou republikou
a Polskou republikou z roku 2003. Podobné
smlouvy má Česká republika také s ostat-
ními okolními státy. Cvičení ukázalo na za-
jímavou možnost řešení problematiky spo-
lupráce krizových štábů v příhraničních ob-
lastech. Zároveň však ukázalo také na ne-
dořešené, či neřešené otázky, jakými jsou
jazykové bariéry, nejednotnost komunikač-
ních tras a také rozdíly v chápání důleži-
tostí jednotlivých problematik. Tyto rozdíly
jsou způsobeny nejen technickou úrovní
a vybaveností, ale především jinými histo-
rickými zkušenostmi a vývojem. Velmi vý-
znamné mohou být například rozdílné pro-

cedury, postupy a pravomoci. Z pohledu
rozvoje systému a zvyšování připravenosti
na události s nadnárodním dopadem, je
tato problematika stále významnější. Vždyť
události typu migrační krize, pandemie,
rozsáhlých výpadků v zásobování klíčo-
vými komoditami nebo živelní katastrofy
nejsou, a bohužel, v budoucnu nebudou
výjimečnými jevy.

Pracoviště SIMPROKIM v nedávné mi-
nulosti připravilo několik cvičení pro úro-
veň obcí s rozšířenou působností. Jako vý-
znamné lze označit provedená cvičení
v Kravařích (Moravskoslezský kraj) a Bys-
třici pod Hostýnem (Zlínský kraj). V obou
případech se jednalo o cvičení připravená
„na zakázku“. Ústřední problematikou pro
cvičení v Kravařích byla havárie cisterny
s nebezpečnou chemickou látkou s auto-
busem. Toto téma bylo vybráno vzhledem
ke strategické komunikaci I/56, která pro-
chází západo-východním směrem přes
celou obec a je to jedna z klíčových komu-
nikací na spojnici Ostrava - Opava. 

V případě Bystřice pod Hostýnem byl
řešen scénář rozsáhlého výpadku zásobo-
vání elektrickou energií (black-out) v části
ORP. Tento výpadek byl způsoben námra-
zou a sněhovou pokrývkou. V tomto pří-
padě byla zajímavá komunikace s experty
z tepláren a energetiky.

Cvičení, s využitím simulací, jsou jednou
z velmi atraktivních možností přípravy
členů krizových štábů. Nejde zde jen o od-
borné znalosti, ale především o týmovou
práci a praktický nácvik, který může velmi
výrazně ovlivnit řešení reálné situace.
Slovy amerického spisovatele a pastora
Johna C. Maxwella:  „Dobře vybudovaný
tým, může dosáhnout takového úspěchu,
o kterém jste nikdy ani nesnili.“ �

doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Ing. Radim Smetana

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 
VŠB-TU Ostrava

Kontakt: marek.smetana@vsb.cz
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Společnost SOMA-ES letos oslaví 20. naro-
zeniny, řekněte nám o ní více?
Firma vznikla v roce 1996, a po celé období
se zabývá projektovou činností pro energe-
tiku, těžební, strojírenský a chemický prů-
mysl v tuzemsku i v zahraničí. V oblasti
elektroenergetiky zpracováváme projekty
pro stavby obnovitelných zdrojů, konkrétně
solárních a větrných elektráren.

Elektroenergetika je, obrazně řečeno,
vaším denním chlebem. V souvislosti se
změnami, kterými prochází, rostou nároky
na přenos a distribuci elektrické energie.
Často v této souvislosti můžeme slyšet
názor, že sítě nebyly na nynější přenosy
a nové podmínky projektovány, a je tedy
hrozba, že je „nezvládnou“. Může k tomu
dojít?
Přenosová soustava České republiky je pro-
pojena s přenosovými soustavami soused-
ních států. Nároky na přenos elektrické
energie jsou skutečně zvyšovány a společ-
nost ČEPS zajišťuje, podle stanoveného ča-
sového harmonogramu, rozvoj, údržbu
a modernizaci soustavy. Zkvalitňování naší
přenosové soustavy probíhá v koordinaci
s okolními státy a jsou na něj vynakládány
miliardové částky.

Jaká opatření se přijímají pro jejich posí-
lení. Stačí výstavba nových vedení nebo to
jsou i další akce?

Z velké části jde o investice do obnovy
a rozvoje soustavy související zejména
s postupující decentralizací zdrojů elektrické
energie a další implementací obnovitelných
zdrojů do systému.

Dochází ke zdvojování stávajících vedení,
výstavbě nových vedení a k rozšiřování ko-
ridorů.

K největším investičním akcím, které jsou
v Česku aktuálně v běhu, patří výstavba
transformátorů s příčnou regulací fáze na
hranicích s Německem. Tyto transformá-
tory by měly řešit neočekávané přetoky
elektrické energie ze severu Německa. 

Mezi bezpečnostní hrozby, jak je uvádí Bez-
pečnostní strategie České republiky, patří
i rozsáhlý výpadek elektrické energie ne-
boli blackout. Příčin, kdy k němu může
dojít, je řada. Které to jsou především?
V poslední době se hodně hovoří o tom, že
právě výše zmíněné nečekané přetoky elek-
trické energie ze severu Německa by mohly
být jednou z hlavních příčin blackoutu. Dal-
šími mohou být například teroristické akce
a živelné pohromy. Nebezpečné pro stabi-
litu systému mohou být i nečekané výpadky
elektráren většího výkonu z důvodu nedo-
statku chladící vody v případě déletrvajícího
sucha.

Podle průzkumu, který proběhl před ně-
kolika lety v Praze, si přibližně pět pro-

cent obyvatel hlavního města neumí
představit, že by mohlo dojít k delšímu
přerušení dodávky elektrické energie, tu
berou jako samozřejmost, natož k blac-
koutu. Pokud by k němu došlo ve velkém
rozsahu například ve středoevropském
regionu, naše republika by byla během
okamžiku bez elektřiny. Co by následo-
valo?
To, co by následovalo, je skutečně obtížně
popsatelné a obávám se, že situace, která
by nastala, by měla výrazně apokalyptické
rysy. Záleží samozřejmě na ročním období,
ve kterém by k blackoutu došlo. Dopady
blackoutu budou rozdílné i podle jednotli-
vých oblastí.

Jiné projevy budou v krajích bez prů-
myslu s převažujícím zemědělstvím a jiné
ve velkých městských aglomeracích s roz-
vinutým průmyslem. Jsem přesvědčen, že
používání elektrické energie je dnes rozší-
řeno do takového množství oborů lidských
činností vzájemně propojených, že ukázat si
alespoň přibližně bezprostřední následky
blackoutu by bylo možné pouze pomocí po-
čítačové simulace. 

Stačí si například položit následující
otázku: Co se stane, až obyvatelé a ob-
chodní řetězce z celé republiky všichni na-
jednou vyhodí do popelnic potraviny z mra-
záků a lednic?

Další samostatné téma jsou důsledky po
blackoutu po obnově elektrických soustav. 

Rozpady elektrických soustav je fenomén dnešní doby 
a jejich novodobé koncepce s ním musí počítat,
řekl CzechIndustry Václava Fryš, ředitel společnosti SOMA-ES
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Jaké dopady by měl blackout bezpro-
středně na výrobu a distribuci elektřiny,
elektrárny nelze zastavit během okamžiku,
jen „otočením“ vypínače?
Rozvodny, transformovny a vedení v distri-
buci budou postupně vypnuty. Po vybití
akubaterií záložních zdrojů se odstaví řídicí
systémy a systémy ochran. Nic nebude
osvětleno a do rozvodných zařízení bude
maximálně omezený přístup.

Zvláštním případem jsou ale samotné
elektrárny. Některé pomocné provozy elek -
tráren nejsou napájeny přímo z jejich
vlastní spotřeby, ale z oddálených zdrojů.

Například bloky Jaderné elektrárny Te-
melín jsou schopny pracovat v ostrovním
režimu. Tyto funkce byly úspěšně odzkou-
šeny při jejich spouštění. Bloky ETE mají
certifikát, že mohou sloužit jako podpůrná
služba pro provozovatele přenosové sou-
stavy ČR. Otázkou zůstává, jak je to u ostat-
ních elektráren.

Jedním z řešení, jak zabránit blackoutu,
jsou zmíněné ostrovní provozy. Za jakých
podmínek mohou vzniknout a jak fungují?
Ostrovní provozy blackoutům nezabrání,
ale mohly by zásadně zmírnit jejich dopady
na obyvatelstvo a zmenšit částečně hmotné
škody.

Krizový ostrovní provoz je nestan-
dardní režim distribuce elektrické energie
v uzavřené oblasti z jednoho vybraného
zdroje. Jednotlivé občanské objekty, dů-
ležité instituce, úřady a zdravotnická zaří-
zení jsou sloučeny do uzavřené oblasti
distribuce elektrické energie a jsou napá-
jeny ze zdroje o výkonu odpovídajícímu
výkonové bilanci vybraných objektů. Na
takto zavedený ostrovní provoz už ne-
smějí být připojovány další odběry, pro-
tože by došlo k přetížení zdroje a pří-
padně rozpadu ostrovního provozu. Jed-
notlivé vytvořené ostrovní provozy ne-
smějí být elektricky propojované a řetě-
zené z důvodu vzniklé nestability jejich
provozu.

V této souvislosti buch rád důrazně upo-
zornil na fakt, že jako zdroje elektrické ener-
gie v ostrovních provozech zásadně nelze
použít solární a větrné elektrárny. Nemohou
pracovat bez existující nadřazené elektrické
sítě.  

Existují v ČR „mapy“ možných ostrovních
provozů nebo tento úkol na energetiku te-
prve čeká?

„Mapy“ možných ostrovních provozů v ČR
neexistují. Tento úkol na energetiku sku-
tečně čeká. A nejen na energetiku. Naplá-
nování oblastí budoucích ostrovních pro-
vozů je nutné provést v součinnosti řady
státních institucí, hejtmanů, starostů, distri-
butorů a výrobců elektrické energie. 

Rozpady elektrických soustav je fenomén
dnešní doby a novodobé koncepce těchto
soustav s ním musí počítat. Stávající zave-
dené elektrické soustavy musí být prostu-
dovány a na základě vyhodnocení mož-
ností, které nám již zavedené soustavy ský-
tají, je třeba rozhodnout jak distribuční sy-
stémy v době blackoutu používat. Dále je
nutné vyhodnotit využitelnost stávajících
zdrojů elektrické energie pro jejich využití
v ostrovních provozech. 

Jednou z cest, jak si vyzkoušet nanečisto
blackout, jsou cvičení. V roce 2014 se ko-
nalo v Praze, loni v Jihomoravském kraji.
Čtenáře by jistě zajímalo, nakolik odpoví-
dají závěry z cvičení případné situaci „na-
živo“?
Je potřeba skutečně pochopit o co v pří-
padě blackoutu jde. Z tohoto pochopení pak
následně vyplývá, jak je to s těmi nácviky. 

Blackout je v podstatě gigantická poru-
cha. Je nečekaná, nepředvídatelná, časově
omezená a ve svých důsledcích nevypoči-
tatelná. V této definici je porovnatelná
s vodní záplavou, je ovšem rychlejší. Dá se
nacvičit evakuace obyvatel, nasazování
masek, odmořování. Řada z nás si jistě pa-
matuje nudná cvičení CO.

Nacvičovat při blackoutu jak si počínat,
když v dané oblasti nejdou telefony a není
v provozu žádná čerpací stanice, nemá
smysl. Má smysl zavést při blackoutu os-
trovní provoz, aby nějaká čerpací stanice
fungovala a nějaká telefonní centrála rov-
něž. A při povodni vytáhnout připravené
protipovodňové zábrany. Chci říci, že nacvi-
čovat blackout nebo povodně je stejné jako
trénovat, jak si počínat při výbuchu plynu
ve svém domě. Všechno prostě nacvičit
nejde.

A závěry z cvičení, která v souvislosti
s blackoutem proběhla, se samozřejmě se
situací „naživo“ srovnávat nedají! A konfe-
rence, kde se předčítají referáty o připrave-
nosti, taky nepovedou k žádným změnám.

Poslanec Václav Klučka na Pražském bez-
pečnostním fóru, které se konalo minulý
rok, uvedl, že blackout může nastat kdykoli

a jejich doba se blíží. Upozornil na skuteč-
nost, že veškerá práce věnovaná rozsá-
hlému výpadku elektrické energie končí
v analýzách. „Chybí kroky, které by směřo-
valy k potřebným opatřením,“ řekl doslova.
Jaký by měl být postup zřízení zdrojů pro
krizový ostrovní provoz?
Nejprve je třeba provést výpočet energe-
tické bilance pro stanovení výkonu ostrov-
ních energetických zdrojů. Konkrétně to
znamená specifikovat objekty, které musí
zůstat napájeny v případě dlouhodobějšího
výpadku elektrické energie ve městech (ve-
řejné instituce, nemocnice, potravinové
sklady, výrobny pitné vody, vojenské a po-
licejní objekty, radnice a další) a obcích (ze-
mědělské objekty pro chov zvířectva, vý-
robny pitné vody, objekty zařízení pro pře-
nos zpráv, obecní úřady atd.).

Na základě toho provést součet odběrů
el. energie jednotlivých vybraných objektů.
Pak projednat s distributory elektřiny mož-
nost napájení těch částí distribuční sou-
stavy 22 kV a 110 kV, které by připadaly
k napájení skupin vytypovaných odběrných
míst. Následně rozhodnout o možnostech
napájení z distribučního systému přepoje-
ného do ostrovního provozu ze stávajících
státních energetických zdrojů, které mohou
běžet v ostrovním provozu. 

V případě vypočteného nedostatku el.
energie je nutné prověřit a projednat mož-
nosti použití soukromých energetických
zdrojů (malá vodní díla, atd.) a uvažovat
o výstavbě elektráren pro ostrovní provoz
(palivové zdroje musí být dostupné). Nutné
je, aby konfigurace vybraných částí distri-
bučních systémů pro ostrovní režim byla
připravena provozními techniky distribu-
torů. Jedná se zejména o spínací zařízení
pro přepojování linek, atd. Soukromé ener-
getické zdroje musí mít provedenou tech-
nickou úpravu regulace pro přechod do os-
trovního provozu. V případě nutnosti vý-
stavby nových elektráren pro ostrovní pro-
voz je nutné zahájit jednání o finančních
zdrojích a výběrové řízení pro výběr gene-
rálního projektanta pro výstavbu elektrá-
ren. 

Úspěšnost naznačeného postupu je pod-
míněna spoluprací hejtmana, starostů obcí,
distributorů elektrické energie a orgánů
státní správy. Pro realizaci naznačeného po-
stupu by bylo nutné založit zvláštní odbory
při úřadech starostů. Stačí jeden až dva pra-
covníci, podle velikosti města či obce.

Tolik ve stručnosti k vaší otázce. �

63
1I2016



Spolehlivé dodávky paliv a energie,
především elektrické, patří mezi klíčové
prvky rozvoje společnosti. Ne náhodou
se říká, že s elektřinou můžeme skoro
všechno a bez ní nic. Jak jsme na tom
s energetickou bezpečností v České re-
publice?
Česká republika je v současné době více
jak z 50 % závislá na dovozu primárních
energetických zdrojů ve formě jader-
ného paliva, ropy a zemního plynu.
Z vlastních zdrojů má ČR pouze pevná
paliva, jejichž těžba je omezována. Z hle-
diska energetické bezpečnosti význam-
nou roli hrají teplárenské zdroje, které
postupně omezují výrobu tepla a elek-
trické energie jak z hlediska odpojování
konečnými spotřebiteli, tak z důvodu
omezování spalování hnědého uhlí. Po
roce 1990 v průběhu plynofikace měst
a obcí došlo k diverzifikaci centrálních
zdrojů na lokální vytápění z důvodu „ne-
závislosti spotřebitelů“ na zdroji. V prů-
běhu let 1998 až 2006 došlo k nárůstu
cen primárních zdrojů a to zejména zem-
ního plynu o 125 % (index ceny z roku
1998). V dalších letech se cena zemního
plynu do roku 2013 zvyšovala o dalších
51 %. 0d loňského roku do současnosti
cena opět klesá na úroveň roku 2007.
Bezpečnost a spolehlivost dodávek
plynu je závislá na jejich stabilitě, dosta-
tečně rozvinutém systému pro dopravu
plynu a kapacitě zásobníků plynu. V do-
vozu zemního plynu je ČR stále závislá
na Rusku. V roce 2014 se dovezlo
z Ruska 4,7 mld. m3 a z Norska 2,6 mld.
m3. Z hlediska energetické bezpečnosti
bude v České republice nezbytně nutné
investovat do ekologizace uhelných
zdrojů, aby vyhovovaly zákonu
o ochraně ovzduší na principu kombino-
vané výroby elektrické energie a tepla. 

A pokud jde o jednotlivé zdroje energie?
Ve výrobním mixu elektrické energie
v současnosti stále dominuje hnědé uhlí
(49 %) a jaderné palivo (35 %), obnovi-
telné zdroje se podílejí z 12 % a zbylá
4 % připadají na plynové zdroje. Stejně
jako u výroby elektřiny, má uhlí vysoký
podíl na centralizované výrobě tepla
(52 %). Z toho 71 % tepla je však vyro-
beno v teplárnách s kogeneračními
zdroji (KVET), které vyrábí jak elektřinu,
tak teplo a dosahují tak vyšší účinnosti
využití paliva

Jedinou energetickou surovinou, kterou
máme v dostatečném množství, jak jste
uvedl, je uhlí, zejména hnědé. V souvi-
slosti s aktualizovanou Státní energetic-
kou a koncepcí a surovinovou politikou,
by jeho spotřeba měla klesat a tím se
omezit jeho těžba. Nehrozí nebezpečí,

že se v určitém momentě dostaneme do
stavu, kdy ho nebudeme mít dostatek
ve vztahu k jeho spotřebě?
Jak jsem již předeslal, uhlí je v České re-
publice stále dominantním palivem.
Jeho spotřebu musíme rozdělit na ob-
last výroby elektrické energie a oblast
výroby energie v CZT. Ve výrobě elek-
trické energie si dovedu představit sub-
stituci hnědého uhlí rozvojem jaderných
elektráren a částečnou výrobou z obno-
vitelných zdrojů doplněnou paroplyno-
vými zdroji. Ke zvýšení kapacity jader-
ných elektráren je nutné rozhodnout
o výstavbě nových zdrojů v roce 2016
a okamžitě zahájit přípravné práce.
Státní energetická koncepce počítá s od-
stavením čtyř dukovanských bloků
v průběhu let 2035 až 2037, ale hrozí re-
álné riziko, že k odstavení může dojít
o deset let dříve a chybějící kapacita by
musela být nahrazena zvýšením výroby
v uhelných zdrojích. V teplárenské vý-
robě je situace složitější, neboť po roce
2020 hrozí nedostatek tříděného uhlí
ukončením těžby na lomu ČSA. Již dnes
musí teplárny řešit změnu palivové zá-
kladny na zemní plyn, nebo alternativní
zdroje. Pokud by došlo k rozpadu dodá-
vek tepla z CZT, pak 1,3 mil. domácností
bude muset řešit vytápění z decentrál-
ních zdrojů, což bude mít negativní
dopad na zvýšení emisí znečišťujících
látek i z plynových zdrojů. 

Tím se dostáváme k udržitelné energe-
tice. Co vše si máme představit pod
tímto pojmem a hlavně udělat, aby ta-
ková byla?
Rozvoj současné energetiky musí být za-
ložen na principu udržitelnosti energetic-
kých odvětví s respektováním environ-
mentálních, sociálních a ekonomických
aspektů. Při diskuzích o rozvoji energetic-
kých odvětví s environmentálními orga-
nizacemi se často diskutuje vliv výroby
energie na životní prostředí, ale to je jen
jedna část udržitelnosti, ale již chybí ana-
lýzy dopadů do sociální oblasti a kolik to
bude stát. Abychom mohli skloubit
všechny aspekty do jednoho celku, tak si
musíme nadefinovat míru znehodnocení
životního prostředí, což se děje prostřed-
nictvím zákonných opatření, sociální do-
pady na zaměstnanost a do jaké míry to
zatíží rozpočet investora s reálnou ná-
vratností. K zajištění udržitelnosti je rov-
něž nezbytná povinnost orgánů veřejné
správy, které stanoví principy prostřed-
nictvím komplexního souboru strategií
promítnutých do ekonomických, legisla-
tivních a administrativních nástrojů.

S udržitelnou energetikou bezpro-
středně souvisí udržitelný rozvoj. Podle

mého se o něm hodně hovoří, byly na-
psány tisíce studií, bez nadsázky se
touto problematikou zabývají statisíce
odborníků řady profesí v celém světě,
nicméně o nějaké udržitelnosti v pra-
vém smyslu slova se nedá hovořit.
Proč?
To záleží, co si pod pojmem udržitelnost
představujeme. Aspekty udržitelnosti
jsou dány soubory opatření v jednotli-
vých zemích světa. Jsou státy, které
upřednostňují environmentální indiká-
tory jak z hlediska ochrany ovzduší a kli-
matu, tak i z hlediska ochrany krajiny
a přírody. Jiné země řeší otázku zaměst-
nanosti a rozvoj průmyslu. Evropská
unie pro členské země nastavuje indiká-
tory spotřeby energie úspornými opa-
třeními, dále povinnost implementace
podílu obnovitelných zdrojů a přidělo-
vání emisních povolenek CO2. Některá
opatření jdou proti sobě a tím dochází
k narušování principu udržitelnosti.

V osmdesátých letech minulého století
se v Československu zpracovávaly tak-
zvané Státní cílové programy, pro ener-
getiku byly určeny SCP01 a SCP02.
První byl věnován výrobě a druhý spo-
třebě, přesněji úsporám energie.
Stručně je lze vyjádřit slovy efektivní
výroba + efektivní spotřeba. Když si od-
myslíme jejich faktické naplnění „soci-
alisticky“, tak se jedná o správný pří-
stup, o něco podobného se dnes po-
kouší Evropská unie. Velká pozornost
v SCP01 byla věnována rozvoji tepláren-
ství, jako nejefektivnějšímu způsobu vy-
užití paliva, vznikaly rozsáhlé soustavy
zásobování teplem, jak je známe dnes.
CZT je i dnes významným prvkem v zá-
sobování obyvatel energií. Můžete nám
přiblížit jeho význam?
V minulém systému byla energetika re-
spektována jako jedno z nejdůležitějších
odvětví národního hospodářství
a k tomu tak přistupovali tehdejší před-
stavitelé. Prostor dávali odborníkům
a nesnažili se zasahovat do zpracováva-
ných koncepcí rozvoje energetických od-
větví. Byly vypracovány programy
k efektivnímu využívání primárních
energetických zdrojů. K tomuto účelu
byla zřízena Státní energetická inspekce,
která kontrolovala v průmyslových pod-
nicích efektivní nakládání s energií.
V roce 1982 byl FS ČSSR schválen „Pro-
gram racionalizace spotřeby paliv
a energie“ (SCP 02), který stanovil pod-
mínky pro rozvoj palivoenergetické zá-
kladny. Rovněž zahrnoval zvýšení efek-
tivity výroby energie, zvýšení tepelně-
izolačních vlastností budov, využití od-
padního tepla z průmyslových procesů
a zavedení automatické regulace dodá-

Kraje budou hrát významnou roli 
v zajištění energetické bezpečnosti,
řekl CzechIndustry Vladimír Vlk, odborný konzultant a emeritní poradce 
ministra průmyslu a obchodu pro energetiku 
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vek tepla ze zdrojů CZT. Co se týče tep-
lárenství, tak hlavním cílem byl jeho roz-
voj s důrazem na kombinovanou výrobu
elektrické energie a tepla. Základní prin-
cipy teplárenství obsažené v SCP 01
jsou platné i v současnosti. Rozdíl je
v tom, že snaha konkurentů v dodáv-
kách tepla je získat odběratele na svoji
stranu a to vede k rozpadu soustav CZT
a vytvářením decentrálních zdrojů.
Mnoho komunálních politiků hovoří
o nutnosti decentralizovat zdroje výroby
tepla, aniž by si uvědomovali, že tímto
krokem bude větší emisní zátěž znečiš-
ťujících látek v dané lokalitě. Tyto změny
jsou nevratné a bohužel, bude to mít
i negativní dopad na obyvatele byto-
vých domů. Kdybych to měl shrnout do
jedné věty, tak musím konstatovat, že
energetika v ČSSR byla na vysoké
úrovni včetně teplárenství. 

Které jsou jeho hlavní výhody?
Výhody teplárenství jsou hlavně v řízeném
spalovacím procesu a lokalizaci zdrojů
znečišťujících látek mimo obytná sídla,
nižší emise znečišťujících látek oproti lokál-
ním zdrojům, kombinovaná výroba elek-
třiny a tepla, využití druhotných zdrojů
energie a energetické využití odpadů. 

Znovu vracíme k energetické bezpeč-
nosti. Strašákem průmyslově rozvinuté

společnosti je blackout, který může na-
stat kdykoli? Máme se ho bát, jak jsme
proti němu chráněni?
Na tuto otázku nelze jednoduše odpově-
dět. Blackout, neboli rozpad sítě, může
vzniknout z více příčin. V posledních le-
tech jsme tento pojem zpaušalizovali na
přetok elektřiny z Německa způsobené
nadvýrobou z větrných elektráren a pře-
nosem přes Českou republiku na jih Ně-
mecka. Přenosová soustava se projekto-
vala jako nadřazená distribučním sou-
stavám, k tomuto účelu byla nastavena
regulace frekvence. Rozvojem obnovi-
telných zdrojů napojených do nižších
napěťových hladin přinesl změnu toku
elektřiny, kdy z nižších napěťových hla-
din přetéká elektřina do vyšších napěťo-
vých hladin a to způsobuje složitější
způsob regulace frekvence. Věřím, že
rozvojem smart grids bude tento prob-
lém vyřešen a občan se nebude muset
obávat častých blackoutů.

Motivem k tomuto rozhovoru je vaše
vystoupení na konferenci Bezpečnostní
fórum Zlínského kraje. Jak bychom měli
přistupovat ke komunální energetice
z pohledu zachování energetické bez-
pečnosti?
Konference jednoznačně určila cestu
k zachování teplárenských zdrojů z hle-
diska zajištění energetické bezpečnosti.

Velice mile mne překvapil pozitivní pří-
stup hejtmana pana MVDr. Stanislava
Mišáka, který zcela logicky usoudil, že
kraje budou hrát významnou roli v zajiš-
tění energetické bezpečnosti. V komu-
nální energetice bude nezbytně nutné
prosazovat vytváření energetických
územních koncepcí, ze kterých by jed-
notlivé obce měly tvořit svoje energe-
tické strategie. Dalším důležitým aspek-
tem je osvěta komunálních politiků v ob-
lasti efektivního využití energie.

V minulých dnech představila Evropská
komise balíček předpisů o udržitelné
bezpečnosti dodávek energie. Jeho sou-
částí je Strategie pro vytápění a chla-
zení. V čem vidíte její přínos?
Kdybych se podíval do minulosti, tak
balíček představený Evropskou komisí
není pro mne nic nového pod sluncem.
V našem rozhovoru jsme hovořili o ra-
cionalizačním opatření z 80. let z minu-
lého století vyhlášeném Federální vlá-
dou ČSSR a v tom jsou zahrnuta zá-
kladní opatření efektivního využití ener-
gie. Otázkou zůstává jeho naplňování.
Abych se vrátil ke Strategii pro vytápění
a chlazení vyhlášené Evropskou komisí,
tak ji vítám. Teď bude záležet na Minis-
terstvu průmyslu a obchodu jak pra-
vidla zakomponuje do legislativních
opatření. �
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MSV jako největší průmyslový ve-
letrh střední Evropy ukazuje nové
směry vývoje technologií. Už loni

zde mělo úspěšnou premiéru představení
iniciativy Průmysl 4.0, čtvrté průmyslové
revoluce. Proměnu výrobních, logistic-
kých a obchodních procesů spojenou
s masivní automatizací, robotizací a digi-
talizací ilustrovala výstava, kterou si podle
průzkumu prohlédly dvě třetiny návštěv-
níků veletrhu. Téma Průmysl 4.0 zůstává
nosným také na MSV 2016, kde se mu
opět bude věnovat cílená prezentace i do-
provodný program. Současně se usku-
teční tradiční průřezový projekt AUTOMA-
TIZACE zvýrazňující měřicí, řídicí, automa-
tizační a regulační techniku napříč všemi
veletržními obory.

Letošní ročník bude výjimečný početnou
účastí firem z Číny - partnerské země MSV
2016. Již loni se jako speciální host MSV
představila čínská provincie Hebei a tento-
krát se očekává ještě vyšší účast jak čín-
ských vystavovatelů, tak představitelů vlád-
ních a obchodních kruhů. Partnerskou zemí
MSV se v minulosti vedle sousedních států
stala například Indie. Letošní partnerství
Číny je dlouhodobě připravovaný projekt,
který koresponduje se sílícím zájmem čín-
ských firem o český a středoevropský trh.

Dalším zvýrazněným tématem MSV
2016 budou Start-upy - prezentace nově
vznikajících inovativních firem a projektů,
které jsou primárně zaměřeny na využití
informačních a komunikačních technologií
ve strojírenství a průmyslové výrobě. 

Zároveň pokračují tradiční úspěšné pro-
jekty jako veletrh pracovních příležitostí
JobFair MSV, mezinárodní setkání podni-
katelů Kontakt-Kontrakt nebo prezentace
univerzitního výzkumu Transfer technolo-
gií a inovací. 

Jubilejní desátý ročník IMT a čtveřice
technologických veletrhů

Obráběcí a tvářecí stroje vždy tvořily páteř
našeho strojírenství a od roku 1959 jsou
také páteří Mezinárodního strojírenského
veletrhu. Zvýraznění se dočkaly v roce 1998,
kdy se po boku MSV uskutečnil první spe-
cializovaný Mezinárodní veletrh obráběcích
a tvářecích strojů IMT. Okamžitě se stal nej-
větší oborovou přehlídkou ve střední a vý-
chodní Evropě a jako bienále provází MSV
vždy v sudých letech. Rok 2016 samozřejmě
nebude výjimkou a vzhledem k absenci nej-
většího oborového veletrhu EMO se na ju-
bilejním 10. ročníku IMT očekává široké za-
stoupení exponátů obráběcí a tvářecí tech-
niky, jejíž výroba v současnosti zažívá kon-

junkturu. V roce 2015 byla tuzemská pro-
dukce oboru nejvyšší v historii a také letos
se návštěvníci mohou těšit na zajímavé no-
vinky v provedení domácích výrobců i jejich
zahraničních konkurentů, kteří chtějí dodá-
vat na rostoucí český trh. V sudých letech
se ve stejném termínu s MSV koná také
čtveřice specializovaných technologických
veletrhů. Odborné publikum osloví již 16.
mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX,
23. mezinárodní veletrh svařovací techniky
WELDING, 6. mezinárodní veletrh techno-
logií pro povrchové úpravy PROFINTECH
a 5. mezinárodní veletrh plastů, pryže
a kompozitů PLASTEX. V návaznosti na
prezentaci slévárenských a svařovacích
technologií se jako speciální téma ročníku
představí ochranné pracovní prostředky
a problematika bezpečnosti práce. 

Přihlášky do konce března

Přestože do zahájení veletrhu zbývá ještě
osm měsíců, rostoucí zájem o účast už je

znát. Jako nový vystavovatel je přihlášena
společnost MSV Metal Studénka se spolu-
vystavovateli Strojírny Poldi a PBS In-
dustry. Na veletrhu WELDING nebude chy-
bět lídr oboru Fronius, který zvětšuje vý-
stavní plochu, a na PLASTEX je již dnes
přihlášen tradiční rakouský výrobce vstři-
kovacích strojů Engel. Hlásí se také zahra-
niční nováčci ze Španělska a Švýcarska
a na veletrh FOND-EX se po čtyřech letech
vrací společnost ASK Chemicals. Ale nej-
větší přetlak zájmu o výstavní plochu se
opět očekává v pavilonu P, který bude pa-
třit především vystavovatelům obráběcích
strojů. 

Firmy, které si na letošním ročníku chtějí
vybrat atraktivní výstavní místo, by proto
neměly s rozhodnutím o účasti dlouho
váhat. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2016. 

Ohlédnutí za úspěšným MSV 2015

Mezinárodního strojírenského veletrhu
2015 se zúčastnilo 1504 vystavujících firem
ze 32 zemí, přičemž podíl zahraničních
účastníků dosáhl 46,3 %. Nejpočetněji byly
zastoupeny firmy z Německa, Slovenska,
Číny, Rakouska a Itálie. Expozice si pro-
hlédlo 75 239 návštěvníků z 54 zemí a ze
zahraničí přijelo 8,8 % z celkového počtu
registrovaných návštěvníků. Nejvíce zahra-
ničních odborníků dorazilo ze Slovenska,
Německa, Polska, Maďarska, Rakouska,
Ruska a Itálie. Na veletrhu se akreditovalo
399 novinářů ze sedmi zemí.  

Rostoucí prestiž MSV ukázal rozsáhlý
průzkum, který mezi vystavovateli i náv-
štěvníky veletrhu realizovala agentura
Ipsos. Plných 96 % vystavovatelů v prů-
běhu akce navázalo konkrétní kontakty
s potenciálními zákazníky a třetina firem na
veletrhu rozjednala vývozní zakázky. Účast
na MSV je pro firmy po webových strán-
kách druhým nejvyužívanějším marketin-
govým nástrojem k oslovení zákazníků. Po
zohlednění přínosů a nákladů je veletrh
hodnocen jako třetí nejefektivnější marke-
tingový nástroj po webových stránkách
a osobním prodeji. 

Průzkum potvrdil také sílící pozici MSV
na evropském veletržním trhu. Ačkoli se
velká část dotázaných účastní i jiných ve-
letržních akcí, pro 46 % návštěvníků a 58
% vystavovatelů je nejdůležitější právě
MSV. Výsledky loňského průzkumu jsou
zároveň dobrým příslibem pro letošní roč-
ník. Zájem o účast na MSV 2016 předem
potvrdilo 82 % návštěvníků a 79 % vysta-
vovatelů. Pro příznivý výhled veletrhu ho-
voří také optimismus respondentů
ohledně vývoje jejich podnikání – budoucí
růst své firmy očekávalo 72 % návštěv-
níků a dokonce 93 % vystavovatelů MSV
2015. �

MSV 2016 - okno do budoucnosti průmyslových technologií
V pozitivní atmosféře rostoucí ekonomiky i průmyslové výroby byly na brněnském výstavišti zahájeny
přípravy již 58. mezinárodního strojírenského veletrhu. V termínu od 3. do 7. října 2016 se spolu s MSV
uskuteční také specializované technologické veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH
a PLASTEX. Celkem se očekává účast přibližně 1600 vystavujících firem a 75 tisíc návštěvníků.



Ve dnech 15. – 18. 3. 2016 se na brněn-
ském výstavišti uskuteční již 24. ročník
největší veletržní akce v oborech elek-

trotechniky, elektroniky, automatizace, komu-
nikace, osvětlení a zabezpečení – AMPER
2016. Ten je nejen vynikající příležitostí pro
navazování nových či utužování stávajících
obchodních vztahů, ale i příhodnou zámin-
kou důležitých společenských setkání. Pro
odborníky, studenty i laickou veřejnost je
AMPER jedinečným místem k seznámení se
s technologickými novinkami a trendy. Nově
na veletrhu uvidíte:

AMPER SMART CITY reprezentuje speci-
fické odvětví tzv. chytrých technologií, které
si klade za cíl zvýšit kvalitu života ve městě.
Na prezentaci smart city novinek přímo ve
stáncích vystavovatelů bude navazovat kon-
ference „SMART CITY v praxi“ určená pro
technicky zaměřené odborníky, kteří budou
tato chytrá řešení implementovat do konkrét-
ních řešení v daném městě. 

Novinkou je také AMPER Start Up. Pro-
gram vychází vstříc novým a začínajícím fir-

mám, které by se rády prezentovaly na vý-
stavní ploše největšího tuzemského veletrhu
ve svém oboru bez nutnosti nákladné inves-
tice.

Poprvé na veletrhu AMPER proběhne také
celostátní setkání elektrotechniků. Celkem
tři dny nabité informacemi, 8 špičkových lek-
torů a témata od norem až k příkladům
z praxe.

Nenechte si ujít také

FÓRUM AUTOMATIZACE – živý program
přednášek s podtitulem Automatizace mění
průmysl. Přednášky zachytí, jak automati-
zace posouvá průmysl směrem k naplnění
koncepce Industry 4.0. Změny, kterými dnes
průmyslové provozy procházejí, představí
osobnosti ze světa průmyslové automati-
zace, průmyslové informatiky a senzoriky.
Velký prostor bude věnován projektům, tedy
přednáškám, které představí konkrétní pří-
klady, kdy se podařilo užitím pokročilé auto-
matizační techniky posunout průmyslový

provoz, pracoviště nebo výrobní proces na
lepší úroveň.

Návštěvnicky populární součástí veletrhu
je také přehlídka elektromobilů a nejmoder-
nějších infrastrukturních zařízení pro elek-
tromobily AMPER Motion a tematicky nava-
zující konference Perspektivy e-mobility ko-
naná první den veletrhu. Letošním zvlá-
štním hostem bude jeden den i pan Ivan
Marton se svým vozem Fisker Karma. Tento
moderní hybrid, jež nese například i ocenění
populárního pořadu Top Gear za Luxusní
vůz roku 2011, se dosud na veletrzích v ČR
neukázal. 

S kombinovanou spotřebou 2,5l/ 100 km,
maximálním dojezdem 482 km, zrychlením
z 0 na 100 km/ hod za 6,2 s, maximální rych-
lostí 200 km/ h a unikátním systémem dobí-
jení baterií ze solárních panelů umístěných
ve střeše vozidla se jistě stane vyhledávanou
atrakcí přehlídky elektromobility AMPER Mo-
tion.

Redakce portálu Elektrika.tv bude na vele-
trhu AMPER 2016 pokračovat ve svém živém
vysílání na mediální scéně AMPER FÓRUM
a přinese živé diskuse na aktuální témata
v oboru, rozhovory o exponátech, pohledy
na veletrh očima návštěvníků, studentů, vy-
stavovatelů, novinářů, ale také pořadatelů.
Po dalším úspěšném ročníku bude i v roce
2016 uvedeno Fórum OPTONIKA. Odborníci
z předních česko-slovenských institucí budou
přednášet na témata optických a fotonických
jevů, optických a laserových systémů a opto-
mechanických zařízení. 

Kompletní program a další informace
o veletrhu AMPER naleznete na webových
stránkách www.amper.cz �
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Integrated Industry – Discover Soluti-
ons“ je hlavní téma veletrhu v Hanno-
veru. „Propojený průmysl už není vize

budoucnosti. Je skutečností. Industrie 4.0
se prosazuje ve stále větším počtu továren.
Rozvoj energetických sítí míří ke Smart
Grid,“ říká Dr. Jochen Köckler, člen před-
stavenstva veletržní správy Deutsche
Messe AG. „Zachovat si konkurenceschop-
nost znamená rozpoznat potenciály digita-
lizace a plně jich využívat. Jak to udělat,
ukáže nadcházející veletrh.“ 

Rozhodujícím tématem na nejvýznam-
nější světové průmyslové akci jsou řešení
pro digitalizaci továren a energetické sy-
stémy. J. Köckler: „Očekáváme, že se na
veletrhu poprvé objeví více než 100 kon-
krétních příkladů aplikace. Je to výjimečné
i ve světovém měřítku. Poslední techniku
Industrie 4.0 ukáže i USA, partnerská země
veletrhu. HANNOVER MESSE – to je glo-
bální hotspot všech témat týkajících se
propojení průmyslu.“ V Hannoveru se
návštěvníci od výrobních podniků do-
zvědí, jak tyto firmy svá výrobní zařízení
krok za krokem přetvářejí na továrnu Indu-
strie 4.0. Návštěvníci, jejichž oborem je
energetické hospodářství, zde naleznou
technická řešení pro inteligentní energe-
tické systémy.

Svět výroby, rozvodu a spotřeby energie
nebyl nikdy tak komplexní jako dnes. Ener-
getický systém budoucnosti vyžaduje ře-
šení s co nejmenšími díly a jejich vzájem-
nou interakci prostřednictvím inteligent-
ního systému. Elektrickou energii dodává
stále více decentrálních výrobců, které je
třeba propojit. Ukládání a rozvod energie
je třeba v budoucnu rovněž řídit digitálně.
Elektrický proud a datové sítě splývají.
„Pod heslem ‚Integrated Energy‘ jsou na

veletrhu v centru pozornosti řešení pro
propojování celého energetického řetězce
– od výroby, přenosu, rozvodu a ukládání
energie až po alternativní mobilní řešení,“
říká J. Köckler.

V minulých letech HANNOVER MESSE
razil cestu směrem k Industrie 4.0. Má-
lokde se technický vývoj prosadil tak
účinně a rychle. Vizi během roku vystřídala
využitelná zařízení. Tento trend bude na
nadcházejícím veletrhu dále pokračovat.
Půjde přitom nejen o technologie, ale také
o příslušné nové obchodní modely. 

Příklad: Při ´prediktivní údržbě´ (Predic-
tive Maintenance) výrobcům strojů a zaří-
zení pomáhají senzory, díky nimž stroje
samy informují o nutnosti opravy nebo
údržby. Na základě těchto dat může vý-
robce zařízení provozovateli včas nabíd-
nout potřebné práce a rozšířit tak své port-
folio obchodní oblasti o servis.  J. Köckler:
„Novou plochou věnovanou ‚Predictive
Maintenance 4.0‘ chceme jasně říci: Disco-
ver Solutions se vztahují jednak na techno-
logická řešení a dále na nové, vznikající ob-
chodní oblasti.“ 

Přední firmy z USA zde představí svá ře-
šení pro propojený průmysl. Na zvláštní
ploše se na veletrhu představí také Indu-
strial Internet Consortium (IIC), založené
v USA.  IIC je globálně působící organizace
s cílem urychlit zavedení průmyslového in-
ternetu věcí. V Hannoveru se tak sejdou
všichni, kdo udávají takt v průmyslové di-
gitalizaci. Německé podniky s rozhodují-
cími kompetencemi ve strojírenství a elek-
trotechnice, přední softwarové firmy
z USA a podniky z Číny a Japonska, které
urychlují propojení v průmyslu. Takto
mohou vznikat nová partnerství, nápady
a řešení na cestě k Industrie 4.0.

Köckler: „Na veletrhu HANNOVER
MESSE se spojí celosvětové know-how
pro Industrie 4.0. V rámci vedoucího té-
matu ‚Integrated Industry – Discover Solu-
tions‘ objeví návštěvníci propojená řešení,
která přispívají k větší konkurenceschop-
nosti.“

Přichází největší světová ekonomika  

Spojené státy americké budou partner-
skou zemí veletrhu. „HANNOVER MESSE
2016 má mimořádný význam pro rozvoj
transatlantických hospodářských vztahů,“
říká Dr. Peter Wittig, velvyslanec Německé
spolkové republiky ve Spojených státech
„USA jako partnerská země představuje
pro veletrh velkou šanci a možnost prezen-
tovat rozmanité a dynamické hospodářské
vztahy a dále je rozšířit.“

Získat USA jako partnerskou zemi je vý-
znamný úspěch, který ještě zvyšuje atrak-
tivitu veletrhu v tomto roce. „Prezident Ba-
rack Obama si vzal posílení domácího prů-
myslu za své. Modernizace průmyslového
sektoru a digitální propojení výrobních za-
řízení postupují i v USA vysokým tem-
pem,“ dodává J. Köckler. „Cílem americké
vlády je stát se opět předním producentem
světa. USA jsou pro úlohu partnerské
země veletrhu HANNOVER MESSE správ-
nou volbou.“

Cílem USA jako partnerské země je
především získat zahraniční investory
a rozšířit americký export. V tomto kon-
textu se USA představí jako atraktivní
země pro investice a posílí svou image
coby prvotřídní výrobce konkurenceschop-
ných, vysoce kvalitních produktů. Stěžej-
ními tematickými oblastmi této partnerské
země jsou energetická účinnost a výroba

Éra propojeného průmyslu začne na HANNOVER MESSE 
Epocha „Integrated Industry“ je přede dveřmi. Energetické systémy jsou řízené digitálně. Na trh
přicházejí rozvinuté technologie Industrie 4.0. HANNOVER MESSE 2016 tento vývoj posune ještě dál –
s rekordním počtem příkladů aplikací a s USA jako partnerskou zemí. 

68
1I2016



energie, nejmodernější výrobní technika,
inteligentní technologie, vzdělání a další
vzdělávání a transatlantická partnerství.

O energii v novém pojetí 

Témata určená energetice představí na
HANNOVER MESSE okolo 1300 vystavo-
vatelů. Energy tak bude jedním z nejdůle-
žitějších pilířů veletrhu. Tato mezinárodní
přehlídka integrovaných energetických sy-
stémů a mobility je v novém pojetí a do
budoucna spojením všech témat věnova-
ných energetice a elektromobilitě. Zaměří
se na výrobu, přenos, rozvod a ukládání
energie a rovněž na alternativní mobilní
využití. „Pokud mají emise skleníkových
plynů v EU do roku 2030 v porovnání
s rokem 1990 klesnout minimálně o 40 %,
jsou nutná v průmyslu a energetickém
hospodářství nová řešení a kooperace.
Tento vývoj ukazuje veletrh Energy, kde
jsou v centru pozornosti integrované ener-
getické systémy a celý řetězec tvorby hod-
not v energetickém hospodářství včetně
mobility,“ říká Marc Siemering, vedoucí
odboru HANNOVER MESSE ve veletržní
správě Deutsche Messe AG. 

MobiliTec bude do budoucna jako vý-
stavní oblast součástí veletrhu Energy
a proběhne v hale č. 27 v bezprostřední
blízkosti společného stánku Hydrogen &
Fuel Cells & Batteries. Oblast mobility
a ukládání energie bude tak v rámci HAN-
NOVER MESSE spojena a viditelně posí-
lena. Přihlášeno je na 300 vystavovatelů,
kteří se soustředí na elektromobilitu, té-
mata určená infrastruktuře, řešení pro
ukládání energie a intermodální logistické
koncepce.

Dalšími tématy v hale č. 27 jsou decen-
trální technologie na výrobu energie
a služby v energetice, dále se zde nachází
výstavní oblast věnovaná efektivitě ener-
gie a zdrojů.

Haly č. 12 a 13 hostí témata jako rozvod
a přenos energie. V hale č. 13 bude pozor-
nost upřena především na techniku ener-
getických sítí. S vývojem propojené vý-
roby a se začleněním energetických sy-
stémů budou hrát sítě v následujících le-
tech stále významnější roli. Tento jejich vý-
znam chce veletrh Energy zdůraznit.

V hale č. 12 se sejdou témata jako ener-
getika a automatizace. V prvé řadě půjde
o řízení a monitoring, přičemž budou stát
v popředí energetické technologie a last-
management, ale také automatizace
budov. Cíle spolkové vlády zaměřené na
snížení spotřeby energie, stanovené v její
energetické koncepci, lze dosáhnout jen
pomocí systémů energetického manage-
mentu. Jsou zapotřebí inteligentní řešení
pro získávání a měření energetických dat,
která usnadní jejich řízení.

Lehké stavby a inovativní subdodávky 

S důrazem na efektivní využívání materiálů
a zdrojů proběhne na HANNOVER MESSE
v rámci Industrial Supply 2016 rozsáhlá
prezentace lehkých staveb. Jako přední
mezinárodní platforma inovativních sub-
dodavatelských řešení nabízí Industrial
Supply rozmanitost konkurenčních a při-

tom vzájemně se doplňujících technologií
a materiálů. Svůj stánek si na rok 2016 re-
zervovali významní vystavovatelé jako
ContiTech, Salzgitter, F. REYHER Nchfg.
nebo UFT Produktion. Uživatelé zde dosta-
nou detailní informace a mohou se roz-
hodnout pro to nejlepší řešení splňující je-
jich požadavky. Industrial Supply je
předev ším pro současné trendy, kterým
jsou lehké stavby. Veletrh chce získat nové
odborné návštěvníky ze severní Evropy,
a proto spolupracuje se švédským veletr-
hem subdodávek ELMIA Subcontractor.

„Šest z deseti průmyslových inovací se
dnes uskutečňuje na úrovni subdodava-
telů,“ říká Marc Siemering, ředitel HANNO-
VER MESSE. „Se stále větším jejich zapojo-
váním se tato branže stává stále důležitější.
Individuální řešení vyvíjejí subdodavatelé
spolu se svými zákazníky. V rámci Industrial
Supply ukáží svou úlohu v průmyslu jako
páteře inovací. To platí také pro spojenou
výrobu, jejíž další razantní vývoj je coby ve-
doucí téma v centru pozornosti veletrhu.
Jako jediný subdodavatelský projekt
v rámci mezinárodního průmyslového ve-
letrhu takového významu probíhá Industrial
Supply nejen v těsné blízkosti rozhodujících
průmyslových témat, ale nabízí také nebý-
valé možnosti pro meziodvětvový Global
Sourcing. Industrial Supply nabízí subdoda-
vatelská řešení celého řetězce tvorby hod-
not pro všechny průmyslové branže – od
know-how v oblasti výrobních materiálů
přes vývoj, konstrukci a technologie až po
díly, komponenty a systémy.“

V roce 2015 využilo přes 1 600 subdoda-
vatelských firem z téměř 50 zemí šanci
představit se odborným návštěvníkům
v rámci Industrial Supply v halách č. 4, 5
a 6. Podíl zahraničních vystavovatelů je vy-
soký. V roce 2015 přijelo ze zahraničí cca
75 % vystavovatelů a 40 % návštěvníků.  

Struktura návštěvníků odpovídá hlav-
ním uživatelským branžím. Jsou to přede-
vším výroba vozidel (automobily, letadla,
kolejová vozidla), stroje a zařízení, elektro-
technika, obchod a medicínská technika,
ale také výrobní oblasti jako je zpracování
kovů, oceli, umělá hmota/kaučuk nebo
chemický průmysl. Jsou tu prezentovány
všechny důležité průmyslové technologie
– pro slévárenský průmysl, masivní tvá-
ření, tváření plechu, komponenty a díly vy-
robené třískovým obráběním, technologie
pro nekovové materiály a spojovací tech-
nika.

Spektrum lehkých staveb 

Nové materiály a výrobní procesy umož-
ňují výrobu stále lehčích dílů v nebývalé
kvalitě. Lehké stavby jsou klíčovou techno-
logií – zvláště pro automobilový a letecký
průmysl. Díky rozmanitosti materiálů, vý-
robních postupů a konstrukčních principů
jsou atraktivní pro nové produkty prakticky
ve všech branžích. A to je významné téma
v rámci veletržní oblasti Industrial Supply.
Efektivní koncepce lehkých staveb před-
staví individuální vystavovatelé i vystavo-
vatelé ve společných stáncích. Velké, uži-
vatelsky zaměřené exponáty, technologie
a demonstrace naživo v rámci Solution
Area určené pro lehké stavby, zahrnou

spektrum využití lehkých staveb, zatímco
nejnovější řešení se zaměřením na uživa-
tele představí odborníci na Fóru o materi-
álech a lehkých stavbách.

Významné místo bude věnováno mate-
riálu pro lehké stavby budoucnosti: CFK –
plastům vyztuženým uhlíkovými vlákny.
Co může CFK nabídnout a pro které branže
má tento materiál také velký význam, bude
v rámci Industrial Supply tématem velkého
společného stánku CFK Valley Stade. Vý-
znamnými partnery v oblasti lehkých sta-
veb jsou také Leichtbau BW (Baden-Würt-
temberg), Centrum Aluminium C, Průmys-
lové sdružení pro vyztužené plasty (Indu-
strievereinigung Verstärkte Kunststoffe),
Carbon Composites, Výzkumný ústav ma-
teriálů Univerzity v Hannoveru (Institut für
Werkstoffkunde der Uni Hannover), Vý-
zkumný ústav lehkých staveb a techniky
umělých hmot Technické univerzity Dráž-
ďany (Institut für Leichtbau und Kunststoff-
technik der TU Dresden), ale také Průmys-
lový svaz masivního tváření, který se nyní
věnuje analýze potenciálu lehkých materi-
álů u různých typů vozidel.  

Na programu další Highlights 

Další stěžejní oblastí v rámci Industrial
Supply je téma lepení. V tematickém parku
lepicí techniky ukáže řada firem klíčové po-
stavení a podstatnou funkci německé vý-
roby lepidel pro lehké materiály. Stejně vý-
znamná je tematika inovativních materiálů.
Centrem inovativních materiálů se stane
i v roce 2016 hala č. 6. Bude zde rovněž
opět zastoupen Spolkový svaz německého
slévárenského průmyslu v tematickém
parku „lité techniky“ (gegossene Technik)
a ve svém tematickém parku také Průmys-
lový svaz masivního tváření. Tematický
park technické keramiky představí ventily
vysoké pevnosti nebo řeznou keramiku
s maximální odolností proti opotřebení.
Holandské a německé podniky hightech
ukáží práci moderních systémových doda-
vatelů v tematickém parku SystemPartner.
Úzké propojení subdodavatelů a výrobců
představí se svými partnery tvorby hodnot
ContiTech. Kromě toho bude v rámci vele-
trhu Industrial Supply zaměřena pozornost
na networking. Vystavovatelé a návštěv-
níci využijí veletrh k výměně znalostí a zku-
šeností. Centrální diskusní platformou pro
subdodavatele a uživatele bude Suppliers
Convention. Během fóra věnovaného leh-
kým materiálům a stavbám budou experti
hovořit o praktických řešeních pro inteli-
gentní lehké stavby.  �
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HANNOVER MESSE proběhne od 25.
do 29. dubna. Spojuje pět vedoucích
veletrhů na jednom místě: Industrial
Automation, Energy, Digital Factory,
Industrial Supply a Research & Tech-
nology.  Čtyřmi ústředními tématy jsou
průmyslová automatizace a IT, energe-
tická technika a technika životního pro-
středí, inovativní průmyslové subdo-
dávky, výrobní technologie a služby,
výzkum a vývoj. Partnerskou zemí ve-
letrhu jsou USA. 



Internet věcí se stal významnou hybnou
silou obchodní transformace a jeho ru-
šivý dopad lze pocítit v automobilovém

průmyslu, protože auta bez řidiče s inter-
netem věcí jsou dnes už skutečností. Vy-
světluje šéfredaktorka RTInsights, Suzanne
Kattau.

Automobiloví výrobci jako je BMW AG
dnes nabízejí auta s internetem věcí a tech-
nologické společnosti – včetně Google,
Inc., Hortonworks, Inc., IBM a Uber – po-
máhají společnostem získávat hodnotné
informace tím, že nabízejí řešení, která
v reálném čase analyzují data streamo-
vaná z aut s internetem věcí. Kromě toho
se Carnegie Mellon University a University
of Michigan spojily s výrobci automobilů,
technologickými společnostmi a místními
úřady, aby vytvořily simulační místa, navr-
žená právě pro testování těchto aut s inter-
netem věcí.

Internet věcí se vskutku stal významnou
hybnou silou obchodní transformace
a jeho rušivý dopad nepociťují jen v auto-
mobilovém průmyslu, ale ve všech odvě-
tvích. Podle společnosti Gartner, Inc., bude
v roce 2015 připojeno již 4,9 miliardy věcí,
tedy o 30 % více než v roce 2014, a do roku
2020 dosáhne 25 miliard.

„Digitální posun, který zahájil „nexus of
forces“ (tedy spojení cloudu, mobilních za-
řízení, sociálních sítí a informací) a který
udělal další velký krok díky internetu věcí,
ohrožuje řadu tradičních odvětví,“ říká Jim
Tully, víceprezident a zvláštní analytik
v Gartner ve svém prohlášení. „Nemají
jinou možnost než jít do internetu věcí.“

BMW a auto s internetem věcí

A společnosti, které internet věcí podpo-
rují, jsou odvážné, zejména v automobilo-

vém průmyslu. Například náročný úkol vý-
jezdu vozidla z úzkých garáží a parkovišť je
podle BMW nyní minulostí. Společnost
BMW jako jeden z prvních automobilových
výrobců, kteří svá auta připojují k internetu
věcí, představila svůj nový sedan nejvyšší
třídy ze sedmičkové série. Toto nové lu-
xusní auto od BMW má k prodejcům přijít
v říjnu (2015) a je „plné elektronických kou-
zel, jako je dálkově řízené parkování“, na-
psal William Boston ve Wall Street Journal
(WSJ).

BMW říká, že nová funkce dálkově říze-
ného parkování sedmičkové série BMW
umožní řidiči vystoupit z auta a pak ho po-
předu zaparkovat na parkovací místo s vy-
užitím BMW zobrazovacího klíče. Krok spo-
lečnosti BMW je reflexí změn, které inter-
net věcí přináší do automobilového prů-
myslu, a technologie řízení bez řidiče je in-
stalována do dalších a dalších nových aut.

Jedním z klíčových uplatnění real-time
analýzy v průmyslovém světě je
prediktivní údržba, která společnos-

tem umožňuje prodloužit dobu provozu-
schopnosti tím, že budou řešit problémy
strojních zařízení a výrobních systémů
dřív, než se rozbijí. Redaktor RTInsights
(rubrika Industry Insights) Joe McKendrick
pojednává o spolupráci mezi IBM a Natio -
nal Instruments na cloudovém řešení
prediktivní údržby.

Prediktivní údržba může sloužit v řadě
oborů, kde poskytuje pohled zevnitř na vy-
soce hodnotné průmyslové zdroje, jejichž
údržba je finančně náročná – včetně elek -
tráren, výroby, těžby, dopravy, vzdušného
prostoru a obrany.

Pod záštitou Industrial Internet Consor-
tium (IIC) spolupracují dva prodejci – IBM
a National Instruments (NI) – na projektu
nazvaném Zkušební prostředí pro sledo-
vání stavu a prediktivní údržbu, jehož cílem
je poskytnout cloudové řešení predik tivní
údržby, které nabídne nepřetržité online
měření, automatizovanou analýzu a stav
pokrytí strojních zařízení.

Podle IIC je cílem zkušebního prostředí
napomáhat prodloužení doby provozu-
schopnosti zařízení a předcházet katastro-
fickým selháním a zároveň prostřednic-
tvím cloudu poskytovat odborníkům
údaje ze sledování stavu. Organizátoři
programu chtějí vyvinout nové techniky
modelování analýzy prediktivní údržby,
dokumentové standardy, bezpečné ná-
vrhy struktury a datové formáty pro predik -
tivní údržbu.

Sledování stavu je podle IIC definováno
jako „využití senzorů zařízení ke sběru dat
a umožnění uživatelům data centrálně mo-
nitorovat v reálném čase“. Prediktivní
údržba na data aplikuje analytické modely
a pravidla, aby proaktivně předpověděla
blížící se problém a následně „předložila

doporučení pro oddělení provozu, údržby
a IT, jak problém řešit,“  říká IIC.

Podle Jamieho Smithe, ředitele pro pro-
duktový management vtělených systémů
a produktový marketing v NI (a koordiná-
tora projektu), mnoho průmyslových sy-
stémů a zařízení jednoduše není připra-
veno na internet věcí. V příspěvku na
blogu IIC nazvaném „Představení zkušeb-
ního prostředí pro sledování stavu a predik -
tivní údržbu“, jehož je spoluautorem,
Smith vysvětluje, že současné metody sle-
dování stavu vyžadují manuální měření,
která jsou spojená se stárnoucím vybave-
ním a postupným odchodem do důchodu
zkušených zaměstnanců.

„Společnosti v oblasti průmyslu –
v energetice, vodním hospodářství, zpra-
cování ropy a plynu, výrobě, těžbě a do-
pravě – mají množství stávajícího vyba-
vení, které není upravené,“ píše. „Aby-
chom řekli pravdu, toto vybavení je jedno-
duše zastaralé. Většina používaných prů-
myslových zařízení je alespoň 10 let stará.
Továrny v Severní Americe nepracovaly
s tak zastaralým vybavením od roku 1938.“

Podle Smithe může tato zastarávající in-
frastruktura využívat monitoring a predik-
tivní technologii. Abychom průmyslové
vybavení dotáhli na současnou úroveň,
„musí být provedeny takové úpravy, aby
tyto stroje mohly plně využívat potenciál
internetu věcí,“ říká Smith. „Například in-
stalací senzorů a software pro sledování
stavu pomáhá poskytovat mnohem větší
přehled o výkonu a zdraví stroje a může
pomoci identifikovat časné ukazatele ne-
dostatečného výkonu nebo vad ještě před
katastrofickými a nákladnými opravami.
Ještě větší potenciál leží v aplikaci analy-
tických technologií pro prediktivní údržbu,
která doporučí činnosti údržby k nápravě
problému, než dojde k nečekanému vý-
padku nebo vzniku nebezpečné situace.“

Prostřednictvím tohoto zkušebního pro-
středí budou jeho sponzoři, společnosti
IBM a NI, zkoumat využití řady analytic-
kých technologií pro sledování stavu
a prediktivní údržbu. „Zkušební prostředí
IBM-NI kombinuje cloudové prostředí
a analýzy IBM s technologií NI pro sledo-
vání a získávání dat, aby provedli praktické
ověření průmyslového využití tohoto inter-
netu věcí,“ říká Sky Matthews, zvláštní in-
ženýr a hlavní ředitel pro technologie in-
ternetu věcí v IBM ve svém blogu, který
napsal společně se Smithem. „Společnosti
mohou zkušební prostředí využívat pro
sledování stavu, prediktivní údržbu, výkon
a náklady na technologie, které chtějí vy-
užít. Například těžařská společnost bude
schopna sledovat a zajistit spolehlivý pro-
voz svých strojů i při provozu na vyšší
úrovni, aby vyřešila problém dříve, než se
vyvine v nebezpečnou situaci.“

Tyto možnosti poskytují nové způsoby,
jak sledovat provoz zařízení (jako jsou
např. turbíny a generátory) a procesy, a jak
aplikovat proaktivní údržbu a opravné
práce raději než pevně naplánované po-
stupy. To může podle IIC potenciálně šetřit
peníze na údržbu a opravy, a snižovat ná-
klady a výpadky produktivity v důsledku
odstávek způsobených vadou zařízení.
„Kombinace dat ze senzorů na různých
částech zařízení a/nebo v různých proce-
sech může poskytnout hlubší porozumění
celkovému dopadu vadného nebo subop-
timálního vybavení,“ vysvětluje IIC, „tím,
že společnostem umožní identifikovat
a řešit problémy dříve než dojde k ovliv-
nění provozu, a zlepšovat kvalitu a účin-
nost průmyslových procesů.“

Podle IIC bude program zkušebního pro-
středí nejprve použit v elektrárně, ze které
budou získávány zprávy o výkonu a vývoji,
dále budou přidána další energetická zaří-
zení a budou vyvíjeny nové modely. �

Prediktivní údržba: Jak naučit staré stroje novým trikům
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Auto bez řidiče s internetem věcí je tady



Technologie auta bez řidiče může změnit
návyky a volby spotřebitelů, kdy si bude
auta kupovat méně lidí (protože může být
levnější a pohodlnější objednat si vozidlo
od společnosti s auty bez řidiče). „Určitým
způsobem si tím i rodiny ze střední třídy
budou moci užít luxus osobního řidiče
a změnit čas strávený na cestě na čas
navíc, “ napsala Valerie Raburn, hlavní ve-
doucí inovací pojišťovacích služeb v Xerox
Corp. ve svém článku pro WSJ ze 7. června
2015.

Google a auto s internetem věcí

Tradiční automobiloví výrobci jako je BMW
stojí tváří v tvář silné konkurenci ze strany
netradičních automobilových výrobců, ze-
jména technických gigantů ze Silicon Val-
ley. Jak upozorňuje WSJ Boston, „Apple
a Google se pohybují na okraji tohoto od-
větví a hrozí, že budou benefitovat z údajů
generovaných automobily a případně i za-
čnou uvádět na trh vlastní technologie
a auta bez řidiče.“

Google údajně plánuje spuštění služby
auta na zavolání, která bude konkurentem
přepravní služby Uber, založené na apli-
kaci. „Google se připravuje nabídnout
vlastní přepravní službu, pravděpodobně
v souvislosti se svým dlouholetým vývo-
jem projektu auta bez řidiče,“ napsal Brad
Stone z agentury Bloomberg v únoru 2015.

V lednu 2015 Chris Urmson, ředitel pro-
jektu automaticky řízených aut ve společ-
nosti Google, představil možný scénář,
podle kterého by autonomní vozidla jezdila
po městech a nabírala a převážela pasa-
žéry.

„Hodně přemýšlíme o tom, jak by to
z dlouhodobého hlediska mohlo být pro
lidi užitečné, a umíme si představit řadu
způsobů, jak to provést,“ uvedl Urmson
v telekonferenčním hovoru s reportéry
14. ledna, oznámil Stone. „Jedním smě-
rem je sdílené vozidlo. Tato technologie by

vám umožnila zavolat vozidlo a říct mu,
kam má jet, a pak se tam jen nechat od-
vézt.“

Uber a auto s internetem věcí

Společnost Google Ventures v srpnu 2013
investovala do Uber 258 milionů dolarů.
Dnes se Uber stal jedním z konkurentů
Goo gle v oblasti „automaticky řízeného
taxi“, když nedávno oznámil vlastní inici-
ativu na výzkum technologie pro automa-
ticky řízené vozidlo s Carnegie Mellon Uni-
versity (CMU).

Uber a CMU se spojily, aby vytvořily
technologické centrum Uber Advanced
Technologies Center v Pittsburghu. Ně-
které jeho projekty zahrnují výzkum
a návrh autonomních vozidel a bezpečnos-
tích technologií pro vozidla.

„Toto partnerství vytvoří fórum pro tech-
nologické vůdce ve společnosti Uber, kde
budou moci úzce spolupracovat s fakultou,
zaměstnanci a studenty CMU, a to na půdě
univerzity i v National Robotics Enginee-
ring Center (NREC) – budou provádět vý-
zkum a vývoj primárně v oblasti mapování
a bezpečnosti vozidel a autonomních tech-
nologií,“ vysvětlil Uber ve svém blogu.

Hortonworks a auto s internetem věcí

Společnostem Google a Uber konkuruje
Hortonworks, která je přispěvatelem a do-
davatelem společnosti Apache Hadoop
prostřednictvím datové platformy Horton-
works. Hortonworks a Harman, společnost
poskytující globální infotainment, audio
a softwarové služby se sídlem ve Stam-
fordu, Connecticut, se spojily, aby pro
automobilové výrobce vytvořily prognos-
tické řešení internetového auta.

3. června 2015 tyto společnosti oznámily
spolupráci na transformaci automobilo-
vého podniku tím, že „nabídnou k inter-
netu připojený ekosystém vozidla s inter-

netem věcí v reálném čase, přehledem
a prognostickým řešením.“

Automobilové odvětví se „rychle trans-
formuje s informacemi získávanými v reál-
ném čase a informacemi z připojených
aut,“ uvedl ve svém prohlášení Herb Cu-
nitz, prezident Hortonworks. „Díky naší
spolupráci s Harman a jejich Symphony
Teleca týmem může Hortonworks řídit tuto
transformaci s využitím naší odbornosti
a dodávat prvotřídní, moderní datovou
analýzu v rámci Apache Hadoop.“

A nezapomínejme ani na společnost
IBM, která také stojí v popředí této techno-
logie aut připojených k internetu. Software
IBM umožňuje vývojářům stavět aplikace
internetu věcí pro auta s využitím geopros-
torové analýzy. Podle nedávného pří-
spěvku na IBM developerWorks blogu,
jehož autorem je Bryan Boyd, softwarový
inženýr v IBM, sestává většina aplikací in-
ternetu věcí ze tří částí: připojené věci, ap-
likace pro zobrazení a ovládání věci a ana-
lýzy k identifikaci událostí, které věc
spouští.

„Služba internet věcí na základě Blue-
mix-IoT umožňuje velice snadné připojení
věci k aplikacím a analytickým službám,“
píše Boyd. Následně vysvětluje, jak posta-
vit starter kit internetu věcí pro připojená
auta.

Bluemix, platforma společnosti IBM po-
skytovaná jako služba, je podle Davida
Barnese, programového ředitele nových
internetových technologií v IBM středobo-
dem jejich cloudové strategie. „Bluemix je
místem pro vývojáře, kde mohou nasazo-
vat své aplikace,“ uvedl Barnes v rámci
prezentace Bluemix na setkání NYTECH 
7. dubna 2015. 

Než budou auta bez řidiče s internetem
věcí dostupná veřejnosti, musí existovat
bezpečné místo, kde je otestovat. Uber
a CMU nejsou jediní, kdo takové zařízení
připravuje. Vstupte do Mcity, „miniměsta“
o rozloze 32 akrů vytvořeného právě pro
testování systémů vozidel pro automatické
řízení a internet věcí, které se nachází v se-
verním kampusu University of Michigan.

„Zástupci státu a několika firem – včetně
společností Ford, General Motors, Honda,
Toyota a Xerox, kde pracuji – se spojili
s University of Michigan a odborem pro
dopravu státu Michigan, aby postavili
Mcity,“ napsal Raburn pro WSJ.

Klíčovým cílem iniciativy, která zahrnuje
výzkumníky ze širokého okruhu oborů
v celém kampusu, je implementace připo-
jeného, automatizovaného mobilního sy-
stému v ulicích jihovýchodního Michiganu
do roku 2021.

„Připojené, automatizované automobi-
lové technologie přinesou revoluci do mo-
bility lidí a zboží, srovnatelné s tou, kterou
zahájilo představení automobilu před sto
lety,“ uvádí Peter Sweatman, ředitel trans-
formačního centra mobility na University
of Michigan. „Mcity nám umožní detailně
otestovat nové přístupy v bezpečném, kon-
trolovaném a realistickém prostředí dřív,
než je nasadíme přímo do ulic.“

Stavba ulic Mcity byla dokončena v pro-
sinci 2014. Podle prohlášení bylo zařízení
provozuschopné od jara 2015 a formální
otevření v červenci 2015. �
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Internet věcí

Internet věcí fungující v reálném čase není
jen o zařízeních, která zavolají svým tvůr-
cům kvůli pravidelné kontrole stavu. Jak
vysvětluje redaktor RTInsights Joe McKen-
drick, dalším nadějným využitím internetu
věcí může být „internet nástrojů“, který
otevírá nové cesty pro dosažení preciz-
nosti ve výrobním prostředí.

Nedávno spuštěná kooperační iniciativa
pod názvem Track and Trace (T&T) usiluje
o vývoj možností, jak budou moci výrobci
vzdáleně měnit nastavení a tolerance ná-
strojů a zařízení, které používají ve výrobě.
Iniciativu, která je součástí testovacího
prostředí hostovaného ze strany Industrial
Internet Consortium (IIC), propagují spo-
lečnosti Bosch, Tech Mahindra a Cisco
(které jsou členy IIC).

Jedním z aktuálních T&T demonstrač-
ních projektů je systém, který určuje posta-
vení spojených nástrojů – jako jsou utaho-
váky – ve výrobní hale. Informace o pozici
se využívá k automatickému výběru
správné síly při konkrétních úkolech utaho-
váků, čímž lze např. utahovat bezpečnostní
šrouby přesně tou správnou silou. Také lze
automaticky dokumentovat toto nastavení,

aby se zajistila a mohla testovat kvalita vý-
robků.

Tento koncept se rozšiřuje tak, aby
umožnil integraci různého průmyslového
elektrického nářadí používaného k vrtání,
utahování, měření a letování do celkového
systému nástrojů propojených v síti. Po-
tenciální využití propojených ručních uta-
hováků, nýtovaček a měřicích zařízení za-
hrnuje konstrukci a údržbu motorů a leta-
del.

Nástroje s internetem věcí

Podle Dirka Slamy, projektového mana-
žera ve společnosti Bosch, jsou některé
nástroje díky senzorům a přístupu na
WiFi již připraveny se připojit k internetu
věcí, zatímco jiné lze upravit. Jak nástroje
vstupují do prostředí, „párují se“ se sy-
stémem stejně, jako se Bluetooth zařízení
párují s mobilními telefony. „Inteligentní
nástroje, jako je Rexroth Nexo [bezdrá-
tový utahovák], které mají zakompono-
vaný počítač a přístup na WiFi, se mohou
zaregistrovat automaticky,“ vysvětluje
D. Slama pro RTInsights. „U stávajících
nástrojů používáme malou Bluetooth vi-
sačku.“

Nástroje jsou propojené spolu navzá-
jem a s výrobními daty vyráběných pro-
duktů. Informace o pozici nástroje infor-
mují uživatele např. o tom, že nástroj se
nachází ve vertikálním stabilizátoru. Bac-
kendový software automaticky zasílá po-
kyny, které určí, jaká síla je potřebná pro
utažení šroubů na daném dílu. Další vý-
hody zahrnují možnost, aby společnost
měla kdykoli přístup k podrobnému pře-
hledu o stavu svých nástrojů. To jí umožní
automatizaci řady rutinních úkolů, jako je
výměna opotřebovaných dílů na elektric-
kém nářadí (po určitém počtu otáček nebo
hodin provozu).

Využití je v podstatě neomezené a může
dalece přesahovat nástroje ve výrobních
halách, upozorňuje Slama. „Začali jsme
s nástroji ve výrobních halách, ale nyní pů-
sobíme i na staveništích,“ uvedl s poznám-
kou, že alespoň zpočátku jsou výrobní ná-
stroje pro propojené prostředí vhodnější.
„Nástroje ve výrobních halách jsou ob-
vykle pokročilejší, vybavené vlastní inteli-
gencí,“ uvedl. „Stavební nástroje jsou
často jen základní, proto zde používáme
novou sledovací visačku.“

Návrh a sestavení složitých průmyslo-
vých a spotřebitelských výrobků vyžadují

Za posledních 15 let se pojem cloud –
jako centralizovaný počítačový
model, kde má téměř kdokoli přístup

k počítačové technologii na profesionální
úrovni a s profesionálním výkonem – stal
všudypřítomný. Přispěvovatel RTInsights
Ryan Begley vysvětluje, jak internet věcí
decentralizuje počítače a posouvá analýzu
v reálném čase na hranice sítě.

Marc Benioff a společnost, kterou založil
v roce 1999, prosazovala konec éry soft-
ware. Customer relationship management
(CRM) uložené v cloudu a aplikace na bázi
předplatného se začaly objevovat v celé
oblasti firemních technologií. Vzpomínám
si, jak jsem se v roce 2006 zúčastnil Oracle
OpenWorld a byl jsem obklopen najatými
protestujícími, kteří stáli venku s cedulemi,
na kterých stálo slovo „software“ pře-
škrtnuté velkým X.

Postupně se na oběžnou dráhu cloudu
přesunul i zbytek světa, když Amazon Web
Services (AWS) posunuly celý koncept do-
předu tím, že umožnily každému, aby
v globálním datovém centru otisků společ-
nosti Amazon hostoval cokoli si bude přát.
Ostatní se během let přidali a globální trh
s firemními servery v důsledku toho utrpěl
velkou trhlinu. Bývalý kolega mi nedávno
řekl, že „pokud nemluvíš o cloudu, nemů-
žeš mluvit o technologii – IT ředitelé jsou
nyní firemními zprostředkovateli technolo-
gií.“

Každý model má své silné a slabé
stránky a jako většina věci je obvykle nej-

lepší cestou zdravá směs všeho. S přícho-
dem internetu věcí je smíšený model cen-
tralizovaných a decentralizovaných počí-
tačů více než jen chytré rozhodnutí: prav-
děpodobně je to jediná cesta, jak služby in-
ternetu věcí mohou dosáhnout celosvěto-
vého přijetí.

Odhady počtu celosvětově připojených
zařízení do roku 2020 se velmi liší a uvádějí
15, 30, nebo dokonce 70 miliard –
a všechna budou generovat data, která
budou procházet různými regionálními sí-
těmi internetu. To je ale nejen zbytečné, ale
často je i výhodnější posílat analytickou
kapacitu přímo do vnějších částí sítě, tak
blízko ke konci, jak to bude možné. Spíše
než přinášet data do centralizovaného
hubu k analýze je lepší kapitalizovat z pří-
ležitostí na okraji.

Proč je to výhodnější? Protože rychlost
umožňue automatizaci – a automatizace je
klíčovou výhodou projektů spojených s in-
ternetem věcí, jako nepřetržitá doba pro-
vozuschopnosti, bezpečnostní upozornění
a údržba založená na stavu věcí. Tyto
všechny se spoléhají na data z internetu
věcí a v důsledku toho pravděpodobně
budou vysoce automatizované. Pokud se
analýza provádí na okraji, je rychlost,
s jakou tyto procesy probíhají, exponenci-
ální. Čím rychleji data dostanete, zanalyzu-
jete a zareagujete na ně, tím větší hodnotu
zachováte nebo tím více snížíte její ztrátu.

Sklady, manažeři logistiky, továrny, ob-
chody a nemocnice jsou vhodnými kandi-

dáty pro decentralizovaný model analytic-
kého zpracování. Generovaná data z míst
v regionální distribuci lze analyzovat pro
zlepšení realizace modelů v reálném čase.
Data o provozu a počasí v rámci specific-
kých regionů mohou snížit náklady a sou-
časně zlepšit včasné plnění. Maloobchody
mohou také doplňovat zásoby v reálném
čase, nemocnice mohou identifikovat vadu
zařízení a větrné elektrárny mohou směro-
vat své turbíny pro maximalizaci získávání
energie.

Aplikace, které vyžadují nízkou latenci
nebo jsou velmi rozšířené, jsou ideálními
kandidáty na posouvání analýzy na sa-
motný okraj. Firmy, které se zabývají sle-
dováním vedení a propojováním ropných
a energetických sítí, mají všechny vyso-
kou úroveň distribuce a analýza na okraji
je pro ně vysoce atraktivní. Tyto společ-
nosti musí zvažovat potřebu výstavby no-
vých produktů, zařízení a senzorů a pa-
matovat přitom na internet věcí, aby
mohly plně využívat vše, co analýza na
okraji nabízí.

Přesto, jak jsem uvedl na začátku, pova-
žuji smíšený přístup za nejúčinnější. Kom-
binace okrajového a centralizovaného po-
čítačového řešení je pravěpodobně mož-
ností, jak získat nejvíce. Aby nalezly tuto
zdravou rovnováhu, budou muset společ-
nosti, které realizují projekty internetu
věcí, propojit svou infrastrukturu způso-
bem, který umožní pohled ze středu na
okraj. �
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Ze středu na okraj: internet věcí decentralizuje počítače

Pro výrobce je internet věcí „internetem nástrojů“



Podniky, které chtějí podporovat stre-
amovací analýzy, často využívají
Apache Storm a Apache Spark Stre-

aming, dva populární open-source pro-
jekty. Přispěvovatel RTInsights Phu Hoang
zde otvírá otázku výhod a nevýhod, které
fimy objeví při používání Apache Storm
a Apache Spark Streaming.

Díky obrovské mediální pozornosti vě-
nované Apache Storm a Apache Spark
Streaming mnozí usoudili, že open-source
projekty jsou jednoznačnou volbou při
podpoře streamovací analýzy. Koneckonců
existují tři výhody, které mohou firmy při
volbě Apache Storm a Apache Spark Stre-
aming získat.

První výhodou, která každého napadne,
je skutečnost, že Apache Hadoop a YARN
(Yet Another Resource Negotiator) umož-
nily ve velkém měřítku extrémně rychlý in-
memory streaming a zpracování šarží.
Druhou výhodou je, že open-source eko-
systém Apache Storm a Apache Spark
Streaming hraje velkou roli při snahách
o definici a rozšiřování širšího trhu v ob-
lasti streamování. Třetí výhodou je, vzhle-
dem k popularitě Apache Storm a Apache
Spark Streaming, že mnoho společností
mění svůj náhled na využití zpracování dat
a využívají streamování, aby zkrátily čas na
získání přehledu a reakci.

Nicméně, v rozporu s obecným přesvěd-
čením měly firmy často potíže s úzkým za-
měřením Apache Storm a Apache Spark
Streaming na obchodní cíle firem, kdy se
jen zřídka dostaly za fázi ověření koncepce.

Aby bylo řešení skutečně úspěšné, musí
splňovat potřeby datových odborníků, vý-
vojářů a operačních týmů v datových cen-
trech – aniž by vyžadovalo rozsáhlé
a drahé záplatování na míru tvořenými
kódy, které je náchylné k vadám. Přestože
byly zaznamenány určité praktické úspě-
chy využití Apache Storm a Apache Spark
Streaming, obvykle šlo o jednoduché
transformace streamování data a čištění
před načtením do systému HDFS (Hadoop
distributed file system).

Následující tři důvody jsou hlavními dů-
vody, proč firmy využívající open-source
řešení zaznamenaly potíže s Apache Storm
a Apache Spark Streaming:

Důvod č. 1: Firmy vyžadují streamingo-
vou analytickou platformu na profesi-
onální úrovni 

Firmy využívající Apache Storm a Apa-
che Spark Streaming rychle zjišťují, že
nelze jen převzít open-source kód (to může
fungovat pro některé velké společnosti na

webovém základě, které mají spoustu vý-
vojářů na úrovni platformy) a snažit se ji
nasadit ve firemním datovém centru. Po-
užitelnost Apache Storm a Apache Spark
Streaming je omezená jejich základní ar-
chitekturou.

Při hodnocení možností by si firmy měly
položit následující tři otázky:

1. Je tolerance chyb streamovacího ana-
lytického řešení úplná (tj. samotné
události, stav aplikace a stav engine),
oddělená od autora a realizována na-
tivně v Apache Hadoop s využitím
HDFS?

2. Běží nativně na YARN pro plánování?
3. Lze ji automaticky rozšiřovat a umí

zpracovávat vyšší objem dat bez pře-
programování a opětovného nasa-
zení?

Pokud je odpověď na některou otázku
„ne“, pak se lze vsadit, že vaši firemní vý-
vojáři budou trávit zbytečné hodiny kódo-
váním na úrovni platformy, aby řešení
zprovoznili – hodiny, které by mohli trávit
na vašem produktu.

Důvod č. 2: Apache Storm a Apache
Spark Streaming nemají rády datové od-
borníky a vývojáře aplikací

Cesta k streamovací analýze použitelné
ve výrobě vyžaduje řadu počátečních ex-
perimentů. Datoví odborníci a vývojáři ap-
likací by měli být schopni využívat intu-
itivní vizuální nástroje, aby rychle vytvářeli
streamovací aplikace a iterovali ke svým
hypotézám. Tyto iterace by pro vývojáře
neměly znamenat těžkopádné kódování.

Java API v Apache Storm a Apache
Spark Streaming vyžaduje množství ruč-
ního kódování, protože neexistuje žádná
knihovna předpřipravených kódů a je
k dispozici jen málo vstupních a výstup-
ních datových konektorů. Programování
pro Apache Storm a Apache Spark Stre-
aming je také únavné, protože vývojář
musí ručně připravovat rozšiřitelnost,
řešit zkreslení vstupních dat, ručně kódo-
vat toleranci chyb pro data aplikace
a snažit se vynutit si řazení / opětovné řa-
zení událostí. Obě možnosti postrádají vi-
zuální vývojové nástroje a vyžadují kódo-
vání ze strany vývojářů. Ani jedna plat-
forma také neumožňuje jiným než dato-
vým odborníkům vytvářet jednoduché
aplikace, aby mohli rychle iterovat ke
svým analýzám.

Pro maximalizaci produktivity vývoje
hledejte řešení, které:

1. Bude obsahovat konektory na pod-
poru vkládání a distribuce dat, která

budou tolerovat chyby a budou auto-
maticky rozšiřitelná, a to pro všechny
zdroje dat a analytické lokace.

2. Poskytne běžné možnosti datové ana-
lýzy, jako jsou spojení, agregace a sta-
tistická analýza, které budou okamžitě
dostupné.

3. Umožní komplexní schopnosti jako
např. dimenzionální krychlické vý-
tvory a integraci s nástroji pro stro-
jové učení.

Důvod č. 3: Apache Storm a Apache
Spark Streaming poskytují pouze primi-
tivní možnosti v životním cyklu aplikace

Rychlá velká data nezastavují, a stejně
tak nelze zastavit přehledy a reakce prová-
děné vaší firmou. V důsledku toho jsou ap-
likace pro streamovací analýzu navrženy
tak, aby běžely 24x7x365 a neměly žádné
výpadky. Operační týmy v datových cen-
trech musí zajistit, že celý životní cyklus na-
sazení aplikace – včetně jejího sledování,
aktualizace a řešení problémů – bude
v souladu s obchodními závazky společ-
nosti. Požadavky vedení se nevztahují jen
na nasazení na místě, ale také na nasazení
v cloudu a hybridní nasazení cloud/datové
centrum.

Apache Storm a Apache Spark Stre-
aming poskytují v životním cyklu aplikace
jen základní možnosti. Řídící a sledovací
platforma neposkytuje úplnou viditelnost
všech metrik streamovací aplikace a infra-
struktury. Architektura Apache Storm
a Apache Spark Streaming nepočítá s dy-
namickými aktualizacemi aplikace.

Firmy musí mít řešení, které bude splňo-
vat následující kritéria:

1. Bude obsahovat snadno použitelné
nástroje pro plné nasazení aplikace
a řízení provozního cyklu.

2. Bude vašemu operačnímu týmu v da-
tovém centru poskytovat provozní
podporu prostřednictvím vizuálního,
automatizovaného upozornění a pří-
kazového řádku.

Zatímco jsou Apache Storm a Apache
Spark Streaming dostatečné pro účely
sandbox a ověření koncepce, často nedo-
stačují při nasazení ve výrobě. Oba ná-
stroje jsou omezené svou základní archi-
tekturou, nejsou přátelské k datovým od-
borníkům a vývojářům aplikací a oběma
chybí možnosti v průběhu životního
cyklu aplikace. Výše uvedené otázky
a kritéria pomohou firmě nalézt analytic-
kou platformu pro streamování v reál-
ném čase, která bude odpovídat poža-
davkům. �
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přesnou práci. Často musí být šrouby uta-
ženy s přesně určenou silou. Například
v letecké výrobě jsou tisíce šroubů, které
musí být utaženy a přesně zdokumento-
vány. „Jsme schopni například zazname-
nat sílu použitou k utažení stovek šroubů
a tuto informaci uložit v databázi,“ říká
Slama. „Díky této informaci je snazší
rychle identifikovat případné nesrovnalosti

a poskytnout uživatelům vodítko, kde
může být příčina závady.“

Z realizace výše uvedeného může těžit
celá řada odvětví. „U Nexo dokážeme za-
znamenat sílu a úhel u každého utahova-
cího postupu a srovnat ji s kontrolní křiv-
kou. Díky tomu se hodí pro jakýkoli obor
s vysokými požadavky na kvalitu: výroba
originálních zařízení (OEM), automobi-

lový průmysl, vlaky a letadla,“ říká
Slama. „U stavebních společností je po-
zornost zpočátku soustředěná zejména
na účinnost, ačkoli lze postupně pozoro-
vat i větší zaměření na kvalitu, jakmile vy-
bavíme sledovací visačky inteligentněj-
šími senzory, čímž podpoříme využívání
případů, které překračují pouhé sledo-
vání.“ �

Proč mají firmy potíže s Apache Storm a Spark Streaming
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První parní vozidlo bylo sestrojeno na
zakázku ministerstva války a jeho
úkolem mělo být tahat těžká děla.

Dosáhlo rychlosti 4 km/h, která ale byla jen
teoretická, protože po 12 minutách se vy-
prázdnil mohutný parní kotel, umístěný
před předním kolem masivní trojkolky.
Neohrabanost Fardiera způsobila, že se za-
psal do historie také svou první „automo-
bilovou nehodou“ v dějinách lidstva.
Jednu ze zkušebních jízd totiž jeho tvůrce
ukončil s vozidlem zabořeným do zdi kasá-
ren.  

To historie elektromobility započala da-
leko elegantněji. První elektromobil Gus-
tava Trouvého byl také trojkolkou, dosaho-
val rychlosti 12 km/h, tedy více než dvoj-
násobné rychlosti chůze a jeho jízdní
dosah byl 14 až 26 kilometrů na jedno na-
bití olověných akumulátorů. První pokusy
s elektrickým pohonem ovšem byly zahá-
jeny již daleko dříve – zhruba od roku 1821,
kdy Michael Faraday předvedl veřejnosti
princip využití elektromagnetismu jako po-
honu pro kontinuální rotaci.     

První dokumentovaný automobilový
rychlostní rekord téměř 62,78 km/h byl do-
sažen elektromobilem nedaleko Paříže už
v roce 1898. Jen o rok později v roce 1899
překonal jiný elektromobil, jehož tvůrcem
byl belgický závodník, konstruktér a pod-
nikatel Camille Jenatzy tehdy bájnou sto-
kilometrovou hranici, když dosáhl rychlosti
105,3 km/h. 

Během prvních čtyřiceti let minulého
století bylo na světě zaregistrováno 565
značek elektromobilů. Osud elektromobi-
lity ale byl v té době již zpečetěn, i když jen
dočasně. 

Dravá obchodní politika olejářských firem
v čele se Standard Oil miliardáře Johna D.

Rockefellera ve spojení se zdokonalováním
aut, využívajících spalovací motor, postupně
utlumily vývoj parních a elektrických aut
a vytlačily je z trhu. Teprve ropná krize a zvy-
šující se zájem světové veřejnosti o dopady
spalovacích pohonů na zdraví obyvatel a ži-
votní prostředí způsobily obnovení zájmu
o elektromobilitu. 

Kalifornská automobilka Tesla ukázala
světu moderní potenciál elektromobility
s nulovými emisemi nejzřetelněji a zapsala
se tak zřejmě do učebnic budoucích gene-
rací. Alternativa ke spalovacím motorům
tedy existuje a je především úkolem jed-
notlivých států, jak se k problematice elek-
tromobility postaví.  

Správnou cestu naznačují již nyní v Ev-
ropě státy jako Norsko, Nizozemí, Dánsko
nebo Francie, ve světě pak Japonsko, Jižní
Korea, Čína a USA. Svou aktivní politikou
podpory elektromobility poskytují branži
důležitý impuls pro další rozvoj.  V auto-
mobilové velmoci Německu nyní probíhá
živá diskuze na téma možnosti poskytnutí
nákupní prémie ve výši kolem pěti tisíc eur
při nákupu elektromobilu. Deklarovaný cíl
německé vlády 1 milion elektromobilů

v roce 2020 i čelní místo v rozvoji světové
elektromobility jsou totiž zatím stále v ne-
dohlednu. Spolkoví ministři dopravy Dob-
rint a hospodářtví Gabriel se již dohodli
o zahájení vyplácení této prémie od letoš-
ního července. Proti návrhu se ale postavil
spolkový ministr financí Schäuble. Jenže
jinudy než přes nákupní prémii  - samo-
zřejmě jen dočasnou - asi cesta nepovede.
Aplikace „šrotovací prémie“  ve výši pou-
hých 2500 eur na zlikvidované auto starší
devíti let jasně prokázala už před pár roky,
o jak silný tržní nástroj se v podmínkách
Německa jedná. Kdyby se díky nákupní
prémii v Německu vyměnila jen všechna
„druhá auta v jedné domácnosti“ za elek-
tromobil, jednalo by se určitě o více než
milion aut. Ať už diskuze v Německu do-
padne jakkoliv, renesance elektromobilů již
nastala a budoucí obyvatelé naší planety
budou možná jednou vzpomínat na první
auta se spalovacími motory s podobnou
nostalgií, jako se my díváme na zažloutlé
obrázky Londýna se stovkami kouřících ko-
mínů v období průmyslové revoluce. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov

Renesance elektromobility?
Vítězové často určují historii. Díky tomu jsme se naučili uctívat jako první auto na světě benzínovou
trojkolku, kterou v roce 1886 přihlásil Carl Benz na patentový úřad. Ve skutečnosti, ale měl Benzův
vynález v té době už pětiletého bratříčka – první elektromobil francouzského elektroinženýra Gustava
Trouvého, představený v Paříži již v roce 1881. Skutečným „pradědem“ automobilismu je ale první
parní vozidlo Fardier (fr. “kára“), které sestrojil Nicolas Joseph Cugnot už v roce 1769, tedy více než
třicet let před napoleonskými válkami. 
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Camille Jenatzy a jeho elektromobil. Foto Museum Autovision



Zveme Vás k účasti na 24. ročníku mezinárodního veletrhu
elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení

2016

®

15. - 18. 3. 2016

www.amper.cz

PRO ODVÁŽNÉ
A ZVÍDAVÉ

Facebook: veletrhAMPER

• Největší lídři v oboru na jednom místě
• Zařízení pro výrobu a přenos elektrické 
 energie
• Automatizované systémy řízení výroby, 
 skladování a dopravy
• Novinky v oblasti inteligentního řízení 
 budov
• Úsporné veřejné osvětlení
• Osvětlení budov a interiérů
• Zabezpečovací a komunikační systémy
• Elektronické a optonické součástky
 a moduly
• Vodiče, kabely, optická vlákna 
• Podlahové vytápění
• Ochranné pomůcky, oděvy a nářadí
• 5. ročník přehlídky současné
 elektromobility
• 28. Celostátní setkání elektrotechniků
• Odborný program věnovaný
 SMART CITY
• Konference Energie pro budoucnost
• Velká účast slovenských, německých, 
 rakouských a polských firem
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15. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

5 veletrhů 
1 místo
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	CI01_16_49_Informační systém_HASICI_CI_SABLONA
	CI01_16_50_53_Jak vybudovat_ZLINSKY_KRAJ_CI_SABLONA
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