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Vážení čtenáři, 

zasíláme Vám náš časopis 
Industry Fórum, který navazuje 
na náš obchodní vztah a měl 
by být pro Vás i zdrojem 
informací o produktech 
a službách obchodní společnosti 
Siemens, s.r.o., Digital Industries. 
Současně je vyjádřením naší snahy 
o zlepšení našeho obchodně-
partnerského vztahu a je i reflexí 
Vašeho předchozího zájmu 
o naši firmu, ale i pořádané 
marketingové akce.

Dovolujeme si Vás touto cestou 
rovněž informovat, že pro účely 
distribuce časopisu Industry 
Fórum zpracovává Siemens, s.r.o. 
Vaši korespondenční adresu, 
jméno, příjmení a předává 
ji obchodní společnosti 
Postservis k zajištění fyzické 
distribuce na Vaši adresu.

Pokud si nadále nepřejete 
časopis Industry Fórum dostávat, 
kontaktujte nás kdykoli na e-mailu 
industryforum.cz@siemens.com.

Vážení čtenáři,
digitální technologie stále více pronikají do jednotlivých 
struktur i oborů průmyslu a přispívají k větší efektivitě 
a spolehlivosti výroby. V dnešní době, kdy přírodních zdrojů 
rapidně ubývá, je hospodárné nakládání s nimi a maximální 
efektivita provozu alfou a omegou úspěšného fungování 
podniků i celé společnosti. A právě digitální technologie 
jsou dokonalým nástrojem, jak toho dosáhnout.

Nejlépe je to vidět na surovině pro naši planetu nejcennější – 
na vodě. Její nedostatek se nás dotýká velmi silně. Proto jsem 
rád, že hlavní téma, kterému se toto vydání magazínu Industry 
Fórum věnuje, jsou řešení Siemens pro vodohospodářský průmysl. 
Zvyšují účinnost a zajišťují hladký chod celé infrastruktury, a to 
ve všech fázích životního cyklu zařízení. O jejich schopnostech 
se můžete přesvědčit sami, a to na naší expozici na výstavě 
Vodovody-Kanalizace v pražských Letňanech, kde se budete moci 
detailně seznámit se zajímavými reálnými i digitálními exponáty. 

Kvalitu řešení a produktů Siemens oceňují i naši zákazníci, 
ať již v největší čistírně odpadních vod v Česku – ÚČOV 
Praha nebo malé komunální čistírně v podhůří Šumavy. Pro 
každého dokážeme najít řešení ideálně vyhovující jeho situaci 
i potřebám. Z obou lokalit vám přinášíme zajímavé reportáže.

K jaru patří také další tradiční veletržní akce, německý Hannover 
Messe, kde firmy každoročně prezentují nejnovější technologické 
novinky ze strojírenského oboru, průmyslové automatizace a IT. 
I my jsme představili nejnovější technologie podporující další 
kroky k úspěšné digitální transformaci podniků. Mezi klíčové 
technologie budoucnosti patří například edge computing 
a umělá inteligence, které dokážeme využít ke zvýšení 
dostupnosti a optimalizaci výrobní produktivity. K vidění byly 
také nové aplikace pro IoT platformu MindSphere, která díky 
práci s daty představuje obrovský potenciál. Výběr z toho 
nejzajímavějšího vám přinášíme i na stránkách tohoto vydání. 

Žijeme v dynamické době, která neustále přináší nové 
výzvy. A stejně jako se mění průmysl, mění se i Siemens 
a přizpůsobuje se tržním podmínkám. Proto naše 
průmyslové divize nyní najdete pod novým názvem Digital 
Industries. Tím se však pro vás, naše zákazníky a partnery, 
nic nemění, naše hodnoty zůstávají stále stejné.

Vážení čtenáři, přeji vám krásné jaro!

Wolfgang Weissler
Ředitel Digital Industries
Siemens, s.r.o.
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Voda 4.0
Voda, nejcennější přírodní zdroj na Zemi, je klíčová pro život každého z nás. 

Úprava pitné vody a zpracování odpadních vod jsou zásadní oblasti, bez

kterých se lidstvo neobejde. Pro optimalizaci provozu ve vodárenství a čistírenství 

je potřeba efektivně využít data. Siemens nabízí podnikům ve vodohospodářském 

průmyslu komplexní portfolio řešení pro digitalizaci celého životního cyklu 

každého vodohospodářského zařízení a celé infrastruktury.
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aktualizují, což umožňuje pracovat na více 
krocích současně a mít vždy k dispozici aktuální 
informace. Protože je COMOS multitaskingový 
nástroj, mohou všichni členové týmu pracovat 
na jedné platformě. Se softwarem COMOS je 
navíc možné provádět správu závodu po celou 
dobu jeho životního cyklu – od plánování přes 
inženýring, provoz až po servis a modernizaci. 
Myšlenka „integrovaného inženýringu“ 
znamená, že všechny disciplíny pracují 

v jedné centrální databázi s nepřetržitým 
tokem informací ve všech úrovních 
společnosti a ve všech fázích projektu.
Automatizační systém pro řízení jednotlivých 
procesů Simatic PCS 7 dokáže šetřit čas, 
a to díky přednastavené konfiguraci celé 
technologie. Simatic PCS 7 obsahuje 
knihovny funkčních bloků a vizualizační 
systém Simatic WinCC. Testované, 
standardizované komponenty a jejich  

Industry Fórum | Téma

Tyto technologie umožňují sběr a zpracování ohromného 
množství dat a jejich chytrou analýzu, díky které 
zákazník získá přidanou hodnotu. Integrované 

portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens 
pomáhá implementovat koncept digitální výroby podnikům 
působícím ve vodárenském průmyslu. Podporuje tak 
jejich postupnou digitální transformaci. Siemens nabízí 
komplexní a spolehlivá řešení pro čistírny odpadních 
vod, úpravny pitné vody, vodovodní a kanalizační potrubí, 
čerpací stanice a zařízení na odsolování mořské vody. 

Efektivně znamená digitálně
Ušetřit až 20 % času při plánování a inženýringu nových 
zařízení dokáže softwarové řešení COMOS – jednotná 
platforma pro plánování a správu dat. Jejich okamžitý přenos 
je možný díky propojení softwaru COMOS a řídicího systému 
Simatic PCS 7. Všechna data se jednotně ukládají a průběžně 

Jak nejlépe využít 
„modré zlato“
Řešení pro digitalizaci ve vodárenství

Dnešní vodohospodářský průmysl se potýká s celou 

řadou náročných úkolů: stárnutí infrastruktury, 

růst provozních nákladů, zpřísňování legislativy 

a úbytek kvalitních zdrojů pitné vody. Roste tak 

i nutnost zlepšit a zefektivnit veškeré procesy, které 

ve vodárenství probíhají. Řešení přináší digitalizace, 

která zároveň umožňuje optimalizovat vodovodní 

a kanalizační infrastrukturu, zvýšit ekonomickou 

efektivitu provozu a jeho bezpečnost. Společnost 

Siemens nabízí speciálně pro vodárenský průmysl 

komplexní a pokročilá řešení pro automatizaci 

a digitalizaci celého hodnotového řetězce a celého 

životního cyklu závodu. 

6  |  siemens.cz/voda  |  1  |  2019 1  |  2019  |  siemens.cz/voda  |  7



intuitivní ovládání pomáhají snížit náklady 
a zkrátit dobu projektování až o 15 %.
Simulace jednotlivých zařízení a procesů 
výrazně zvyšuje efektivitu přípravy a provozu. 
Digitální dvojče skutečné továrny umožňuje 
uživatelům integrovat procesy, operace 
a informace po celý životní cyklus zařízení. 
Simulační software SIMIT přebírá data přímo 
z řídicího systému Simatic PCS 7 a platformy 
COMOS. To umožňuje testovat všechny 
automatizační a procesní řídicí funkce 
a opravit chyby před skutečným uvedením 
do provozu. Mohou být simulovány různé 
sekvence technologických procesů, čímž lze 
předejít někdy i nebezpečným provozním 
testům. Simulace tak zkracuje dobu potřebnou 
k uvedení technologického zařízení do provozu 
a usnadňuje práci při realizaci projektu 
automatizace. Díky 3D vizualizaci a virtuální 
realitě v prostředí COMOS Walkinside lze 
také virtuálně projít celou továrnu nebo 
vyškolit personál. Na virtuálním modelu 
je možné simulovat různé provozní stavy, 
které mohou v praxi nastat, aby se na ně 
operátoři naučili správně a rychle reagovat. 

Aplikace pro Chytrou vodu
Digitální dvojče se vyplatí nejen při plánování 
nových závodů a technologií, ale i během 
již probíhajícího provozu: na základě údajů 
generovaných během reálného provozu  
a jejich přenášením ze systému Simatic PCS 7 
do platformy COMOS se model průběžně 
aktualizuje. Vytváří tak podmínky pro 
neustálé zlepšování a zvyšování efektivity 
závodu po celou dobu jeho životnosti.
Díky systematickému sledování jednotlivých 
součástí zařízení můžete prodloužit jejich 
životnost, zabránit neplánovaným prostojům 
a v důsledku toho výrazně zlepšit dostupnost 
zařízení. Platforma XHQ Operations Intelligence 
dodává data a KPI v reálném čase, čímž 
umožňuje nepřetržitou optimalizaci provozu 
a porovnání výkonu více zařízení na různých 
místech. Nabízí jediný souvislý pohled 
na všechny informace a umožňuje řadu 

řešení v oblasti řízení výkonnosti v reálném 
čase a podpory rozhodování. Pomáhá 
zvýšit výkon a provozní náklady až o 8 %.
Nové příležitosti, jak zvýšit efektivitu 
provozu vodohospodářských zařízení, přináší 
i MindSphere, otevřený operační systém 
a cloudová platforma od společnosti Siemens. 
Vytváří základ pro aplikace a služby založené 
na datech, včetně služeb od dodavatelů 
třetích stran, jako je prediktivní údržba, správa 
energetických dat a optimalizace zdrojů.

Smart Water Management
Modulární softwarový systém Smart Water 
Management (SIWA) od společnosti Siemens 
pomáhá provozovatelům vodárenských soustav 
efektivněji využít infrastrukturu. Základem 
je opět sběr a analýza dat z jednotlivých 
zařízení. Provozovatelům nabízí podporu při 
optimalizaci provozu sítí, účinnou pomoc při 
detekci a lokalizaci úniků vody a dynamickou 
simulaci provozních stavů potrubních systémů. 
Modul SIWA Optim je opravdu „smart“. Jedná 
se o systém s umělou inteligencí, který díky 
matematickému modelování stávajících 
provozních dat a on-line informací (např. 
aktuálních cen energií) dokáže navrhnout 
co nejlepší plán provozu čerpacích stanic, 
zdrojů pitné vody, vodojemů a dalších 
prvků infrastruktury. Chytré spínání se 
vyplatí především u energeticky náročných 
zařízení, jako jsou dmychadla nebo 
pumpy. Nasazením systému SIWA Optim 
lze ušetřit až 15 % provozních nákladů.
Detekce a lokalizace úniků vody a informace 
o spotřebě představují jednu z nejvyšších priorit 
při provozování vodárenských sítí. Systém 
SIWA Leak dokáže spolehlivě zjistit a lokalizovat 
úniky i malého množství vody v dopravních 
a distribučních systémech díky neustálému 
monitorování stavu vodovodního potrubí.
Systém SIWA Sewer pomáhá provozovatelům 
zlepšit využití kapacit čistíren a celé kanalizační 
sítě, snížit energetickou náročnost a zároveň 
díky simulačním modulům výrazně snížit 
investiční náklady při budování sítí.

Bezpečnost především
Ochrana průmyslových zařízení před 
kybernetickými útoky hraje v dnešním světě 
čím dál důležitější roli. Společnost Siemens 
si je dobře vědoma klíčové důležitosti 
bezpečnosti vodních zdrojů a díky své 
třicetileté praxi v oblasti kybernetické 
bezpečnosti nabízí zákazníkům portfolio 
produktů, digitálních řešení a služeb pro 
ochranu vodních a odpadních vod. Koncept 
Siemens Industrial Security je založen 
na obraně na všech úrovních (Defence 
in depth) a nabízí opravdu komplexní 
pojetí ochrany. Koncepce kybernetické 
bezpečnosti současně chrání všechny 
relevantní úrovně – od správy zařízení 
až po úroveň pole a od řízení přístupu 
až po bezpečnost komunikace. ●

Industry Fórum | Téma

Až o 15 % kratší doba 
projektování 
díky přednastaveným konfiguracím 
technologie v procesním  
řídicím systému Simatic PCS 7. 

Až o 15 % nižší náklady 
na energii
díky optimalizaci provozu čerpadel  
pomocí systému SIWA Optim. 

20 % 
úspora času při plánování 
a inženýringu. Díky  
konzistentní integraci dat  
mezi softwarovou platfor-
mou COMOS a řídicím  
systémem Simatic PCS 7.
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Procesní průmysl 
se již bez digitalizace neobejde

„Vodu neoceníme, dokud nám 
nevyschne studna, a to platí 
o všem v životě.“ 

O současných trendech ve vodárenství, o tom, jak pomáhá digitalizace  

v procesním průmyslu a co je Charta důvěry a proč je zapotřebí, jsme si povídali  

s Ing. Jiřím Vlachem, ředitelem obchodního úseku Procesní automatizace 

a instrumentace společnosti Siemens.

Zákazníkům nabízíme tři moduly – SIWA Optim 
pro optimalizaci provozu vodárenské sítě, SIWA 
Leak pro detekci a lokalizaci úniků a SIWA Sewer 
pro optimalizaci provozu kanalizační sítě.

Jak optimalizace probíhá?
Například formou vylepšování energetické 
bilance provozu. Systém SIWA Optim hlídá 
zařízení s velkými odběry energie, jako jsou 
např. dmychadla kalů nebo čerpadla, a spouští je 
ve chvílích, kdy je cena energie nejnižší. Lze se 
i domluvit s provozovateli přenosové energetické 
soustavy, a pokud to technologie dovolí, zapínat 
tato zařízení ve chvílích, kdy je v síti nadbytek 
silové elektřiny a je potřeba ji ze sítě odlehčit.
V Německu, kde funguje značné množství 
větrných elektráren, dokáže např. modul SIWA 
Optim sledovat pohyb cen elektrické energie 
na burze a spustit čerpadla ve chvílích, kdy 
je jí v síti nadbytek a její cena je záporná. 
To znamená, že pokud odeberete energii 
v dostatečně velkém objemu, aby se síti 
ulehčilo, její dodavatel vám za to ještě zaplatí.
Software SIWA ale dokáže kalkulovat 
a optimalizovat i další položky, např. cenu 
vody z podzemního a povrchového zdroje, 
náklady na její úpravu atd., a tak snižovat 
náklady na naprosté minimum.

Jaké trendy vidíte pro oblast 
vodárenství do budoucna?
Pitná voda bude čím dál cennější a celá společnost, 
jednotlivci i průmyslové firmy, se s ní budou 
muset naučit mnohem lépe hospodařit. S tím 
souvisí jak snížení a regulace její spotřeby, 
tak její čištění a recyklace. V některých 
přímořských státech, kde jsou zdroje pitné 
vody omezené – např. na Blízkém východě –, 
bude stoupat efektivita využití odsolovacích 
zařízení na přeměnu mořské vody v pitnou.
Vodní zdroje a vodárenské systémy jsou součástí 

kritické infrastruktury, a tak lze očekávat, že 
se dostanou do nejpřísněji chráněného pásma 
pro případ teroristických útoků. Ne nadarmo 
se říká, že jestli někdy vypukne III. světová 
válka, bude o vodu. Je proto nezbytné tento 
nejcennější přírodní zdroj na planetě chránit.

V dnešním světě však nehrozí jen 
útoky fyzické, ale i kybernetické. 
Jak Siemens na zvyšující se riziko 
kybernetických útoků reaguje?
Kybernetická bezpečnost se stává stále více 
důležitým tématem jak pro průmyslové podniky, 
tak pro státní správu i jednotlivce. Společnost 
Siemens spolu s dalšími organizacemi proto 
před rokem podepsala tzv. Chartu důvěry, 
která signatáře zavazuje ke společné podpoře 
kybernetické bezpečnosti v rámci globálních 
dodavatelských řetězců. Siemens proto 
zavedl minimální závazné požadavky na nové 
dodavatele týkající se kyberbezpečnosti. Týkají 
se především dodavatelů komponent, jež 
jsou pro zajištění bezpečnosti rozhodující, 
tedy softwaru, procesorů a elektronických 
součástek pro určitý typ řídicích jednotek. Cílem 
tohoto opatření je zlepšit ochranu digitálního 
dodavatelského řetězce proti útokům hackerů.

Chtěl byste našim čtenářům na závěr 
rozhovoru něco vzkázat?
Važme si toho, co máme. Nemusí to trvat věčně. 
Benjamin Franklin, americký autor, politický 
teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, 
občanský aktivista, státník a diplomat, krásně řekl:  

Jaké jsou nejnovější trendy 
v procesním průmyslu?
Digitalizace se prohlubuje a rozšiřuje napříč 
celými podniky. Firmy potřebují pracovat 
s daty stále intenzivněji a efektivněji. 
Zvyšuje se tlak na konkurenceschopnost, 
snižování nákladů, optimalizaci provozu 

a automatizaci. S tím, jak ubývá kvalitních 
zdrojů surovin, roste také nutnost nakládat 

s nimi hospodárněji a zbytečně neplýtvat.

Jak s tím Siemens může pomoci?
V procesním průmyslu nabízíme řešení pro 
společnosti působící mimo jiné v oblasti energetiky, 
vodárenství, v potravinářském, chemickém 
a farmaceutickém průmyslu a pro cementárny. 
Pokrýváme celou oblast produktů, řešení i služeb 
pro všechny životní fáze podniku i technologií.
V oblasti automatizace je naší vlajkovou lodí 
řídicí systém pro procesní průmysl Simatic 
PCS 7. Spatřil světlo světa již před 23 lety 
a aktuálně je na trhu jeho již devátá verze, 
která naplňuje rostoucí digitální požadavky 
současného zpracovatelského průmyslu. Díky 
novým technologickým konceptům založeným 
na průmyslových standardech, jako je například 
komunikační protokol Profinet, umožňuje nejen 
zavádění digitalizace až na provozní úroveň, 
ale připravuje podniky na další rozvoj, který 
digitalizace v budoucnu přinese. Otvírá také 
nové možnosti pro tvorbu digitálních dvojčat, ať 
již výrobních závodů nebo jejich technologií.
V oblasti procesní automatizace jsme schopni 
zákazníkům nabídnout kompletní portfolio 

produktů od řídicích procesních systémů přes 
pohony, hladinoměry, průtokoměry, snímače 
tlaku a teploty, analyzátory plynů až po spínací 
techniku. V segmentu analyzátorů kapalin a plynů 
spolupracujeme s firmou HACH. Díky této synergii 
nemáme na trhu konkurenci, která by dokázala 
nabídnout stejně komplexní a kvalitní portfolio.

Má Siemens v nabídce také 
speciální produkty nebo služby pro 
vodohospodářský průmysl?
Samozřejmě. Máme unikátní řešení pro 
všechny obory procesního průmyslu – tedy 
i pro vodárenství a čistírenství. Například 
nejnovější modulární software Smart Water 
Management neboli SIWA, který pomáhá 
vodárenským společnostem efektivně 
využívat infrastrukturu. Jedná se o systém 
využívající umělou inteligenci se schopností 
strojového učení. Je to opravdu účinný nástroj 
a do budoucna se v něm skrývá velký potenciál.

Můžete o něm prozradit něco více?
Smyslem aplikace je dopravit správné množství 
vody na správné místo ve správný čas s co 
nejmenšími náklady, a to zcela automaticky. 
Výhodou softwaru SIWA je jeho snadná 
implementace. Není kvůli němu potřeba 
osazovat žádné nové měřicí přístroje, jimiž 
většina dnešních provozů již bývá vybavena 
dostatečně. Měřiče, řídicí systém a software 
SIWA se propojí a pak program na základě 
sofistikovaných algoritmů sám hlídá, aby byl 
provoz co nejefektivnější a nejekonomičtější.

Ing. Jiří Vlach
ředitel obchodního  

úseku Procesní  
automatizace  

a instrumentace  
společnosti Siemens
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Přijďte se podívat,
jak se digitalizuje vodárenství  

  „Digitalizace ve vodárenství a čistírenství“ – pod tímto mottem Siemens představí 

na výstavě VODOVODY-KANALIZACE od 21. do 23. května v pražských Letňanech 

ukázku nejmodernějších systémů a digitálních řešení. Navštivte náš stánek č. 37 

v hale 3 a můžete si naživo prohlédnout například model vodní čerpací stanice 

doplněný digitálním dvojčetem. 

čistírny a úpravny vod nebo zařízení na odsolování 
vody, ale i pro řízení a optimalizaci provozu kompletní 
vodárenské infrastruktury. Vše je standardizované 
a podává přehledný obraz procesu, čímž pomáhá 
výrazně snížit náklady na projektování, provoz 
a údržbu zařízení po celou dobu životnosti. 
Předkonfigurovaná vzorová řešení PCS 7 a WinCC 
speciálně pro vodohospodářství pokrývají elektrifikaci, 
automatizaci a pohonné systémy. Automatizační 
řešení pro optimalizaci provozu čerpadel reprezentují 
systémy Simatic S7-1200 a S7-1500 na bázi jednotného 
inženýrského prostředí TIA Portal a s využitím cloudu.

Procesní instrumentace pro sledování kvality vody
Průmyslový vodní model řízený systémem Simatic 
PCS 7, který na výstavě VOD-KA uvidíte, zároveň 
demonstruje širokou škálu řešení procesní 
instrumentace a její bezproblémovou integraci 
do řídicího systému. Nová jednotka Simatic CFU 
zvládne jednoduše nakonfigurovat a integrovat polní 
instrumentaci, čímž dokáže zkrátit uvedení do provozu 
ze 30 minut na pouhou jednu minutu. Významně 
tak ulehčuje rozšiřování a modernizaci provozu. 
K vidění budou ultrazvukové průtokoměry vhodné 
k přesnému měření nočních průtoků a také přesné 
průtokoměry Sitrans FST020 a Sitrans FSS200 pro 
pitnou i odpadní vodu, a to i pro instalaci vně potrubí. 

Analytická řešení HACH
Na stánku Siemens bude vystavovat i náš globální 
partner – společnost HACH, která svými produkty 
ideálně doplňuje portfolio procesní instrumentace 
Siemens. Přístroje HACH zajišťují spolehlivou analýzu 
odpadních vod, pitné a průmyslové vody. Spolupráce 
mezi oběma firmami tak představuje ideální 
partnerství na celosvětové úrovni, neboť dohromady 
reprezentuje nejkomplexnější portfolio procesních 
a analytických přístrojů, jaké nemá na trhu obdoby.

Frekvenční měnič, který zkrotí živly
Dalším exponátem na našem stánku bude 
nový měnič Sinamics G120X určený speciálně 

pro ovládání motorů čerpajících vodu nebo 
ventilujících vzduch. Vyznačují se  jednoduchostí, 
spolehlivostí a mimořádnou účinností.
Díky širokému rozpětí výkonu od 0,75 kW až do 630 kW 
dokáže tato typová řada zvládnout každou náročnou 
aplikaci. Navíc mohou měniče Sinamics G120X 
pracovat s libovolným motorem, i když nejvyšší 
účinnosti dosahují se synchronními reluktančními 
motory firmy Siemens. Exponát bude doplněn 
ukázkou aplikace Analyze MyDrive, která funguje 
na IoT platformě MindSphere a výrazně zvyšuje 
efektivitu a spolehlivost provozu strojních zařízení. 
Více informací o měniči najdete na straně 38.

SIWA pro nejvyšší efektivitu provozu
Na výstavě VOD-KA také představíme inteligentní 
řešení SIWA, které dokáže zefektivnit procesy a snížit 
náklady na provoz vodárenské infrastruktury. Moduly 
SIWA Leak a LeakControl pomáhají odhalit úniky 
ve vodovodech a sítích. Lze je nasadit na stávající 
řídicí systémy a získávat díky nim průběžné informace 
o stavu potrubí. Aplikace SIWA Optim a SIWA Leak 
slouží k optimalizaci provozu vodovodních 
sítí a zákazníkům přináší vyšší bezpečnost 
a stabilitu dodávky pitné vody při snížení 
spotřeby  energie až  o 15 %. 
SIWA Sewer pak dokáže 
za pomoci digitálního modelu 
sítě a s využitím umělé 
inteligence  nejen simulovat, 
ale také optimalizovat 
provoz celých stokových sítí, 
a zamezit tak objemům odlehčení. 

MindSphere, platforma pro 
digitální transformaci 
V neposlední řadě vám naši experti představí 
cloudovou platformu pro průmyslový internet 
věcí MindSphere. Přijďte se podívat, jak 
dokážou chytrá řešení proměnit provozní data 
ze senzorů a strojů na cenné informace, které 
zvýší efektivitu a uspoří čas i peníze. ● 

Chytrý model čerpací stanice
Hlavním exponátem, na kterém budeme 
demonstrovat výhody sledování životního cyklu 
výrobku i výroby, je funkční model čerpací stanice 
doplněný o digitální dvojče celého zařízení. Model 
představuje typickou konfiguraci zařízení pro 
čerpání pitné nebo odpadní vody a ukazuje, jak 
digitalizace může zjednodušit a zrychlit řadu 
procesů a optimalizovat provoz ve vodárenství.
Budete se moci přesvědčit o výhodách, které 
přináší náš komplexní přístup k celému zařízení 
– od plánování až po provoz a údržbu. Tento 
pohled také nazýváme „od integrovaného 
inženýrství k integrovaným operacím“. Díky 
digitálnímu dvojčeti jsou totiž provozní data 
k dispozici po celou dobu životního cyklu zařízení, 
což mimo jiné pomáhá trvale snižovat spotřebu 
energie a celkové náklady. Na modelu zároveň 
představíme komplexní portfolio hardwaru 
a softwaru Siemens pro vodárenství – především 
nové hardwarové koncepty a průmyslové moduly 
pro systém řízení procesů Simatic PCS 7. 

Digitální dvojče šetří náklady 
Hlavní roli v digitalizaci vodárenství hraje digitální 
dvojče závodu, které vám také předvedeme 
na našem praktickém modelu čerpací stanice. 

Softwarová platforma COMOS umožňuje všem 
uživatelům přístup do průběžně aktualizované 
databáze a zajištuje konzistentní management 
dat. Díky propojení s nejnovější verzí 9.0 řídicího 
systému Simatic PCS 7 a nástrojem pro simulace 
Simit umožňuje virtuální fungování technologie 
závodu nebo zařízení. To je velmi praktické 
např. při školení obsluhy a také pro rychlejší 
a bezchybné uvedení zařízení do provozu. 
Požadavky na vzdálený přístup k zařízením 
i celým závodům kladou vysoké nároky 
na zabezpečený přenos dat. Navíc jsou vodárenské 
soustavy a systémy považovány za kritickou 
infrastrukturu a v tomto ohledu musí být 
chráněny před jakýmkoliv neautorizovaným 
přístupem. Na našem exponátu vám proto 
ukážeme spolehlivé a bezpečné řešení pro 
vzdálenou správu, monitorování a komunikaci 
založené na technologii telecontrol, které 
ke své komunikaci využívá různá přenosová 
média – od veřejných až po privátní sítě.

Řešení pro každý provoz díky standardizaci
Na vystaveném modelu uvidíte další velkou 
přednost automatizačních řešení Siemens, 
kterou je jejich variabilita (škálovatelnost). Naše 
nabídka je určena nejen pro velké a složité 
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Čistá voda do Vltavy

Průtokoměry 
jsou nasazeny 
v průměrech 
od 15 mm po téměř 
stokrát větší.

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je největší zařízení na čištění vody v Česku. Čistí 

96 procent odpadních vod, které vzniknou na území hlavního města. Loni v září byla 

po patnácti letech příprav spuštěna do zkušebního provozu Nová vodní linka, která 

čištění výrazně zkvalitnila a posílila kapacitu stávající čistírny. Celou technologii řídí 

DCS systém Simatic PCS 7 od společnosti Siemens a téměř dvě stovky prvků procesní 

instrumentace značky Siemens hlídají správný průběh složitého procesu čištění, který 

úspěšně implementovala firma SIDAT, Solution partner společnosti Siemens.

Kapacita pražské Ústřední čistírny 
odpadních vod (ÚČOV) je 1,4 milionu 
ekvivalentních obyvatel. To znamená 

při dešťových událostech nápor až 8,2 m3 
znečištěné vody za sekundu, kterou je potřeba 
mechanicky a biologicky vyčistit na hodnotu 
odpovídající normám Evropské unie pro citlivé 
oblasti. Původní technologie, instalovaná 
na Císařském ostrově před 52 lety, těmto 
nárokům dlouhodobě nevyhovovala. Proto již 
od 70. let minulého století odborníci řešili, jak její 
nedostatky napravit a kde postavit čistírnu novou.
Problém paradoxně vyřešila povodeň v roce 
2002, která se prohnala i Prahou. „Zcela zničila 
kolonii rekreačních zahrádek, jež se nacházely 
na Císařském ostrově východně od stávající ÚČOV 
a které by jinak pro výstavbu nové čistírny nebylo 
možné uvolnit,“ vysvětluje pozadí událostí Ing. Jiří 
Rosický, ředitel divize strategických investic Pražské 
vodohospodářské společnosti, která při výstavbě 
Nové vodní linky působila jako správce stavby.
Od úpravy územního plánu a zahájení prvních 
koncepčních prací na projektu v roce 2003 
do spuštění zkušebního provozu Nové vodní linky 
(NVL) v září 2018 uplynulo 15 let. „Stala se tak první 
dokončenou etapou rozsáhlé modernizace ÚČOV 
Praha, jejíž součástí bude i modernizace Stávající 
vodní linky. Ta by měla být zahájena do roku 
2021 a společně by měly pokrýt potřebu čistit 
odpadní vody až od 1,6 milionu ekvivalentních 
obyvatel hlavního města Prahy,“ říká Jiří Rosický.

Čistá voda pro citlivé území
Česká republika, jakožto území zařazené 
do kategorie „citlivá oblast“, se při vstupu 
do EU zavázala, že bude čistit své odpadní 
vody v souladu se směrnicí Rady EU 91/271/EHS 
na hodnoty nepřesahující ukazatel celkového 
dusíku v ročním průměru do 10 mg/l. Na Stávající 
vodní lince (SVL) se starou technologií se takových 
hodnot nikdy nepodařilo dosáhnout. Nová vodní 
linka byla navržena tak, aby těchto hodnot 
spolehlivě dosahovala, přičemž zvládne vyčistit 
polovinu přitékajících odpadních vod z Prahy.
„Nová vodní linka je postavena jako nízko 
zatěžovaná kaskádová aktivace s regenerací 
kalu a bioaugmentací nitrifikace, doplněná 
o terciární stupeň čištění, včetně srážení 
fosforu s použitím dávkování externího 
substrátu,“ vysvětluje Jiří Rosický.
Biologická část Nové vodní linky je přitom 
schopná vyčistit odpadní vody v požadované 
kvalitě až do nátoku 4,1 m3/s. Při větších deštích 
pak bude čistit další 3 m3/s odpadních vod 
na mechanické části tzv. hrubého předčištění, 
které vodu zbaví všech pevných částí.
O tom, jak celá linka funguje, se 
dozvíte v infografice na straně 17.

Na Siemens a SIDAT je spolehnutí
Celý složitý provoz NVL řídí DSC systém  
Simatic PCS 7 od společnosti Siemens. Návrh 
a realizaci řídicího systému dodala společnost  

Procesní instrumentace Sitrans

Provoz čistírny je energeticky značně náročný. Pro správné fungování technologie je 
po úvodním načerpání splaškové vody z nátokových stok nutné různě přečerpávat  
či odčerpávat kaly a jiné odstraňované znečištění, vodu provzdušňovat a míchat. 
K tomu je zapotřebí celá flotila čerpadel a pohonů. Správné průtoky v jednotlivých  
částech technologie hlídají téměř dvě stovky prvků procesní instrumentace značky  
Siemens – 145 magneticko-indukčních průtokoměrů pro vodárenské aplikace  
Sitrans F M MAG 5100, 12 hmotnostních průtokoměrů Sitrans F C MASS 2100/6000 Ex d,  
16 ultrazvukových hladinoměrů, 13 teploměrů Sitrans T a 11 tlakoměrů Sitrans P.  
Průtokoměry jsou osazeny v různých dimenzích – od 15 mm do 1,4 metru. Jejich  
přednostmi jsou přesné měření, spolehlivost, bezporuchovost a snadná obsluha.
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		Nová vodní linka ÚČOV Praha 
byla spuštěna do zkušebního 
provozu v září 2018. Jedná se 
o ojedinělý projekt podzemní 
zastřešené čistírny.



SIDAT, Solution Partner Siemens.
Zadavatelem výběrového řízení 
na dodávku řídicího systému 
technologického provozu čistírny byl 
spolek stavebních a technologických 
firem, které společně pod 
názvem Sdružení ÚČOV Praha 
Novou vodní linku vybudovaly. 
O náročnosti projektu svědčí 
i fakt, že výběrové řízení probíhalo 
v devíti kolech a trvalo rok a půl.
„Záměrem zadavatele bylo získat 
kvalitní a osvědčený řídicí systém, 
který funguje na podobně velkých 
čistírnách odpadních vod v zahraničí,“ 
popisuje okolnosti výběrového 
řízení Ing. Radim Novotný, jednatel 
společnosti SIDAT. Sdružení firem, 
které stavbu ÚČOV realizovalo, bylo 
také složeno převážně ze zahraničních 
společností. „Proto hledalo dodavatele, 
který má s podobným projektem 
zkušenosti a může doložit patřičné 
reference. To pro Siemens nebyl 
problém, protože systém Simatic 
PCS 7 řídí celou řadu velkých 
městských čistíren v Evropě i ve světě,“ 
vysvětluje dále Radim Novotný.
Ani pro firmu SIDAT nebylo problém 
prokázat patřičné zkušenosti – 
s ÚČOV Praha úspěšně spolupracuje 
na implementaci, úpravách a správě 
řídicího systému Stávající vodní linky již 
od roku 1994. Tam je nasazen systém 
Siemens Simatic S7-400 a WinCC.

Závěr
Výstavbou a zprovozněním Nové 
vodní linky Ústřední čistírny 
odpadních vod Praha přispěla naše 
metropole k výraznému zkvalitnění 
vody vypouštěné do Vltavy. Poprvé 
od přistoupení České republiky k EU 
splňuje alespoň tato část ÚČOV 
evropské i národní legislativní 
požadavky a nezatěžuje přírodu 
nadměrnou produkcí dusíku 
a fosforu, která má nepříznivý 
dopad na celý vodní ekosystém.
Díky dostatečné velikosti biologických 

nádrží a vhodné skladbě režimů denitrifikace 
a nitrifikace je účinnost Nové vodní linky 
oproti té stávající mnohem vyšší. 
Nasazení kvalitního řídicího systému 
společnosti Siemens Simatic PCS 7 a know-
how a realizačních zkušeností firmy 
SIDAT tak významným způsobem přispělo 
ke vzniku mimořádného vodohospodářského 
díla, které může hlavnímu městu 
Praha oprávněně sloužit ke cti. ● 

Systém s puncem kvality

Sdružení ÚČOV Praha od řídicího systému vyžadovalo 

robustnost, maximální spolehlivost a schopnost pokrýt 

jedním řešením celou technologii. Tyto náročné požadavky 

se podařilo naplnit.

„Systém Simatic PCS 7 to vše splňuje. Navíc je léty prověřen v náročných 
provozech i jiných průmyslových oborů,“ říká Ing. Tomáš Novák, ředitel 
divize Průmyslové procesy společnosti SIDAT. V případě ÚČOV Praha se 
přitom jedná o první nasazení systému Simatic PCS 7 na řízení čistírny 
odpadních vod v České republice – žádná větší u nás není. V zahraničí 
ale ve velkých ČOV slouží tento systém běžně – v Evropě např. v Berlíně, 
Lüneburgu a ve Varšavě nebo v kanadském městě Kelowna.
V technologickém provozu Nové vodní linky řídí DCS systém Simatic 
PCS 7 prakticky veškeré procesy od dávkování chemických látek nutných 
pro srážení kalů přes ovládání a monitoring všech zařízení až po sběr 
dat. Programátoři ze společnosti SIDAT tak v rámci přípravy aplikačního 
softwaru na bázi Simatic PCS 7 V8.2, APL a Industry Library vytvořili řídicí 
systém zahrnující 80 HMI obrazovek, 3500 pracovních objektů, 5000 
archivovaných analogových hodnot, 6500 hardwarových I/O signálů  
a 6000 komunikovaných signálů.
„Námi dodané řešení pro řízení Nové vodní linky je maximálně komplexní 
– obsahuje např. lokální ovládání jednotlivých nekritických zařízení 
pomocí tabletů. To přineslo zákazníkovi finanční úsporu i zvýšilo flexibilitu 
a efektivitu provozování,“ vysvětluje Tomáš Novák. Místo aby se u každého 
zařízení instalovala deblokační skříňka, mohou jednotlivá zařízení pracovníci 
obsluhy nebo údržby ovládat po sejmutí QR kódu přímo v provozu 
na přenosném tabletu připojeném k systému na většině míst bezdrátově. 
Pomocí webového klienta WinCC, který je rovněž k dispozici na přenosných 
tabletech, mohou také získat podrobné informace o stavu nebo historii 
dané technologie. Tablety také slouží pro bezpečnou a spolehlivou 
komunikaci mezi obsluhou a velínem, a eliminují tak riziko chyby při 
obsluze. Společnost Sidat pro tablety vyvinula speciální aplikaci, která 
umožňuje přímé ovládání bez závislosti na vizualizačním systému. Toto 
ovládání však vždy musí být povoleno z velína, aby si operátoři a obsluha 
navzájem nezasahovali do prováděných úprav. Kromě systému Simatic 
PCS 7 pro kompletní řízení technologie je v provozu Nové vodní linky ÚČOV 
Praha nasazeno ještě několik řídicích systémů Siemens Simatic, které 
ovládají např. vzduchotechniku budovy, kalové odstředivky, dmychadla 
nebo rozvodny elektrické energie.

Jak funguje Nová vodní linka ÚČOV Praha

Odpadní vody z Prahy přitékají do hlavní čerpací stanice, odkud je voda čerpána na hrubé a mechanické předčištění.  
To se skládá z šesti  jednotek zařízení Densadeg 4D. Následuje biologická část, kterou tvoří dvě samostatné biologické 
linky. Každá z nich se skládá z jedné nádrže pro regeneraci aktivovaného kalu, dvou jednotek kaskádové aktivace  
a dvaceti podélných dosazovacích nádrží. Odtud voda odtéká na terciární stupeň čištění, kde jsou tři jednotky  
Densadeg 2D, a následně gravitačně nebo povodňovou čerpací stanicí odtéká vyčištěná voda do Vltavy.

Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Oldřicha Kupy 
na e-mailu oldrich.kupa@siemens.com.

Technologii 
čistírny lze ovládat 
z centrálního 
velína i pomocí 
multifunkčních 
tabletů.

Vltava

plavební kanál

hlavní čerpací 
stanice

hrubé  
a mechanické 
předčištění

chemická
dezodorizace
vzduchu

biologická 
část

dmychárna
č. 2 a 3

biologická
část

třetí stupeň
čištění

dmychárna č. 1 dosazovací 
nádrže

povodňová
čerpací
stanice

Industry Fórum | Projekt

16  |  siemens.cz/voda  |  1  |  2019 1  |  2019  |  siemens.cz/voda  |  17



Čistá voda pro jižní Čechy

V řadě lokalit Plzeňského kraje a jižních Čech je zdaleka 
největším provozovatelem vodohospodářská společnost ČEVAK 
a.s. sídlící v Českých Budějovicích. Hlavním předmětem její 
činnosti je provozování vodohospodářského infrastrukturního 
majetku měst a obcí – především úpraven vody, vodovodních 
a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.
Se společností Siemens spolupracuje ČEVAK již řadu let 
a s řídicími systémy Simatic a procesní instrumentací Sitrans 
má bohaté zkušenosti. Z dalších čistíren odpadních vod, kde je 
úspěšně nasazena technologie Siemens, jmenujme např. ČOV 
v Prachaticích, Česticích, Loučovicích nebo Vodňanech.

Čistírna v Pošumaví
Kvalitně čistit odpadní vodu potřebují nejen velké aglomerace, ale i města 

a vesnice. Příkladem obce s úspěšně zvládnutou rekonstrukcí ČOV s automatickým 

řízením a procesní instrumentací značky Siemens podle principů Voda 4.0  

jsou jihočeské Vlkonice.

V e Vlkonicích, místní části obce Vacov ležící 
v podhůří Šumavy, dříve sloužila k likvidaci 
odpadní vody aktivační čistírna s nitrifikací 

typu VHS 3. Pod jejím odtokem se nacházel 
rybník, kde probíhalo biologické dočišťování. Tato 

původní čistírna však byla 
zcela za hranicemi své stavební 
a technické životnosti s nízkou 
účinností, a biotop rybníka tak 
značně trpěl. Vedení obce se 
proto před dvěma lety rozhodlo 
postavit novou aktivační ČOV, 
která by splňovala všechny 
potřebné standardy a odpadní 
vodu čistila opravdu kvalitně 
a pokud možno bezobslužně. 
Bylo přitom zapotřebí vyřešit 
dva klíčové problémy. 
V obci žije trvale okolo pěti 
set stálých obyvatel. V letní 
sezoně však jejich počet vzroste 
díky turistům a chalupářům 
na dvojnásobek. Kolísání 
objemu odpadní vody by tak 
pro malou biologickou čistírnu 
do jednoho tisíce ekvivalentních 
obyvatel mohlo znamenat 
problém. Druhou komplikací 
je poloha v nadmořské výšce 
725 metrů. Zimní sezona je zde 
delší než v nížině a také přináší 
patřičné množství sněhu. To 
vše jsou okolnosti pro kvalitní 
čištění odpadní vody přírodní 
cestou poměrně nepříznivé.

Místo rybníku TIA Portal
Řešením bylo vybudovat novou 
ČOV zakrytou v budově, aby 

teplotní výkyvy neovlivňovaly čisticí procesy 
a sníh nekomplikoval práci obsluze. Automaticky 
řízený provoz čistírny postavený na bázi řídicího 
systému Simatic S7-1200 s předem nastavenými 
protokoly pro různé režimy čištění zvládá 
proměnlivé množství přitékající odpadní vody, 
a přitom ještě optimalizuje provoz celé technologie 
k maximální efektivitě a úspornosti provozu.
„To se podařilo zvládnout díky technologii 
Siemens postavené na jednotné platformě 
TIA Portal,“ vysvětluje technolog Jindřich 
Procházka ze společnosti ČEVAK, která 
čistírnu ve Vlkonicích provozuje.
Základem je rozváděč koncipovaný podle 
aktuálních principů Voda 4.0, který společnost 
Siemens prezentovala před dvěma roky 
na Mezinárodní vodohospodářské výstavě 
Vodovody-Kanalizace (VOD-KA) 2017 v Praze. 
„Systém funguje na platformě TIA pro vodárenství 
a čistírenství a obsahuje řídicí systém Simatic 
S7-1200, měniče Sinamics, spínací techniku, 
telemetrické komunikační procesory a procesní 
instrumentaci k měření hladiny a průtoků. 
Měření vyčištěné vody na odtoku z čistírny 
na Parshallově žlabu zajišťuje ultrazvukový snímač 
hladiny Sitrans LUT 400, který měří s přesností 
+/- jeden mm, a jde o nejpřesnější měřič průtoku 
v otevřených žlabech nebo přelivových hranách 
v tuto chvíli na trhu. Z měřicích přístrojů je zde 
dále nasazen přístroj na měření koncentrace 
rozpuštěného kyslíku od společnosti HACH,“ 
představuje nasazenou technologii Oldřich Kupa, 
technický specialista společnosti Siemens.
Jako rozhraní pro vizualizaci slouží dotykový HMI 
panel Simatic KTP700 Basic. „Umožňuje nám 
nastavovat a měnit parametry čištění, zobrazovat 
provozní informace, a mít tak přehled, co se 
na čistírně děje,“ pochvaluje si Jindřich Procházka. 
ČOV ve Vlkonicích se svou velikostí řadí k malým 

čistírnám, kde není nutný stálý dohled obsluhy 
– stačí přijít na cca dvě hodiny denně. „Díky HMI 
panelu tak obsluha může zpětně dohledat, co se 
dělo v době její nepřítomnosti: kolik teklo vody, 
jakou měla teplotu atd.,“ vysvětluje Ing. Procházka.

Simatic řídí celý provoz
Nastavení provozu ČOV není nutné manuálně 
upravovat podle toho, jak se mění v průběhu 
roku počet obyvatel obce. „Řídicí systém 
čistírny vše reguluje automaticky sám podle 
naprogramovaného softwaru. Podle toho, jak 
se mění průtok na česlích, a podle kyslíkové 
sondy na biologickém čištění se automaticky 
zvyšuje nebo snižuje výkon dmychadel. Kolísání 
totiž neprobíhá jen v průběhu roku, ale i během 
každého dne nebo o víkendech. Existují ranní 
a odpolední špičky, kdy je provoz intenzivní, 
a po většinu dne je klid. To vše systém  
Simatic S7-1200 řídí sám,“ říká Jindřich Procházka.
Čistírna odpadních vod ve Vlkonicích funguje 
rok a půl, a kromě nastavení parametrů 
při spouštění provozu nemuseli od té 
doby pracovníci provozovatele provádět 
na programu žádné úpravy. „S fungováním 
ČOV ve Vlkonicích jsme velmi spokojení 
a byli bychom rádi, kdyby do budoucna bylo 
obecným standardem u čistíren této velikosti 
obdobné řešení řídicích systémů, neboť se 
technologicky jedná o správnou cestu. Provoz 
zařízení je totiž spolehlivý, bezproblémový, 
prakticky bezobsluhový, ekonomický 
a efektivní,“ chválí řešení Siemens Jindřich 
Procházka. Kvalita vyčištěné vody na odtoku 
z ČOV je zcela v souladu s platnou národní 
i evropskou legislativou a rybník pod čistírnou 
dnes po rekonstrukci může opět sloužit jako 
přírodně prospěšná vodní plocha vhodná 
i pro rekreaci obyvatel a návštěvníků. ●
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Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Oldřicha Kupy 
na e-mailu oldrich.kupa@siemens.com.

		Nová čistírna ve Vlkonicích flexibilně reaguje na kolísání 
průtoků odpadní vody během dne i roku.

		Srdcem technologie ČOV je rozváděč 
fungující na platformě TIA Portal 
s řídicím systémem Simatic S7-1200.



12
externích 
stanic.

64 
barů je provozní  
tlak v potrubí.

Každá kapka  
pod kontrolou

100 let
se již těží potaš v dole Neuhof-Ellers.

SIWA Leak 
je software schopný detekovat průsak 
již v objemu 1,45 litru za hodinu.

1,4 mil. m3 
činí roční přepravní kapacita potrubí  
(za hodinu to je 160 m3).

Simatic PCS 7 
pomohl řešení rychle nasadit a velmi usnadňuje jeho údržbu.  
Výrazně tak snižuje náklady v rámci celého životního cyklu závodu.

Dálkovým potrubím spojujícím potašový důl společnosti K+S KALI s řekou Werrou 

proteče ročně téměř tři čtvrtě milionu m3 slané vody. Potrubí dlouhé 63 kilometrů 

však nesmí nikde prosakovat. Díky chytrému řešení SIWA Leak na detekci a lokalizaci 

průsaků od společnosti Siemens má provozovatel dokonalý přehled o stavu potrubí 

a případné úniky může okamžitě řešit.

Náročné podmínky řešení
Podmínky TÜV ovšem byly náročné: detekovaný 
únik vody při provozu čerpadla musel být 
nižší než jedno procento maximálního 
průtoku; v pohotovostním režimu nesměly 
po celé délce 63 kilometrů nepozorovaně 
uniknout více než čtyři litry vody za hodinu.
Celé potrubí je rozděleno do 14 segmentů 
oddělených posuvným ventilem (klapkou) 
a odvzdušňovací stanicí. Tlak v jednotlivých 
segmentech totiž není homogenní. Výsledky 
měření ovlivňují např. rozdíly v nadmořské 
výšce a kolísání teploty podél potrubí. 
Bylo tedy zapotřebí vymyslet způsob, jak 
všechny tyto parametry zohlednit.
„Problémem byla skutečnost, že slaná voda se 
chová úplně jinak než normální pitná voda,“ 
vysvětluje projektový manažer Siemens Matthias 
Rüttiger. Mohou za to rozpuštěné krystaly soli, 
které reagují na kolísání teploty zcela odlišně 
než voda, a vytvářejí tak nepředvídatelné 
změny jejího tlaku. Obsah soli ve vodě se 
navíc může měnit – obrovský vliv na něj má 
například i silný déšť. Řídicí systém musel být 
schopen všechny tyto faktory zohlednit.

Rychlá detekce, precizní lokalizace
Ve spolupráci s K+S KALI a TÜV vymyslel 
Siemens zcela nový algoritmus detekce 
úniku a otestoval ho v řadě odlišných 
podmínek a provozních režimech potrubí.
Výsledek byl více než uspokojivý: softwarové 
řešení SIWA Leak nejenže splnilo požadavky 
TÜV, ale dokonce je předčilo. Když je čerpadlo 
zapnuté, systém reaguje již při polovině 
maximálního povoleného úniku vody. 
V pohotovostním režimu je dokonce schopný 

detekovat průsak v objemu 1,45 litru za hodinu.
Pouhá spolehlivá detekce ztráty vody však 
nestačí. Důležité je také přesně určit místo úniku, 
aby mohlo dojít k rychlé a cílené opravě. Díky 
rozdělení potrubí do 14 segmentů, jež lze pomocí 
ventilů/klapek individuálně zablokovat, je možné 
provést velmi cílená měření a úniky lokalizovat 
v dosahu několika stovek metrů. K přesné 
lokalizaci průsaku pak slouží standardní přístroje, 
jako jsou např. akustické detektory úniku.

Kompletní řešení s přidanými benefity
Potrubí dlouhé 63 kilometrů s 12 externími 
stanicemi však potřebuje nejen efektivní  
systém detekce úniku, ale také automatizační 
systém, který zajistí spolehlivý provoz, řízení 
a monitoring z centrálního velínu. SIWA Leak  
je založený na systému Simatic PCS 7, jenž 
se v závodu Neuhof již úspěšně používá. 
Procesní instrumentace Sitrans je navržena 
pro optimální provoz se Simatic PSC 7 a navíc 
nabízí předem nainstalované bezpečnostní 
funkce, například Safety Matrix.
Pro K+S KALI byl řídicí systém Simatic PCS 7 
klíčem k rychlému inženýringu a uvedení 
do provozu. Integrace všech funkcí do jednoho 
systému navíc velmi usnadňuje systémovou 
údržbu, což vede k výraznému snížení nákladů 
v rámci celého životního cyklu závodu. ●

D raselná sůl se v potašovém dole 
Neuhof-Ellers v údolí Fliedetal poblíž 
německé Fuldy těží již více než 100 let. 

Za tu dobu vyrostla vedle dolu obří hromada 
hlušiny skládající se převážně z kamenné 
soli, kterou je v této rovinaté krajině již zdálky 
vidět. Od místních dostala název Monte Kali.
Solnou horu však splachuje déšť, a ročně tak 
vzniká 700 tisíc metrů krychlových slané vody. 
Kvůli ochraně životního prostředí, zejména 
podzemní vody, sloužila desítky let pro její 
ukládání hluboká vrstva dolomitu. Kapacita skály 
se však postupně vyčerpala, a tak bylo zapotřebí 
najít novou metodu, jak slanou vodu zlikvidovat.

Expertiza jako klíčové kritérium
Důlní licence umožnila společnosti K+S KALI 
postavit dálkové potrubí a vypouštět slanou 
vodu do 63 kilometrů vzdálené řeky Werry. 

Německý technický inspektorát TÜV však 
stanovil, že potrubí musí obsahovat přesnou 
detekci a lokalizaci průsaků. „Tento požadavek 
byl také klíčovým faktorem pro volbu dodavatele 
řídicího systému potrubí,“ říká Christoph 
Hachfeld, projektový inženýr K+S KALI.
Pečlivý výběr ukázal, že ideálním partnerem 
bude společnost Siemens. Nejenže má 
komplexní zkušenosti s vybavením potrubí, 
na projektový tým navíc velmi zapůsobil 
detekční systém SIWA Leak. Kromě toho byl 
Siemens v K+S KALI dobře zavedený – v závodě 
v Neuhofu již několik let s úspěchem používají 
procesní řídicí systém Simatic PCS 7.
Siemens se tak stal i generálním dodavatelem 
kompletní technologie monitoringu průsaků 
z potrubí včetně měřicích přístrojů Sitrans 
pro záznam provozních parametrů, jako 
je rychlost průtoku, tlak a teplota.

„Problémem 
byla skutečnost, 
že slaná voda 
se chová úplně 
jinak než  
pitná voda.“

Matthias Rüttiger
projektový manažer 
Siemens
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Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Oldřicha Kupy 
na e-mailu oldrich.kupa@siemens.com.



České vodárenství 
patří mezi nejlepší v Evropě

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) letos slaví 30 let od svého založení. 

Vybudovalo si pověst renomovaného odborného sdružení, které zajišťuje oponenturu 

legislativy, pořádá pravidelný veletrh VOD-KA v pražských Letňanech, vydává odborný 

časopis a podílí se mimo jiné i na návrzích cen vodného a stočného. O trendech 

ve vodárenství jsme mluvili s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem.

zákona, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019, 
obrovský objem práce navíc s celkovými 
investičními náklady v řádu stovek milionů korun. 
Domníváme se, že je lepší investovat 
prostředky tam, kde se to ukáže jako 
potřebné, ne plošně investovat do zajištění 
provozních dat podle požadavků MŽP, které 
kromě administrativního vykázání nepřinese 
žádné zlepšení stavu životního prostředí.

Jaké jsou výzvy, kterým bude vodárenství 
čelit v horizontu následujících pěti let?
Aktuálním tématem je hrozba atomizace oboru 
VaK v České republice, čemuž bychom rádi 
zabránili. Řada menších obcí, která si svou 
vodárenskou infrastrukturu provozuje sama, 
pochopitelně nemá odborné zázemí a možnosti 
velké provozní společnosti. Některé z nich 
si ani nevytváří fond prostředků na obnovu 
infrastruktury a zadělávají si do budoucna 
na velký problém. Jedním z řešení by mohla být 
integrace do větších vlastnických celků, které 
by následně mohly být provozovány zkušenější 
provozní společností při dosažení vyšší míry 
efektivity provozování. Optimálním modelem 
by byla finanční pobídka pro větší společnosti, 
které novou obec přičlení, připojí ji ke své 
vodárenské soustavě a současně jí vypomohou 
s modernizací, provozováním a údržbou.
Velkým tématem je a bude zavedení dalších 
stupňů čištění vody pomocí pokročilých 
technologií ozonizace, filtrace přes aktivní 
uhlí, či membránových technologií, a to jak 
pro úpravu vody pitné, tak i čištění odpadních 
vod. V surové vodě sloužící jako zdroj vody pro 
výrobu vody pitné v posledních letech nacházíme 
na velké části našeho území významné zátěže 
pesticidů, se kterými si stávající technologie 
nejsou schopny poradit. V odpadní vodě, kterou 
vypouštíme do řek, je přítomno čím dál více 
chemických látek, které negativně ovlivňují 
celý vodní ekosystém. Voda dnes obsahuje 
splachy z polí, léky, drogy a podobně. Pro 
zajištění dodávek kvalitní pitné vody a čištění 
odpadních vod, které bude odpovídat aktuální 
situaci a trendům do budoucna, je potřeba 
začít se této problematice věnovat. ● 

Jak vnímáte současný stav vodárenství 
a čistírenství v ČR v porovnání se světem?

Já osobně jej hodnotím velmi kladně. V oblasti 
vodárenství patříme mezi pět nejvyspělejších 
států v Evropě – potažmo ve světě. Ztráty 
vody v trubní síti klesly na 16,4 %, spotřeba 
vody v domácnosti činí necelých 88 litrů 

na osobu na den, což je jedna z nejnižších 
spotřeb v Evropě. Kvalita pitné vody vyjádřená 

počty vzorků plnící předepsané limity je 
špičková. Mrzí mě, že si to Češi málo uvědomují 
a nejsou dost hrdí na to, jak to u nás funguje.

Jaký mají na vodárenství vliv sucha, která 
v posledních letech Česko postihla?
Je to velký problém, vždyť sucho trvá skoro pátým 
rokem. Podepsalo se na hladinách podzemních vod, 
což je zdroj zhruba poloviny objemu pitné vody, 
která se u nás vyrábí. Zatím to vypadá, že letošní 
rok by díky sněhové pokrývce mohl podzemní 
vodu trochu saturovat a podzemní zdroje částečně 
doplnit. U povrchových vod je tomu ale jinak. 
Neumíme vodu v krajině zachytit. Nestaví se 
nové vodárenské nádrže, nebudujeme systémy 
zasakování spadlých srážek do vod podzemních. 
To považuji za chybu. Místo abychom spadlé 
srážky v co nejvyšší míře zadrželi v krajině, děláme 
vše pro to, abychom je co nejrychleji odvedli 
přes jednotné kanalizace a ČOV do vodotečí 
a mimo naše území. Měli bychom se soustředit 
na vytvoření nové národní koncepce, jak zajistit 

retenci vody v krajině a její převod vodárenskými 
soustavami do oblastí postižených suchem.

Zabýváte se tématem Voda 4.0, čili 
digitalizací ve vodárenství?
Ano, to nás velmi zajímá a snažíme se 
nasazovat tyto systémy v praxi. Mnoho našich 
společností ve velkých městech, jako je Praha, 
Brno nebo Ostrava, provádí dálkové odečty 
pomocí smart meteringu. Mají tak přesný 
přehled o spotřebě jednotlivých odběrných 
míst. Řízení spotřeby je velmi jednoduché 
a rychle se dají detekovat i poruchy. Pracujeme 
také na vybudování regionálních dispečinků, 
kde by se potřebné informace sbíhaly. První 
takový dispečink byl vybudován v Praze, 
další se staví v Kladně a Hradci Králové.

SOVAK ČR zajišťuje také oponenturu legis-
lativy. Co soudíte o novele vodního záko-
na – konkrétně o odlehčovacích komorách?
SOVAK ČR považuje dělení odlehčovacích 
komor na stokové síti a na čistírnách odpadních 
vod, které stanovuje povinnost získat platné 
povolení k nakládání s vodami, za nesystémové, 
právně vadné, a hlavně nemající žádný dopad 
na zvýšení ochrany povrchových vod v České 
republice. Rádi bychom proto vrátili do znění 
zákona původní textaci, která platila do konce 
minulého roku. Pro provozovatele a vlastníky 
odlehčovacích komor znamená novela vodního 

SOVAK ČR
SOVAK ČR je spolkem sdružujícím 
právnické a fyzické osoby, činné 
v oboru vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu. Sdružuje 
subjekty, jejichž hlavním předmětem 
činnosti je zajišťování zásobování 
vodou nebo odvádění a čištění 
či jiné zneškodňování odpadních 
vod, a to jak z hlediska provozování 
a spravování, tak z hlediska 
vlastnictví, rozvoje a výstavby. 
V současné době má SOVAK ČR 
112 řádných členů a 124 členů 
přidružených. Řádní členové SOVAK 
ČR v České republice zásobují kvalitní 
pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, 
odvádějí odpadní vody pro téměř 
8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto 
odpadních vod čistí.

Siemens a SOVAK ČR

Společnost Siemens je dlouholetým 
členem organizace SOVAK ČR. Je také 
partnerem podzimní konference „Provoz 
vodovodů a kanalizací“ pořádané sdružením, 
které se aktivně účastní s prezentací 
o nejmodernějších řešeních pro vodárenství 
a čistírenství. Mezi společné aktivity patří 
také prezentace Siemens na výstavě VOD-KA.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR
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INTEGROVANÝ INŽENÝRING: 
PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH  
PROCESŮ A NÁVRH ZÁVODU

INTEGROVANÝ  
PROVOZ:
SERVIS A ÚDRŽBA

DATOVÁ KOMUNIKACE:
SPOLEHLIVÝ A BEZPEČNÝ  
PŘENOS DAT DO CLOUDU

DIGITALIZACE CELÉHO  
DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE:
MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST

VERTIKÁLNÍ 
INTEGRACE:
VÝROBA

INTEGROVANÝ 
INŽENÝRING:
SIMULACE

Od integrovaného  
inženýringu  
až k integrovanému  
provozu

Systém pro projektování a správu celého 

výrobního závodu COMOS nabízí jednotnou 

datovou platformu, díky které mohou 

projektové týmy společně pracovat 

na konstrukci zařízení. Vzniká tak kompletní 

datový model závodu – tzv. digitální dvojče.

Flexibilní a efektivní servis a údržba 

s pomocí digitálního dvojčete, které 

umožňuje předvídat poruchy a údržbě 

pomáhá rychle lokalizovat jejich místo.

Pomocí zabezpečené síťové architektury jsou 

data bezpečně předávána do MindSphere, 

otevřeného operačního systému a cloudového 

řešení pro internet věcí (IoT) společnosti 

Siemens. MindSphere propojuje všechny 

produkty, zařízení, systémy a stroje, sbírá 

jejich data a vyhodnocuje je pomocí 

pokročilých analytických funkcí.

Logistika v blízkosti výrobního provozu 

a integrace dodavatelských a zákaznických 

dat umožňuje rychlou a efektivní 

výrobu malých, individuálních šarží.

Výroba je propojena se systémy pro řízení 

výroby (MES) a řízení výrobních operací 

(MOM) i s výrobními a řídicími systémy. 

Díky otevřené architektuře NAMUR 

(NOA) lze data z každé úrovně závodu 

přenášet do cloudu prostřednictvím 

druhého datového kanálu.

Virtuální zprovoznění 

umožňuje otestovat 

a optimalizovat výrobní 

zařízení pomocí simulací 

ještě před jeho skutečným 

uvedením do provozu.

Zpracovatelský průmysl je pod velkým 
konkurenčním tlakem. Legislativa 
a technologie se neustále vyvíjejí,  

trh se dynamicky mění. Firmy tak balancují 
mezi inovacemi a zachováním kontinuity. 
Musí zvyšovat flexibilitu a efektivitu výroby 
a inovovat, aby se produkty dostaly na trh 
rychleji a splňovaly individuální požadavky 
zákazníků. Zároveň musí dodržovat předpisy, 
zajistit vysokou míru spolehlivosti a kvality 
a neustále zvyšovat produktivitu a efektivitu, 
aby dokázaly dál snižovat náklady. 

Podniky, které si chtějí udržet svou 
konkurenceschopnost a postavení na trhu, 
musí podstoupit první kroky směrem 
k digitalizaci již dnes. K tomu je zapotřebí 
zajistit kompletní datovou integritu všech 
svých procesů. Řešení společnosti Siemens 
pro digitální podnik pokrývá celý životní 
neboli hodnotový řetězec výroby a umožňuje 
využít obrovský potenciál, jenž digitalizace 
nabízí, a to v kterékoli fázi životního cyklu. ●
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Jak ušetřit
třetinu času programátorů

Jak se vyrovnat s potřebou zvýšit efektivitu při přípravě nových projektů a oživování 

strojů? Díky nástrojům v inženýrském prostředí TIA Portal společnosti Siemens můžete 

automaticky generovat kostru projektu, a tím výrazně šetřit čas. U mnoha strojů 

a zařízení jsou totiž mezi jednotlivými variantami jen malé rozdíly, takže pomocí 

šablon můžete uspořit náklady při vývoji softwaru. Dobrou zkušenost s rozhraním  

TIA Portal Openness mají i ve společnosti WHS-Handling, kde na jeho základě vyvinuli 

vlastní aplikaci pro zefektivnění vývoje nových projektů.

umožňuje vygenerovat základní 
obrazovky potřebné pro oživování, 
pohyb a diagnostiku stroje. Mechanik 
tak má předem k dispozici vše, co 
k oživování stroje potřebuje, i bez 
osobní účasti programátora. Ten 
se místo programování těchto 
základních (ale nezbytných) 
a v podstatě rutinních kroků může 
věnovat již samotné odborné práci 
na funkčních částech projektu. Jednou 
z hlavních výhod je tedy úspora 
času při oživování stroje na dílně.

Aplikace umožňuje 
i virtuální simulaci
S aplikací firmy WHS-Handling 
postavené na rozhraní TIA Portal 
Openness jsou programátoři schopni 
kostru projektu nejen vytvořit, ale 
i se připojit k již hotovému nebo 
otevřenému projektu. „Generování 
nemusí začínat od systému EPLAN. 
Obrazovky pro oživování nebo 
diagnostiku můžeme vygenerovat  
ze základu, který máme v TIA Portalu,“ 
vysvětluje Martin Myslikovjan.
Projekt je rozdělen do několika kroků, 
mezi kterými může programátor 
přeskakovat podle potřeby. Součástí 

aplikace je také správa tagů, k nimž je 
přiřazený funkční text a identifikátor. 
Projekt umožňuje pracovat i se stroji, 
které nejsou fyzicky k dispozici, 
pomocí simulátorů – např. standardní 
rozhraní CNC stroje. „Můžeme si 
bez problémů připravit projekt 
a rozpohybovat robota a jeho interakci 
s dalšími zařízeními provést virtuálně. 
Na místě instalace u zákazníka 
pak jen v projektu upravíme 
přesné dráhy,“ říká Myslikovjan.

Snazší práce s knihovnami funkcí
Ačkoliv jsou projekty i zákazníci 
společnosti WHS-Handling odlišní 
a v řadě případů jde o prototypová 
řešení, je většina strojů v lecčems 
stejná. Na strojích se opakují funkční 
celky, které jsou buď totožné, 
nebo velmi podobné. „Hledali 
jsme tedy řešení, jak si práci s nimi 
při navrhování nových projektů 
usnadnit,“ říká Martin Myslikovjan.
„Díky nástroji TIA Portal Openness 
jsme do systému mohli nahrát 
naše vlastní knihovny funkcí, které 
používáme, a funkční bloky, např. 
rozhraní na robota. Praxí se nám 
potvrdilo, že s využitím této platformy 

opravdu ušetříme třetinu času, který 
jsme na projektu dříve strávili. To nám 
umožňuje stihnout za stejnou dobu 
více zakázek. Tradiční způsob přípravy 
projektů zabírá hodně času a řešení 
od společnosti Siemens nám tuto práci 
usnadňují,“ uzavírá Myslikovjan. ●

„N aše zkušenosti s rozhraním TIA 
Portal Openness potvrzují značnou 
úsporu času při vytváření nového 

projektu. Naši programátoři nyní stráví jeho 
tvorbou o 30 procent méně času než dříve,“ 
říká Martin Myslikovjan z oddělení vývoje 
softwaru společnosti WHS-Handling.
Nástroj TIA Portal Openness umožňuje 
prostřednictvím volně programovatelného 
rozhraní API (Application Programming Interface) 
na dálku, např. z firemního celopodnikového 
softwaru, realizovat příkazy v prostředí TIA Portal. 
Řadu činností je tak možné automatizovat, a tím 
je zrychlit a zefektivnit. Automaticky a hromadně 
je také možné synchronizovat knihovny používané 
v projektech s nejnovější (aktuální) verzí.

Vlastní aplikace pro zefektivnění vývoje
Společnost WHS-Handling se zabývá vývojem 
a implementací automatizačních řešení 
v průmyslovém prostředí a zároveň je systémovým 
integrátorem robotů Kuka. Z původně malé 

firmy se rozrostla ve společnost se čtyřicítkou 
zaměstnanců a širokým portfoliem zákazníků. 
Vznikl tak přirozený tlak na lepší organizaci 
práce, vyšší efektivitu při přípravě projektů a také 
na jejich jednotnou strukturu a standardizaci.
„Z hlediska efektivity využití lidských zdrojů 
nás nejvíc zatěžovalo oživování strojů na dílně, 
kde byla zapotřebí aktivní účast dvou osob 
– elektromechanika a tvůrce softwaru. Měli 
jsme pocit, že v dnešní digitální době je to pro 
programátory ztráta času, a tak jsme hledali 
způsob, jak maximum procesů odladit předem 
a vyřešit online,“ vysvětluje Martin Myslikovjan.
Po seznámení s nástrojem TIA Portal Openness 
a ověření jeho možností vyvinuli vlastní aplikaci, 
která slouží ke generování základního projektu 
nebo jeho šablony. „Základem je hardwarová 
specifikace a konfigurace dat z prostředí ECAD 
systému EPLAN Electric P8, kterou importujeme 
do TIA Portalu. To nám ušetří polovinu času, 
protože konfiguraci by jinak bylo nutné dělat 
dvakrát,“ říká Myslikovjan. Software také 

Úspora času při oživování 
stroje s aplikací WHS 
Openness App

Elektromechanik na dílně obdrží 
vytištěné schéma ze systému ECAD, 
podle kterého stroj sestavuje a oživuje. 
Dříve byla u „oživovací“ fáze nutná 
i přítomnost programátora, který  
projekt tvořil. Dnes díky aplikaci 
WHS postavené na platformě TIA 
Portal Openness může programátor 
základní část nutnou pro oživení 
stroje vygenerovat automaticky, 
neztrácet čas rutinními úkoly a sám 
se věnovat programování funkčních 
částí projektu, které jsou vždy unikátní. 
Elektromechanik je tak schopný díky 
základní verzi programu stroj oživit sám.

Výhody automatického 
generovaní projektu  
s TIA Portal Openness

• Minimalizace chyb
• Standardizace procesů
•  Vyšší efektivita díky rychlejšímu 

provádění úloh
• Zkrácení doby uvádění do provozu
• Větší konkurenceschopnost
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Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací  
Martina Koželky na e-mailu  
martin.kozelka@siemens.com  
nebo navštivte siemens.cz/tia-portal.



Inteligentní řízení 
rozřazování čokolády

Výroba čokolády má svá pevně daná pravidla a jejich sebemenší porušení  

může skončit znehodnocením celé šarže. Každý technologický krok i stupeň 

Celsia zde hrají roli. Přerušení výroby nepřichází do úvahy. Ve společnosti Nestlé 

v Olomouci proto při modernizaci rozřazovacího dopravníku, který optimalizuje  

tok čokoládových výrobků k balicím linkám, záleželo na každém detailu.  

Kompletní zakázku dodala společnost Siemens. 

Inteligentní systémy se domluví
Nový rozřazovací dopravník pomocí víceúrovňových 
zásobníků inteligentně organizuje dopravu 
čokolády k robotickým balicím linkám. Zásobníky 
zajišťují optimální tok výrobků podle aktuálního 
vytížení jednotlivých baliček. Nikde tak nevznikají 
fronty hotových výrobků a značně se zredukovaly 
prostoje v balení. Díky víceúrovňovým zásobníkům 
si systém navíc dokáže poradit i se situací, kde se 
v řadě čokolád jedna posune nebo otočí a naruší 
plynulý tok výrobků, což dříve způsobovalo vážné 
kolize a kumulaci výrobků na dopravníku. 
Pro řídicí systém je přitom důležitý pouze takt 
výroby, na typu výrobku nezáleží. Při změně 
šarže tedy není nutné nic měnit v nastavení 
programu, systém sám komunikuje s výrobou 
a automaticky mění svůj takt podle ní.

Retrofit výrazně zvýšil kvalitu
Modernizace části dopravníku zprůhlednila 
celý systém a zvýšila jeho efektivitu. To oceňují 
zejména pracovníci údržby. „Původní zařízení 
bylo v průběhu patnácti let různě vylepšováno 
a doplňováno. Nakonec mělo paralelně zapojené 
tři řídicí jednotky, které provoz i správu zbytečně 
komplikovaly,“ vysvětluje Ján Uhrinovský.
Přestavbou dopravníku se celý systém zjednodušil. 
Rozváděč i trasa kabeláže jsou přehlednější a všechny 
funkce dnes pohodlně a spolehlivě řídí jen Simatic S7-
1500. Kabeláž je nově rozvedena podle aktuálních 
standardů platných pro potravinářský průmysl a vše 
odpovídá přísným hygienickým normám. Údržba 
a čištění veškerého zařízení je tak mnohem snazší.
„Způsob zapojení rozřazovacího dopravníku 
od společnosti Siemens nastavilo nový standard 
kvality pro výrobní zařízení ve společnosti Nestlé. 
Vnímáme jej proto jako vzorovou referenci i pro 
naše interní účely,“ říká Petr Vysloužil, automatizační 
specialista závodu. „Nejdůležitější je však pro nás 
spolehlivost a stabilita systému, které napomáhají 
k bezpečnému a kvalitativně nezávadnému výrobnímu 
procesu, na čemž firma Nestlé buduje celosvětově 
své renomé. A tu potvrzují zkušenosti operátorů 
výroby, od kterých jsme na nový dopravník nezaslechli 
od jeho instalace jedinou stížnost. To je pro nás 
důkaz, že vše bezvadně funguje,“ dodává vedoucí 
oddělení automatizace Zora společnosti Nestlé. ●

V e výrobním závodě Zora v Olomouci 
má produkce čokoládových pochoutek 
mnohaletou tradici. Pocházejí odtud tyčinky 

Ledové kaštany a Kofila i oblíbené čokolády 
Studentská pečeť v mnoha variantách a příchutích. 
Portfolio vyráběných čokolád je však mnohem širší.
„Na každé z výrobních linek závodu se vyrábí různé 
druhy čokolád, proto je nutné, aby byl celý systém 
flexibilní. Musí umožňovat různé takty výroby 
podle velikosti a složitosti produktů a velikosti 
šarží,“ vysvětluje Ján Uhrinovský, vedoucí oddělení 
automatizace závodu Zora společnosti Nestlé.
Výrobní linku spojuje se dvěma balicími linkami 
pásový dopravník. Jde o jediný výrobní celek, 
který musí být perfektně synchronizovaný, 
aby dodržoval jednotný takt produkce mezi 
několika hlavními výrobními linkami. Mezi 
dopravníkem hotových čokolád z výroby 
a baličkami je rozřazovací dopravník, který 
určuje, na kterou balicí linku výrobky pošle.
Letos na jaře nadešel čas provést jeho 
modernizaci a vybavit jej inteligentním 

řízením, které posílí spolehlivost a zvýší 
kapacitu i efektivitu celého procesu.

Expresní dodávka v mimořádné kvalitě
Celá akce musela proběhnout za polovinu 
standardní doby tak, aby se stihla během 
plánované technologické odstávky linky.
„Při hledání dodavatele retrofitu jsme oslovili řadu 
firem a také společnost Siemens, která je v rámci 
vzájemné kooperace globálním technologickým 
partnerem koncernu Nestlé po celém světě. 
Siemens byl jediný, kdo dokázal realizovat 
zakázku v expresním termínu, a navíc nám nabídl 
lepší a rychlejší servis než ostatní,“ vysvětluje 
Ján Uhrinovský a potvrzuje: „S průběhem 
i výsledkem zakázky jsme velmi spokojení.“
Precizní plánování a exekuce harmonogramu 
prací v rámci odstávky technologického 
zařízení dopomohly k bezproblémovému 
restartu technologie po uskutečnění 
modifikací, a to zejména bez zbytečných 
prostojů nebo výpadků produkce. 
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Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Martina Kočího  
na e-mailu martin.koci@siemens.com  
nebo navštivte siemens.cz/simatic.

„Siemens byl jediný, kdo dokázal realizovat 
zakázku v expresním termínu, a navíc nám 
nabídl lepší a rychlejší servis než ostatní.“

Ján Uhrinovský

Nestlé

		Nový rozřazovací dopravník organizuje pomocí víceúrovňových 
zásobníků inteligentně dopravu čokolády k robotickým balicím 
linkám.

Doba výměny zařízení

Siemens zajišťoval veškeré dodávky elektro prvků včetně 
pohonů a nového řídicího systému, kompletně nový 
rozváděč a rozvod kabeláže v hygienickém designu 
se zapojením všech akčních členů. Novým řídicím 
systémem je Simatic S7-1500. Komponenty byly dodány 
s ohledem na korporátní i závodové standardy pro prvky 
automatizace závodu Zora. Pro závod je proto snazší 
poradit si i v případě neočekávaného výpadku kterékoliv 
součásti elektroinstalace, přičemž náhradní díl je pak 
k dispozici na skladě údržby pro okamžitou výměnu. 

Použitím nových automatizačních komponent, jakým je 
řídicí systém Simatic S7-1500, rovněž závod zodpovědně 
přistupuje k adopci moderních prvků automatizace 
a míří tím ke své vizi – k postupné digitalizaci klíčových 
technologických celků. 

3 týdny



Marquardt 
má kalkulaci nákladů pod kontrolou

„Teamcenter nabízí lepší 
transparentnost i přesnější  
informace o nákladech.  
Navíc byl velmi dobře přijat všemi 
odděleními a projektovými týmy.“

Karl Müller
vedoucí oddělení návrhu výrobků pro automobilový 
průmysl společnosti Marquardt

Společnost Marquardt Group, přední světový výrobce přepínačů pro automobilový 

průmysl, potřebovala zlepšit svůj způsob kalkulace nákladů na výrobu jednotlivých 

dílů. Efektivní řešení přinesl systém Teamcenter od společnosti Siemens PLM 

Software. Firma díky němu mohla výpočet nákladů globálně standardizovat, 

přičemž zohledňuje informace ze všech poboček a závodů.

opakovatelnost a standardizaci výpočtů nákladů.
Tato hlediska byla pro Marquardt při výběru 
softwaru velmi důležitá. Jediným řešením 
pro výpočet nákladů výrobku, které všechna 
uvedená kritéria splňuje, je právě Teamcenter.
„Teamcenter nabízí lepší transparentnost i přesnější 
informace o nákladech. Navíc byl velmi dobře přijat 
všemi odděleními a projektovými týmy,“ shrnuje 
Karl Müller, vedoucí oddělení návrhu výrobků pro 
automobilový průmysl společnosti Marquardt.
Díky přechodu na Teamcenter je výpočtové 
oddělení schopné zpracovat požadavky široké 
škály zákazníků. Přestože bylo nutné provést 
úpravy metodiky výpočtů a načítání dat, byl 
systém zprovozněn za pouhé čtyři týdny.

Standardizovaný výpočet nákladů
Uživatelsky příjemné rozhraní systému Teamcenter 
ocenili především pracovníci, kteří mají výpočty 
nákladů na starosti. Ostatní oddělení si pochvalují 
opakovatelné a porovnatelné výsledky výpočtů.
Platforma Teamcenter toho však v oblasti správy 
výrobních dat nabízí mnohem víc. Společnost 
Marquardt ji proto využije i pro plánované rozšíření 
činnosti nákupního oddělení o analýzu cen součástí. 
Základem pro ni budou data Teamcenteru, týkající 
se geografického umístění, použitých materiálů, 
obráběcích strojů a výrobních postupů.
Nasazení systému Teamcenter se společnosti 
Marquardt opravdu vyplatilo. V krátké době mohla 
celosvětově standardizovat výpočet nákladů na více než 
pěti místech a vedení firmy se nyní může rozhodovat 
na základě informací ze všech poboček a závodů. 
Díky Teamcenteru pracovníci firmy sledují všechny 
náklady během celého životního cyklu výrobků. ●

P okyn „stiskni vypínač“ zní jednoduše, ale 
tvorba dobrého vypínače ve skutečnosti 
vyžaduje spoustu práce. Musí být 

odolný a spolehlivý, protože představuje 
rozhraní mezi uživatelem a zařízením.
Společnost Marquardt Group je přední 
mezinárodní výrobce elektromechanických 
i elektronických přepínačů a přepínacích systémů. 
Působí ve všech hlavních oblastech světa, má 
12 poboček a více než 6000 zaměstnanců. Její 
divize, zaměřená na automobilový průmysl, 
vyvíjí a vyrábí inovativní systémy autorizace 
řidiče, ovládací panely, přepínače a sestavy. 
Představuje světovou špičku a jejími zákazníky 
jsou především prémioví výrobci automobilů.

Zavedení profesionálního přístupu
Před zavedením softwaru Teamcenter 
od společnosti Siemens PLM Software neměli 
ve firmě Marquardt žádné systematické 
nástroje pro výpočty nákladů. Zaměstnanci 
to řešili různě – někteří využívali stávající 
podnikový systém ERP, jiní prováděli vlastní 
výpočty v tabulkovém procesoru. 
V této situaci bylo téměř nemožné zavést jednotné 
a standardizované postupy výpočtu a souvisejících 

procesů. Pro společnost představoval tento 
chaos velký problém, protože výpočet nákladů 
byl s rostoucí složitostí výrobků a počtem 
různých variant stále časově náročnější.
Bylo třeba zkrátit i čas, který kontrolor potřebuje 
k tvorbě jednotných výkazů nákladů. Všem 
bylo jasné, že jedinou cestou, jak výkazy 
nákladů vytvářet efektivně, je nasazení 
profesionálního výpočetního systému.

Zajištění transparentnosti
Společnost vyhodnotila, že potřebuje nástroj, 
který umožní koordinovat metodiku výpočtu 
v celé firmě, nabízí dostatečně výkonné funkce 
a hlavně zkrátí čas potřebný k získání výsledků. 
Jako nejvhodnější řešení si proto vybrala systém 
Teamcenter, který umožňuje předkonfigurování 
výrobních procesů a složitých podsestav s vysokým 
počtem úrovní a hierarchií. Údaje o nákladech 
je možné opakovaně použít importováním 
nebo přetažením do nového výpočtu.
Při výběru nové platformy hrála velkou roli 
i nákladová efektivita, která zaručí, že společnost 
nebude plýtvat financemi na vývoj a údržbu 
systému založeného na tabulkovém procesoru. 
Teamcenter navíc nabízí rychlost, přesnost, 

Hlavní výhody nasazení platformy 
Teamcenter od Siemens PLM 
Software pro Marquardt Group

•  Zavedení jednotné metodiky výpočtu nákladů v celé 
společnosti

• Vytvoření použitelné dokumentace výpočtu nákladů 
• Zkrácení času potřebného pro výpočet nákladů
• Vyšší rychlost, jednotnost a přesnost výpočtu nákladů
• Nižší počet chyb
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Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Evy Urbánkové  
na e-mailu urbankova.eva@siemens.com  
nebo navštivte siemens.com/teamcenter.



Nové aplikační  
centrum v Praze
Do rodiny našich aplikačních a kompetenčních center přibylo v lednu nové  

Aplikační centrum pro výrobní stroje. Místní odborníci se specializují na výrobní 

zařízení, jejich automatizaci a využití nejnovějších technologií, jako je průmyslový 

internet věcí. Centrum umístěné v Praze-Stodůlkách je určeno pro stroje všech 

velikostí – od balicích až po lisy v automobilovém průmyslu.

čtyři z nich byla otevřena během posledních dvou let! 
Aplikační centra Siemens najdete ve velkých 
městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) a při závodech 
(Mohelnice, Frenštát pod Radhoštěm). Některá 
z nich mají evropskou působnost, řada se zabývá 
globálními projekty. V současné chvíli v aplikačních 
centrech pracuje 140 zaměstnanců a do konce 
roku by jejich počet měl ještě stoupnout o 40 %. 
Centra spolupracují s řadou vysokých škol, jako je 
Západočeská univerzita, VŠB TUO, Univerzita Palackého 
Olomouc, CIIRC při ČVUT nebo VUT Brno, a nabízejí 
možnosti praxe a dalšího uplatnění talentovaným 
studentům. Spolupráce s aplikačními centry Siemens 
pomáhá také malým a středním firmám, které se díky 
ní dokážou lépe prosadit na globálních trzích. ●

N ové Aplikační centrum pro výrobní 
stroje poskytuje našim zákazníkům 
z celého světa komplexní služby 

od prvního návrhu stroje a naprogramování 
řídicích jednotek až po jeho virtuální zprovoznění, 
a to ještě před samotnou výrobou daného 
zařízení. Neméně důležitým úkolem centra je 
tvorba standardizovaných aplikací pro řídicí 
jednotky výrobních strojů. „Stroje různých 
zákazníků ze stejného průmyslového odvětví 
mají často podobné nároky na technické řešení. 
Standardizované aplikace řídicích jednotek 
taková řešení nabízejí, takže až 80 % potřebného 
programu je již formou aplikace k dispozici. 
Zbylých 20 % si pak může zákazník sám doplnit 
podle detailů projektu,“ vysvětluje ředitel centra 
Sebastian Thiemann. Hlavní přidanou hodnotou 
hotových řešení je nejen rychlejší vývoj stroje 
a jeho uvedení do provozu, ale především 
dosažení nejlepšího možného výkonu. 

Aplikace v systému MindSphere 
Pražské Aplikační centrum jako jediné na světě 
vyvíjí aplikace v systému MindSphere, který 

je určen pro průmyslový internet věcí. Vznikla 
zde aplikace SIMATIC Machine Monitor sledující 
stav stroje po celou dobu jeho provozu 
a zaznamenávající všechny údaje o tom, jak 
zařízení pracuje. Nejnovější aplikační přírůstek 
má název SIMATIC Line Control a obsahuje 
všechny potřebné funkcionality pro stroje 
zpracovávající dřevěné hrany a okraje. Mezi 
zákazníky, jimž pražské centrum pomáhá, 
patří rodinná firma Viking Mašek. Zaměřuje 
se zejména na potravinářský a farmaceutický 
průmysl a k řízení svých strojů využívá řídicí 
systémy Simatic a Simotion, ale i pohony a další 
technologie Siemens. Pro inteligentní balicí 
stroj Viking Mašek MS 400 se v Praze vyvíjí 
nové aplikace pro řídicí jednotky Simatic.

Aplikační centra Siemens v České republice
Aplikační centra poskytují vysoce odborné 
služby a vyvíjejí komplexní technologická řešení 
v daném oboru. Zaměstnávají vysoce kvalifikované 
odborníky, kteří pracují na globálních projektech 
pro interní i externí zákazníky Siemens. V současné 
chvíli máme v ČR osm aplikačních center, přičemž 

Aplikační centra  
společnosti Siemens 
patří mezi aktivity s nejvyšší přidanou 
hodnotou a zaměřují se mimo jiné na rychle 
rostoucí oblasti umělé inteligence, tzv. edge 
computing a machine learning. Vyvíjejí se 
tu nové technologie, které umí podstatně 
zkrátit vývoj a inovace výrobních strojů, 
umí vyladit detaily či chyby, dosáhnout 
optimální účinnosti. V rámci centra může 
zákazník zcela virtualizovat výrobní proces, 
pomocí virtuálního dvojčete vytvořit digitální 
kopii reálného produktu, ještě než přijde 
do výroby, testovat jeho fyzikální vlastnosti, 
a dokonce začít vyvíjet případné nové verze, 
a optimalizovat tak celý výrobní proces. 
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Nejvíce patentových  
přihlášek v Evropě  
pro Siemens

Siemens v loňském roce podal u Evropského 

patentového úřadu nejvyšší počet patentových 

žádostí, a postoupil tak na první místo mezi 

firmami v Evropě. Odsunul tak na druhou pozici 

předchozího vítěze Huawei, za nímž následovaly 

společnosti Samsung a LG. Předloni se naše 

společnost umístila na druhé příčce. 

Siemens podal v roce 2018 u Evropského patentového 
úřadu 2493 přihlášek, a po sedmi letech se 
tak stal opět jedničkou v počtu patentových 

žádostí. Více než 25 procent patentů bylo registrováno 
v kategorii Průmysl 4.0 a digitalizace, kde jsme 
předložili výrazně více přihlášek v oblasti ochrany 
práv duševního vlastnictví než v předchozím roce. 
Významný nárůst společnost zaznamenala i v segmentu 
umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.
„Tyto výsledky jsou důkazem, že Siemens trvale odvádí 
vynikající inovační práci, zejména v oblasti digitálních 
technologií,“ uvádí vedoucí oddělení pro duševní 
vlastnictví Beat Weibel. „Přesto není naším cílem čistě 
jen vysoký počet patentů, ale především kvalita a šíření 
patentovaných práv v jednotlivých regionech.“
Siemens je vlastníkem více než 65 tisíců patentů. 
Ve fiskálním roce 2018 podali naši zaměstnanci  
celosvětově na 3900 žádostí o patent a 7300 vynálezů.  
Při 220 pracovních dnech v roce to v průměru 
představuje 33 vynálezů denně. Ve výzkumu a vývoji 
firma zaměstnává zhruba 43 tisíc lidí ve 44 zemích. Jen 
v České republice ve 22 vývojových a aplikačních centrech 
a odděleních pracuje přes 1000 zaměstnanců. ●

33
vynálezů denně

3900
žádostí o patent

43 000 
zaměstnanců pracovalo celosvětově  

ve výzkumu a vývojiRo
k 
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První průmyslový IoT  
hackathon má vítěze 
Cenu společnosti Siemens vyhrála aplikace Machine Medic

Inteligentní správa pohonů  
v aplikaci MindSphere

V březnu se v pražských Holešovicích uskutečnil První průmyslový IoT hackathon. 

Jeho účastníci si mohli vyzkoušet vývoj řešení pro průmysl v prostředí otevřeného 

operačního systému MindSphere. Cenu společnosti Siemens získal tým Bublinky 

bublinky, který vyvinul originální aplikaci Machine Medic pro prediktivní údržbu 

strojů a zařízení.

Představte si, že digitální protějšek celého pohonného systému bude 

komunikovat přímo s provozovatelem zařízení. Jakmile zjistí, že se 

skutečným dvojníkem není něco v pořádku, oznámí to v reálném 

čase. Právě tohle nyní umožňuje MindSphere. Nové aplikace 

Sidrive IQ a Analyze MyDrives umožňují monitorovat, analyzovat 

a optimalizovat systémy pohonů, a maximalizovat tak jejich 

dostupnost, účinnost a provozuschopnost.

P rvní průmyslový 
IoT hackathon se 
zaměřil na nové 

nápady a inovace v oblasti 
průmyslového internetu 
věcí. 48 hodin – od pátku 
8. do soboty 9. března – 
hledalo bez přestávky dvacet 
soutěžních týmů řešení 
daných problémů. Řada 
z nich využila pro své nápady 
platformu pro průmyslový 
internet věcí MindSphere. 
Účastníci měli 
jedinečnou příležitost 
prezentovat svá řešení 
před českými lídry 
v oblasti průmyslového 
IoT, jako jsou Siemens, 
ŠKODA AUTO, Skanska, 

SKF, Atos, E&Y, E.ON a Unicorn. Zvítězil tým 
Student Dreamers, který vyvinul chytrou 
krabičku pro monitoring robotů, a odnesl si 
hlavní cenu ve výši 100 000 Kč. Partnerskou 
cenu společnosti Siemens získal tým Bublinky 
bublinky za aplikaci pro prediktivní údržbu.
„Průmyslový internet věcí a datová analytika 

jsou hnacím motorem 
inovací a nabízí prostor 
pro uplatnění nejen mladé 
generace. Smyslem této 
akce bylo seznámit hackery 
s MindSphere, otevřenou 
platformou pro digitální 
transformaci, jak pro oblast 
průmyslu, tak pro oblast 
chytrých měst. „IoTea“ 

hackathon má za cíl otevřít účastníkům dveře 
do českého průmyslu a pomoci jim navázat 
důležité kontakty,” říká František Podzimek, 
Business Development Manager, Siemens.

Co je potřeba a kolik to bude stát
Aplikace Machine Medic, kterou v systému 
MindSphere vytvořili Pavel Doležal, Tomáš Gatial 
a Branislav Štupák, dokáže provozovatelům 
výrobních strojů a zařízení přesně poradit, jak mají 
své stroje udržovat. Využívá k tomu prediktivní 
analýzu dat, které získává ze senzorů. Aplikace 
umí ušetřit náklady na údržbu, omezit riziko 

neplánovaných odstávek 
a přesně určit, jak má 
kvalifikovaný pracovník 
údržbu provést. Řeší problém, 
jak dostupná data převést 
do srozumitelných a jasných 
informací, podle kterých se dá 
rychle a spolehlivě rozhodovat. 
Manažeři díky aplikaci 
Machine Medic v reálném 
čase získávají snadno 

pochopitelnou informaci o tom, co je 
potřeba udělat a jaká bude cena údržby.
Partnerskou cenu společnosti Siemens 
představovala dvoudenní cesta na mezinárodní 
odborný veletrh Hannover Messe, kde vítězové 
zažili na vlastní kůži nejnovější průmyslové 
technologie na reálných ukázkách a referenčních 
projektech. Navíc dostali vítězové hackathonu 
příležitost seznámit se nejen s technologickými 
specialisty Siemens, ale i s jejich obchodními 
partnery. Získali tak možnost navázat kontakty 
s českými zákazníky, kteří se zaváděním digitálních 
technologií v průmyslu intenzivně zabývají. ● 

Sidrive IQ – digitální asistent pro správu pohonů
Pohonné systémy hrají klíčovou roli ve většině 
výrobních procesů a jsou vlastně tím, co 
udržuje celou výrobu v chodu. Veškeré poruchy 
nebo závady na motorech mohou mít značné 
a nákladné následky. Digitální platforma Sidrive 
IQ  společnosti Siemens umožňuje jednoduše 
monitorovat, analyzovat a optimalizovat systémy 
pohonů, a maximalizovat tak jejich dostupnost, 
účinnost a provozuschopnost. Díky ní můžete 
správu pohonů digitalizovat, a zlepšit tak 
údržbu strojů i zařízení, zvýšit jejich dostupnost 
a snížit počet neplánovaných prostojů.
Komponenty pohonu stačí vybavit propojovacími 
moduly, které zaznamenají provozní a stavová 
data motorů a měničů nejrůznějších napětí 
a předávají je ke zpracování do MindSphere, 
našeho cloudového operačního systému. Jakmile 
motory dovedou informovat o své činnosti, 
Sidrive IQ může tato oznámení a data použít 
k vytvoření přehledných informací o stavu, 
výkonu a požadavcích na údržbu. S aplikacemi 
Sidrive IQ tedy získáte pohodlný přístup ke všem 
relevantním datům z motorů kdykoliv a odkudkoliv. 
Díky tomu můžete včas zjistit změny v provozním 
chování i případné anomálie v provozních 
datech, a zabránit tak neplánovanému odstavení 
pohonného systému či dokonce celého zařízení. 
Sidrive IQ představuje cloudové řešení pro 
komplexní datovou analýzu a zahrnuje i servisní 
funkce, které zlepší provozuschopnost pohonných 
systémů. Sidrive IQ uchovává například informace 
o produktu, náhradních dílech, záznamy 
o předchozím servisu nebo doporučení k akci. 
A nejen to, aplikaci Sidrive IQ můžete využít 
i k praktické lokalizaci jednotlivých komponent, 
a rychleji tak nalézat řešení problémů, plánovat 
údržbu dopředu, a prodloužit tak životnost motorů.

Analyze MyDrives
Údržba výrobních zařízení se 
obvykle provádí v pravidelných 
časových intervalech. Ty jsou 
ale za běžných okolností 
často krátké, a zvyšují tak 
náklady a prostoje ve výrobě. 
Díky nové MindSphere 
aplikaci Analyze MyDrives 
zjistíte skutečné požadavky 
na servis měničů Sinamics.
Aplikace Analyze MyDrives 
umožňuje neustále 
monitorovat důležité 
provozní parametry, jako 
je spotřeba energie, točivý moment, frekvence 
nebo měření toků energie a identifikovat aktuální 
požadavky na údržbu nebo optimalizaci. Obsluha 
je díky tomu průběžně informována o kritických 
provozních stavech strojů a jejich výrobci jsou 
schopni navrhnout preventivní servis zařízení 
přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Nejen že se tak 
optimalizují intervaly údržby a minimalizují se 
prostoje, čímž se zvýší produktivita stroje, ale 
aplikace navíc dokáže identifikovat potenciál 
úspory energie a předvídat poruchy. Díky ní 
tedy můžete snižovat své provozní náklady.
Aplikace Analyze MyDrives zaznamenává 
a analyzuje provozní data z nízkonapěťových 
měničů Sinamics V20 a V90, modulárních 
a kompaktních měničů Sinamics G 
a Sinamics S (do 250 kW). ●

Aplikace MindSphere 
jsou dostupné v MindSphere storu 
Siemens na mindsphere.io/store.

MindSphere

MindSphere je otevřený operační 
systém a cloudové řešení pro 
průmyslový internet věcí, který 
umožňuje využívat technologická 
data k optimalizaci procesů, 
snižování nákladů, zvyšování 
efektivity a produktivity. 
MindSphere otevírá možnosti 
ke vzniku nových obchodních 
modelů a příležitostí v různých 
oblastech od průmyslové výroby 
přes energetiku, železniční a silniční 
dopravu, logistiku až po chytrá 
města.

Výhody digitální 
platformy Sidrive IQ

•  Naučí vaše pohony inteligentní 
komunikaci, neboli být IQ Ready

•  Díky inteligentní analýze dat 
zaručí jejich vyšší výkonnost

•  S kustomizovaným servisem 
získáte tu nejlepší servisní 
podporu

www.siemens.com/sidrive-iq 
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„Digital Enterprise – Thinking industry further!“ bylo motto letošní expozice společnosti Siemens 

na průmyslovém veletrhu Hannover Messe. Návštěvníci se mohli naživo seznámit s nejnovějšími 

technologiemi pro digitální podnik budoucnosti, kterými Siemens podporuje další kroky k úspěšné 

digitální transformaci podniků ve výrobním a zpracovatelském průmyslu, ale i zcela nové obchodní 

možnosti a modely podnikání.

Technologie budoucnosti, které ovlivní digitální 
transformaci průmyslu 

Data jsou zdrojem inovací a základem pro vznik nejnovějších technologií v průmyslu. K jejich 
získání je zapotřebí plná digitalizace všech procesů a jejich hladké propojení. Pro další krok 
digitální transformace je nutné propojit automatizaci, digitalizaci a budoucí technologie 

do jednoho integrovaného celku. Klíčem je nové a inovativní využití dat ze strojů a zařízení a rozšíření 
možnosti digitálního dvojčete. Siemens nazývá své ucelené portfolio řešení Digitální podnik.

Industry Fórum | Události

Využití potenciálu dat 
v papírenství

Udržitelná výroba  
funkčního oblečení

Farmaceutický průmysl 
míří k personalizovaným 
lékům

MindSphere přináší 
nové obchodní modely

 
Vyšší flexibilita  
při vývoji automobilů

Automobilový průmysl se rychle 
mění. Roste poptávka po elektromo-
bilech a individualizované výrobě. 
Na veletrhu jsme předváděli ukázky 
virtuální i skutečné karoserie elekt-
romobilu. Návštěvníci mohli zažít in-
tegraci nových hodnotových řetězců 
od jeho návrhu až po finální produkt.  
Siemens díky pokročilým soft-
warovým nástrojům a moderním 
technologiím, jako jsou aditiv-
ní výroba nebo autonomní výrob-
ní systémy, vytváří nové možnos-
ti pro efektivní a flexibilní výrobu 
elektromobilů a baterií a pod-
poruje automobilový průmysl 
na jeho přechodu k e-mobilitě.  

Více na siemens.com/automotive 

Papírenský průmysl ovlivňuje ros-
toucí poptávka po udržitelných 
obalech, využívajících obnovitel-
né suroviny místo ropy, a hygie-
nických produktech. I při vzniku 
inovativních přístupů, jak využít 
dřevo a přírodní vlákna jako su-
rovinu, je digitalizace nezastupi-
telná. Na referenčním příkladu 
zákazníka Stora Enso, druhého 
největšího světového výrobce 
v tomto odvětví, jsme ukázali in-
teligentní aplikaci SIPAPER Process 
Event Prediction. Tento samoučící 
systém včasného varování predi-
kuje poruchové stavy, a tím zvy-
šuje kvalitu a produktivitu výroby.

Více na siemens.com/fiber

Na našem stánku jsme také 
ukázali, jak se společnosti Cathay 
Industrial Biotech podařilo 
nahradit produkty na bázi ropy 
obnovitelnými materiály, aniž 
by se to dotklo kvality, efektivity 
a škálovatelnosti výroby. Výrazně 
při tom pomohly technologie 
Siemens pro digitální podnik, 
které umožnily sledovat každý 
krok procesu od výzkumu přes 
vývoj až po výrobu. Na příkladu 
odstředivého separátoru 
společnosti GEA Group jsme 
ukázali význam modulární výroby 
ve zpracovatelském průmyslu 
doplněné o aplikace a služby 
na platformě MindSphere.

Více na  
siemens.com/chemical-industry

Naprosto základním kritériem 
ve farmaceutickém průmyslu je 
kvalita. A také čas. Nové nemo-
ci vyžadují nové léky a zvýše-
ná konkurence vyžaduje zrychlit 
a zeštíhlit všechny procesy. Léky 
je možné vyrábět výrazně flexibil-
něji a rychleji než dříve právě díky 
digitalizaci. Naše expozice nabíd-
la příklady z praxe, ukazující, jak 
technologie Siemens dokážou vy-
řešit výzvy v oblasti vývoje léčiv, 
primární a sekundární výroby. Vel-
ký zájem byl o ukázku flexibilního 
vývoje díky novému systému  
BioAPI pro personalizované léky.

Více na siemens.com/pharma

Ve speciálním koutku „MindSphere 
Lounge“ jsme představili 
nejnovější funkce a aplikace 
MindSphere. Návštěvníci se mohli 
podrobně seznámit s několika 
případovými studiemi našich 
zákazníků, a lépe tak porozumět 
tomu, jak MindSphere funguje 
a jak může pomoci jejich 
podnikání. Nové digitální služby 
díky platformě MindSphere 
nabízí například společnost 
SKF, aplikace umožňuje 
minimalizovat neplánované 
odstávky díky prediktivní údržbě. 

Více na mindsphere.io 

Umělá inteligence, edge computing a 5G 
v naší expozici na Hannover Messe 
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Podporujeme  
důvěru spotřebitelů

Autonomní systémy 

Díky technologiím  
edge computing 

budou pomocí umělé inteligence samy rozhodovat 
o tom, do kterého dalšího výrobního kroku musí 
být výrobek předán. Tím se výroba stává výrazně 
flexibilnější. Základem je propojení všech systémů 
do kyberfyzického výrobního systému a využití 
možností 5G sítí pro přenos vyššího objemu 
dat a mobilní komunikaci v reálném čase.

a umělé inteligenci lze optimalizovat výrobní 
proces v reálném čase. Pokročilá analýza dat, 
jejíž výsledky jsou předávány přímo do PLC 
formou uzavřené datové smyčky, tak vede 
ke zvýšení dostupnosti a produktivity.

Umělá inteligence 

Technologie blockchain 

Rozšířená realita 

otevírá novou kapitolu digitální transformace 
ve výrobě. Její integrace přímo v PLC, tedy přímo 
ve stroji, pomáhá výrazně snížit běžné programovací 
a inženýrské úsilí. Stroje tak lze používat mnohem 
flexibilněji, mohou provádět několik úkolů najednou 
a díky strojovému učení se i samy optimalizovat.

podporuje důvěru mezi různými partnery 
dodavatelského řetězce. Principem je transparentní 
digitální infrastruktura a možnost sdílení 
digitálního záznamu o všech výrobních transakcích 
a efektivní šifrování těchto citlivých dat.

umožní získat rychleji a efektivněji aktuální 
informace o stavu strojů a zobrazit je přímo 
na mobilních zařízeních tam, kde je zrovna potřeba.

V potravinářství je klíčem ke zvý-
šení důvěry spotřebitelů k produk-
tům i značce jasný původ potravin. 
Kompletní sledování trasy „z far-
my až na stůl“ umožňuje techno-
logie blockchain, která digitálně 
a naprosto průkazně ukládá úplné 
informace o každém kroku v po-
travinářském řetězci. Naše ukázka 
stroje společnosti Tronrud Engi-
neering, balícího sáčky s chipsy, 
demonstrovala, jak komplexní 
digitální řešení Siemens umož-
ňují sledovat potraviny během 
celého jejich výrobního procesu.

Více na  
siemens.com/food-beverage 



Měniče připravené na internet věcí 

Snadná a spolehlivá ochrana čerpadel proti chodu nasucho

• Měniče Sinamics G120X nabízejí výkon od 0,75 do 630 kW

• Speciálně přizpůsobené pro čerpadla a ventilátory

• Připravené na digitalizaci a propojení přímo s cloudem

• Nový typ ochrany čerpadel s certifikací podle ATEX a IEC Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu

• Vyšší úroveň dostupnosti systému a ekonomická efektivita

• Přímá výměna dat s HMI panely, systémy SCADA a cloudem díky rozhraní OPC UA

Nová řada frekvenčních 
měničů Sinamics G120X je 
speciálně přizpůsobená pro 

aplikace s čerpadly a ventilátory 
ve vodárenství, zpracování odpadních 
vod, v oblasti technologie budov 
i v průmyslových prostředích. Měniče 
obsahují řadu specifických funkcí, 
jako je samočistící funkce, režim 
plnění trubek, detekce kavitace 
a další. Jejich provozní účinnost 
dosahuje 98 procent a nabízejí 
maximální energetickou úspornost.
Měniče pokrývají výkonový rozsah 
od 0,75 do 630 kW, a jsou tak vhodné 
pro jakékoliv motory, nejúčinnější 
jsou ve spojení se synchronními 
reluktančními motory Siemens. 

Jsou konstruovány pro všechny 
úrovně napětí a sítě a vybaveny 
integrovanými bezpečnostními 
funkcemi. Celá řada měničů Sinamics 
G120X nabízí velice jednoduché 
ovládání a snadné zprovoznění 
pomocí inteligentního ovládacího 
panelu IOP-2 nebo přes WiFi pomocí 
modulu Sinamics Smart Access.
Prostřednictvím aplikace Sinamics 
Connect 300 je lze připojit k IoT 
platformě MindSphere. Uživatelé 
tak mohou pomocí aplikace 
Analyze MyDrives analyzovat cenná 
provozní data získaná z měniče, 
pohonného systému a stroje. ● 

www.siemens.com/sinamics-g120x

Při běhu nasucho se čerpadla 
mohou rychle poškodit. Systém 
řízení motorů Simocode však 

díky novým detekčním modulům 
dokáže včas detekovat závadu. 
Čerpadla tak chrání před poškozením, 
snižuje náklady na údržbu a zvyšuje 
jejich účinnost. Přináší i bezpečnou 
a spolehlivou ochranu proti výbuchu, 
úsporu času a vyšší dostupnost 
čerpadel. Nová technologie eliminuje 
instalaci běžných monitorovacích 

zařízení, náročných na údržbu 
a náchylných k poruchám, jako jsou 
hladinové senzory. Pro monitorování 
činného příkonu motoru čerpadla 
a ke zjištění snižujícího se průtoku 
využívá Simocode měření proudu 
a napětí. Čerpadlo se samo vypne 
při dosažení definovaných mezních 
hodnot. Ty lze snadno nastavit v menu 
inženýrského softwaru Simocode ES 
v prostředí TIA Portal. Systém řízení 
motorů Simocode pro nabízí komplexní 

ochranu, monitorování a řídicí funkce 
pro bezpečné odpojení motorů 
a integraci do procesních řídicích 
systémů, jako je Simatic PCS 7. 
Kompletní data motorů, procesů 
a zařízení jsou dostupná jak v rozvaděči, 
tak i ve velínu pro diagnostické 
účely. Všechna data motorového 
vývodu mohou být přenášena ze 
Simocode pro i přímo do cloudu. ●

www.siemens.com/simocode

Simatic IPC127E propojuje stroje navzájem i s cloudem

• Průmyslové počítače Simatic IPC127E umožňují sbírat data přímo ve výrobním prostředí

• Využívají Windows nebo Linux, propojí stroje různých výrobců a různých technologických variant

• Předkonfigurované verze dostupné skladem

Nové průmyslové počítače 
Simatic IPC127E, které 
umožňují sbírat a zpracovat 

data přímo v průmyslovém provozu, 
jsou ideální branou do světa 
internetu věcí (IoT). Dovolují 
propojit stávající systémy se 
stroji různých výrobců a různých 
technologických variant jak 
s operačním systémem Windows, tak 
i Linux. Díky kompaktnímu pouzdru 
o objemu pouhých 0,3 litru je lze 
použít i v místech s minimálním 
prostorem, například v rozvaděči, 
nebo dokonce přímo u stroje.
Simatic IPC127E je vybaven 
výkonným dvou nebo čtyřjádrovým 
procesorem Atom se 2 nebo 4 GB 

RAM a SSD diskem o velikosti až 
128 GB. Tři LAN rozhraní a čtyři USB 
porty umožňují snadnou integraci 
do již existujících automatizačních 
systémů. Celokovové 
pouzdro dovoluje 
jeho použití 
i v náročných 
podmínkách. ●

www.siemens.com/ipc127E
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Novinka pro správu rozsáhlých průmyslových sítí

• Konfigurace síťové infrastruktury založená na definovaných pravidlech

• Centrální správa firmwaru s implementací založenou na topologii průmyslové sítě

• Využití ve všech průmyslových odvětvích

Sinec NMS (Network 
Management System) je 
náš nový a výkonný systém 

pro správu průmyslových sítí. 
Pomocí této platformy můžete 
centrálně konfigurovat, spravovat 
a monitorovat sítě s 50 až 12 500 
zařízeními, a to 24 hodin denně. 
Zjednodušuje tak plánování údržby 
a zároveň umožňuje účinnou 
prevenci vůči možným selháním 
nebo rychlou reakci na ně. 
Platforma Sinec NMS je rozdělena 
do dvou úrovní monitoringu 
a nastavení parametrů, díky 
čemuž lze spravovat a monitorovat 
rozsáhlé průmyslové sítě.
Základem systému Sinec NMS  
je monitoring, který rychle 
a přehledně zobrazuje celkový  
stav a zapojení průmyslové sítě. 

Systém ale umožňuje 
i parametrizování komponent. 
Změny nastavení jednotlivých 
komponent jsou distribuovány přes 
průmyslovou výrobní síť a zároveň 
implementovány do nastavení 
jednotlivých síťových zařízení. 
Konfigurace síťových komponentů 
probíhá na základě pravidel 
a zásad, definovaných vždy pro 
určitý typ komponent, jako jsou 
switche, routery, PLC, periferie 
apod. Uživatelé tak mohou například 
jednoduše měnit hesla pro přístup 
k jednotlivým zařízením. To během 
konfigurace průmyslové sítě a při 
odstraňování problémů zejména 
u velkých sítí s velkým počtem 
zařízení ušetří velké množství času. ●

www.siemens.com/sinec-nms

38  |  siemens.cz/if  |  1  |  2019 1  |  2019  |  siemens.cz/if  |  39



Šestý ročník prestižní studentské soutěže  

Siemens Sinumerik Cup
se otevřel dalším školám

Milion korun 
pro nejlepší studenty,  
mladé vědce a pedagogy

Siemens Sinumerik Cup, soutěž o putovní pohár pro nejlepší 

středoškolský tým v oblasti programování CNC strojů, 

mění po pěti letech existence pravidla hry. Rostoucí prestiž 

a zvýšený zájem ze strany studentů a pedagogů je důvodem, 

proč jsme letos poprvé soutěž vypsali jako otevřenou pro 

všechny střední školy a odborná učiliště v České republice.

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense za rok 2018 má své vítěze. Ve 21. ročníku 

prestižní vědecké soutěže porota ocenila 26 nejlepších mladých vědců, studentů 

a pedagogů. Novinkou byla kategorie zaměřená na Průmysl 4.0. Letos vítězové dostali 

nově vyšší odměny a vítěz prvního místa kategorie diplomové práce získal pro svou 

univerzitu zapůjčený elektromobil na školní rok od společnosti Porsche. Vítězové si 

rozdělili celkovou odměnu ve výši jeden milion korun.

Uplynulých pět ročníků bylo 
určeno jen pro žáky škol 
zapojených do projektu 

Partnerská škola Siemens. Letošním 
úkolem je vyrobit aromalampu. 
Sinumerik Cup vznikl jako soutěž 
o putovní pohár Partnerských škol 
Siemens v CNC programování. 
Původně soutěžily tři týmy, dnes 
je do projektu zapojeno pět 
škol – Střední odborné učiliště 
v Domažlicích, Střední průmyslová 
škola v Jičíně, Střední škola 
technická a zemědělská v Mohelnici, 

pražská Střední průmyslová 
škola Betlémská a Střední 
průmyslová škola strojní 
a elektrotechnická v Liberci.
Se vzrůstajícím počtem 
zapojených subjektů, kvalitou 
žáků i prestiží soutěže roste 
rok od roku i náročnost 
samotného Sinumerik 
Cupu. V loňském roce měli 
soutěžící za úkol vyrobit drtič 
na sušené byliny. Soutěžní 
týmy musely zvolit nejen 
vhodné nástrojové vybavení 
a řezné podmínky, ale 
i způsob upínání polotovarů 
v jednotlivých výrobních 
operacích. Letos je čeká 
úkol ještě složitější – výroba 
aromalampy. Odborným 
garantem soutěže je přitom 
Ústav strojírenské technologie 
z Fakulty strojního 
inženýrství VUT v Brně.

Porovnání s těmi nejlepšími
„Otevřením soutěže pro další 
účastníky jsme vyhověli přání 
řady studentů i pedagogů, kteří 
si přejí změřit své síly a porovnat 
vědomosti s předními tuzemskými 
školami a učilišti. Získají tak 
cennou zpětnou vazbu, jak jsou 
na tom s technickým vzděláním 
a dovednostmi jejich vrstevníci 
a budoucí kolegové nebo konkurenti 
v oboru,“ vysvětluje novinky 
v organizaci Sinumerik Cupu Tomáš 
Duba, ředitel obchodního úseku pro 
řídicí systémy a pohony společnosti 
Siemens. Do boje o Siemens 
Sinumerik Cup se do konce února 
přihlásilo 14 týmů z 12 středních škol.
Vypracované zadání musí soutěžící 
odevzdat do 15. května 2019, 
poté bude jejich práci hodnotit 
odborná komise. Smyslem je naučit 
studenty kromě programování 
také prezentovat a obhájit 
výsledky své práce. „Naším cílem 
je motivovat co nejširší skupinu 
studentek a studentů, aby byli 
dobře připraveni na reálný 
život, který je po absolutoriu 
čeká,“ dodává Tomáš Duba.
Slavnostní vyhlášení vítěze  
6. ročníku Siemens Sinumerik 
Cup se odehraje v říjnu 2019. ●

V kategorii nejvýznamnější 
výsledek základního 
výzkumu letos zvítězil tým 

Radka Mušálka z Akademie věd, 
který vyvinul novou technologii 
plazmového nástřiku z kapalin, 
umožňující připravovat zcela nové 
typy vrstev. Technologie vítězného 
týmu je připravena k praktickému 
použití v řadě průmyslových odvětví. 

Vítězná dizertační práce, jejímž 
autorem je Vít Saidl z Matematicko-
fyzikální fakulty UK, se zabývá 
studiem antiferomagnetů. 
Nejdůležitějším výsledkem práce 
je vyvinutí metody, která dokáže 
určit polohu magnetických 
momentů i v nanometrových 
vrstvách z kompenzovaných 
antiferomagnetických kovů.

Martina Doubková z Univerzity 
Karlovy, vítězka kategorie nejlepší 
diplomová práce, se svou prací 
podílela na vylepšení povrchové 
úpravy materiálu používaného 
k výrobě kostních implantátů. Těžiště 
diplomové práce spočívalo ve sledování 
a objasnění chování kostních 
buněk při kontaktu s mechanicky 
opracovanou titanovou slitinou, na níž 
byla vytvořena oxidická vrstva. 

V 21. ročníku Ceny Wernera 
von Siemense byl jako nejlepší 
pedagogický pracovník oceněn 

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, PhD., 
z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni. Docent Tonar založil a vede 
Laboratoř kvantitativní histologie, 
kde se zaměřuje na otázku prokrvení 
normálních i nádorových vzorků 
a hojení tkání s využitím biomateriálů. 

Ocenění za vynikající 
kvalitu ženské vědecké 
práce získala Ksenia 
Illková z Ústavu 
fyziky plazmatu 
Akademie věd, 
která je členkou 
vítězného týmu 
v kategorii 
základní výzkum. 
Na Akademii 
věd se zaměřuje 
na studium tepelných 
vlastností keramických 
nástřiků, wolframových slitin 
a jiných materiálů. Jejím snem je 
do běžného života zavést použití 
fúzních reaktorů a jednou provždy tak 
vyřešit energetické potřeby lidstva. 

Ocenění za překonání překážek při 
studiu porota udělila Ondřeji Machovi 
z Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice. Ondřej Mach 
trpí velmi vzácným onemocněním, 
Robertsovým syndromem. Tato 
choroba způsobuje prenatální 
zpomalení, které působí deformace 
rukou i nohou. Ondřej dokázal, že jeho 

postižení nemá vliv na studijní výsledky, 
a vypořádal se tak s předsudky, 
které vůči němu někteří měli.
 
Zvláštní ocenění za absolventskou 
práci zabývající se tématy konceptu 
Průmysl 4.0 získal Libor Bukata z CIIRC 

při ČVUT, který se zaměřil na oblast 
optimalizace, plánování 

a rozvrhování výroby. 
Navrhl algoritmy, které 

naleznou efektivní 
posloupnost operací 
výroby tak, aby bylo 
dosaženo maximální 
efektivity. Autor se 
ve své práci snaží 

harmonizovat pohyby 
robotů, aby vyžadovaly 

méně energie, a snížily 
se tak náklady na provoz 

a zároveň dopad na životní 
prostředí. Navržené algoritmy 
umí zohledňovat nejen rychlost 
robotů, ale také například pořadí 
robotických operací nebo úsporné 
módy robotů. Na základě ověření 
algoritmů v praxi bylo potvrzeno, že 
je možné uspořit až 20 % energie. ●

Podívejte se 
na rozhovory s vítězi 
jednotlivých soutěžních kategorií 
na www.siemens.cz/cenasiemens. 

SinuTrain DAYS 2019

Společnost Siemens pořádá 
v rámci své podpory 

technického vzdělávání v Česku také tzv. 
SinuTrain DAYS. Jedná se o jednodenní 
akci, na které se mohou setkat zástupci 
středních odborných škol, průmyslu, 
technických univerzit a společnosti Siemens.

Akce se budou konat dvakrát do roka 
na různých místech České republiky 
a jejich smyslem je propojit dané 

instituce v konkrétním regionu. Historicky první 
SinuTrain Day proběhl koncem loňského roku 
v Plzni pod záštitou Západočeské univerzity. 
Na jaře letošního roku se přesunuje do Brna.

Cílem SinuTrain DAYS je vytvořit 
platformu, na které zástupci vysokých 
škol i průmyslových podniků představí 

zástupcům středních odborných škol a učilišť 
možnosti dalšího studia nebo pracovního 
uplatnění pro jejich absolventy v daném 
regionu. Společnost Siemens zde zároveň 
prezentuje svou nabídku programů pro školy. 
SinuTrain DAYS mají velký přínos i pro samotné 
učitele odborného výcviku na středních školách 
a učilištích, protože jim zprostředkovávají 
nejnovější trendy a zkušenosti z praxe.

Industry Fórum | Zajímavosti
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Pro více informací navštivte 
siemens.cz/sinutrain.



Semináře TIA na dosah 

Kalendář seminářů v roce 2019

Industry Fórum online

Každý měsíc vás odborníci společnosti Siemens seznamují s vybranými tématy z oblasti automatizace 

výrobních a technologických procesů a zavádění digitalizace průmyslové výroby. Tradiční série 

odborných seminářů a setkání s názvem „TIA na dosah“ přináší nejnovější informace o moderních 

technologiích a řešeních pro průmysl a jejich využití v praxi.

Univerzita na téma průmyslová komunikace
V tomto roce jsme pro vás připravili také dva kurzy, na kterých se můžete seznámit se základní 
i pokročilou konfigurací průmyslových switchů a routerů nebo se naučit, jak správně zprovoznit 
a nastavit vzdálený přístup k výrobním strojům a linkám.

Moderní řešení pro výrobce strojů
21.–23. 5. 2019 Ostrava, Brno, Praha

Řešení z oblasti průmyslové komunikace a identifikace pro digitalizaci vaší výroby
11.–13. 6. 2019 Ostrava, Brno, Praha

Koncept TIA v procesní automatizaci
17.–19. 9. 2019 Praha, Brno, Ostrava

Spolupráce malých řídicích systémů s pohony, technologické objekty a komunikace
1.–3. 10. 2019 Praha, Brno, Ostrava

Efektivní nástroje pro návrh pohonů
12.–14. 11. 2019 Praha, Brno, Ostrava

• Chcete sledovat své stroje pomocí vzdálené správy Sinema Remote Connect?
• Jak nastavit konfigurovatelné průmyslové switche a routery SCALANCE?

Aktuální termíny najdete na webových stránkách siemens.cz/tia.nadosah.

Industry Fórum | Semináře

Hledáte partnera nebo distributora pro oblast

průmyslové automatizace a pohonů? Navštivte:

www.siemens.cz/partner

Valter Czyž
mobil: +420 602 726 020
valter.czyz@siemens.com

Jozsef Maschek
mobil: +420 607 045 110
jozsef.maschek@siemens.com

Petr Buchta
mobil: +420 728 632 550
petr.buchta@siemens.com

Miroslav Strolený
mobil: +420 602 233 886
miroslav.stroleny@siemens.com

Barbora Knotková
mobil: +420 720 934 294
barbora.knotkova@siemens.com

Rostislav Chovanec
mobil: +420 602 209 791
rostislav.chovanec@siemens.com

Karel Calábek
mobil: +420 724 007 086
karel.calabek@siemens.com

Daniel Skoček
mobil: +420 603 459 663
daniel.skocek@siemens.com

Lukáš Viktorin
mobil: +420 720 950 091
lukas.viktorin@siemens.com

Václav Hlušička
mobil: +420 732 540 164
vaclav.hlusicka@siemens.com

Martin Beneš
vedoucí prodeje pro region Praha

mobil: +420 724 825 332
martin.benes@siemens.com

Miloš Preisinger
mobil: +420 727 911 542
milos.preisinger@siemens.com

Regionální obchodní zástupci Siemens, s. r. o.,
Digital Industries

Jozsef Maschek
Vedoucí prodeje pro region Čechy

mobil: +420 607 045 110
jozsef.maschek@siemens.com

Josef Straka
vedoucí prodeje pro region Morava

mobil: +420 727 927 882
josef.straka@siemens.com

Spolupráce s distributory a partnery v ČR

Michal Beran
mobil: +420 724 007 087
michal.beran@siemens.com

Květen

Červen

Září

Říjen

Listopad

Sledujte webový portál magazínu Industry Fórum s novinkami 
a trendy z oblasti automatizace a digitalizace průmyslové výroby. 

siemens.cz/industryforum
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Přihlásit se můžete na webových stránkách siemens.cz/tia.nadosah.



Siemens, s. r. o.
Digital Industries 

Siemens, s. r. o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Dipl. Ing. Wolfgang Weissler – ředitel Digital Industries
tel.: 233 032 405, e-mail: wolfgang.weissler@siemens.com

Ing. Martin Lenc – ekonomický ředitel Digital Industries
tel.: 233 032 402, e-mail: martin.lenc@siemens.com

Průmyslové automatizační systémy
Ing. Jakub Vojanec – ředitel obchodního úseku
tel.: +420 233 032 423
e-mail: jakub.vojanec@siemens.com

Nízkonapěťová spínací technika
Jens Wulf – ředitel obchodního úseku
tel.: +420 727 896 796
e-mail: jens.wulf@siemens.com

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí
a speciální stroje a roboty
Ing. Tomáš Duba – ředitel obchodního úseku
tel.: +420 233 032 450
e-mail: tomas.duba@siemens.com

Procesní automatizace a instrumentace
Ing. Jiři Vlach – ředitel obchodního úseku
tel.: +420 233 032 420
e-mail: jiri.vlach@siemens.com 

Industry Services
Ing. Tomáš Kutscherauer – ředitel obchodního úseku
tel.: +420 233 032 410
e-mail: tomas.kutscherauer@siemens.com

Řešení pro digitální podnik a cloudový systém MindSphere
František Podzimek – ředitel obchodního úseku
tel.: +420 727 830 151
e-mail: frantisek.podzimek@siemens.com

Regionální prodej
Ing. Jiři Bavor – ředitel prodeje
tel.: +420 233 032 401
e-mail: jiri.bavor@siemens.com

Servisní a školicí centrum Siemens
www.siemens.cz/servis
Hotline: 800 122 552

Technická podpora
e-mail: podpora.industry.cz@siemens.com

Servis u zákazníka
e-mail: servis.cz@siemens.com

Prodej, reklamace a opravy náhradních dílů
e-mail: industry.cz@siemens.com

Školení
e-mail: skoleni.industry.cz@siemens.com
sitrain.cz@siemens.com
www.siemens.cz/sitrain

Nabídková kancelář
e-mail: industry.cz@siemens.com

Zůstaňte s námi v kontaktu i na sociálních sítích 

 facebook.com/SiemensCzech 

 @SiemensCzech 

 SiemensCzech 

Industry Fórum online

Industry Fórum si můžete přečíst i na webu.
Najdete ho pod odkazem
www.siemens.cz/if


