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nacházíme se na vrcholu sezóny 
podzimních průmyslových veletrhů, 
kterým v našem regionu jednoznačně 
vévodí světová výstava EMO Hannover 
a MSV Brno. Zprávy z Hannoveru 
hovoří jednoznačně: ve světovém 
průmyslu panují nejistota a obavy. 
Ty způsobuje ve velké míře současná 
nepříznivá geopolitická situace s těžko 
předpověditelným dalším vývojem, ale 
také zásadní transformace klíčových 
průmyslových oborů, jako je automotive, 
letectví a energetika, která následně 
přímo ovlivňuje další odvětví.
Dnešní doba je ale také ve znamení 
plošného zavádění mobilní sítě 5G, 
která je podmínkou úspěšné realizace 
internetu věcí (IoT). IoT je pokládán 
za jeden z nejdůležitějších pilířů 
ekonomiky budoucnosti. Očekávají se 
od něj nejen obrovské zisky, ale také nová 
pracovní místa, významné energetické 
úspory, nové obchodní modely, revoluce 
ve vzdělávání a mnoho dalšího. Nakolik se 
tato očekávání naplní, dnes těžko někdo 
dokáže s jistotou předpovědět. Co ale 
s jistotou říci můžeme už nyní, je to, že 
se na tyto změny musíme dobře a včas 
připravit. Kdo tuto fázi podcení, dostává 
se do přímého ohrožení své budoucí 
konkurenceschopnosti. Vývoj v oblasti 
IoT jde kupředu závratným tempem a pro 
člověka, který není s touto oblastí nějak 
přímo spojen, je čím dál tím těžší se v ní 

zorientovat. Proto jsme se rozhodli věnovat 
tématům souvisejícím s IoT podstatnou 
část našeho časopisu. Na následujících 
stránkách naleznete nejen přehledně 
a názorně zpracované informace 
o principech jeho fungování a úspěšné 
implementace, ale i o dalších moderních 
technologiích, které jsou pro IoT speciálně 
vyvíjeny nebo se mu přizpůsobují – 
uveďme naše vlastní cloudové aplikační 
prostředí MindSphere, distribuovanou 
umělou inteligenci, tzv. edge technologie 
nebo například i průmyslový blockchain.

Dnešní doba je ale také ve znamení 
masivního přechodu k tzv. zeleným 
zdrojům energie a s ním souvisejícího 
prudkého rozvoje elektromobility.  
Když si například uvědomíme, jak vypadá 
rozložený tradiční spalovací motor a jak 
elektromotor – o kolik je první z nich 
složitější co do počtu komponent –, je 

jasné, že dopad na výrobce je a bude 
enormní. Nakolik je toto téma opravdu 
aktuální, dokládá i reportáž o vstupu 
e-carsharingové společnosti GreenGo 
na český trh.

Letošní rok ale není jen ve znamení 
transformace průmyslu, nýbrž  
i připomínkou padesáti let od přistání 
prvního člověka na Měsíci. Společnost 
Siemens tradičně byla a zůstává 
partnerem špičkového kosmického 
výzkumu. Ani toto téma proto nesmí 
v našem časopisu chybět. A na závěr mi 
dovolte upozornit ještě na jedno téma, 
tentokrát odkazující k události, která 
se teprve odehraje – naše společnost 
se stala hlavním technologickým 
partnerem světové výstavy Expo 2020 
v Dubaji. Přijměte naši pozvánku na tuto 
mimořádnou akci, která bude poprvé 
v historii, díky našim technologiím, 
propojena s internetem věcí. 

Eduard Palíšek
generální ředitel 

Siemens Česká republika 

Editorial
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Siemens na EMO Hannover 2019
Dějištěm předního světového veletrhu kovoobrábění a souvisejících technologií 
EMO bylo letos opět největší světové výstaviště v Hannoveru, a to od 16. do 21. září. 
EMO je považováno za nejprestižnější výstavu, na které se tradičně představuje 
to nejlepší z oborů technologie zpracování kovů, obráběcích strojů, přesných 
nástrojů a automatizační techniky až po systémy orientované na zákazníka.

Společnost Siemens představila 
v letošním roce návštěvníkům 
veletrhu pod hlavičkou 

„Digitalization in Machine Tool 
Manufacturing – Thinking Further!“ řadu 
nových inovací i nové trendy ve vývoji 
technologií a digitalizace obráběcích 
strojů. Hlavními highlighty byla 
nepochybně nová generace CNC řídicího 
systému – Sinumerik One – a strojově 
orientovaná platforma Sinumerik Edge.

Digitální dvojče přímo v CNC
Sinumerik One je první digitálně nativní 
CNC řídicí systém od společnosti Siemens, 
který představuje další krok na cestě 
k digitální transformaci průmyslu 
obráběcích strojů. Je vybaven softwarem, 
který je schopen vytvářet v rámci 
jediného inženýrského systému – řídicí 
jednotky stroje – i digitální dvojče daného 
obráběcího stroje. Výrazně tak přispívá 
k ucelené integraci hardwaru a softwaru. 
Díky konzistentní interakci a komunikaci 
mezi reálným a virtuálním světem 
a výkonnému hardwaru definuje nové 
standardy v oblasti produktivity, výkonu 
a digitalizace. 
Výrobci obráběcích strojů si mohou 
s pomocí systému Sinumerik ONE 

virtuálně zmapovat celý proces návrhu 
nového stroje a výrazně tak zkrátit fázi 
vývoje i dobu potřebnou pro uvedení 
na trh. Virtuální model stroje otevírá 
zcela nové možnosti nejen vývojářům, 
ale i samotným výrobcům, a nakonec 
i obsluze obráběcích strojů. Mohou 
se důkladně věnovat nejrůznějším 
konceptům a funkcím stroje i ve chvíli, 
kdy ještě nemají k dispozici reálný 
hardware. Realistická simulace 
výroby umožňuje simulovat veškeré 
programování pracovního postupu 
i nastavení a provoz stroje na počítači. 
Digitální dvojče obráběcího stroje lze 
použít i ke školení pracovníků namísto 
reálného stroje.

Do světa obrábění vstupuje umělá 
inteligence
Na veletrhu EMO představila společnost 
Siemens také nový software, o který 
obohatila nabídku průmyslových edge 
aplikací – Sinumerik Edge. Je určen 

pro uživatele obráběcích strojů a jeho 
cílem je pomoci jim dále zvyšovat 
kvalitu obráběných dílů i pracovních 
postupů, zvyšovat dostupnost strojních 
zařízení a optimalizovat jednotlivé 
procesy. Technologie edge computingu 
umožňuje zpracovávat velké objemy dat 
přímo na obráběcím stroji. Uživatelé tak 
ušetří náklady na ukládání a přenos dat; 
nová aplikace dovoluje zpracovat velké 
objemy dat předem a do cloudu nebo 
IT infrastruktury pak již přenášet jen 
relevantní údaje a informace.
Nové aplikace, které byly poprvé 
představeny v Hannoveru, všechny 
využívají prvky umělé inteligence (AI) 
a strojového učení (ML). Například 
pracují s rozpoznáváním obrazu 
k detekci správného umístění obrobku 
v pracovním prostoru stroje nebo 
k opotřebení nástroje apod.  
AI ale může pomoci i s optimalizací 
uspořádání nástrojů v zásobníku 
nebo při předcházení kolizím na stroji. 
Všechny tzv. edge aplikace pro obráběcí 
stroje nyní mohou uživatelé dokonce 
spravovat centrálně díky novému 
řešení Manage MySinumerik Edge, které 
bylo představeno v Hannoveru rovněž 
ve světové premiéře. 
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Novinky

Strojové učení inspirované mravenci

Koncept digitálního dvojčete 
umožňuje provádět i přesné 
předpovědi výkonu 

transformátorů. Požadavkům, které dnes 
zákazníci kladou na transformátory, tak 
bude možné v dohledné době vyhovět 
ještě rychleji a přesněji. Simulace pracující 

s realistickými digitálními dvojčaty to 
totiž již umožňují. Výzkumní pracovníci 
společnosti Siemens Corporate Technology 
vyvinuli nové přístupy a díky strojovému 
učení a napodobení strategie pohybu 
mravenců se tak digitální dvojče velmi 
blíží skutečným transformátorům.

Nová metoda využívá simulace 
a optimalizace k určení nejlepší 
kombinace parametrických hodnot pro 
požadované úrovně výkonu. Protože by 
však simulace a porovnání všech možných 
kombinací vyžadovalo příliš mnoho času, 
používá se optimalizační metoda založená 
na tom, jak mravenci hledají nejkratší 
cestu mezi mraveništěm a zdrojem 
potravy. Mravenci používají k označování 
cestiček pachovou látku a vzhledem 
k tomu, že nalezená nejkratší cesta je 
následně využívána více než všechny 
ostatní, delší cesty, stává se časem 
pachově výraznější.

Práce návrhářů může být nyní ještě rychlejší 

Simulace jsou důležitým nástrojem 
pro virtuální navrhování strojních 
součástek, strojů nebo dokonce 

komplexních architektonických celků. 
Aby tato činnost mohla v budoucnu 
probíhat ještě rychleji, vyvíjejí experti 
na simulaci ve společnosti Siemens 
vysoce výkonné algoritmy a nasazují 
při tom grafické procesory. Díky nim 
lze nyní vyhodnocovat návrhy během 
pouhých několika sekund či minut a ještě 
více tak zefektivnit obrovský potenciál 
vznikajících návrhů.
Inženýři dnes při vývoji nových součástek 
či zařízení pracují na každém detailu, aby 
dosáhli co nejvyššího výkonu. Dosud je 
cesta od návrhu k finálnímu produktu 

mnohdy poměrně dlouhá: při provedení 
změny jsou totiž návrháři odkázáni 
na expertem provedené simulace, aby 
se ujistili, že změny skutečně vedly 
ke zlepšení. To by se však již brzy mělo stát 
minulostí, protože nové řešení společnosti 
Siemens by mělo umožnit designérské 
práce a simulaci sloučit. Pokud se ukáže, 
že návrh nesplňuje designérovo očekávání, 
lze jej okamžitě změnit. Protože strojní 
komponenty jsou stále složitější, je 
důležité rychle získat 
představu o tom, jak 
se bude navrhovaná 
součástka chovat. 
S pomocí interaktivního 
simulačního softwaru společnosti 

Siemens mohou inženýři otestovat 
současně i více nápadů a porovnat je. 
To umožňují grafické procesory, které 
díky své architektuře umožňují spouštět 
výpočetní procesy paralelně. Simulace tak 
mohou probíhat 
až tisíckrát 
rychleji, než 
tomu bylo 
dříve.
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Zlepšení kvality vzduchu díky umělé inteligenci

Řada měst po celém světě trpí 
vysokou koncentrací znečišťujících 
látek. Software City Air Quality 

Management (CyAM) od společnosti 
Siemens používá umělou inteligenci 
k výpočtu znečištění na mnoho dní 
dopředu a umožňuje tak vypočítat účinnost 
možných protiopatření.
Celý systém je založen na inteligentním 
softwaru, který porovnává aktuální 
naměřené hodnoty znečišťujících látek, 

jako jsou oxidy dusíku (NOx) a jemný prach, 
v řádu jednotek mikrometrů s nejnovější 
předpovědí počasí a na tomto základě 
provádí předpovědi míry znečištění pro 
nadcházející dny. Přesnost předpovědí 
se pohybuje okolo 90 %. CyAM zároveň 
navrhuje i způsoby, jak rychle snížit 
koncentraci znečišťujících látek. Městská 
správa může například dočasně zakázat 
vjezd dieselových automobilů nebo 
nákladních vozidel do města nebo může 

v určitých oblastech posílit městskou 
dopravu elektrobusy.
Několik měst již nástroj CyAM testuje. 
Jedním z nich je německý Norimberk, který 
se na vývoji CyAMu i podílel a byl i jeho 
tzv. beta testerem. Město má problémy 
zejména s vysokými koncentracemi oxidů 
dusíku ve vzduchu. Norimberk používá 
CyAM již rok, a to především k posuzování 
potenciálních budoucích opatření, jako jsou 
například dílčí omezení dopravy.

Jističe proti lesním požárům

Během rozsáhlých požárů, které 
v nedávných letech postihly 
australský stát Victoria, měla 

možnost se představit jedna zajímavá 
technická inovace: nejrychlejší jistič 
na světě, který dokáže reagovat  
během 10 ms.
Dosud nejhorší požár ve Victorii propukl 
7. února 2009. Tehdy přišlo o život 180 
lidí a dalších 414 bylo zraněno. Celkem 
bylo zničeno 3 500 budov a odhaduje se, 
že zahynul více než 1 milion divokých 
a domácích zvířat. Celkové škody byly 
odhadnuty na více než 1 miliardu 

australských dolarů (690 milionů USD).
Příslušná vyšetřovací komise zjistila, že 
za nejméně tři požáry, včetně ohniska 
celé ohňové laviny v Kilmore East, asi 
80 km severně od Melbourne, mohly 
poruchy v zastaralé elektrické síti. Tamní 
energetická společnost Powercor proto 
hledala partnera, který by dokázal dodat 
řešení vyhovující aktuálním požadavkům 
a zajistil jeho časově i nákladově efektivní 
instalaci. V silné konkurenci padla volba 
na společnost Siemens. Výsledkem 
náročného vývoje a následných 
devítiměsíčních testů byl nejlehčí 

a nejrychlejší vakuový jistič na světě 
Fusesaver od společnosti Siemens. 
Reakční čas jističe je 10 ms, podobná 
zařízení přitom obvykle reagují  
až po 30 až 50 ms.
Fusesaver je poměrně malý a lehký, 
což umožňuje jeho rychlou a levnou 
instalaci. Je řízen inteligentním systémem 
umožňujícím bezdrátové připojení 
pro vzdálený přístup a je snadno 
integrovatelný do sítí SCADA.
Společnost Powercor nainstaluje  
do své elektrické sítě více než  
1 000 těchto jističů. 

Dubaj se připojí k průkopníkům zeleného vodíku

Dubaj hodlá pokročit v integraci 
vodíkových technologií a urychlit 
v oblasti Blízkého východu 

využívání obnovitelných zdrojů. Svůj 
energetický systém a celou státní 
ekonomiku tak chce dostat na udržitelnější 
základ. Tamní státní energetická společnost 
DEWA a Siemens proto v Dubaji, v solárním 
parku Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
(MBR), budují zařízení, které by mělo – 
jako první v regionu – provádět solární 
vodíkovou elektrolýzu. Návštěvníci 
světové výstavy Expo 2020 tak spatří první 
sluneční vodíkovou elektrárnu na Středním 
východě. Nové zařízení otestuje elektrárna, 
která vodík nejprve vyrobí prostřednictvím 

fotovoltaických panelů, poté jej uloží 
a následně jej použije k výrobě elektřiny. 
Elektrárna je vybavena také zařízením 
Siemens SILYZER 200, včetně řídicího 
systému SIMATIC PCS 7 a konvertorů 
SINAMICS DCM, který k syntéze „zeleného“ 
vodíku používá protonovou membránu 
(PEM). Každá jednotka přitom vyžaduje 
k výrobě 20 kg/h vodíku 1,25 MWe 
elektrické energie. Pokud bude elektrárna 
využívat pouze sluneční energii, 
bude každá jednotka moci 
produkovat až 240 kg vodíku denně. 
Průměrný automobil s palivovými 
články přitom potřebuje asi 1 kg 
vodíku na 100 km. Zařízení by 

mělo zajišťovat vodíkovou energii pro účely 
mobility během světové výstavy Expo, 
která se uskuteční v dubnu příštího roku.  
Ta by měla být ideální příležitostí pro 
představení životaschopnosti této 
technologie a ilustraci plodů spolupráce 
mezi organizátory Expa 2020 a jejich 
partnery, včetně společnosti Siemens. 
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Internet věcí v kostce
IoT je síť fyzických věcí vybavených elektronikou, softwarem, čidly a síťovou 

konketivitou, díky které se tato zařízení mohou vzájemně propojit a vyměňovat 

si data – vzájemně komunikovat. IoT je nepochybně jedním z hlavních aktérů 

aktuálně probíhající rozsáhlé digitální transformace.

Shromáždění dostatečného objemu 
dat z příslušných zařízení (věcí) 
a jejich následné zpracování 

s pomocí strojové inteligence je základní 
podmínkou pro úspěšné využívání 
aplikací vyvinutých speciálně pro IoT. 
Internet věcí je tedy tím, co vzájemně 
propojuje fyzický svět s analytickými 

nástroji a aplikacemi na zařízeních 
koncového uživatele.
Odhaduje se, že v roce bylo aktivně 
používáno 8,4 miliardy připojených 
věcí, z nichž  3,1 miliardy zařízení bylo 
pouze v továrnách. Do roku 2020 by 
počet zařízení připojených k internetu 
v továrnách měl stoupnout na 7,6 miliardy. 

V roce 2030 by pak již měl být připojen 
k internetu dohromady celý jeden bilion 

„věcí“. Nicméně, podobně jako u internetu, 
připojená zařízení sama o sobě nevytvářejí 
žádnou hodnotu. Je totiž potřeba vědět, 
kdy a jak se mají správně používat. 
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IoT může být hodnotným zdrojem 
informací, které mohou mnohé změnit 
k lepšímu, a to jak na osobní, tak 

i na pracovní úrovni. Lednička, která 
vám pošle textovou zprávu, že v ní došlo 
mléko, vás uchrání před situací, že si ráno 
nebudete mít co nalít do kávy. Ještě větší 
pocit klidu vám ale určitě přinese vědomí, 
že budete předem informováni, než 
dojde ve vašem podniku k poruše, a tím 
i k neplánované odstávce. To, co asi budete 
chtít v tuto chvíli nejvíce slyšet, je, že 
servisní technik už je na cestě a ví přesně, 
co má udělat, aby k avizované poruše 
vůbec nedošlo.

Hlavním úkolem IoT tedy je propojovat 
fyzický svět s digitálním světem 
a shromažďovat data z připojených 
zařízení za účelem vytváření hodnoty. 
Touto hodnotou se může myslet spousta 
věcí –  vylepšení produktu, zvýšení 
efektivity, větší spokojenost zákazníků 
nebo nové toky příjmů plynoucí 
z obchodních modelů založených 
na datech.

Jak souvisí IoT s digitální 
transformací?
Digitální transformace v podstatě 
znamená zásadní změnu způsobu 
vytváření hodnoty v podniku. To 
může zahrnovat změnu obchodního 
modelu, včetně zcela nové zákaznické 
zkušenosti, změnu pracovních postupů 
nebo i kompletní změnu organizačního 
nastavení, která povede ke zvýšení 
celkového výkonu a následně často 
i ke změně celé strategie.
Světové ekonomické fórum v Davosu 
označilo internet věcí za klíčový prvek 
digitální transformace. Již první případ 
konkrétního nasazení IoT v podniku 
může otevřít cestu k dalším projektům 
digitalizace, které mohou nakonec 
vyústit až v zásadní transformaci celého 
podnikání. Představte si jednotlivá 
zařízení, která autonomně vyjednávají 
s jinými zařízeními, nebo použití 
technologie blockchainu při uzavírání 
smluv bez účasti třetí strany. Zbavení se 
prostředníků, sledovatelnost a zlepšení 
efektivity může samo o sobě ušetřit dost 

času i peněz na to, abyste se mohli pustit 
do práce a také ufinancovat další IoT 
projekt.

Důležité je uvědomit si všechny tyto 
aspekty ještě dřív, než se začne s vlastní 
implementací IoT. Každá firma by proto 
měla začít tím, že si nejdříve vytvoří 
jasnou vizi vlastní digitální strategie.

Každé PRO má i své PROTI
Nové technologie ale mají jen zřídka 
pouze pozitivní aspekty. Vždy současně 
přinášejí i nejistotu a obavy, poněvadž 
nikdo zatím nezná jejich plný dopad 
a související rizika. Proto mnoho firem 
zaujímá k novým technologiím opatrný 
postoj, zejména pokud již jde o konkrétní 
implementaci. Obavy se mohou týkat 
široké škály otázek – od technických 
po obchodní – a také souvisejících 
etických záležitostí.
V případě IoT se v současné době obavy 
týkají zejména definice návratnosti 
investic (ROI), kybernetické bezpečnosti, 
právních aspektů a záležitostí 

IoT je klíčem k digitální 
transformaci
Internet věcí není žádnou zázračnou technologií, která by sama o sobě přinášela 

zisk. Ten se může začít generovat pouze tehdy, když se připojená zařízení začnou 

používat správným způsobem – tak, aby zvyšovala provozní efektivitu, posilovala 

konkurenceschopnost nebo dokonce vytvářela nové zdroje příjmů.
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souvisejících s organizačními změnami 
a zastaralým vybavením. Co by se mělo 
udělat s věcmi, jako jsou například 
padesátileté vlaky, které stále ještě 
perfektně jezdí? Jak nakládat s daty? Mohu 
propojit data z mé americké pobočky 
s daty z mé čínské pobočky? Povede tato 
změna k vyššímu riziku kybernetických 
útoků?

Většina forem implementace internetu 
věcí v podnikovém prostředí bude, a měla 
by mít dopad na celé podnikání – ať už je 
to nová strategie řízení, změna organizace 
a procesů, nebo potřeba získat nové 
dovednosti a kompetence.

Využívání IoT je individuální 
záležitostí firmy
IoT je tzv. průřezové téma, které 
vyžaduje rozbití stávajících schémat, 
což je samo o sobě velkou výzvou. 
Představte si například propojení dat 
z návrhu produktu, dat z výrobních linek 
a provozních dat spalovací turbíny. Abyste 
mohli plně využít výhody IoT, musejí 

produktový management, výzkum a vývoj, 
výrobní a servisní jednotky spolupracovat 
mnohem těsněji, než je tomu dnes.
Navíc se odpovídajícím způsobem výrazně 
mění i profily jednotlivých pracovních 
pozic. Z pohledu možnosti zvýšení 
ziskovosti může být klíčová změna 
myšlení směrem k poskytování služeb 
a využívání dat pro obchodní modely 
založené na službách. Podle dosavadních 
zkušeností všechny organizace, které 
úspěšně implementovaly IoT, mají 
společné tři věci. Za prvé, věnovaly velkou 
pozornost leadershipu, což je zásadní pro 
řízení digitálních změn. Za druhé, jejich 
postup byl smysluplný, tj. identifikovaly 
případy použití, které vytvářejí hodnotu. 
Za třetí, implementace byla vedena 
pragmaticky a iterativně.

Uvádí se, že se úplná implementace 
IoT skládá z pěti fází. Mezi ně patří 
vypracování strategie, specifikace 
případu použití, prototypování dokazující 
správnost konceptu a návrh řešení plus 
propojení jednotlivých systémů, včetně 

přizpůsobení existujících systémů a jejich 
integrace do větších celků. Úspěšná 
implementace také zahrnuje analýzu 
a využití dat sbíraných z jednotlivých 
zařízení. Systémy by měly po technické 
implementaci IoT fungovat bez přerušení. 
Důležité je, aby od samého počátku 
a během celého procesu implementace 
fungovalo i efektivní řízení změn a byla 
zajištěna kybernetická bezpečnost. 
V závislosti na typu firmy a případu 
použití lze těchto pět základních 
fází realizovat v různém časovém 
rámci a s vynaložením různě velkého 
úsilí. Některé mohou být překvapivě 
jednoduché, jiné delší a složitější a některé 
běží paralelně s jinými. 

Na cestě k IoT je mnoho věcí, které je třeba 
zvážit: očekávání zákazníků, obchodní 
model, strategii, stávající starší systémy 
a zařízení, kybernetickou bezpečnost, 
lidi, procesy a mnoho dalších faktorů. To 
vše může sehrát významnou roli. Proto 
je každá cesta k IoT individuální a záleží 
na konkrétní situaci dané firmy. 
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 Otevřená platforma 
pro IoT jako služba
MindSphere je cloudový operační systém pro průmyslový internet věcí 

od společnosti Siemens, který propojuje fyzické objekty s digitálním světem. 

Platforma MindSphere je nabízena jako otevřená služba (PaaS) – otevřený 

partnerský ekosystém umožňující vývoj nových aplikací, které jsou průběžně 

dodávány na trh. Zákazníci si tak mohou sami vytvářet a využívat aplikace podle 

vlastní potřeby, aniž by si sami museli složitě budovat vlastní infrastrukturu nebo 

se vypořádávat se spoustou složitých softwarových balíků.

ako otevřená služba má MindSphere 
mnoho dalších nesporných výhod. 
Infrastruktura spravovaná v cloudu 

poskytuje firmám možnost využívat 
cenově výhodnou a především nekonečně 
škálovatelnou výpočetní kapacitu, která 
splňuje i požadavky globálních a plně 
digitalizovaných podniků. Platforma 
se navíc může automaticky přizpůsobit 
požadovaným objemům dat a počtu 
připojených zařízení včetně uživatelů. 
Současně je i efektivní z hlediska 
nákladů, dokáže se plně přizpůsobit 
požadavkům uživatelů a zákazník za ni 
platí podle způsobu a stupně využití.

Cloudová infrastruktura 
se nemusí řešit
MindSphere využívá Cloud Foundry™  

– standardní průmyslovou cloudovou 
aplikační platformu, která umožňuje 
vývojářům soustředit se pouze na nové 
aplikace a nezdržovat se problémy 
s infrastrukturou. Cloud Foundry je 
kolektivně vyvíjena globálními podniky 
a prodejci jako open source. Díky tomuto 
řešení mohou aplikace MindSphere běžet 
na libovolné cloudové infrastruktuře, 

kterou si zákazník vybere, včetně 
Amazon Web Services, Microsoft Azure, 
SAP Cloud Platform a Atos Canopy.
MindSphere může být nasazena 
i na veřejných cloudech poskytovaných 
třetími stranami a v budoucnu 
také na soukromých cloudech 
postavených exkluzivně pro 
konkrétní podnik. Zákazníci si tak 
mohou vybrat cloudové řešení, které 
nejlépe vyhovuje jejich požadavkům 
z hlediska nákladů, náročnosti správy, 
konfigurovatelnosti, škálovatelnosti, 
umístění nebo zabezpečení.

Data a konfigurace dat 
jsou klíčem k úspěchu
MindSphere umožňuje zákazníkům, aby 
si mohli jednoduše propojit veškerá svá 
zařízení. Tento přístup ale může být 
úspěšný jen tehdy, pokud bude současně 
řešit i konfiguraci dat v jednotlivých 
doménách. Proto je model MindSphere 
IoT vytvořen tak, aby podporoval 
nejen standardizovanou konfiguraci 
dat, ale také katalogy datových 
modelů a mapování mezi zdrojem 
dat (např. zařízením MindConnect) 

a spotřebitelem dat (např. aplikací třetí 
strany), včetně všech požadovaných 
postupů čištění dat a normalizace.
MindSphere má hierarchickou strukturu, 
jejímž hlavním cílem je plně se 
přizpůsobit individuálním požadavkům 
zákazníků. MindSphere toto řeší 
prostřednictvím dynamického modelu IoT, 
který dovoluje hlubší metamodelování. 
(Připomeňme, že metadata jsou „data 
o datech“, čili definují klasifikaci 
a vztahy mezi typy a vlastnostmi dat.) 
Týmy odborníků, kteří navrhují řešení 
připojení zařízení, tak mohou své systémy 
popsat na meta úrovni a tyto definice 
předat zákazníkům, kteří díky tomu 
dokážou svá zařízení bezproblémově 
integrovat do prostředí MindSphere.

Od cloudu po edge computing 
Zákazníci, kteří chtějí využívat 
jak cloudové, tak i on-premise 
technologie, mohou prostřednictvím 
knihovny MindConnect Library 
a API rozšířit MindSphere o software 
umístěný na edge zařízeních, tedy 
na zařízeních na okraji sítě.
V případě, že se zákazníci rozhodnou 
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použít na edge zařízeních knihovnu 
MindConnect, dostávají do ruky bezpečný 
analytický nástroj a výkonnou umělou 
inteligenci, které mají umístěné v blízkosti 
zařízení, ze kterého se sbírají data. Využití 
cloudové konektivity v kombinaci s edge 
aplikacemi od společnosti Siemens nebo 
třetí strany umožňuje opakovaně provádět 
popisnou, diagnostickou, prediktivní 
i preskriptivní analytiku v integrovaném 
hardwarovém/softwarovém prostředí.
MindSphere řešení pro průmyslový edge 
tvoří cloudové edge služby a modulární 
edge runtime. Edge služby a modulární 
edge runtime musí být vzájemně 
synchronizovány. Přesun datové 
analýzy na okraj sítě vlastně znamená 
transparentní integraci cloudových služeb 
do automatizačních platforem přímo 
v provozu. Díky tomu lze instalovanou 
základnu používaných zařízení (např. 
Siemens Simatic, Climatix, Siprotec atd.) 
dále bezproblémově rozšiřovat a celý 
ekosystém aplikací nasazených na okraji 
sítě (Edge App) spravovat přímo v daném 
provozu prostřednictvím MindSphere.

2  |  2019  |  VISIONS  |  13

Nepřetržitý vývoj vede 
ke kratším inovačním cyklům
Vývoj platformy MindSphere je založen 
na využití moderních agilních přístupů: 
vytváření, testování a implementace 
softwaru probíhá ve vysoce 
automatizovaném prostředí a nepřetržitě. 
Cílem je co nejvíce zkrátit vývojové, a tím 
i inovační cykly. Funkčnost a obsah 
platformy pomáhá průběžně vylepšovat 
také zpětná vazba od zákazníků.
Aplikace, které běží na MindSphere, jsou 
zákazníkům doručovány prostřednictvím 
služby MindSphere Digital Exchange. 
Zákazníci si mohou vybrat z aplikací 

vyvinutých společností Siemens, např. 
Energy Analytics a Fleet Manager pro 
obráběcí stroje, a aplikacemi vyvinutými 
v rámci širokého ekosystému MindSphere. 
Společnosti vyvíjející aplikace pro 
MindSphere je mohou prostřednictvím 
Digital Exchange nabízet na trh. Tato 
služba funguje směrem k potenciálním 
zákazníkům také jako propagační 
kanál a nabízí možnosti zpeněžení.
Partnerský ekosystém MindSphere 
poskytuje firmám jedinečnou 
příležitost podílet se na digitální 
transformaci bez ohledu na průmyslové 
odvětví nebo velikost firmy. 

MindSphere jako prostředník mezi cloudem a edge computingem

MindSphere
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Edge computing

Cloud a analýza  
se stěhují na novou 
adresu: na okraj sítě
Cílem Průmyslu 4.0 je vylepšit efektivitu 

a produktivitu v průmyslové automatizaci 

aplikováním principů informačních technologií. 

Výsledkem je obrovské množství dat, která mohou 

znamenat potenciální obchodní příležitosti pro 

výrobce. Problémem ale je, že posílání všech  

těchto dat do a z cloudu je velmi časově 

 náročné, drahé a vysoce nepraktické. 
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Technologie, která by měla 
překlenout tuto propast mezi 
cloudem a propojenými továrními 

zařízeními, se nazývá edge computing 
nebo někdy také fog computing. Jak 
tyto výrazy přeložit do češtiny, se zatím 
odborníci neshodli. Navržený český výraz 

– mlžné síťování – se dosud příliš neujal. 

Cloud, nebo edge? – Obojí! 
Zpracování dat „na okraji“ doslova 
znamená selektivní přibližování cloud 
computingu blíže k senzorům, kde se data 
skutečně generují. Všechny možnosti 
cloudu, jako je zpracování a ukládání 
dat, komunikace a rozhodování, se 
tak vracejí do blízkosti připojených 

zařízení i uživatelů. Konkrétně to může 
znamenat budování distribuovaných 
datových center na okraji infrastruktury 
podniku, ve kterých se data ukládají 
i zpracovávají. Tento výklad ale není 
jediný. Edge computing může také 
znamenat, že se data sice zpracovávají 
přímo na koncových zařízeních, ale 



částečně nebo již zcela hotové výsledky 
se pak odešlou zase do cloudu. 
Na první pohled by se mohlo zdát, že 
toto řešení jde zcela proti ideji cloudu, 
který je situován v nějakém vzdáleném 
středovém místě, a díky tomu je úplně 
jedno, odkud k němu uživatel přistupuje, 
ať již proto, aby do něj informace vkládal, 
informace v něm zpracovával, nebo je 
z něj čerpal. Poptávka po co největší 
centralizaci výpočetního prostředí stále 
roste a s ní i počet aplikací, pro které 
je nezbytná. Na druhou stranu ale sílí 
i hlas těch, kdo volají po maximální 
bezpečnosti provozu, kterou lze nejlépe 
zajistit v rámci vlastní infrastruktury. 
Proto je velmi málo pravděpodobné, 
že by v budoucnu technologie edge 
computingu nahradila cloudová 
řešení. Naopak, v budoucnu se jeden 
neobejde bez druhého. Distribuované 
výpočetní systémy budoucnosti budou 
zahrnovat výpočetní schopnosti jak 
z cloudu, tak z edge – z okraje sítě.

Proč je přiblížení datového 
rozhraní k uživateli užitečné?
Typická chytrá továrna se skládá 
z mnoha různých zařízení a strojů, 
které jsou svou povahou heterogenní, 
a také ze softwaru, který je na těchto 
zařízeních nainstalován. Všechna tato 
zařízení jsou přes IoT bránu připojena 
k internetu. Výpočty, které lze provádět 
na okraji této sítě, mohou pomáhat 
výrobcům shromažďovat a analyzovat 
data, zjišťovat anomálie a přijímat 
autonomní rozhodnutí (pokud jsou k tomu 
oprávněni), která povedou k vyřešení 
problémů. Tím by se mohl ušetřit čas 
jinak potřebný k odesílání, zpracování 
a interpretaci dat do a z cloudu. 
Umístění datového rozhraní na okraj 

sítě umožňuje mnohem rychlejší 
analýzu dat v reálném čase, než jak to 
lze v případě cloudu či datových center. 
Edge computing nabízí výrobcům také 
výhodu lepšího zabezpečení, poněvadž 
přidružená připojená zařízení lze snadno 
zabezpečit pomocí ovládacích prvků 
dveří, videokamer či jiných fyzických 
zabezpečovacích prvků. Data jsou 
ve větším bezpečí už také proto, poněvadž 
fyzicky zůstávají v daném výrobním 
prostředí. Nižší jsou také provozní 
náklady i náklady na správu dat, protože 
data zůstávají v samotném zařízení. To 
automaticky znamená rovněž minimální 
náklady na infrastrukturu přenosu po síti. 
Servery umístěné na okraji sítě mohou 
pomoci snížit zatížení z připojených 
zařízení tím, že se na ně budou ukládat 
informace a budou tedy fungovat 
jako soukromý cloud, ke kterému lze 
přistupovat ze vzdáleného místa.

Sinumerik edge: data 
a výpočetní síla
Koncept Siemens Industrial Edge je 
řešením, které v duchu toho, co bylo 
řečeno výše, propojuje data z výroby 
s plně digitalizovanými funkcemi 
s globální zárukou kvality na lokálně 
nainstalovaných edge počítačích. Tyto 
počítače umístěné na okraji sítě prakticky 
zaznamenávají, předběžně zpracovávají 
a analyzují data o záznamu vysokých 
frekvencí při CNC obrábění v reálném 
čase a bez jakéhokoliv dopadu na CNC. 
Zároveň se díky svému připojení 
k internetu nalézají „na okraji“ cloudu.
Edge zařízení od společnosti Siemens jsou 
výkonná, standardizovaná průmyslová 
PC s operačním systémem založeným 
na Linuxu, který je speciálně navržen 
pro připojení ke cloudům a ovladačům. 

CNC obráběcí stroje jsou připojeny 
k těmto edge počítačům prostřednictvím 
lokálního výkonového rozhraní v rámci 
podnikové sítě. Pomocí druhého rozhraní 
je edge počítač připojen k síti existující 
ve všech moderních výrobních závodech.
Správa a údržba systému, včetně 
poskytování nezbytných digitalizačních 
funkcí, se realizuje on-line s využitím 
průmyslové cloudové platformy 
MindSphere a prostřednictvím 
příslušných aplikací. Tento globálně 
přístupný, otevřený IoT operační 
systém totiž nabízí, kromě on-line 
paměti a výpočetní síly, také rozsáhlé 
servisní, technologické, logistické a řídicí 
funkce, včetně distribuce softwaru. 
Aplikace, které podporují výrobu přímo 
v továrnách na edge zařízeních, jsou 
instalovány a aktualizovány rovněž 
prostřednictvím MindSphere.
Poněvadž jsou (nepřímo) připojeny 
k MindSphere, obráběcí stroje 
podporované funkcí Sinumerik edge 
se snadno řídí a provozují. Díky 
připojení edge počítače k MindSphere 
je možné v případě potřeby využívat 

„tradiční“ cloudové služby – například 
prediktivní údržbu nebo fleet 
management obráběcích center. 

Nahoře je cloud, mezi námi 
mlha. Zní to jako předpověď 
počasí od někoho, kdo 
neumí pořádně česky. 
Přitom je to ale stručné 
vysvětlení toho, co to 
znamená edge nebo také  
fog computing.

Mainframe 
(sálový počítač)
Centralizovaný
1960–1970

Mobilní cloud
Centralizovaný
2005–2020

Klientský server
Distribuovaný
1980–2000

Umělá inteligence 
„na okraji“
Distribuovaná
2020–

Vývoj výpočetní techniky
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Blockchain pro IoT: 
to nejlepší z obou světů 

D o nedávna bylo velmi těžké 
sbírat v průmyslovém 
prostředí data a přenášet 

je do blockchainu. Dnes, zdá se, je 
většina těchto problémů již vyřešena.
Prudký rozvoj technologie blockchainu 
v průmyslu umožnil především rozvoj 
průmyslové internetové sítě, včetně 
internetu věcí (IoT) a cloud computingu. 
Když se začalo celkem nedávno hovořit 
o možnosti vzájemné kombinace 
IoT s blockchainem v průmyslovém 
prostředí, jen málokdo si uvědomoval, 
jak velký potenciál toto spojení má. Dnes 
se ukazuje, že dodavatelské řetězce 
v potravinářském a nápojovém průmyslu 
bez nadsázky doslova revolucionizuje.

Jak blockchain vlastně funguje?
Základem této technologie je 
decentralizovaná počítačová síť, to 

znamená taková, která nemá žádný 
centrální server. Tato decentralizovaná síť 
spravuje distribuovanou databázi dat. Tato 
databáze de facto existuje v mnoha zcela 
totožných kopiích – na každém z počítačů, 
který je součástí sítě, je uložena jedna 
kopie. Tyto kopie jsou čitelné pro všechny 
uživatele příslušných počítačových stanic, 
ale nikdo v ní nemůže nic měnit, aniž 
by tuto změnu neautorizovala předem 
určená skupina pověřených lidí.
Všechny změny v databázi jsou 
zaznamenávány chronologicky, takže 
každý okamžitě vidí historii těchto 
změn. Jakmile zmocněná strana ukončí 
práci s databází – zanese do ní veškeré 
změny a nová data –, takto vzniklý 
nový blok uzamkne šifrovacím klíčem 
(kryptografická hašovací funkce). 
Otisk šifrovacího klíče z uzamčeného 
bloku se pak ihned automaticky stává 

součástí následujícího bloku. Bloky 
se tedy tímto způsobem nekonečně 
řetězí a vytvářejí „blockchain“. 
V uzamčeném bloku si nadále mohou 
všichni číst, ale nikdo v něm již nemůže 
nic změnit. Pokud by se o to pokusil, 
spolu se změnou záznamů by okamžitě 
došlo i ke změně šifrovacího klíče, který 
by se už dál neshodoval s otiskem 
v následujícím bloku – řetěz by se 
přerušil a příslušný článek by byl ihned 
z blockchainu vyřazen jako padělek. 

Digitalizace dodavatelského 
řetězce
Výkonným nástrojem pro sběr 
dat v dodavatelských řetězcích je 
cloudová platforma pro IoT Siemens 
MindSphere. Nově je kvůli požadavkům 
zpracovatelského průmyslu obohacena 
o aplikace připravené speciálně pro 

Průmyslový blockchain

Technologie blockchainu se v posledních letech již výrazně prosadila ve finančním 

sektoru. Spolu s tím, jak tato technologie pomalu dozrává, se začíná otevírat 

novým oborům, kam vnáší řešení mnoha palčivých problémů. To se týká zejména 

zpracovatelského průmyslu, konkrétně především potravinářského a nápojového, 

kde se řeší takové věci, jako je stažení zboží z trhu z důvodu zdravotní závadnosti, 

padělání potravinářských produktů nebo sledovatelnost výrobních postupů 

a používání správných surovin. 
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použití v technologii blockchainu. S jejich 
pomocí mohou zákazníci například omezit 
práva přístupu k informacím pouze 
na pověřené osoby a citlivé informace tak 
uchovávat za zavřenými dveřmi.  Data 
sbíraná z výrobních systémů, zařízení a IoT 
snímačů se zabalí a prostřednictvím Secure 
Cloud Gateway se odesílají do blockchainu.
Siemens v současné době aktivně 
pracuje na vývoji řešení pro svůj 
existující software i pro zákaznické 
IoT snímače, aby z nich bylo možné 
odesílat data přímo do blockchainu.

Blockchain v pytlíku 
s brambůrkami
Nejen narůstající počet skandálů z poslední 
doby, ale i všeobecná změna životního 
stylu vede spotřebitele k tomu, aby 
od výrobců vyžadovali detailní informace 
o nabízeném zboží. Zajímá je v podstatě 
vše – včetně toho, odkud pocházejí. Nároky 
zákazníků se pochopitelně liší obor 
od oboru. Nikoho nepřekvapí, že nejvyšší 
jsou právě v potravinářském průmyslu, 
v chemickém a farmaceutickém průmyslu, 
ve výrobě energie a v bankovnictví. 
Poptávka po co největším počtu 
podrobných informací o produktu trvale 
roste a výrobcům nezbývá než hledat 
možnosti, jak je svým zákazníkům 

dodat. Jinak jim hrozí okamžitá ztráta 
pozice na trhu a výrazně krácený zisk.
Solené brambůrky miluje snad 
každý, a jakmile je jednou začnete 
jíst, nemůžete přestat. Aby výrobci 
zmírnili jejich konzumentům výčitky 
svědomí, uvádějí na obalu, že pocházejí 
z brambor z kontrolovaného ekologického 
zemědělství. Jak se ale my, zákazníci, 
můžeme sami přesvědčit o tom, že je daný 
produkt opravdu tak kvalitní, jak se uvádí? 
Každý, kdo se podílí na výrobě brambůrků, 
samozřejmě přesně ví, co se s tímto 
produktem nebo jeho složkami v dané fázi 
dělo, stejně jako kde a jak. Během celé 
cesty z pole ekofarmy, na kterém se pěstují 
brambory, do skladu brambor přes dopravu 
a zpracování – jako je krájení, smažení 
a kořenění – až po balení a distribuci 
do potravinářského průmyslu. Na každé 
stanici, kterou brambory procházejí, se 
generují data, která lze zaznamenat. Než se 
ale tato data zapíší do blockchainu, musí 
je ověřit všichni, kdo jsou součástí daného 
networku. Jinými slovy, dát palec na to, že 
jsou všechny informace správné a pravdivé.
Výsledkem je spojitý řetězec informací, 
který si lze kdykoli celý prohlédnout 
a prozkoumat. Naprostá transparentnost 
a sledovatelnost celé historie výroby je 
pak tou nejlepší zárukou, že brambůrky, 

které si kupujete, jsou vyrobeny například 
ze stoprocentně ekologicky pěstovaných 
brambor a že tyto brambory byly 
zpracovány za optimálních podmínek.

Transparentnost buduje důvěru
Sledovatelné a spolehlivé informace 
jsou maximálně důležité pro všechny 
zúčastněné strany, podílející se 
na výrobním řetězci, ve všech tzv. citlivých 
odvětvích. Je pro ně důležité mít možnost 
se ujistit, že samy dodržují nezbytná 
nařízení a tuto shodu mohou rovněž 
i snadno dokumentovat. Blockchain 
je cesta, jak lze i v globalizovaném 
hospodářství zaručit kvalitní dokumentaci 
původu, transparentní distribuci 
a dodržování standardů kvality. 
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5G

Průmyslová 5G  
není jen další mobilní síť
Dnes je většina strojů v továrnách stále ještě připojena pomocí kabelů.  

To se ale již brzy zásadně změní díky novému komunikačnímu standardu 5G,  

který bude v Německu plošně zaveden od roku 2020. 

Zpočátku bude mít datovou rychlost 
mezi 1 a 5 Gbit/s, která se následně 
zvýší na 20 Gbit/s. Díky tomuto 

obrovskému skoku tedy bude desetkrát 
až dvacetkrát rychlejší než předchůdce 
tohoto systému – LTE. To je dobrá zpráva 
nejen pro uživatele chytrých telefonů, 
kterým 5G umožní sledovat 4K filmy 
prakticky kdekoliv, ale především pro 
průmyslové společnosti. 5G je milníkem 
na cestě k Průmyslu 4.0.
5G je navržena jako bezdrátová síť, která 
dokáže sjednotit vše, od automatických 
skladovacích systémů po výrobní roboty, 
klimatizační systémy a řídicí konzole. 
Bude to komplexní síť, která umožní 
řídit průmyslový závod zcela bez kabelů. 
Bude robustní, velmi rychlá a vybavená 
komfortní šířkou pásma. „Příležitosti 
jsou obrovské,“ říká Sander Rotmensen, 
vedoucí produktového managementu pro 
bezdrátovou průmyslovou komunikaci 
ve společnosti Siemens. „Představte si 
tovární komplex, ve kterém autonomní 
vozový park přepravuje zboží, náhradní 

díly nebo hotové výrobky mezi 
nakládacími a vykládacími rampami, 
výrobními halami a sklady přesně 
podle časového plánu, který je 100% 
přizpůsoben harmonogramu výroby.  
To vše bude s průmyslovou 5G možné.“

Ultrarychlé reakce
5G přinese průmyslu dosud nevídané 
možnosti – ať už jde o automobilový 
průmysl, chemické provozy, nebo o výrobu 
elektroniky. Ve výrobních závodech 
umožní přenos dat generovaných až 
milionem IoT zařízení na kilometr 
čtvereční! To znamená, že bude možné 
pokrýt nejen celou výrobní linku včetně 
všech přidružených snímačů teploty 

a průtoku, ale i veškeré autonomní 
mobilní roboty apod. Vůbec poprvé budou 
možné reakce na dolní mezi milisekundy. 
Ultrarychlé reakce jsou zásadní například 
pro okamžité zastavení ramene robotu 
v situaci, kdy kamery identifikují 
na dopravním pásu cizí předmět.  
Velká šířka pásma 5G navíc poprvé 
umožní plně využít potenciál rozšířené 
reality, která představuje novou etapu 
v interakci mezi lidmi a stroji. Vzhledem 
ke všem těmto výhodám se očekává, že 
trh s 5G bude obrovský. Podle zprávy 

„Mobile Economy 2019 Report“ zveřejněné 
organizací GSMA (asociace provozovatelů 
mobilních sítí), bude 15 % celosvětové 
bezdrátové komunikace přenášeno 
prostřednictvím 5G již v roce 2025. 
V současnosti se každoročně investuje 
do výstavby 5G sítí 160 mld. USD.  
Podle této prognózy přinese 5G v příštích 
15 letech do světové ekonomiky 2,2 bilionu 
dolarů, přičemž největší nárůst se očekává 
především ve zpracovatelském průmyslu 
a ve veřejných službách.
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2025
Cílem je, aby bylo do roku 2025 

připojeno k síti 5G 90 % Německa.



Průmyslová 5G: zrození nového 
standardu
Bezdrátová komunikace v průmyslu 
samozřejmě není nic nového. Například 
Siemens dnes používá v mnoha situacích 
privátní bezdrátové řešení WiMAX 
s RUGGEDCOM WIN – k rychlé identifikaci 
úniků v ropovodech a plynovodech či 
ke sledování a řízení energetických sítí 
na ostrovech a mobilních dopravních 
systémů v továrnách. Kromě toho se 
již příležitostně používají v místech, 
jako jsou továrny a přístavy, soukromé 
sítě LTE. Společnost Siemens úspěšně 
používá pro bezdrátovou komunikaci 
v průmyslu již více než 15 let průmyslovou 
WLAN, která splňuje všechny potřebné 
požadavky, včetně Wireless Safety.  
Průmyslová WLAN se dále vyvíjí souběžně 
s průmyslovou 5G, poněvadž privátní 
průmyslové frekvence pro 5G stále ještě 
nejsou k dispozici všude na světě. Tyto sítě 
se ale ani zdaleka nepřibližují výkonu 5G. 
I přes všechny tyto slibné výhledy 
není technologie 5G dosud všeobecně 

dostupná. Ačkoli mezinárodní 
organizace pro mobilní rádiové 
standardy 3GPP (Partnerský projekt 
3. generace) zveřejnila na konci roku 
2018 standardy pro 5G komponenty pro 
komerční mobilní bezdrátové sítě, dosud 
nezveřejnila žádné konkrétní požadavky 
na průmyslový standard 5G. Očekává, 
že tuto mezeru zaplní do poloviny 
roku 2020. Navíc v Německu nebylo 
dlouho jasné, zda průmyslové podniky 
budou schopny využívat svá vlastní 
frekvenční pásma nebo zda budou závislé 
na telekomunikačních společnostech.

5G má i svoje limity
Herbert Wegmann, ředitel pro 
průmyslovou komunikaci a identifikaci 
ve společnosti Siemens, zdůrazňuje, 
že musíme mít v každé fázi vývoje 
realistická očekávání. „Pokud si 
představíte tři výhody 5G – šířku pásma, 
počet připojených zařízení a kvalitu 
služeb – v trojúhelníku, pak je jisté, že 
všechny tři strany tohoto trojúhelníku 
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5G v Německu

Při slavnostním otevření veletrhu EMO 

Hannover 2019 v září t. r. potvrdil Adel 

Al-Saleh, člen správní rady Deutsche 

Telekom, odpovědný za T-Systems, 

že je plošné rozšíření mobilní sítě 

5G zcela zásadní pro rozvoj digitální 

ekonomiky v Německu, a že proto 

do tohoto projektu aktuálně plynou 

obrovské investice (5 mld. eur ročně). 

Cílem je, aby bylo do roku 2025 

připojeno k síti 5G 90 % Německa. 

Další otázkou je, říká Al-Saleh, jestli je 

5G vůbec reálná a jestli je to opravdu 

jediné možné řešení. Jeho odpověď je 

jednoznačná: ano. „5G není jen další 

mobilní síť. Je to součást hodnotového 

řetězce. Je nezbytná pro rozvoj IoT, 

pro digitalizaci podniků i pro real time 

business,“ vysvětluje. „Poslední dva 

roky jsme věnovali intenzivnímu studiu 

toho, co průmysl skutečně potřebuje. 

Vedli jsme otevřený dialog se zástupci 

mnoha firem,“ dodává. 

nebude možné rozšiřovat donekonečna,“ 
vysvětluje Wegmann. „Pro průmyslové 
aplikace to znamená, že pokud 
potřebujete vysoce kvalitní služby pro 
deterministické automatizační systémy, 
nebudete mít dál k dispozici celou šířku 
pásma ani maximální kvantitativní 
strukturu 5G. Proto je pro průmyslové 
společnosti tak důležité lokální 
frekvenční pásmo. Je to jediný způsob, 
jak může každý uživatel optimalizovat 
bezdrátovou síť pro vlastní aplikace 
způsobem, který je podobný přístupu 
kabelového systému TSN (Time-Sensitive 
Networking),“ uzavírá Wegmann. 



Rozhovor

Nové technologie jsou  
především prostředkem  
k dosažení cíle

Pracoviště procesních inženýrů svým stářím obvykle 

odpovídají stáří samotných výrobních závodů, 

v nichž se nacházejí, často jsou staré 30 a více let. 

Digitální transformace však klade na automatizaci 

výrobních provozů nové požadavky. O koncepcích 

a technologiích budoucnosti jsme hovořili 

s profesorem Leonem Urbasem, vedoucím katedry 

technologie řízení procesů na drážďanské technické 

univerzitě, a Eckardem Eberlem, ředitelem obchodní 

jednotky Process Automation ve společnosti Siemens.

Na technologickém rozvoji digitální 
transformace se významně podílejí 
webové aplikace, co to znamená pro 
technologii řízení procesů?
Leon Urbas: Webové technologie jsou 
v rámci technologie řízení procesů 
připraveny k produktivnímu nasazení. Při 
správném plánování a použití umožňují 
mnohem větší flexibilitu než současné 
systémy na bázi klient–server. Stále si 
však nejsme zcela jisti, jaké informace 
je třeba mít k optimální organizaci 
spolupráce, pokud jsou například řídicí 
centra oddělena. To je něco, co v současné 
době zkoumáme v rámci projektu pro 
německou výzkumnou nadaci DFG.
Eckard Eberle: Coby výrobci jsme zcela 
přepracovali technologii systémů řízení 
procesů. Výsledkem je náš webový 
systém řízení procesů Simatic PCS neo. 
Ten poskytuje přímý a bezpečný přístup 
ke všem požadovaným informacím, bez 
ohledu na místo nebo čas a pomocí všech 
standardních zařízení, včetně mobilních. 

Know-how našich zákazníků je přitom 
stále chráněno proti neautorizovanému 
přístupu.

Proč výrobní firmy často váhají, zda 
mají své systémy řízení procesů 
upgradovat?
Urbas: Pro výrobce znamená migrace 
systému řízení procesů především 
investici. Nová technologie řízení 
procesů přitom sama o sobě nevyrobí ani 
jeden gram produktu navíc, ani nezvýší 
efektivitu výroby. Proto se domnívám, že 
je nezbytné pečlivě analyzovat potenciál 
další generace systémů řízení procesů 
a výši investic, které budou nutné 
k plnému využití potenciálu, jejž nabízejí 
nové funkce a systémy.
Eberle: Rozhodně! Poměr nákladů 
a zisků musí být z pohledu zákazníka 
příznivý. Proto považujeme za velmi 
důležité stejnou měrou chránit investice 
i know-how. Proto také Simatic PCS neo 
a náš osvědčený řídicí systém Simatic 
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Leon Urbas
vedoucí katedry technologie řízení 

procesů na drážďanské technické 

univerzitě
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PCS 7 využívají stejnou inovativní 
hardwarovou platformu a stejnou aplikační 
architekturu. Na trhu se jedná o jedinečný 
přístup. V budoucnu budeme pokračovat 
ve zdokonalování systému Simatic PCS 7. 
Provozovatelé stávajících systémů se tak 
budou moci rychle přeorientovat na nový, 
webový systém, aby tak mohli využívat 
výhod, které nabízí.

Uživatelé oceňují intuitivní 
a atraktivně navržený software, 
jak jej však půjde převést 
do automatizačních systémů?
Urbas: Software pro automatizační systémy 
musí být naučitelný rychle a s minimálním 
úsilím a musí okamžitě zobrazit aktuální 
stav systému. Kvalitní design hraje rovněž 
důležitou roli, protože používání softwaru 
by mělo být příjemné.
Eberle: Přesně tak to je. Když jsme 
vyvíjeli Simatic PCS neo, zaměřili jsme 
se na intuitivní ovládání a poskytování 
jednotného pracovního prostředí pro 
všechny aplikace. Systém v sobě spojuje 
jak řízení, tak monitoring provozu, 
takže uživatelé mohou snadno přepínat 
z jednoho do druhého pouhým stisknutím 
tlačítka. Tím se urychluje proces uvádění 
do provozu a redukují se zdroje chyb.

Hlasové ovládání se stává stále 
populárnějším, je tato technologie 
zajímavá i pro průmyslové závody?
Urbas: Hlasové ovládání je v zásadě vždy 
výhodou, protože můžete mít obě ruce 
volné. Domnívám se však, že v průmyslu 
stále existují překážky. Hladina hluku 
ve výrobním prostředí totiž může 
ovlivňovat rozpoznávání příkazů. Slovník 
a gramatika digitálního dvojčete se 
ale od našeho běžného psaného nebo 
mluveného jazyka velmi liší. Bude tedy 
zajímavé, až hlasové ovládání dosáhne 

úrovně přesnosti vyhovující průmyslovým 
potřebám – a také přijatelného poměru 
nákladů a zisků.
Eberle: V oblasti automatizace se 
v současné době velmi soustředíme 
na koncepci „digitálního asistenta“. 
Digitální asistenti jsou navrhováni tak, 
aby usnadňovali naši každodenní práci 
a filtrovali informace, které jsou v záplavě 
nejrůznějších dat relevantní. První 
projekty zaměřené na hlasové ovládání 
v řídicím centru nebo využití chatbotů 
v terénu, kde je obvykle velký hluk, nám 
skýtají obraz toho, co přinese budoucnost.

Mají mít operátoři možnost vstupovat 
do řídicího systému prostřednictvím 
mobilních zařízení?
Urbas: Pokud mobilní terminály usnadní 
komunikaci mezi velínem a výrobou, tak 
ano. Aby však k tomu došlo, musí řídicí 
systémy podporovat prostorovou migraci 
činností prostřednictvím mobilních 
zařízení. Z technologií, které jsou dnes 
k dispozici, mám na mysli hlavně tablety. 
Chytré telefony, chytré hodinky a datové 
brýle začnou hrát roli, jakmile bude možné 
je integrovat do komplexní strategie.
Eberle: Právě proto je Simatic PCS neo 
založen na technologii HTML5. Může 
tedy bez omezení fungovat na mobilních 
zařízeních a umožňuje vysoce flexibilní 
přístup do systému prostřednictvím 
zabezpečeného internetového připojení. 
Zejména pro mezinárodní spolupráci to 
znamená, že se experti mohou do projektu 
zapojit rychle a snadno, protože vše, 
co potřebují, je pouze internetový 
vyhledávač. V oblasti služeb již naši 
zákazníci používají tablety běžně. Díky 
webovému systému mají zaměstnanci 
přístup k uceleným informacím, například 
v rámci údržby, při zprovozňování nebo 
při výměně zařízení.

Eckard Eberle
ředitel obchodní jednotky  

Process Automation  

ve společnosti Siemens

Ilustrace ©Filip Sodomka
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Jak důležité jsou pro systémy 
procesního řízení virtuální, rozšířená 
nebo smíšená realita?
Eberle: Na rozšířenou realitu se již 
zaměřujeme, zejména v oblasti služeb, 
a pracujeme na prvních konkrétních 
aplikacích. To umožní získávat 
prostřednictvím tabletů informace ze 
všech druhů zdrojů v celém výrobním 
závodě. Díky speciálním algoritmům 
na zpracování obrazu dokáže zabudovaná 
kamera rozpoznávat své okolí pomocí 
definovaných bodů, které jsou propojeny 
se zařízeními v reálném světě. To znamená, 
že servisní technici se mohou v závodě 
snadno orientovat, vyvolávat si podrobné 
pokyny nebo prostřednictvím vzdáleného 
přístupu vstoupit do diskuse s kolegou. 
Budoucnost v tomto ohledu nabídne 
řadu dalších a zcela nových příležitostí. 
Otevřená architektura našeho nového 
webového systému řízení procesů již skýtá 
ideální podmínky.
Urbas: Mám velmi podobný názor. Tyto 
technologie se brzy začnou objevovat 
v oblastech montáže a údržby. Pokud 
jde o velíny, předpokládám, že řízení 
procesů bude nadále probíhat ve funkčním 
dvourozměrném informačním prostoru. 
Aby bylo možné učinit řídicí centra 

interaktivními, měly by tyto technologie 
nabídnout zcela nové přístupy k řízení 
procesů pomocí dat a simulace. Rozhraní 
pro tento druh distribuovaného řídicího 
systému by mohlo mít podobu počítačové 
hry, ve které musíte spolupracovat 
s umělou inteligencí (AI), abyste našli 
spolehlivou cestu vícerozměrným, 
neustále se měnícím polem.

Jaký je potenciál umělé inteligence 
pro systémy řízení procesů?
Eberle: Věříme, že AI bude nadále zvyšovat 
standardy kvality výrobních závodů 
a výrobní procesy bude činit flexibilnějšími 
a nákladově efektivnějšími. Simulace je již 
klíčovou součástí digitálního dvojčete. Díky 
neustálé výměně informací mezi reálnou 
výrobou a její digitální reprezentací 
můžeme pokračovat ve zdokonalování 
digitálního dvojčete a uzavřít znalostní 
smyčku mezi skutečným a virtuálním 
světem. V naší AI laboratoři, kterou jsme 
otevřeli v roce 2017, se touto oblastí velmi 
intenzivně zabýváme. Pracujeme například 
na tom, abychom zmíněného digitálního 
asistenta mohli uvést na trh.
Urbas: Zní to velmi zajímavě.  
AI vyvolává spoustu fascinujících otázek 
také z vědeckého hlediska. V rámci 

Rozhovor

Zabudovaná kamera dokáže 
rozpoznávat své okolí 
pomocí definovaných bodů, 
které jsou propojeny se 
zařízeními v reálném světě. 
To znamená, že servisní 
technici se mohou v závodě 
snadno orientovat.
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interdisciplinárního postgraduálního 
výzkumného programu při DFG například 
zkoumáme, jaké dovednosti musí mít 
operátoři pracující s inteligentními 
zařízeními. Zabýváme se rovněž tím, 
jak navrhnout vysoce automatizované 
systémy, aby lidé odpovědní za bezpečnost 
provozu a kvalitu výroby dokázali rozumět 
a analyzovat návrhy učiněné systémem AI. 

Cloudové aplikace vyžadují distribuo-
vané řídicí systémy s otevřenou struk-
turou; jak hodnotíte tento vývoj?
Eberle: Otevřenost je klíčovým tématem 
pro současné i budoucí systémy. Pracujeme 
na tomto úkolu coby členové několika 
výborů, například v NAMUR (User 
Association of Automation Technology 
in Process Industries). Pomocí přístupů, 
jako je Namur Open Architecture (NOA), 
již spolupracujeme s partnerskými 
subjekty na vytváření přidané hodnoty 
prostřednictvím našeho cloudového 
otevřeného operačního systému IoT 
MindSphere.
Společně se strategickým partnerem 
Bentley Systems nabízíme cloudový 
systém PlantSight, který umožňuje 
vytvářet digitální dvojčata systémů, které 
jsou v současné době v provozu. Jedná 

se o synchronizaci skutečného zařízení 
s přidruženými technickými údaji, aby 
se tak zajistil efektivnější výrobní provoz. 
Čerpáním z celé řady zdrojů dat se tak 
generuje komplexní digitální kontext pro 
příslušné digitální komponenty.
Urbas: Praktické aplikace, jako jsou tyto, 
ukazují potenciál systémů řízení procesů. 
Je potěšující, že průmysl konečně řeší jeden 
z klíčových prvků digitální transformace – 
dostupnost dat pro další obchodní procesy 

– tím, že požaduje, aby byly starší systémy 
otevřené a aby byly interoperabilní.
NOA, řízená uživateli organizovanými 
v rámci NAMUR, či standard O-PAS, který 
iniciovala The Open Group, jsou dokladem 
významného inovačního příspěvku, jehož 
lze dosáhnout otevřením distribuovaných 
řídicích systémů.

Musíme však také řešit odpovědné 
nakládání s daty z průmyslové výroby 
i provozu, a to po celou dobu životního 
cyklu, s ohledem na jejich využití, ukládání 
a distribuci. Z hlediska IT bezpečnosti tak 
bude význam profesionálně provozovaných 
datových center nadále jen růst.
Bez ohledu na to, s jakým entusiasmem 
nahlížím na moderní technologie, jsou 
tyto technologie především prostředkem 
k dosažení nějakého cíle. Pokud v řídicím 
centru budoucnosti budou pomáhat 
v přístupu k průmyslovým systémům 
a jejich digitálním dvojčatům a tento 
přístup bude snadno naučitelný, dostatečně 
robustní, bude uspokojovat esteticky 
a možná dokonce bude podobný nějaké 
dětské hře, bude význam těchto technologií 
potvrzen. 

Společně se strategickým partnerem Bentley Systems 
nabízíme cloudový systém PlantSight, který umožňuje 
vytvářet digitální dvojčata systémů, které jsou v současné 
době v provozu. Jedná se o synchronizaci skutečného 
zařízení s přidruženými technickými údaji, aby se tak 
zajistil efektivnější výrobní provoz.



Jaké závodní kolo je nejlepší? 
Rychlé a pohodlné
Společnost Trek Bicycle Corporation, krátce jen Trek, je jedním z největších 

výrobců kol na světě. Její zakladatelé měli již v roce 1976 jasnou vizi: vyrábět 

ta nejlepší kola na světě. To není zrovna skromný cíl. Spolehlivým partnerem, 

který Trek provází na cestě ke splnění tohoto snu, je softwarové portfolio  

od Siemens PLM.

Průmyslový software
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Díky jasné vizi, velkému snu 
a tvrdé práci se z Treku opravdu 
stal světový gigant, který 

v současnosti zaměstnává téměř 2 000 
lidí a ročně vyrábí kolem 1,5 milionu 
silničních, horských a městských kol.
Když se řekne „hi-tech produkt“, málokdo 
si ihned představí jízdní kolo. Kola 
máme tendenci považovat za poměrně 
jednoduchý dopravní prostředek, 
od jehož uvedení na trh uběhlo již 150 let. 
(Šlapací kolo s železným rámem si nechal 
patentovat Pierre Lallement v roce 1866.) 
Dnešní moderní kola se už ale s prvními 
bicykly vůbec nemohou srovnávat. 
To platí v podstatě pro všechny typy 
kol a o to víc pro kola závodní.
Design moderních jízdních kol zahrnuje 
řešení komplexních fyzikálních 
problémů, které se týkají i často 
neznámých interakcí mezi větším počtem 
fyzikálních jevů. Zadání je jednoznačné: 
nalézt ten nejlepší kompromis 
mezi optimalizací aerodynamické 
účinnosti, pohodlím a kvalitou jízdy. 
Znalci potvrdí, že aerodynamická 
kola jsou nechvalně známá tvrdou 
jízdou a špatnou ovladatelností. 
Takové by nové závodní kolo Madone 
od Treku rozhodně být nemělo.

Fyzikálním zákonům navzdory
S použitím řešení od Siemens se podařilo, 
co by bez účinného softwaru bylo stěží 
jen myslitelné –vyvinout aerodynamické 
závodní kolo s maximálním jízdním 

komfortem, a ještě při tom ušetřit 
značné množství času při navrhování 
produktu, a tím i náklady.
Ideálním řešením se ukázala kombinace 
Siemens PLM softwaru a softwaru 
HEEDS, který tvoří rozhraní mezi 
různými inženýrskými nástroji 
a automaticky optimalizuje design. 
V případě závodního kola Madone byl 
tento software použit k definování 
optimální, aerodynamické pozice 
láhve s vodou, aby bylo Madone 
i v reálných podmínkách skutečně 
nejrychlejším závodním kolem.

Cloudová platforma 
podporuje spolupráci
Bez použití tohoto softwaru by návrháři 
museli analyzovat přibližně 30 až 50 
návrhových iterací; HEEDS je přitom 
schopen za stejnou dobu prověřit 500 
až 1 000 iterací. Tato čísla hovoří za vše. 
Tím to ale zdaleka nekončí. HEEDS 
dokáže odhalit i dosud neznámé korelace 
mezi proměnnými v návrhu a atributy 
výkonu kola a současně prohlubuje 
pochopení již známých jevů. Trvale 
rostoucí poptávku po výpočetních 
zdrojích Trek vyřešil s pomocí cloud 
computingu. Softwarové řešení HEEDS je 
dostupné na cloudové platformě pro HPC. 
Nejde ale jen o data. Práce na cloudové 
platformě umožňuje analytikům, 
konstruktérům a inženýrům, aby mohli 
společně sdílet data, komunikovat 
a rychle a efektivně spolupracovat. 

První 
nafukovací 
pneumatika
Syn J. B. Dunlopa jede na prvním 

kole s nafukovacími pneumatikami. 

John Boyd Dunlop byl skotský 

vynálezce, který vyvinul první 

nafukovací pneumatiku pro tříkolku 

svého syna a patentoval ji  

7. prosince 1888. 



Stroj času se chystá do vesmíru
Čeká se od něj, že zachytí záření, které k nám letí z nejranějšího období po velkém 

třesku, a přinese tak – i díky softwaru společnosti Siemens – astronomům 

informace o objektech z doby hned po vzniku vesmíru. K němu podle dnešních 

znalostí došlo před 13,82 miliardy let.
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Vesmírný dalekohled Jamese 
Webba, čili prostě Webbův 
kosmický teleskop, připravují 

tři kosmické agentury, americká NASA, 
evropská ESA a kanadská CSA. Nicméně 
celkově na jeho přípravách pracovalo přes 
tisíc lidí v 17 různých zemích. Na svou 
misi se chystá už docela dlouho, první 
představy počítaly s tím, že odstartuje 
v roce 2014. Poslední plány hovoří 
o vypuštění 30. března 2021 s využitím 
evropské rakety Ariane 5 z kosmodromu 
v Kourou ve Francouzské Guyaně.
Vývoj kosmonautiky už dnes prostě 
nepostupuje tak rychle jako v době 
projektu Apollo. Peněz je méně a plány 
se dělají hodně pečlivě. I s přihlédnutím 
k tomu, že Webbův teleskop musí být 
připraven na pět až deset, a ideálně 

ještě víc let samostatné existence, bez 
možnosti návštěvy servisní mise ze Země.
Webbův dalekohled představuje 
novou generaci teleskopů. Má navázat 
na činnost Hubbleova dalekohledu, který 
od roku 1990 létá na nízké oběžné dráze 
540 km nad Zemí a zatím stále funguje. 
Nicméně pětkrát k němu letěli astronauti 
v raketoplánu, aby opravili porouchané 
přístroje nebo přivezli modernější 
aparatury a zařízení modernizovali. Oproti 
tomu k Webbovu dalekohledu určitě 
nepoletí pilotovaná lidská výprava a ani 
s robotickou misí zatím nikdo nepočítá.

Jako puzzle
Dalekohled bude totiž umístěn v jednom 
z pěti libračních (Lagrangeových) bodů, 
což jsou místa, kde se vyrovnávají 

gravitační a odstředivé síly Slunce a Země 
tak, že zde umístěná družice vůči nim 
nemění polohu. V tomto případě půjde 
o bod L2, který leží na přímce protínající 
Slunce a Zemi a je vzdálen 1,5 milionu 
km od Země směrem dále od Slunce. 
Tedy asi čtyřikrát dál než náš Měsíc.
Dalekohled s rozměry 22 x 12 m bude 
jen o málo menší než letadlo Boeing 
737. Jeho sběrné zrcadlo dosáhne 
průměru 6,5 m (Hubbleův dalekohled 
má průměr 2,4 m) a vytvoří celkovou 
plochu 25 m2. Takhle rozsáhlý objekt se 
nedá dopravit vcelku, takže zrcadlo bude 
složeno z 18 šestiúhelníkových segmentů 
z pozlaceného beryllia, každý o hmotnosti 
20 kg. Ve vesmíru se pak rozloží jako 
skládačka do požadovaného tvaru. 
Pohyb segmentů, který bude nastavovat 

Průmyslový software



Přístroje teleskopu  

budou pracovat  

při teplotě −220 °C.
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zakřivení zrcadla, bude ovládán ze Země.
Přistroj bude pracovat v infračerveném 
spektru, což je šikovné pro pozorování 
velmi vzdálených rychle se pohybujících 
objektů a také objektů s nízkou 
povrchovou teplotou. Neboli bude se 
hodit nejen k poznání vývoje raného 
vesmíru, vzniku hvězd a formování 
galaxií, ale také pro hledání exoplanet 

– planet ležících mimo naši Sluneční 
soustavu. Těch už astronomové znají 
přes čtyři tisíce. Mimochodem, více 
než polovinu z nich objevil americký 
vesmírný Keplerův dalekohled.

Obyvatelná zóna může mít vodu
Obvykle není možné pozorovat exoplanety 
přímo, protože je světlo jejich mateřské 
hvězdy přesvítí. Proto astrofyzikové 
obvykle vycházejí z pozorování 
hvězdy – pokud ji obíhá planeta, svou 
gravitační silou jí jakoby „cloumá“. Jinou 
možnost pozorování nabízí okamžik, 
kdy exoplaneta z pohledu pozorovatele 
na Zemi přechází před svou hvězdou. Tím 
se jasnost hvězdy sníží, což dalekohledy 
zjistí. Někdy pomáhá i jev zvaný 

„gravitační čočka“. Při něm gravitační 
pole nějakého hmotného útvaru (může 
to být blízká planeta nebo třeba vzdálená 

kupa galaxií) ohne a zmnohonásobí 
světlo nesmírně vzdálené hvězdy, která se 
díky tomu stane viditelná pro pozemské 
astronomy, a dají se u ní dokonce najít 
exoplanety podle už zmíněných postupů.
Nejvíce astronomy zajímají planety 

v takzvané obyvatelné zóně. Tam teplota 
umožňuje existenci vody v kapalném 
skupenství, které je potřebné pro život 
našeho typu. Právě voda totiž rozpouští 
a přináší do buněk potřebné živiny.
Objev první exoplanety v obyvatelné 
zóně, v jejíž atmosféře přístroje 
detekovaly vodní páru, oznámili 
astronomové v odborném periodiku 
Nature Astronomy v půlce letošního září. 
Nese označení K2-18b. Přesněji, nalezl ji 
Keplerův dalekohled už před třemi lety 
ve vzdálenosti 124 světlených let od Země, 
ale nyní vědci určili, že na ní bude 
voda, a to pravděpodobně i v kapalném 
skupenství, protože teploty na planetě by 

se měly pohybovat mezi nulou a 30 °C.
I na ni by se mohl lépe podívat Webbův 
dalekohled, až bude ve vesmíru.

Drsné podmínky v počítači
K tomu, aby mohl dalekohled plnit své 
úkoly, pomáhá i Siemens. Jeho software 
byl použit pro převod analogových 
obrázků vytvořených kamerovým 
systémem na digitální snímky, které 
mohou být odeslány na Zemi. Software 
Siemens NX využívaný v komerční 
sféře pro podporu činností v konstrukci 
a výrobě, a doplněný aplikací Teamcenter, 
zase posloužil při návrhu, simulaci 
a pak výrobě techniky pro sledování 
střední části infračerveného spektra.
Program Femap s rozšířeným výpočetním 
prostředím, vyvinutý společností 
Siemens, se obvykle používá při vývoji 
komplexních řešení, jako jsou letadla, 
satelity, těžká či námořní technika. Při 
tvorbě Webbova dalekohledu se hodil 
k tomu, aby simuloval spolehlivost 
a fungování jeho propojených komponent.
Díky tomu bylo možné ještě na Zemi 

„vyzkoušet“, jak bude teleskop fungovat 
v drsných podmínkách výzkumu vesmíru, 
kde jeho přístroje budou pracovat v teplotě 
menší než 50 K, tedy −220 °C. 

Vesmírný dalekohled 
Jamese Webba

Hubbleův vesmírný 
dalekohled

6,5 m 2,4 m



Energetika 4.0 v dopravě
Statistiky jsou neúprosné. V roce 1990 produkoval v ČR průmysl 51 milionů tun 

oxidu uhličitého za rok a doprava 7 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Průmysl byl 

sedminásobně větším iniciátorem klimatických změn než doprava. V roce 2016 byl 

poměr opačný, v ČR vyprodukoval průmysl 9 milionů tun oxidu uhličitého za rok 

a doprava 18 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Doprava se stala dvojnásobně 

větším iniciátorem klimatických změn než průmysl. Zároveň je doprava též v ČR 

největším a trvale rostoucím konečným spotřebitelem energie.

Energetika
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T akový je výsledek extenzivního 
rozvoje automobilové dopravy 
a technologické stagnace 

pohonného systému automobilů na úrovni 
techniky počátku dvacátého století, tedy 
spalovacím motorem: jedna třetina 
energie paliva pohání vozidlo, dvě 
třetiny energie paliva jen ohřívají okolní 
vzduch. Avšak celých 100 % spáleného 
paliva způsobuje velkou spotřebu 
energie a nežádoucí exhalace. Přitom 
nejde jen o globálně působící emise 
oxidu uhličitého, ale i o lokálně působící 
emise jedovatých látek, které poškozují 
lidské zdraví. Zejména oxidů dusíku 
(NOx), jemných prachových částic (PM) 
a polyaromatických uhlovodíků (PAH).

Vlivy dopravy
Na rozdíl od továren, které stojí za městem 
a mají vysoké komíny, produkují 
automobily jedovaté zplodiny na ulicích 
v těsné blízkosti lidských příbytků a mají 
ústí svých výfuků těsně nad povrchem 
země. Logickým důsledkem těchto 
skutečností je fakt, že dopravou znečistěné 
ovzduší má v ČR asi osmkrát horší vliv 
na lidské životy a zdraví než dopravní 
nehody.
Spalovací motory do moderních vozidel 
nepatří. Stav techniky již umožňuje zajistit 
mobilitu osob i zboží s nižší spotřebou 
energie a bez exhalací. Není potřeba 
poškozovat životní prostředí ani lidské 
zdraví. K dispozici jsou moderní elektrické 
železnice včetně vysokorychlostních, 
metro, tramvaje, trolejbusy, elektrické 
autobusy. Všude tam, kde jsou silné 
a pravidelné přepravní proudy, je 
ekonomicky výhodné vybudovat kvalitní 
kolejovou dopravní cestu s liniovým 
elektrickým napájením. Kombinace 
čtyř fyzikálních principů (nízký valivý 
odpor ocelového kola po ocelové 
kolejnici, nízký aerodynamický odpor 
dlouhých štíhlých vozidel jedoucích 
v zákrytu, vysoká účinnost elektrického 

trakčního motoru ve srovnání s motorem 
spalovacím a schopnost rekuperovat 
kinetickou a potenciální energii) snižuje 
spotřebu energie pro dopravu zhruba 
na jednu osminu. A to při nulových 
lokálních emisí zdraví poškozujících 
látek a perspektivně (při odklonu výroby 
elektřiny od používání fosilních paliv) 
i bez globálních emisí oxidu uhličitého, 
nevratně měnících zemské klima. 
Extramodální úspory energie, tedy 
úspory energie vzniklé motivací 
k přesunu přeprav z energeticky vysoce 
náročných druhů dopravy (individuální 
automobilismus) na energeticky úsporné 
druhy dopravy (veřejná hromadná 
doprava, zejména kolejová, s elektrickou 
vozbou), jsou nejvýznamnější krokem 
ke snížení spotřeby energie dopravou 
a ke snížení dopravou produkovaných 
globálních i lokálních exhalací.
Úlohou osobních i nákladních automobilů 
je zajistit slabší a méně pravidelné 
přepravní proudy, ve směrových 
relacích, ve kterých se nevyplatí budovat 
dopravní cestu s liniovým elektrickým 
napájením. Nikoliv konkurenční, ale 
kooperační a komplementární vztahy 
mezi jednotlivými druhy dopravy jsou 
základem multimodální udržitelné 
mobility. 
Avšak již ne automobilů se spalovacími 
motory, ale elektrických automobilů. 
Automobilů bez spalovacích motorů 
a za pár let i bez volantu a bez vlastníka. 
Sdílené autonomní automobily přijdou 
stejně rychle, jako přišly mobilní telefony 
či internet. Automobil již nebude pro 
občany majetkem, který je obtěžuje, 
o který se musí starat a který je omezuje, 
ale službou, jednou z mnoha aplikací 
na mobilním telefonu.

Lithiové akumulátory
Zásadním způsobem k pokroku 
v oblasti automobilů přispěl pokrok 
v elektrotechnice, zejména v oblasti 

Jiří Pohl

Po absolvování dopravní průmyslovky 

začínal na železnici jako topič 

na parních lokomotivách. Následně 

vystudoval elektrickou trakci 

u profesora Jansy na Vysoké škole 

dopravní v Žilině. V letech 1975 

až 2000 pracoval jako projektant 

elektrických výzbrojí vozidel a později 

jako hlavní konstruktér v ČKD.  

Od roku 2000 působí u společnosti 

Siemens ČR v oddělení Engineeringu 

(od roku 2018 součást společnosti 

Siemens Mobility, s.r.o.). Po letech 

práce v první linii projektových 

úkolů se věnuje průřezovým 

strategickým rozvojovým projektům. 

Je odpovědný za růst odborné 

kvalifikace vývojových pracovníků 

Engineeringu v Praze, v Plzni 

a v Ostravě, zajišťovaný formou 

přednášek odborných znalostí 

v rámci Rail Academy. Vyučuje 

na vysokých školách v tuzemsku 

i v zahraničí, publikuje v odborných 

časopisech a reprezentuje společnost 

Siemens Mobility, s.r.o. na dopravních 

konferencích. 
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lithiových akumulátorů. Elektrické 
automobily se staly realitou a v krátké 
době nahradí automobily se spalovacími 
motory. K odklonu od tradičních osobních 
automobilů se spalovacími motory 
k elektrickým automobilům výrazně 
napomáhá povinné snižování limitu 
uhlíkové stopy podle Nařízení Evropského 
parlamentu a rady č. 443/2009, které 
stanovilo limit průměrné uhlíkové stopy 
flotily vyráběných vozidel na 95 g CO2/km. 
Běžné automobily se spalovacími motory 
mají uhlíkovou stopu kolem 120 g CO2/km, 
a tak výrobcům automobilů nezbývá, než 
k docílení požadovaných 95 g CO2/km 
vyrábět kolem 20 % elektrických 
automobilů s nulovou uhlíkovou 
stopou. Desítky miliard EUR či USD, 
investovaných jednotlivými výrobci 
automobilů do vývoje nových elektrických 
vozidel, změny výrobní základny, 
rekvalifikace personálu i zákaznických 
služeb dokládají odhodlání výrobců 
automobilů tyto cíle naplnit. Akcionářům 
se musí s tím spojené investice rychle 
vrátit zpět.
Lze jen litovat, že technika lithiových 
akumulátorů pro automobily již nepřišla 
před půl stoletím. Ropné zásoby mohly 
zůstat v klidu v podzemí, nežádoucí emise 
oxidu uhličitého ani zdraví škodlivých 
látek z ní vzniknout nemusely.

Výhody
Velkou výhodu elektrického automobilu 
je, že nemusí jezdit pro doplňování zásob 
energie k čerpací stanici, lze jej nabíjet 
kdekoliv při parkování, zejména doma. 
V ČR je registrováno již téměř 6 milionů 
osobních automobilů, které dohromady 
ročně ujedou zhruba 60 miliard km. 
Střední denní běh osobního automobilu 
v ČR je tedy 28 km, což v případě 
elektrického pohonu znamená průměrnou 
denní spotřebu zhruba 6 kWh elektrické 
energie. Tuto energii dodá automobilu 
obyčejná jednofázová zásuvka 230 V / 
16 A o výkonu 3,7 kW za 1,6 hodiny. 
Automobil v ČR parkuje denně v průměru 
23,6 hodiny, během 8 hodin nízkého tarifu 
(levný „noční proud“) jej lze nabít z této 
nejobyčejnější zásuvky na cestu dlouhou 
140 km, což obyvatelstvu v ČR postačuje 
na více než 95 % cest. K tomu potřebný 

elektrický výkon je v každé domácnosti 
v rodinných domcích i na sídlištích, jen je 
potřeba jej přivést od domu k parkovacímu 
místu.
Vlivem vyšší účinnosti elektrického 
trakčního motoru oproti motoru 
spalovacímu postačí při náhradě všech 
6 milionů osobních automobilů v ČR 
elektrickými místo 39 TWh/rok energie 
uhlovodíkových paliv jen 13 TWh/rok 
elektrické energie. Elektrickou energii 
pro pohon všech osobních automobilů 
v ČR je schopna dodat solární elektrárna 
s panely o ploše 6 400 ha vybudovaná 
standardním způsobem na pozemku 
o ploše 9 600 ha. To jsou pouhá 2,4 % 
z 400 000 ha, na kterých je v ČR 
pěstována řepka olejná. Účinnost přeměny 
energie slunečního záření na elektřinu 
(18 %) je totiž 600krát vyšší než 
výsledná účinnost transformace energie 
slunečního záření (0,03 %), dosahovaná 
při biologickém procesu vytváření 
metylesteru řepkového oleje (účinnost 
0,1 %) a jeho využití ve spalovacím 
motoru (účinnost 30 %). Při snaze plně 
v ČR nahradit ropná paliva pro osobní 
automobily metylesterem řepkového 
oleje by bylo nutno pěstovat řepku 
na 3 700 000 ha, což je více, než jaká  
je disponibilní plocha orné půdy v ČR  
(3 000 000 ha).

Nabíjení
Nabíjení elektrických automobilů 
z distribuční sítě však ani není v plném 
rozsahu nutné. Již jsou k dispozici 
perovskitové fotovoltaické články, které 
jsou ve vodě rozpustné a lze je proto 
tisknout na libovolný podklad, včetně 
karoserie automobilů. To umožňuje 
nabíjení automobilem slunečním svitem 
zdarma z jeho karoserie v průběhu 
parkování. Automobilu se spalovacím 
motorem při parkováni na slunci benzín či 
nafta v nádrži nepřibude.
Na čtvereční metr zemského povrchu 
přichází v naší zeměpisné poloze ročně 
zhruba 1 105 kWh energie slunečního 
svitu. Sluneční paprsky dopadající 
na plochu území ČR díky tomu přinášejí 
energii 315 000 PJ/rok. To je 300krát 
více, než je konečná spotřeba všech druhů 
energie v ČR (uhlí, ropných produktů, 

6 mil.

28 km

23,6 hod 
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zemního plynu a elektřiny) v úhrnné 
hodnotě 1 050 PJ/rok.
Při použití fotovoltaických článků 
s účinností 18 % (včetně ztrát v měničích 
a rozvodech) postačí na výrobu 
elektrické energie na úrovni celkové 
konečné spotřeby veškeré (nejen 
elektrické) energie v úrovni 1 050 PJ/
rok fotovoltaická elektrárna o výkonu 
280 GW, tedy s plochou článků 150 000 
ha, vybudovaná standardním způsobem 
na pozemku o ploše 220 000 ha.

Akumulace
Pokrytí spotřeby energie je jen jedna 
část úlohy, dále je též nutno vyrovnat 
odlišný časový proběh výroby a spotřeby 
energie. To ale není nic nového, zásobník 
v létě akumulované energie slunečního 
záření, určené k využití v zimním období, 
nazývaný stodola, byl největším objektem 
v každé zemědělské usedlosti. 
K tomu existují účinné metody, jak 
zmenšit požadavky na skladováni energie 
slunce, potřebné k vyrovnávání roční 
bilance. Například vhodnou kombinací 
solárních a větrných elektráren, neboť 
vítr fouká i v zimě, a to i v noci. Přitom 
předmětné větrné elektrárny nemusí 
být vybudovány na území ČR. Lze se 
inspirovat v historii elektrárenství u nás. 
První pražská městská elektrárna byla 
v roce 1900 vybudována v Holešovicích, 
ale druhá elektrárna pro Prahu již byla 
zřízena v roce 1926 v těsné blízkosti 
zdroje uhlí v Ervěnicích u Mostu. S Prahou 
byla spojena přenosovým elektrickým 
vedením. Analogicky je rozumné využít 
výborné podmínky pro budování větrných 
farem v pobřežních mořských mělčinách 
a vysoce výkonná dálková přenosová 
elektrická vedení, která lze vybudovat 
spolu s připravovanou výstavbou 
vysokorychlostních železnic.
Existuje mnoho způsobů, kde, respektive 
jak, zřizovat fotovoltaické elektrárny. 
Na střechách domů, v opuštěných 
povrchových dolech, na karosériích 
automobilů. Ale také promyšleně 
na zemědělské půdě s cílem ji ochránit 
proti suchu. Klimatické změny se již 
i v ČR staly skutečností a sucho je jejich 
průvodním jevem. Velmi zajímavým 
propojením adaptačních a mitigačních 

opatření proti klimatickým změnám je 
agrovoltaika. Nikoliv solární elektrárna 
vedle zemědělsky využívaného 
pole, ale solární elektrárna v pruzích 
na zemědělsky využívaném poli. Vhodně 
uspořádané fotovoltaické panely dokážou 
podpořit zemědělskou výrobou na témže 
pozemku trojím způsobem:
▸  odeberou 20 % energie slunečního záření 

jeho přeměnou na elektřinu,
▸  částečně zastíní plochu pozemku,
▸  soustředí dešťové srážky do zemědělsky 

využívaných pruhů pole, na kterých jsou 
intenzivnější a pronikají do větší hloubky.

Teplo
Spalovací motory, které mění jen 
třetinu energie paliva na mechanickou 
práci a dvě třetiny energie paliva 
na nevyužité odpadní ztrátové teplo, nemá 
logiku nadále používat v dopravních 
prostředcích. Avšak lze je úspěšně 
provozovat ve stacionárních aplikacích, 
kde lze nalézt rozumné uplatnění i pro 
využití jejich ztrátového tepla. Typickou 
oblastí jejich užití mohou být malé 
domácí metanové kogenerační jednotky, 
aplikované v domácnostech místo 
tradičních plynových kotlů pro ústřední 
topení a ohřev teplé užitkové vody. 
Výhodou je, že spotřeba elektřiny  
i tepla má v domácnostech velmi  
podobný časový průběh.

Formy energie
Skutečnost, že velká většina lidských 
obydlí je v ČR napojena na dvě 
energetické distribuční sítě, elektrickou 
a metanovou, dává do budoucna velký 
potenciál rozumného hospodaření 
s oběma těmito druhy energie. V obou 
případech pochopitelně výhradně 
na bázi obnovitelných zdrojů. Je účelné je 
vzájemně kombinovat, neboť každá z obou 
forem energie má své přednosti (elektřina 
má mnohem širší aplikační možnosti, 
metan se snadněji skladuje) a existují 
mnohé technologie k přeměně metanu 
na elektřinu i elektřiny na metan.
Dvacáté století skončilo před 19 lety, 
technika se za tu dobu posunula vpřed. 
Česká republika již není 30 let oddělena 
od ostatních evropských zemí. Bylo by 
škoda tyto hodnoty nevyužít. 

9 600 ha

300x

Elektrickou energii pro pohon  

všech osobních automobilů v ČR  

je schopna dodat solární elektrárna 

s panely o ploše 6 400 ha 

vybudovaná standardním způsobem 

na pozemku o ploše 9 600 ha.

Sluneční paprsky dopadající  

na plochu území ČR přinášejí energii 

315 000 PJ/rok. To je 300krát více, 

než je konečná spotřeba všech druhů 

energie v ČR (uhlí, ropných produktů, 

zemního plynu a elektřiny) v úhrnné 

hodnotě 1 050 PJ/rok.



Energetika

SILYZER – další významný  
krok vpřed v rozvoji  
vodíkové energetiky 
Jedním z nelehkých úkolů, kterého se lidstvo bude muset v souvislosti se změnou 

klimatu zhostit, je celosvětová dekarbonizace ekonomiky. Cestou k dosažení tohoto 

cíle je mimo jiné soustavné rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a jejich 

integrace do rozvinutých průmyslových, energetických a mobilních infrastruktur. 

Velmi nadějným adeptem na účinné 
bezemisní palivo budoucnosti 
je vodík. Ten je nejlehčím 

a nejjednodušším chemickým prvkem. 
Proto je také nejhojnějším prvkem 
ve vesmíru. Vedle toho však spolu 
s uhlíkem, kyslíkem a dusíkem tvoří 
skupinu tzv. biogenních prvků, tedy prvků 
životatvorných, přítomných ve všech 
živých organismech na Zemi. Mezi těmito 
prvky pak spolu s uhlíkem, kyslíkem 
a dusíkem patří k těm nejvýznamnějším, 

protože se podílejí na tvorbě biomolekul 
– sacharidů, lipidů a proteinů. Proto se 
také vodík vyskytuje prakticky ve všech 
sloučeninách tvořících nejvýznamnější 
surovinu současné energetiky a organické 
chemie – ropu.
Ve srovnání s ropou však při spalování 
vodíku vzniká vedle značného množství 
energie pouze ekologicky naprosto 
nezávadná voda. Komparativně vzato má 
navíc vodík ze všech konvenčních paliv 
nejvyšší gravimetrickou hustotu energie: 
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Silyzer 300
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Objev elektrolýzy
V roce 1800 objevili dva Angličané – chirurg westminsterské nemocnice sir 

Anthony Carlisle a vodárenský inženýr William Nicholson – elektrolýzu: fyzikálně-

chemický proces, iniciovaný průchodem stejnosměrného elektrického proudu 

kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách. Oba muži 

tento objev učinili právě rozkladem vody na kyslík a vodík. Založili nový obor 

chemie – elektrochemii. Po mnoho desetiletí byla elektrolýza vody standardní 

metodou výroby vodíku a francouzského spisovatele Julesa Verna přivedla 

k přesvědčení, jež v roce 1874 vyjádřil v románu Tajuplný ostrov: „Voda bude  

uhlí budoucnosti.“ 

téměř třikrát vyšší než benzín nebo nafta. 
To je také jeden z důvodů, proč se vodík 
používá jako palivo pro vesmírné lety.
Máme-li k dispozici separovaný vodík, 
jeho spalování je již ekologicky čisté. 
Problematickou je však ekologičnost 
a efektivita jeho výroby. Energeticky 
nejúčinnějším způsobem výroby vodíku 
je v současnosti přímá přeměna fosilních 
paliv, zejména parní transformací, která 
má účinnost kolem 70 %. Další možností 
jeho výroby je elektrolýza vody, která 
dosahuje účinnosti 60–70 %. V tomto 
případě je výhodná kooperace s jadernou 
elektrárnou, která v době energetického 
sedla může vyřešit přebytek nabídky 
energie právě její investicí do elektrolýzy.

Integrace nestabilních zdrojů
Ekologicky přijatelná výroba dostatečného 
množství vodíku proto vyžaduje 
inovativní řešení. Jedním z takových je 
řada produktů SILYZER od společnosti 
Siemens. SILYZER představuje inovativní 
proces výroby vodíku na bázi elektrolýzy 
pomocí PEM (Proton Exchange Membrane). 
Pro výrobu vodíku je primárně využívána 
větrná a sluneční energie, při níž nevzniká 
žádný CO2.
Produktová řada SILYZER umožňuje 
integrovat nestabilní zdroje energie, 
jako jsou sluneční svit či vítr, do plně 
kontrolovatelného výrobně-mobilního 

Anoda

H2O

H2

H2

H+O2

O2

Katoda
Elektroda

PEM

Zařízení  SILYZER umístěné uvnitř výrobny.
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Celosvětová  
spotřeba vodíku činí 
600 miliard m3 ročně,  
z toho 95 % pochází 
z fosilních paliv.

Gravimetrická hustota energie (v kWh/kg)

elektrolýza, 
biomasa atd. 

fosilní 
zdroje

Elektrolytické 
procesy
▸  alkalická elektrolýza s kapalnými 

alkalickými elektrolyty,

▸  kyselá elektrolýza s pevným 

polymerním elektrolytem (PEM),

▸  vysokoteplotní elektrolýza 

s pevným oxidem jako 

elektrolytem.

Elektrolýzy PEM a alkalická jsou 

dostupné v průmyslovém měřítku. 

Elektrolýza na bázi pevného oxidu  

je v rané fázi vývoje.

procesu. Siemens tak stanovuje normy 
budoucí udržitelné výroby vodíku – 
od plánování po uvedení do provozu, 
včetně servisního konceptu šitého na míru 
zákaznickým požadavkům.
Modulární konstrukce SILYZER 300 
dále umožňuje jedinečné využití efektů 
škálování, čímž se výrazně snižují 
investiční náklady a rovněž následné 
výrobní náklady vodíku.

Potenciál elektrolýzy
Obrovský potenciál elektrolýzy PEM 
pro energetický průmysl poprvé se 
svými kolegy rozpoznal již v roce 1973 
J. H. Russell. Nový systém SILYZER však 
posouvá prostřednictvím technologie 
PEM možnosti využití elektrolýzy opět 
o krok dále. Specifickou vlastností 
této technologie je to, že membrána je 
propustná pro protony, ale nikoli již pro 
plyny, jako je vodík nebo kyslík. Membrána 
tak má funkci separátoru. Na přední 
a zadní straně membrány jsou elektrody, 
které jsou připojeny ke kladnému 
a zápornému pólu zdroje napětí. To 
způsobuje rozklad vody na kyslík, ionty 
vodíku a volné elektrony, přičemž 
membránou mohou procházet pouze ionty. 

Po průchodu se spojí s volnými elektrony 
a vytvoří vodík.
SILYZER je díky ní schopen zachycovat 
stále větší množství energie větrného 
nebo slunečního původu, takže ji lze 
transformovat a využívat podle potřeby. 
Vodík získaný tímto způsobem lze použít 
v průmyslu, v palivových článcích a pro 
pozdější přeměnu na elektřinu. Předností 
technologie PEM je, že na rozdíl od tradiční 
alkalické elektrolýzy je vysoce dynamická, 
a tudíž ideální pro sběr proměnlivé 
sluneční či větrné energie. 
Flexibilní a dynamická systémová 
řešení SILYZER umožňují vysokou míru 
optimalizace při konfiguraci – zcela podle 
požadavků zákazníka.  Samozřejmostí 
je široké portfolio doprovodných služeb 
sahajících od základních údržbářských 
činností až po komplexní servis s využitím 
nejmodernějších analýz dat.
Technologie PEM generace SILYZER se 
již plně osvědčila u mnoha zákazníků 
společnosti Siemens v oblastech průmyslu, 
mobility i energetiky a prokázala svou 
kvalitu i v řadě interních testů. Mnohaleté 
výzkumné zkušenosti společnosti Siemens 
se tak zkoncentrovaly v konceptu SILYZER 
300 – v konceptu udržitelné energetiky.

5 %

95 %

33,3

13,9

11,9

12,0

0,2

vodík 

methan

nafta

benzín

Li-iontové
baterie 

Energetika
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Vlastnosti 
elektrolýzy 
PEM
▸  vysoká účinnost (>70 %) při vysoké 

hustotě výkonu,

▸  vysoká kvalita plynu, a to i při 

částečném zatížení,

▸  minimální nároky na údržbu, velmi 

spolehlivý provoz,

▸  čistota provozu, žádné toxické 

chemikálie, pouze voda a elektřina.

Elektrolytická výrobna vodíku 

v energetickém parku v Mainzu,  

která využívá technologii SILYZER 

(model SILYZER 200). Výrobna 

dokáže během pouhých několika 

sekund od zaznamenání zvýšené 

produkce elektřiny v obnovitelných 

zdrojích pojmout výkon až 6 MW.

Využití vodíku v průmyslu
Zhruba 90 % z více než 600 miliard m3 
vodíku, který se ročně po celém světě 
vyrobí, spotřebuje průmysl. Vodík je  
pro průmysl jedním ze základních  
prvků, slouží jako palivo, aditivum  
nebo redukční činidlo. 
Vodík se primárně používá jako základní 
chemikálie při syntéze amoniaku 
a dalších hnojiv, jako je močovina, a při 
syntéze methanolu, různých polymerů 
a pryskyřice. Dalšími hlavními 
průmyslovými spotřebiteli vodíku jsou 
rafinerie, kovoprůmysl, výrobci polovodičů 
či sklářský a potravinářský průmysl.

Využití vodíku v dopravě
Elektrifikace mobility je jedním 
z největších úkolů v procesu globální 
dekarbonizace. Vodík se může 
na dekarbonizaci podílet dvěma způsoby. 

Vozidla vybavená palivovými články 
mohou vodík využívat přímo. Místo CO2 
a NOX produkují pouze vodu. V porovnání 
s vozidly poháněnými elektrickými 
bateriemi mají kromě využití v lokální, 
městské dopravě také potenciál pro 
meziměstskou dopravu včetně nákladní, 
a to proto, že mají výrazně větší dojezd. 
I tankování je v porovnání s dobíjením 
výrazně kratší, trvá pouze 3 až 5 minut. 
Nový vodíkový Hyundai Nexo tak 
například načerpá během pěti minut 
energie za tři a půl vozu Tesla.

Druhý způsob, jak lze vodík energeticky 
využít, je syntéza uhlovodíků 
z „udržitelného“ vodíku a uhlíku, 
vzniklých v oblasti zemědělství a lesnictví. 
Takto lze dekarbonizovat dokonce i tak 
palivově náročná odvětví, jakým je letecká 
nebo lodní doprava. 

Do roku 2025 by mělo v ČR vzniknout šest až dvanáct 

vodíkových čerpacích stanic, na jejichž rozvoj je jen do roku 

2020 v rámci operačního programu Doprava připraveno 

přibližně 200 milionů Kč.



e-mobilita

Než sednete do elektromobilu
Co byste měli vědět před tím, než přesedláte z benzinu nebo nafty 

na čistou elektřinu.
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Rychlost dobíjení
Rychlost dobíjení závisí ovšem i na dalších okolnostech, například na teplotě. Při vyšších letních teplotách a zahřátí baterie 

omezuje řídicí systém baterie (tzv. BMS systém) rychlost dobíjení. Shora je rychlost nabíjení omezena pevně maximálním 

výkonem nabíječky. Stejnosměrné dobíjecí stanice dosahují výkonu 50 kW (například Siemens CPC 50 kW). V současné době 

se stále častěji stává standardem stejnosměrná dobíjecí stanice o výkonu 150 kW (Siemens CPC 150 kW). Stejnosměrnou 

dobíjecí stanici o výkonu 150 kW ovšem dokáže plně využít jenom pár aktuálně dostupných elektromobilů, například  

Audi e-tron, Tesla Model S a Tesla Model X. Zmiňovaný elektromobil Audi e-tron lze poté na 80 % nabít za 30 minut. 

Do budoucna lze počítat i s dalším rozšířením tohoto rychlého druhu nabíjení i na ostatní elektromobily. 

Na první jízdu za volantem 
elektromobilu se často nedá 
zapomenout. Většina z nich jsou 

zajímavé, živé vozy, se kterými je radost 
jezdit. V některých případech si možná 
musíte dát pozor, abyste od semaforu 
nevystřelili příliš rychle, ale jinak si 
na jízdní vlastnosti zvyknete rychle – 
a možná se vám ani nebude chtít přesedat 

zpět. Jízdní vlastnosti nejsou to jediné, 
čím se elektromobily od klasických vozů 
liší. Tak jaké je „elektromobilistické 
minimum“? Co vědět a co si zařídit, pokud 
zvažujete přechod od pana Diesela k panu 
Ampèrovi? Uživatel elektromobilu nemusí 
svůj vůz znát do detailu, ale jednoduchou 
představu si může udělat každý. V bateriích 
elektromobilu se skladuje elektrická 

energie. V domácím prostředí se nabíjí 
elektromobil běžně střídavým proudem. 
Z důvodu výkonového omezení palubní 
(střídavé) nabíječky elektromobilu 
nedosahují v těchto domácích 
podmínkách takové rychlosti jako dobíjení 
stejnosměrným proudem u (nejčastěji) 
veřejných rychlonabíjecích stanic.

30 min
Audi e-tron lze nabít stejnosměrnou dobíjecí stanici 

o výkonu 150 kW na 80 % za 30 minut.
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Kde dobíjet

Ve svém, ale pomaleji

Do zahraničí

Zvěřinec v zásuvkách

Když máme vyřešeno, jak nabíjet, 

zůstává otázka kde. Základem je 

samozřejmě mapa s vyznačením 

dobíjecích stanic. Tuto službu 

nabízejí již i známé Google Maps, 

řada uživatelů raději spoléhá 

na osvědčenější aplikace typu 

Chargemap či PlugShare (její databáze 

je v současnosti zřejmě největší ze 

všech srovnatelných aplikací, a tak 

doporučujeme případně začít u ní). 

Za vyzkoušení mohou stát i lokální 

služby typu EVMapa.cz. 

Na delší cesty se vyplatí 

nechat si poradit s plánováním 

od specializovanějšího softwaru,  

který vám pomůže naplánovat 

dobíjení a vhodnou trasu do větších 

detailů. Oblíbené jsou například 

Better Route Planer, případně EV Trip 

Optimizer. Dnes ovšem stále platí, že 

většina nabíjení probíhá doma nebo 

ve firmách. Protože elektromobily se 

svým charakterem a vlastnostmi v tuto 

chvíli nejlépe hodí pro každodenní 

provoz v blízkosti domova, většina  

jízd se obejde bez podobných služeb.

Můžete mít wallbox či přípojku doma, 

případně pak přístup na stanice 

některého poskytovatele těchto 

služeb, tedy nejspíše čip od PRE, 

ČEZu nebo E.ONu, případně aplikaci 

nabízející nabíjení na nabíječkách 

různých poskytovatelů (např.  

Polyfazer Direct). 

Kromě rychlého stejnoměrného dobíjení, 50 kW nebo až 150 kW, má svoji nepostradatelnou 

roli domácí nabíjení elektromobilů. To lze řešit pomocí nástěnné nabíjecí stanice, tzv. wallboxu, 

s výstupním výkonem 4,6 kW, 7,2 kW nebo 22 kW (například Siemens wallbox). Volkswagen 

e-Golf (s kapacitou akumulátoru 35,8 kWh) se svou palubní nabíječkou 7,2 kW by se na wallboxu 

s výstupním výkonem 7,2 kW plně nabíjel 5 hodin. Další možností, jak nabíjet elektromobil 

v domácnosti, je třífázová zásuvka (zcela laicky řečeno obvykle ta červená s pěti kolíky).  

V řadě domácností, především v rodinných domcích, je již zavedena a slouží například k připojení 

míchačky nebo stolní pily. Elektromobil se dá rovněž nabíjet pomocí běžné jednofázové domácí 

zásuvky. Pomocí běžné zásuvky se dá ovšem nabíjet pouze proudem 16 A a výkonem 3,7 kW.  

Plné nabití elektromobilu Volkswagen e-Golf tak již zabere 15,5 hodiny. 

Dalším velkým omezením rychlosti nabíjení je již zmiňovaný nízký výkon palubní nabíječky.  

Mnoho elektromobilů má palubní nabíječku pouze o výkonu 2,4 kW a nabíjecím proudu 10 A. 

Takovou palubní nabíječkou lze dobít zhruba 10 km jízdy za hodinu nabíjení.

Pro velkou část řidičů je  pomalé dobíjení poměrně malý problém. Podle loňského průzkumu 

agentury Nielsen Admosphere bydlí 55 % Čechů ve vzdálenosti do 10 km od práce.  

6 % zaměstnanců cestuje za prací více než 50 km, jen 1 % více než 100 km. 

V zahraničí jsou nabíječky leckdy dostupnější a častější než u nás, ale s českými 

autorizačními čipy u nich nepořídíte. Mezinárodní služby nabízí například služba 

PlugSurfing. S její pomocí lze tankovat na více než 110 tisících nabíjecích stanicích 

po Evropě, přičemž cena nabíjení se odvíjí od ceny provozovatele dané stanice. 

U elektromobilů se můžete setkat 

s různými typy dobíjecích konektorů. 

Každý pochopitelně vypadá jinak, 

ale i tak existují speciální adaptéry, 

které dovolují nabíjet i z dobíječky 

s jinou koncovkou. V Evropě je 

nejrozšířenějším konektorem 

pro střídavé dobíjení Mennekes. 

V rámci stejnosměrného dobíjení 

se nejčastěji používá konektor CCS 

typu 1 a 2, CHAdeMO (konektor 

využívaný asijskými elektromobily) 

nebo Tesla Supercharger. Ostatní 

typy konektorů (například Yazaki) 

jsou znázorněny výše. 

CCS COMBO 1

Mennekes

Tesla 
Supercharger

CCS COMBO 2

CHAdeMO

Yazaki
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Když elektromobil, tak sdílený
Kola, koloběžky i skútry se líbily. Start-up GreenGo chce nyní Čechům představit 

výhody půjčování elektromobilů. 

S oukromý tryskáč je sice užitečná 
„hračka“, když se chcete v klidu 
a pohodlí dostat, kam potřebujete – 

ale zato hračka notně drahá. Většinu času 
jen stojí, a i samotné stání vyjde draho. 
A tak se v 21. století rozběhl úspěšný 
byznys se sdílením těchto strojů.  
Koupit si jednu šestnáctinu „bizjetu“  
vyjde výrazně levněji, a ještě značně 
ubude starostí s obstaráváním posádky  
či zajištěním stání. 
Nechceme tím říci, že sdílení je pouze 
pro horní jedno procento. Chceme jen 
upozornit, že „sdílená ekonomika“ je tak 

pružný a všestranný koncept, že si najde 
místo k životu ve všemožných oblastech. 
Její životaschopnost je až překvapivá. 
Jedna její nová odnož raší i v České 
republice. Do ostrého provozu se chystá 
pražská pobočka společnosti GreenGo, 
specialistů na sdílení elektrických aut. 

Maďarští „dobyvatelé“ 
GreenGo je relativně mladá společnost. 
Začala v Budapešti v roce 2016 se 45 
elektromobily, dnes jich má v maďarském 
hlavním městě tři stovky. Ze společnosti 
využívající elektrické Volkswageny se 
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Stačí si stáhnout aplikaci 

a zaregistrovat se.  

Vedle čísla platební karty 

a fotografie řidičského 

průkazu bude potřeba 

pořídit i své selfie. 

 Po ověření, že jde 

skutečně o daného řidiče, 

může být už během pár 

chvil na silnici nový 

elektromobilista.
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Šimon Čapek 

působí v segmentu potravinářství 

a nápojů celou kariéru. Protože měl 

vždy rád výzvy, na konci 90. let 

sebral odvahu uvést na tuzemský 

tradiční pivní trh mexické pivo Corona. 

V roce 1998 nastoupil k rakouskému 

gigantovi Red Bull a ještě téhož roku 

založil pobočku Red Bull v České 

republice. V roce 2013 se stal 

oblastním marketingovým ředitelem 

pro celou Asii. Zodpovědný byl  

za 29 trhů, na starosti měl země 

od Turecka přes Indii až po Japonsko 

či Jižní Koreu. V roce 2018 se stal  

CEO českého start-upu Heaven Labs, 

který před čtyřmi lety přišel na  

trh se „superpotravinou“ Mana.  

Českou pobočku GreenGo vede 

od léta roku 2019. stal jeden z hlavních carsharingových 
poskytovatelů ve městě na Dunaji a dnes 
má necelých 30 tisíc aktivních uživatelů.
Praha by měla být prvním krokem 
v plánované expanzi společnosti 
z domovské Budapešti do dalších 
středo- a východoevropských měst. 

„Po zajištění provozu vozů GreenGo 
v Budapešti jsme chtěli expandovat 
do dalšího středoevropského 
města, které nabízí skvělé obchodní 
příležitosti, má vztah ke carsharingu, 
sdílí některé podrobnosti s Budapeští 
jako například velikost a je blízko naší 
základně,“ řekl k rozšíření generální 
ředitel GreenGo Bálint Michaletzky.
Provoz v Praze začne během posledního 
čtvrtletí letošního roku. „Podle nás je to 
vhodná doba, aby potenciální zákazníci, 
kteří si zvykli používat služby sdílené 
mobility třeba v podobě kol či skútrů, 
přestoupili i na elektroauta,“ vysvětluje 
záměr Šimon Čapek, který českou 
pobočku povede. Stačí si stáhnout 
aplikaci a zaregistrovat se. Vedle čísla 
platební karty a fotografie řidičského 
průkazu bude potřeba pořídit i své selfie. 
Po ověření, že jde skutečně o daného 

řidiče, může být už během pár chvil 
na silnici nový elektromobilista.

Začíná se na stovce
Start v Praze bude díky lepšímu zázemí 

„ostřejší“ než svého času v Budapešti. 
„Začínáme zhruba se stovkou aut v oblasti 
širší Prahy,“ říká Čapek. Díky tomu 
by měl libovolný zákazník v centru 
Prahy dojít k volnému vozu během 
pěti, maximálně sedmi minut. 
Na provoz flotily bude firma zatím 
používat sedm nabíjecích stanic. Tři 
budou partnerské, čtyři bude provozovat 
a vlastnit sama, a v těchto čtyřech 
případech půjde o rychlonabíjecí stanice 
společnosti Siemens CPC 50 kW.
Budou strategicky rozmístěny v různých 
částech hlavního města, aby nebylo 
ani kvůli dobíjení nutno přejíždět přes 
oblasti s největším provozem, například 
přes magistrálu v blízkosti Národního 
muzea. Vozy budou minimálně v první 
fázi nabíjet výhradně zaměstnanci 
firmy, a to převážně v noci. 
Stejně jako v Budapešti půjde o vozy 
Volkswagen e-up!, které GreenGo plánuje 
využívat zhruba dva roky a pak prodávat Ilustrace ©Filip Sodomka



koncovým uživatelům podle vzoru 
své mateřské společnosti. Typ vozu 
naznačuje, na jakého uživatele firma míří. 
Jde sice o pětidveřové auto, ale určené 
primárně do města, kde vyniknou jeho 
malé rozměry, především samozřejmě 
délka. Se třemi a půl metry se vejde 
na místa, která většina automobilů využít 
nemůže. Společně s možností parkovat 
na všech modrých a fialových zónách tak 
nabízí GreenGo možnost jednoduchého 
a rychlého zaparkování i na těch 
nejfrekventovanějších místech v Praze. 

Průměr? 20 minut
Což pro typického zákazníka bude 
nepochybně velké lákadlo. „Zkušenosti 
z Budapešti ukazují, že elektromobily 
jsou využívány primárně během 
pracovních dní a během špiček,“ říká 
Šimon Čapek. To GreenGo odlišuje 
od velké části konkurence spoléhající 
na vozy se spalovacími motory, pro 
které je „špičkou“ často víkend. Jízdy 
se sdílenými elektromobily jsou 
mnohem častější ve všední den a trvají 
nejčastěji kolem dvaceti minut.
Jak sám ovšem říká, očekávání se nemusí 
naplnit beze zbytku. Zvyky pražských 
řidičů se mohou od těch budapešťských 
přece jen do jisté míry lišit. „Praha byla 
vybrána i kvůli podobnosti s Budapeští, 
ale přece jen o zvycích pražských 
motoristů – zvláště těch využívajících 
carsharing – se dozvíme více až na základě 
zkušeností z provozu,“ říká šéf české 
pobočky. Nepochybuje tedy o tom, že 
v prvních měsících bude nutné provoz ještě 
hodně „ladit“. Služby společnosti ovšem 
bude možné využívat různými způsoby. 
Pronájem vozu bude možný i na delší 
časové úseky, například na dvě hodiny. 
Koncovým uživatelem vozů by měly být 
nejen soukromé osoby. „V Maďarsku dobře 

funguje pronájem firmám a já v něm 
vidím velmi perspektivní příležitost 
i u nás,“ vysvětluje Šimon Čapek. 
Potenciál je veliký, společnost chce se 
zákazníky aktivně spolupracovat při 
vypracování nabídek na míru. Zvažují 
se různé možnosti jako například právo 
přednostního využívání vozidel v určitém 
časovém pásmu nebo garance přistavení 
několika vozidel v blízkosti firmy. 
Pro řadu podniků představuje provozování 
vlastní flotily významnou administrativní 
i finanční zátěž. Elektromobily zase 
zaměstnancům nabízejí nezanedbatelné 
výhody, například v podobě jednoduchého 
parkování, a tedy vysoké mobility 
po Praze. Pronájmy elektrických 
vozidel tak mohou představovat vhodný 
kompromis, zvláště když bude možné 
smlouvu v mnoha ohledech uzpůsobit 
podle požadavků konkrétního zákazníka. 

GreenGo je víc než byznys
GreenGo je obchodní společnost s novým, 
ovšem praxí ověřeným obchodním 
modelem, ale obchod není všechno, 
vysvětluje Čapek: „My chceme lidem 
nabídnout nejen auta k pronájmu, ale také 
vizi lepšího, klidnějšího a levnějšího života 
ve městech.“ Vychází přitom ze studií, 
které ukazují, že drtivá většina (podle 
některých odhadů až 80 %) exhalací 
v dnešní Praze vzniká právě v dopravě 

– a elektromobily je dokážou snížit. 
Carsharing má i další nesporné výhody. 
Řada lidí tak získá vůbec první možnost 
sednout za volant elektromobilu a udělat 
si vlastní, nezprostředkovaný názor. 
I to může být cenné pro jejich následné 
rozhodování a úroveň veřejné debaty 
o další podobě osobní i městské dopravy. 
Studie z různých měst na světě ukazují, 
že dobře využívaný sdílený vůz nahradí 
v centru měst několik běžných automobilů; 

e-mobilita
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Kdo vám půjčí

GreenGo není na trhu samo,  

a to ani v oboru sdílení elektromobilů. 

V českém hlavním městě jsou 

k dispozici i hybridní vozy od italského 

carsharingu Anytime. S malými 

elektroauty a nově také skútry 

a motorkami v Praze operuje 

tuzemský start-up Revolt a vlastní 

elektrický carsharing plánuje 

ve spolupráci se Škodovkou  

přivést i Volkswagen. V sektoru 

klasických vozů se spalovacím 

motorem na našem trhu působí  

řada služeb, například Car4Way, 

Autonapůl nebo Ajo.cz.
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CPC 

Compact Power Charger 50 kW nabízí široký rozsah výstupního napětí 

na DC konektorech – 30 až 920 V. Díky tomu je schopna efektivně nabíjet 

elektromobily s různou úrovní palubního napětí trakční baterie, např. 

motocykl Zero DC 120 V, nové generace elektromobilů od roku 2019 

a autobusy s více než DC 800 V.

Rychlonabíječka umožní nabití z 0 na 80 % za 30 minut pomocí konektoru 

CCS2 50 kW. Po dobití baterie na 80 % se zbývajících 20 % nabíjí sníženým 

výkonem, aby nedošlo k jejímu poškození, což průměrně trvá až 30 minut.výsledky se pohybují zhruba mezi pěti 
až tuctem podle místa a okolností. To 
by mohla být zpráva jak pro ostatní 
řidiče, tak pro městské části, které jsou 
jinak pod velkým tlakem, aby zajistili 
parkování všem obyvatelům Prahy, kteří 
na ulici potřebují místo pro své osobní 
vozy. Ale nejde jen o ostatní řidiče, méně 
vozů na ulicích – ať již stojících, nebo 
jedoucích – především uvolní prostor 
pro další, „vlídnější“ druhy dopravy, 
tedy například pro chodce či cyklisty. 
Nadějí firmy je, že se jí podaří město 
udělat příjemnějším. „Nechceme ani 
přispívat k ranním či odpoledním zácpám 
na hlavních dopravních tepnách, ani 
přímo konkurovat pražské hromadné 
dopravě,“ říká šéf české pobočky GreenGo. 
Firma chce identifikovat především 
místa, kde bude krátkodobé využití 
elektromobilu rychlejší než MHD a levnější 
než doprava například taxislužbou. 
Můžete tedy využít dopravu po „půjčené“ 
ose tam, kde se to hodí, aniž byste se 
museli starat, co s autem po zbytek dne. 

České GreenGo také doufá, že společně 
s konkurencí přispěje ke změně postoje 
české společnosti k vlastnictví aut. 

„V řadě případů může být auto spíše 
symbolem postavení než skutečně 
praktickou a rozumnou investicí,“ říká 
Čapek a pokračuje: „Doufáme, že Čechy 
přesvědčíme, že půjčit si na chvíli nový, 
udržovaný vůz je v mnoha případech 
rozumnější.“ Právě proto se společnost 
soustředí především na to, aby poskytla 
co nejpříjemnější uživatelský zážitek. 
Zkušenosti z celé řady míst Evropy 
i světa ukazují, že města si při omezení 
automobilové dopravy výrazně 
oddechnou. A tak doufejme, že se 
Pražanům lekce ze sdílené elektromobility 
bude líbit a vezmou si ji k srdci. 



Jak budeme čerpat elektřinu
Na otázku, co bude většina řidičů dělat během nabíjení svého elektromobilu, 

neexistuje zatím jasná odpověď. Ale skupina MOL ji již hledá. 

e-mobilita
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Strach z (ne)dojezdu je stále 
hlavní obavou veřejnosti při 
přechodu na elektrické vozy. Byť 

řidiči mají dnes k dispozici celou řadu 
pomůcek, tedy především interaktivních 
map a aplikací, hledání vhodného 
dobíjecího místa zatím může být v České 
republice silně nepříjemný zážitek. 
Situace se ovšem zlepšuje a poměrně 
významnou měrou by k tomu mohl 
přispět i projekt české pobočky 
maďarské společnosti MOL. Ta se chystá 
od října letošního roku do poloviny 
příštího roku na českých dálničních 
tazích zprovoznit více než dvě 
desítky nových „rychlonabíječek“.
Projekt není zajímavý ani tak 
svým rozsahem, ale promyšlenou 
strukturou. Díky vhodnému rozmístění 
stanic totiž nové elektronabíječky 
i zahraničním elektromobilistům 
výrazně zjednoduší přejezd přes naši 
republiku v těch nejdůležitějších 
směrech. Jde o součást evropského 
projektu NEXT-e, který se soustředí 
na rozvoj dobíjecí infrastruktury 
ve vybraných středoevropských 
zemích. Celkem bude v jeho rámci 
naistalováno zhruba 250 nabíjecích 
míst od Rumunska přes Maďarsko, 
Českou republiku až po Slovinsko. 

Dva tucty
MOL Česká republika bude na  
22 servisních stanicích provozovat  
24 nabíjecích stojanů pro elektromobily. 
Výběrové řízení vyhrála společnost 
Siemens, která tak dodá celkem  
22 nabíječek CPC s výkonem  
50 kW. Ve dvou případech pak 
půjde o výkonnější stejnosměrnou 
nabíjecí stanici CPC 150 kW. 
První instalace nabíjecích stojanů 
proběhla v září letošního roku, během 
několika následujících týdnů by se mělo 
přistoupit k jejich spuštění. „V první 
fázi bude stát dobíjení symbolickou 
korunu, alespoň do doby, než se 
rozšíří povědomí, že stanice jsou 
k dispozici, a zákazníci si na jejich 
přítomnost zvyknou,“ říká Tomáš Lux, 
retail manažer české pobočky MOL. 

Jaký platební model přesně společnost 
zvolí po uplynutí této zkušební doby, 
v tuto chvíli firma nechce prozrazovat. 
A zároveň se netají tím, že se nebude 
bát experimentovat s různými 
přístupy. Zkušeností je zatím opravdu 
poměrně málo nejen v českém, ale 
i celosvětovém měřítku. „Je to pro nás 
nová, a tedy samozřejmě zajímavá 
oblast, do které chceme nastoupit co 
nejdříve, abychom v případě rychlého 
nástupu elektromobility měli dostatek 
zkušeností a konkurenční výhodu. 
Zatím však není k dispozici mnoho 
tvrdých dat,“ říká Tomáš Lux. 

Co se stane?
Společnost MOL má určité zkušenosti 
z Maďarska, kde její mateřská společnost 
provozuje dobíjení elektromobilů 
na vybraných stanicích od roku 
2018, ale situace v obou zemích je 
poněkud odlišná. Například proto, 
že maďarský MOL provozuje vlastní 
službu carsharingu MOL Limo a stanice 
využíval k dobíjení vlastní flotily. 
MOL – a nejen on – se tedy ocitá 
v nové situaci: „Zprovoznění prvních 
nabíjecích míst by nám mělo říci, jak 
zákazníci zareagují, zda skutečně budou 

250

22

NEXT-e je evropský projekt, který 

se soustředí na rozvoj dobíjecí 

infrastruktury. Celkem bude v jeho 

rámci naistalováno zhruba 250 

nabíjecích míst od Rumunska přes 

Maďarsko, Českou republiku až 

po Slovinsko. 

Výběrové řízení vyhrála společnost 

Siemens, která tak dodá celkem  

22 nabíječek CPC s výkonem 50 kW.



e-mobilita
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na stanicích trávit více času, zda se zvýší 
prodeje a tak dále,“ vysvětluje zatím 
obezřetný přístup společnosti Tomáš Lux. 
Firma chce v každém případě stavět 
na svém dosavadním úspěchu v oblasti 
prodeje jiných než palivových položek 
českým motoristům. V rámci skupiny 
MOL se stala jedničkou v oblasti 
prodeje jiného zboží než samotného 
paliva na svých servisních stanicích. 

„Většina položek prodaných na našich 
pokladnách jsou samostatné nákupy 
jiného zboží než paliva. Elektromobilita 
tento trend jedině prohloubí,“ odhaduje 
Petr Roubal, který má v MOL Česká 
republika rozvoj stanic a projekt 
instalace elektronabíječek na starosti. 
Dobíjení elektromobilu bude v dohledné 
budoucnosti trvat déle než čerpání 
paliva do vozu se spalovacím motorem 

– a také ho bude nutné provádět 
častěji. MOL tedy předpokládá, že 
i mezi českými motoristy se spíše 
bude zvyšovat poptávka po kvalitních 
službách, od kávy po čerstvé potraviny. 

„Myslíme si, že trend elektromobility 
do značné míry nahrává našim silným 
stránkám a podpoří vizi servisní stanice 
budoucnosti,“ říká Tomáš Lux. Společnost 
očekává, že by díky tomu mohla uspět 
i na velmi ostrém českém trhu; naše 
země má totiž jednu z nejhustších 
sítí čerpacích stanic na světě. 

Nejen doma
Zkušenosti to budou nepochybně 
zajímavé. Rozvoj veřejné dobíjecí 
infrastruktury je jedním z hlavních 
otázek rozvoje elektromobility jako 
takové. Zatím v celosvětovém měřítku 
jednoznačně vede nabíjení doma. Podle 

nedávného odhadu expertů z různých 
firem pro agenturu Bloomberg se dnes 
80 % všeho nabíjení elektromobilů děje 
doma, tedy obvykle přes noc. Souvisí 
to patrně s tím, že elektromobily 
jsou vozy buď velkých fanoušků, 
nebo nadprůměrně majetných, kteří 
mají často k dispozici vlastní garáž 
či stání, a do budoucna je takový 
poměr téměř určitě neudržitelný. 
Někde už „takové to domácí nabíjení“ 
evidentně naráží na své hranice. 
Například v Kalifornii je 18 tisíc 
nabíjecích stanic (ne bodů, tedy ne 
stojanů, ale míst s alespoň jedním 
stojanem) a více než 570 tisíc 
elektromobilů, zhruba tedy 30 
automobilů na stanici. Do roku 2025 by 
mělo přibýt 250 tisíc dalších veřejných 
nabíjecích stanic, ale pokud se naplní 
plány dalšího růstu elektromobility, 
tak tyto zatím postačí v podstatě 
pouze k udržení stávajícího poměru. 
Situace není ani zdaleka idylická. 
Řada motoristů si stěžuje na potíže 
s hledáním vhodných volných míst 
u rychlonabíjecích stanic, které 
v Kalifornii tvoří jen malou část 
z celkového množství: celkově asi 15 %, 
ale například v konglomeraci Los Angeles 
je to pouze 7 %. To evidentně nestačí. 
Evropské směrnice navrhují na základě 
dosavadních konzultací obecně poměr 
zhruba 10 elektromobilů na jednu 
dobíjecí stanici. Ten v současné době 
v ČR poměrně bez problémů plníme. 
Počet elektromobilů v ČR se dnes 
pohybuje kolem 3 000, k dispozici 
je přitom více než 400 stanic. Z toho 
více než polovina s příkonem alespoň 
50 kW, u kterých by mělo být možné 

Pro velmi vytížení místa
Pro velmi vytížení místa, například 

právě síť stanic na dálničních tazích, 

se hodí využívat i silnější, a tedy 

rychlejší nabíjecí stanice – jako je 

Siemens CPC 150 kW. Je vhodná 

pro stávající i budoucí generace 

elektromobilů s vyššími rozsahy 

a úrovněmi napětí. Dokáže nabíjet 

buď jeden elektromobil výkonem  

150 kW (CCS2 kapalinou chlazený 

kabel), nebo spolehlivě nabíjet dvě 

vozidla současně stejnosměrným 

proudem 2 x 75 kW.  

Je optimalizována pro časté používání 

a spolehlivý provoz s nízkými 

provozními náklady. CPC (Compact 

Power Charger) 150 kW nabízí široký 

rozsah výstupního napětí od 200 V  

do 920 V a dokáže zvýšit dojezdovou 

vzdálenost o 100 km za 10 minut. 

Integrace výkonných součástí 

Siemens, jako jsou konvertory 

Sinamics DCP a regulátory Simatic 

S7, zajišťuje maximální dostupnost 

a spolehlivost nabíjecího systému. 
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za hodinu nabít alespoň na 200 km jízdy. 
Rezerva ovšem není taková, abychom 
se v případě skokového nárůstu zájmu 
o elektromobilitu nemohli dostat 
do „kalifornské“ situace s nedostatkem 
vhodných veřejných dobíjecích míst. 

Kam je postavit
Dostatečně robustní rozvoj dobíjecí 
sítě nebude ve všech případech zcela 
přímočarý. Česká rozvodná síť obecně 
řečeno zvládne podporovat rozvoj 
elektromobility bez zcela zásadních 
proměn. To ovšem neznamená, že 
se proces obejde bez investic a změn. 
Nepochybně se najdou slabá místa, která 
bude nutné posílit. V případě dobíjecích 
stanic například může být nezbytné 
vyměnit trafostanici v daném místě. 
Nasvědčují tomu i rané zkušenosti 
společnosti MOL s instalací prvních 
stojanů. „Umístění jedné ze 150kW 
rychlonabíjecích stanic bylo nutné 
změnit, protože v daném místě nebyla 
k dispozici dostatečná rezerva v síti, 
a náprava by si vyžádala značné 
náklady,“ říká Petr Roubal. 
Zatím se tedy jedná spíše o poměrně 
ojedinělý problém, v budoucnosti 
možná podstatně častější. Nabízejí 
se dvě konceptuálně odlišná řešení. 
Jedním je rozšíření kapacit v daném 
místě, tedy ve většině případů již 
zmíněná stavba nového transformátoru. 
To může mít i pozitivní druhotné 
efekty díky tomu, že nové generace 

„chytrých“ transformátorů, jako je 
FITformer® REG společnosti Siemens, 
umožňují pružnější řízení lokální sítě. 
Druhou možností je vydat se cestou 
skladování energie v místě, třeba 

i v kombinaci s její výrobou, a to 
nejspíše pomocí fotovoltaiky. Velké 
bateriové akumulační systémy (jako 
například SIESTORAGE společnosti 
Siemens) jsou k dispozici již několik let, 
z technického hlediska jde v podstatě 
o vyzkoušené a prověřené řešení. 
Hlavním problémem je v současné 
době cena, která je samozřejmě odvislá 
především od ceny samotných baterií. 
Trend v této oblasti je příznivý, ale 
zatím se takové řešení podle analytiků 
osvědčuje pouze v případech, kdy by se 
na jednom místě stavěl opravdu větší 
počet stojanů s garantovaným odběrem. 
Nutnost a pokles ceny ovšem mohou 
rozvahu změnit. „Myslím, že bez těchto 
bateriových řešení se rozšiřování kapacit 
v budoucnosti neobejde,“ říká Petr 
Roubal. Je to pochopitelné, dnešní  
čerpací stanice nebyly navrhovány 
a stavěny jako stanice dobíjecí, a tomu 
odpovídá i kapacita jejich síťového 
připojení. Ale jak ukazuje příklad 
jeho a jeho kolegů, neznamená to, že 
by tomu v budoucnosti nemohlo být 
jinak. A změna je příležitost. 

Dobíjecí stanice Siemens 
CPC 50 kW na servisních 
stanicích skupiny MOL 
na Slovensku

Dobíjecí body na stanicích MOL 

Česká republika vznikají v rámci

projektu NEXT-e. Ten má vytvořit 

„páteřní“ síť dobíjecích stanic na

hlavních silničních tazích některých 

zemí východní Evropy.

200 km3 000
Více než polovina dobíjecích stanic je 

s příkonem alespoň 50 kW, u kterých 

by mělo být možné za hodinu nabít 

alespoň na 200 km jízdy.

Počet elektromobilů v ČR  

se v současné době pohybuje  

kolem 3 000, k dispozici je  

přitom více než 400 stanic.



Nová Zbrojovka již ožívá
Zbrojovka Brno je pro mnohé synonymem tradiční české firmy s poměrně 

širokým záběrem. Po neúspěšných pokusech o její restrukturalizaci  

v 90. letech minulého století se však historie této firmy na počátku nového 

milénia definitivně završila. Tehdy firma zcela ukončila výrobu.  

Nový počátek přišel v roce 2016, kdy investiční skupina CPI Property Group 

oznámila záměr revitalizace celého území  

bývalé továrny a představila  

developerský projekt  

Nová Zbrojovka. 

Řízení budov
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Počátky  
Zbrojovky

Co je Nová 
Zbrojovka

Historie areálu Zbrojovky se začala psát ještě před samotným vznikem továrny  

v roce 1918. V té době tam působily dělostřelecké dílny, které až do konce  

1. světové války zásobovaly zbraněmi rakousko-uherské vojsko.

Po vzniku Československé republiky byl založen státní podnik, který zprvu  

– než se přejmenoval na Zbrojovku – nesl název Československé závody na  

výrobu zbraní v Brně. Původně se v něm opravovaly automobily, pušky,  

telefonní a železniční zařízení a nářadí, posléze se však započalo i s vlastní 

výrobou zbraní. K puškám a kulometům se v dalších letech přidala i výroba 

motorů a celých automobilů. Po 2. světové válce tam byla zahájena výroba 

proslulých traktorů Zetor.

Nová Zbrojovka je ambiciózní projekt 

investiční skupiny CPI Property Group, 

většinově vlastněné Radovanem 

Vítkem. Jeho cílem je znovu oživit 

rozsáhlý brownfield nacházející se 

v místech zaniklého výrobního závodu 

Zbrojovka a vytvořit tam moderní 

plnohodnotnou městskou čtvrť, která 

nabídne kvalitní bydlení, pohodlné 

kancelářské prostory a pestré 

portfolio služeb. Podle developera 

má projekt zachovat tamní genius 

loci, tzn. částečně zachovat klasickou 

industriální architekturu tohoto místa 

a vtisknout mu citlivě novou tvář. 



Podle tohoto projektu by 
na dvacetihektarovém brownfieldu 
měla vzniknout živá a moderní 

čtvrť, která bude poskytovat kvalitní 
bydlení, pestrou škálu služeb a nákupních, 
pracovních i odpočinkových příležitostí – 
to vše relativně nedaleko od centra Brna. 
V první etapě obnovy areálu, rozvržené 
do zhruba 15 až 20 let, vzniknou – a v tuto 
chvíli již také vznikají – proměnou 
několika někdejších průmyslových 
hal (většina hal by měla být stržena) 
nové kancelářské budovy. Výhledově 
je cílem vybudovat v Nové Zbrojovce 
pracovní prostory pro 10 000 lidí. 

První budova areálu se 
otvírá veřejnosti
V současnosti se již dokončuje první 
kancelářská budova, nazvaná ZET.
Office. Její kanceláře, které v nejbližších 
týdnech již začnou zabydlovat první 
administrativní pracovníci, by měly 
kromě jiného nabídnout i tři patra 
unikátních loftových kanceláří 
s industriální atmosférou. 
Modernímu zevnějšku budovy bude 
odpovídat její moderní „nervová 
soustava“. Veškeré provozní technologie 
v ZET.Office totiž bude hlídat a řídit 
systém Desigo PX s centrální platformou 
Desigo CC. Ten v objektu bude regulovat 
vytápění, vzduchotechniku či klimatizaci 

a další klíčová technická zařízení.
„Integrujeme do budovy systém 
od společnosti Siemens, který zajistí 
její bezproblémový a spolehlivý 
chod a příjemné pracovní prostředí. 
V neposlední řadě systém sníží 
i energetickou náročnost budovy, 
a tím také dopad na životní prostředí,“ 
zdůvodnila výběr řídicího systému 
Vladimíra Durčáková, manažerka projektu 
Nová Zbrojovka v CPI Property Group.

„Díky jeho variabilitě a modularitě je 
možné Desigo PX využít pro automatizaci, 
řízení, dohled a optimalizaci provozu 
jedné nebo více technologií v budovách 
různých velikostí. Díky kompletnímu 
portfoliu řídí Desigo zdroje tepla a chladu 
i jednotlivé místnosti a navíc nabízí 
také nejflexibilnější řídicí systém pro 
správu budovy (BMS),“ uvedl Milan 
Stehlík, vedoucí obchodu Siemens Smart 
Infrastructure RSS regionu Jižní Morava.

Zdravé pracovní prostředí
Podle Milana Stehlíka si význam zdravého 
pracovního prostředí pro produktivitu 
a zdraví pracovníků začíná uvědomovat 
stále více zaměstnavatelů. Zároveň 
chtějí mít přehled o spotřebě energií, 
aktuálních hodnotách jednotlivých 
veličin, jako je například teplota a vlhkost. 
Toho mohou dosáhnout právě díky 
nasazení komplexní platformy Desigo 

CC a integrovaných subsystémů.
Desigo PX pracuje jednak jako 
víceúrovňový decentralizovaný DDC 
systém s přímým řízením technologií 
(např. HVAC), ale zároveň má i funkci 
nadřazeného dohlížecího, monitorovacího 
a komunikačního systému ostatních 
technologií. Předností systému 
Desigo PX je jeho rozšiřitelnost volně 
programovatelnými procesními 
podstanicemi, široký sortiment 
ovládacích přístrojů a otevřenost 
pro připojení dalších systémů. 
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Efektivní řízení budov
Budovy se v dnešní době podílejí 

přibližně 40 % na celosvětové 

spotřebě energií. Stále více 

tak nabývá na důležitosti jejich 

energetická účinnost a udržitelnost. 

Lidé tráví uvnitř budov naprostou 

většinu života, a proto je velmi 

důležité vytvářet v budovách pro 

jejich uživatele komfortní a bezpečné 

prostředí. Velkou výzvou pro 

architekty a developery je tak vytvořit 

požadovaný komfort a současně 

maximálně zefektivnit provoz celé 

budovy. Desigo CC je řešení, které 

tyto požadavky umožňuje splnit.

Řízení budov
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ZET.Office – místo pro moderní styl práce

V ZET.Office se spojuje průmyslová historie Zbrojovky s nejmodernějšími 

požadavky na kvalitu pracovního prostředí. Budova si i po radikální přestavbě 

udrží svůj industriální ráz a flexibilní členění vnitřního prostoru, bude však zároveň 

splňovat i vysoké standardy ekologické certifikace. 

Základní údaje o budově
19 000 m2 celková plocha kanceláří

2 900 m2  rozměry standardního podlaží

451   parkovacích míst

Požární signalizace Sinteso
Budova ZET.Office je vybavena 

systémem elektrické požární 

signalizace (EPS) řady Sinteso, který 

v případě požáru umožní rychle 

zareagovat a vyhlásit včas poplach 

v celém objektu. EPS ovládá i návazné 

systémy budovy, např. řídí odblokování 

nouzových východů nebo aktivaci 

evakuačního rozhlasu, který rozhodující 

měrou napomáhá k rychlé evakuaci 

osob. Řízenou evakuaci koordinuje 

výkonný evakuační rozhlas Siemens 

Novigo, který umožňuje řízení 

evakuace objektu postupně, bez paniky 

a zahlcení únikových cest. Všechny 

informace ze systému EPS se obsluze 

automaticky zobrazí v grafické podobě 

na monitoru platformy Desigo CC.

foto: CPI Property Group



MindSphere

Chytré město v poušti
Na blížícím se Expu 2020 budou technologie 

Siemens zajišťovat hladký chod výstavy, kterou 

podle předpokladů navštíví každý měsíc  

přes čtyři miliony lidí. Po skončení Expa  

využije Siemens část jeho budov na to,  

aby v nich umístil globální  

řízení logistiky.
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Návštěvníci Světové výstavy 
neboli prostě Expa v Dubaji 
si budou moci prohlédnout 

největší mrakodrap světa. Jenom teď 
ještě nevědí, který to vlastně bude.
Možná Burdž Chalífa (v anglickém 
přepisu Burj Khalifa), což česky znamená 
Chalífova věž. Tyčí se – až po špičku 
antény – do výšky 829,8 m (vlastní 
 střecha je však ve výšce „jen“  
828 m). To mu stačí na to, aby byl 
ze všech nejvyšší. Zatím.
Nachází se v centru Dubaje, hlavního 
města stejnojmenného emirátu, který je 
součástí Spojených arabských emirátů. 
Ale roste mu soupeř: Dubai Creek Tower. 
Jak jméno napovídá, i tento mrakodrap, 
který by měl být o 100 m vyšší, se staví 
v Dubaji. Dokončen by prý měl být ještě 
dřív, než se v tomto městě otevřou brány 
Expa, což se stane 20. října 2020. Výstavu 
pak bude možné navštívit do 10. dubna 
2021. Očekává se, že během půl roku 
přijde pětadvacet milionů návštěvníků, 
kteří už budou vědět, jaká budova je v tu 
chvíli nejvyšší. A současně si uvědomí, 
že stejně moderní a rekordní jako tyto 
mrakodrapy chce být celé Expo.

Z rybářské osady metropolí
Emirát Dubaj je rozlohou necelých čtyř 
tisíc čtverečních kilometrů velikostně 
srovnatelný s naším Zlínským krajem, 
avšak žije v něm něco přes tři miliony 
lidí. Většinu území ovšem zabírá poušť. 
O městě Dubaj znalci vyprávějí, že 
ještě před čtyřmi desetiletími vypadalo 
jako zaprášená rybářská vesnice. Dnes 
je regionálním centrem obchodu, 
mezinárodní dopravní křižovatkou 
a také turistickou destinací. Na tom 
všem si město zakládá. Ropa už tvoří jen 
pět procent příjmů zdejšího emirátu.
Když tedy v 2013 Mezinárodní výbor 
pro výstavnictví (Bureau International 
des Expositions) oznámil, že udělí 
pořadatelství světové výstavy právě 
Dubaji, vzbudilo to obrovské nadšení. 
Metropole rozhodnutí oslavila odpálením 
gigantického ohňostroje právě z budovy 
Burdž Chalífa. Možná na ohňostroj 
dojde i při konání Expa – pak se uvidí, 
odkud budou svítící rakety vyletovat 
tentokrát. Půjde ostatně o první světovou 
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výstavu pořádanou v regionu Středního 
východu, jižní Asie a severní Afriky. 
Hlavní prostor Expa bude mít rozlohu 
438 hektarů a rozkládat se na půli cesty 
mezi Dubají a Abú Zabí (v mezinárodním 
přepisu Abu Dhabi), hlavním městem 
sousedního stejnojmenného emirátu.
Dubaj se těší, že díky Expu dále 
vzroste jeho globální prestiž, posílí 
se turistika a ještě navíc vznikne 
200 000 nových pracovních míst.
Na Expo 2020 se už přihlásilo 192 zemí, 
které se zde budou chtít pochlubit tím, 
co jejich obyvatelé umějí. Je mezi nimi 
i Česká republika, která chce mimo jiné 
předvést přístroje, jenž z té trošky vodní 
páry obsažené v pouštním vzduchu 
dokáže jen s malým vynaložením 
sluneční energie získat vodu.

Přehlídka šikovnosti
Světové výstavy jsou přehlídkou 
průmyslu, kultury, ale i běžného 
života jednotlivých zúčastněných 
zemí. Siemens se jich účastní už od té 
úplně první, která se konala v roce 1851 
v Londýně. A nebude samozřejmě chybět 
ani na té dubajské, která nese motto 

„Udržitelnost, mobilita a příležitost“.
„Siemens má dlouhou historii partnerství 
na světových výstavách,“ konstatuje 
hlavní šéf společnosti Siemens Joe 
Kaeser. „Těší nás, že nyní jsme hlavním 
partnerem Expa 2020 pro digitalizaci 
infrastruktury. Využijeme k tomu náš 
otevřený operační systém MindSphere 
určený pro internet věcí, který se hodí 
pro Expo v Dubaji i pro příležitosti, které 
budou následovat,“ doplňuje Joe Kaeser.
Expo 2020 představí vzorové chytré město 
budoucnosti – 137 budov na výstavišti 
propojí technologie Siemens. Základem 
je digitální cloudová aplikace, kterou 
Siemens pro Expo vytvořil pro zajištění 
energetické účinnosti, udržitelnosti 
a komfortu návštěvníků. I díky ní mohla 
být část výstavních prostor již připojena 
k internetu věcí. Aplikace by měla 
během šesti měsíců trvání dubajského 
Expa zpříjemnit návštěvníkům pobyt, 
ale také snížit spotřebu vody a energie. 
Zpočátku se zaměří na dvě hlavní 
oblasti – environmentální monitoring 
a zavlažování. V této fázi bude 

shromažďovat, analyzovat a vizualizovat 
data z výstaviště, čímž umožní sledování 
a řízení infrastruktury ze statických 
i mobilních přístrojů v reálném čase.
V současné době aplikace prochází 
testováním v projektové kanceláři 
výstaviště. S postupem dokončování 
infrastruktury bude rozšiřována o další 
oblasti, jako je například udržitelnost, 
monitorování nabíjení elektromobilů 
a další možnosti využívání dat. Nakonec 
bude připojena k celému systému Expa.

„S novou digitální aplikací se Expo 
2020 v Dubaji stane nejpropojenějším 
veletrhem v historii. A to je skutečně velký 
pokrok v našem zkoumání možností, jak 
digitalizace a technologie internetu věcí 
mohou pomoci řešit výzvy, jimž jednotlivá 
města čelí,“ uvedl COO a CTO koncernu 
Siemens Roland Busch. „Propojení 
infrastruktury největší akce v arabském 
světě s internetem věcí znamená, že 
dokážeme dále formovat rozvoj chytrých 
měst budoucnosti po celém světě.“

Nové logistické centrum
V dubnu 2021 se areál výstaviště uzavře 
pro návštěvníky. Podstatné však je, že by 
jej neměl zavát písek. Část areálu využije 
koncern Siemens, aby v něm umístil své 
celosvětové ústředí pro letištní, nákladní 
a přístavní logistiku. „Siemens chce 
dále rozšiřovat své operace tak aby byl 
blízko ke klíčovým zákazníkům a trhům. 
Areál Expa bude perfektním propojením 
nejmodernější infrastruktury a technologie 
se záviděníhodným dopravním spojením,“ 
hodnotil COO a CTO společnosti Siemens 
Roland Busch. Jak dodal, toto rozhodnutí 
zvýrazňuje pozici, kterou Dubaj má jako 
velký hráč v globální dopravě a logistice, 
s některými největšími světovými 
aeroliniemi a přístavy, jež operují v emirátu 
a jeho okolí. Rozhodnutí společnosti 
Siemens chápou představitelé Dubaje 
jako důvěru v budovanou infrastrukturu 
výstaviště, která by se měla v budoucnu 
proměnit v kvetoucí čtvrť pro obchodníky, 
obyvatele i turisty. Vedení výstavy 
předpokládá, že příklad společnosti 
Siemens budou následovat i další špičkové 
zahraniční společnosti, které přenesou 
část svého byznysu do rozvíjející se 
oblasti v dubajském emirátu. 
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Siemens je hlavním 
partnerem Expa 2020 pro 
digitalizaci infrastruktury. 
Využije k tomu otevřený 
operační systém 
MindSphere určený  
pro internet věcí.

MindSphere
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Předpověď písečné bouře

Siemens spolupracuje s Expo 2020 Dubai  
na vytvoření plánu města budoucnosti

Nová aplikace se bude rozrůstat společně s místem konání světové výstavy. 

Postupně budou začleněny funkce pro využití strojového učení a umělé inteligence 

na podporu předpovědí. Jakmile aplikace získá dostatečné množství historických 

dat ze senzorů, může být vytvořen model pro učení a mohou se provádět predikce. 

Pokud bude například připojena k meteorologické stanici, může využít 

historická a reálná data o počasí a kvalitě vzduchu pro předpověď 

pravděpodobnosti vzniku písečné bouře, a následně vytvořit vhodná 

doporučení pro infrastrukturu veletrhu. Aplikace dokáže využít data ze 

senzorů všech výrobců, takže není závislá na konkrétních senzorech.

Aplikace pro Expo 2020 používá MindSphere – otevřený operační systém 

a cloudové řešení společnosti Siemens pro internet věcí, a byla kompletně 

navržena a vyvinuta v rámci jeho ekosystému. Při přihlášení se uživateli 

zobrazí grafická vizualizace výkonu infrastruktury veletrhu. Aplikaci porozumí 

a mohou ji intuitivně používat i ti, kdo nejsou příliš technicky založeni.

Hlavní operační centrum

Zóna operačního centra

Energie Osvětlení Bezpečnost

3. 
MindSphere IoT 
cloud technologie 
analyzuje data 
s inteligentním 
rozhodováním

2. 
Data z monitoringu 
jsou sbírána  
v operačním centru 

1. Sběr dat z:

130+  
budov připojených  
na systém Navigator

200 000+ 
čidel napojených  
na Desigo CC

3 500+ 
dveří napojených  
na Sipass Integrated

6 500 
kamer připojených  
na Siveillance VMS

Vzducho-
technika

Úspory
energie



K trvalé udržitelnosti může 
přispívat i nákupní centrum
Stále více lidských aktivit se odehrává v interiérech. Leccos o tom vědí ve Finsku, 

kde zimy jsou dlouhé, a lidé proto vyhledávají místa, kde je teplo a kde mohou 

strávit příjemně volný čas. Jedním z takových míst je – pro někoho možná poněkud 

překvapivě – nákupní centrum Sello ve městě Espoo. Mezi Finy je však vnímáno 

nejen jako prostor určený k nakupování, ale také jako prostor podporující 

komunitní život. Přispívají k tomu i služby založené na údajích a datové analytice 

dodávaných společností Siemens.

Trvalá udržitelnost
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Nákupní centrum Sello – které stojí 
z části na pozemku, kde od roku 
1971 stál první hypermarket 

ve Finsku: Maxi-market – je považováno 
za nejnavštěvovanější a „nejudržitelnější“ 
nákupní centrum Finska. Ročně do něj 
zavítá kolem 24 milionů návštěvníků. 
Vedle zhruba 170 obchodů se v jeho 
prostorech nacházejí také restaurace 
a kavárny, koncertní sál, multikino, 
knihovna či bowlingová herna. Sello tak 
nabízí mnohem více než jen nakupování 

– chce být opravdovým centrem 
města, místem setkávání a kultury. 

Velké ambice
Tato rozmanitost samozřejmě klade vysoké 
nároky na monitoring a optimalizaci 
světelného režimu, vytápění a větrání 
a dalších provozních činností. Velké 
ambice Sella mají svůj oprávněný základ 
v několikaleté usilovné práci. Toto 
nákupní centrum se například stalo 
prvním svého druhu v Evropě, které 
získalo certifikaci LEED EB Gold (v roce 
2010). Bylo také prvním nákupním 
centrem – a jednou z pouhých devíti 
takovýchto budov v Evropě –, které získalo 
certifikaci LEED EB Platinum (v roce 
2015). Sello je tak dnes „nejzelenějším“ 
nákupním centrem v Evropě.
Aby však bylo možné certifikace LEED 
získat, bylo nutné modernizovat nákupní 
centrum a zvýšit jeho energetickou 
čistotu a efektivitu, samozřejmě 
s ohledem na tamní provozovatele služeb, 
kteří očekávají spravedlivé nájemní 
podmínky a zároveň pochopitelně 
také nízké provozní náklady.

S pomocí dat týkajících se energetické 
účinnosti a systémů HVAC, kvality 
vzduchu a teploty v budově společnost 
Siemens identifikovala oblasti, kde je 
možné usilovat o zlepšení, a následně 
dodala komplexní optimalizační 
program zaměřený právě na spotřebu 
energie a kvalitu vzduchu.

Netušené možnosti úspor
Spolupráce nákupního centra Sello se 
společností Siemens se začala psát před 
více než 25 lety a jedním z jejích prvních 
úspěchů byla první certifikace LEED, 
což v praxi znamenalo 50% snížení 
spotřeby energie a úspory 133 000 eur 
ročně. Současný program účinnosti 
předpokládá další úspory energie, 
a to ve výši 110 000 eur ročně, dále 
pak také 20% snížení produkce CO

2 
a 50% omezení dálkového vytápění.
Sello používá speciální cloudovou 
platformu Navigator od společnosti 
Siemens. V tomto případě platforma slouží 
k monitorování a analýze ventilačních 
jednotek centra, senzorů a osvětlovacích 
systémů ve všech obchodech a prostorech 
centra (viz schéma na konci článku). 
Podle Olliho Paunoly, který má na starost 
správu celého objektu, jim Navigator 
nabízí celou řadu možností,  

Společnost Siemens identifikovala oblasti, kde je možné 

usilovat o zlepšení, a následně dodala komplexní 

optimalizační program zaměřený právě na spotřebu 

energie a kvalitu vzduchu.
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Roční úspory energie  
v nákupním centru Sello

110 tis. €

20 %

50 %

Současný program účinnosti 

předpokládá další úspory energie,  

a to ve výši 110 000 eur.

20% snížení produkce CO2 

omezení dálkového vytápění o 50 %



jak mohou monitorovat provoz budovy 
a lépe jej regulovat. „Z hlediska úspor 
energie je to velmi důležité,“ říká, 

„protože nám to umožňuje sledovat 
fungování celého systému po dlouhou 
dobu.“ Již v roce 2017 se tak centru 
podařilo ušetřit 680 MWh elektřiny 
a 800 MWh tepla a během osmi měsíců 
v meziročním srovnání snížilo náklady 
na energii přibližně o 93 000 eur.

Systém řízený potřebami
Olli Paunola doufá, že v budoucnu rozvoj 
digitalizace, analytiky dat a programů, 
jako je Navigator a automatizační 
a řídicí systém Desigo, umožní strojům 
a systémům učit se z manuálních oprav, 
které provádí údržba. „Pokud se stroje 
mohou učit na základě toho, jak jsme 
reagovali v určitých situacích a k jakým 
opravám došlo, věřím, že existuje šance, 
že jednou budeme moci zoptimalizovat 

vše.“ Olli Paunola si rovněž myslí, že 
v dohledné době budou schopni provádět 
rychle a automatizovaně úpravy osvětlení 
a vytápění podle aktuálního počtu osob 
pohybujících se v obchodech i ve všech 
dalších prostorech obchodního centra 
a podle světelných a klimatických 
podmínek vně budovy. „Naším cílem 
je mít takový sytém osvětlení, který 
je řízen potřebami, a nikoli jen 
přepínáním mezi ‚zapnuto‘ a ‚vypnuto‘.“
Systém Navigator poskytuje přesné 
údaje o spotřebě energie z „connected“, 
tedy do informační sítě zapojených 
energetických zařízení. Tato data 
lze následně analyzovat a ihned 
identifikovat neefektivní provoz nebo 
technické závady, jako je například 
nefunkční ventil v systému klimatizace. 
Monitorovací nástroje navíc skýtají nové 
možnosti zefektivnění provozu také 
nájemníkům jednotlivých obchodů.

Mít rád své nákupní centrum
Matti Karlsson, generální ředitel 
společnosti Sello, souhlasí – monitoring, 
řízení a optimalizace osvětlení, 
distribuce tepla a ventilace povede 
k ekonomickým výhodám jak pro celé 
Sello, tak pro jeho jednotlivé nájemníky. 
Hlavním cílem je však podle něj přimět 
lidi, aby si návštěvy tohoto nákupního 
centra oblíbili. K dosažení tohoto cíle 
je nejdůležitější zajistit, aby si všichni 
návštěvníci pobyt v centru užili a cítili 
se tam příjemně. „Spolupráce se 
společností Siemens je proto pro nás 
velmi významná. Například v roce 2015 
nám společnost Siemens pomohla stát se 
prvním nákupním centrem v Evropě, které 
získalo ekologickou platinovou certifikaci 
EB LEED,“ dodává. Tato certifikace 
potvrzuje energetickou účinnost budovy 
a její šetrnost k životnímu prostředí. 

Nákupní centrum Sello v datech
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Trvalá udržitelnost

září 2005 97 400 m² 

170 

Nákupní centrum Sello bylo 

otevřeno v únoru 2003. Kompletně 

bylo dokončeno v září 2005.

Komerční plochy centra čítají 

celkem 97 400 m² a jsou rozloženy 

ve čtyřech podlažích budovy.

V nákupním centru se nachází přes 170 obchodů včetně více než 30 

restaurací či veřejné knihovny, která denně obslouží kolem 3 000 čtenářů. 



Cloudová platforma Siemens Navigator 

je komplexní řešení pro správu a analýzu 

velkých dat v rámci managementu 

budov. Umožňuje sledování výkonnosti 

systémů budov, energetické náročnosti 

a spotřeby energie a zároveň zachovává 

nejvyšší možnou míru transparentnosti. 

Propojuje data, podnikový majetek, 

procesy a lidské zdroje a nabízí tak 

ucelený pohled na energetickou 

a provozní výkonnost celého objektu.

Siemens Navigator byl v roce 2015 

zařazen společností Verdantix, 

nezávislou výzkumnou a konzultační 

společností pro oblasti EHS, energetiky 

a udržitelnosti, mezi top 3 softwarová 

řešení pro hospodaření s energií.

Platforma Siemens Navigator
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97 400 m² 24 mil. 1.

Nejzelenější

Ročně do něj zavítá kolem 

24 milionů návštěvníků. 

V roce 2010 získalo jako první 

nákupní centrum v Evropě 

certifikaci LEED EB Gold.

V roce 2015 získalo certifikaci LEED EB Platinum a stalo se tak 

„nejzelenějším“ nákupním centrem v Evropě.



Kaleidoskop

Získejte prestižní ocenění i finanční odměnu

Společnost Siemens již více než 
20 let oceňuje nadané studenty, 
akademické osobnosti a nadšené 

vědce prestižní Cenou Wernera von 
Siemens. Svým rozsahem, výší finančních 
odměn a tradicí patří naše soutěž mezi 

nejvýznamnější nezávislé iniciativy 
tohoto druhu v České republice. Vítězné 
práce vybírají nezávislé komise složené 
z rektorů a prorektorů předních českých 
univerzit, předsedkyně Akademie věd 
a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie 

reflektují aktuální potřeby ve společnosti 
a vědě. Kromě ocenění získávájí vítězové 
také finační odměnu. Chcete se také  
stát držiteli prestižního ocenění?  
Vyberte si kategorii a přihlašte se!  
Více na www.cenasiemens.cz  

10 let s Visions

Kompletní archiv vydaných 
magazínů Visions od roku 2009 si 
můžete prohlédnout nebo stáhnout 

na adrese www.visionsmag.cz/archiv. 
Magazín Visions získal na finálovém 
večeru soutěže Lemur – Česká cena 
za Public relations 2019, kterou pořádá 
Asociace PR agentur a která hodnotí 
nejlepší tuzemské projekty v oblasti 
PR a marketingu, skvělé třetí místo 
v kategorii „Klasická firemní média“. 
Vítězem se stala publikace Motorem první 
republiky, kterou připravila společnost 
Škoda Auto.
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1. pražská mezinárodní konference  
o transformaci průmyslu, Top Hotel Praha,  
14. 11. 2019

Největší bateriové 
úložiště v Česku

Zveme vás na prestižní akci 
pořádanou společností 
Business Media CZ, na které 

vystoupí také zástupce společnosti 
Siemens ČR, která je prémiovým 
business partnerem konference.
Více na www.technickytydenik/
konference.

Vteplárně C-Energy v Plané nad Lužnicí bylo 
slavnostně uvedeno do provozu největší tuzemské 
bateriové úložiště. Má garantovaný výkon 4 MW 

a využitelnou minimální kapacitu ve výši 2,5 MWh po dobu 
10 let. Úložiště je postaveno na technologii SIESTORAGE 
(Siemens Energy Storage) od společnosti Siemens. Zahrnuje 
řídicí systémy, lithium-iontové bateriové články, rozvaděče, 
střídače/měniče, transformátory, napájení vlastní spotřeby 
a další pomocné systémy. Celé akumulační zařízení je 
umístěno ve venkovním prostředí ve třech kontejnerech. 
Unikátnost aplikace bateriového úložiště v C-Energy 
Planá spočívá zejména v jeho zapojení vedle stávajícího 
zdroje, kdy při relativně nízké kapacitě poskytuje baterie 
velký výkon, a přitom umožňuje účinně optimalizovat 
pokrývání špiček spotřeby elektrické energie zákazníků 
C-Energy a zajišťuje služby výkonové rovnováhy. 
Řídicí systém úložiště je napojen na stávající řídicí systém 
energetického zdroje C-Energy. Baterie budou dobíjeny 
jak z generátorů elektřiny, tak z fotovoltaické elektrárny 
o výkonu 520 kWp, která byla vybudována na jinak 
nevyužitelných pozemcích v areálu energetického zdroje. 
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Zelené světlo 
na Měsíci
Bylo to nesmírně odvážné, a taky neskutečně 

riskantní. Před půlstoletím, 20. července 1969, 

přistáli lidé poprvé na Měsíci. A pomohla jim 

k tomu technologie společnosti Siemens.  

Díky ní astronautům spolehlivě přinášel nezbytné 

informace magický zelený svit jejich přístrojů.

Historie

Start Apolla 11
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všech dalších aktivitách probíhajících 
v přistávacím modulu zvaném Eagle 
(Orel) i v mateřské lodi se astronauti 
mohli spolehnout, že dobře vědí, co hlásí 
jejich přístroje. Všechny panely nástrojů 
totiž osvětlovaly diody od Siemense, 
upravené pro využití ve vesmíru.

Zahanbení a strach
Na začátku kosmického věku 
Američany fackovala hanba 
a současně se začali třást strachem.
To první působily prohry 
v propagandistické válce s globálním 
soupeřem – tehdejším Sovětským svazem. 
Sověti 4. října 1957 vypustili družici, 
Sputnik-1. Létala kolem Země a vysílala 
rádiové signály, které dokládaly sovětské 
vesmírné prvenství. Šéf komunistické 
strany a sovětského státu Nikita Chruščov, 
nadšený tím, že alespoň v kosmu 
předhonil Ameriku, chtěl, aby hned 
do výročí bolševické revoluce 7. listopadu 
byla ve vesmíru další umělá družice, 
ale s živým tvorem na palubě. Hlavní 
sovětský raketový konstruktér Sergej 
Koroljov mu to nedokázal vymluvit. Úkol 
je úkol. Konstruktéři tedy smontovali 
zařízení narychlo, s malým prostorem 
pro fenku Lajku, kterou našli, když 
se toulala ulicemi Moskvy. O jejím 
návratu na Zemi nikdo neuvažoval.
Dne 3. listopadu 1957 pak vzlétl 
Sputnik-2 na oběžnou dráhu. Kvůli 
poruše termoregulace vystrašené 
zvíře zemřelo na přehřátí už asi pět 
až sedm hodin po startu. Nicméně 
Sovětský svaz tím stejně jako první 
prokázal, že živý tvor může ve vesmíru 
přežít. Američané svou první družici 
vypustili začátkem následujícího 
roku, kdy už ničím nepřekvapili.
A takhle to pokračovalo. Dne 12. dubna 

1961 startoval do vesmíru první člověk. 
Opět ze sovětského kosmodromu Bajkonur. 
Jurij Gagarin po 108 minutách letu 
přistál. Američané dokázali vypustit 
5. května Alana Sheparda k balistickému 
skoku v kabině Mercury na 15 minut. 
Další obdobný skok uskutečnil Virgil 
Grissom 21. června. Okolo Země vylétl 
až následující rok 20. února John Glenn.
A mezitím přišel do amerického Kongresu 
25. května 1961 prezident John Kennedy 
a všechny překvapil. V projevu oznámil, 
že „tento národ si může stanovit za cíl 
vyslat člověka na povrch Měsíce a dopravit 
jej bezpečně zpět na Zemi dříve, než 
uplyne toto desetiletí“. Uvážíme-li, že 
v tu chvíli žádný Američan ještě nezvládl 
ani kosmický let kolem Země (Glenna 
od toho dělilo ještě devět měsíců), bylo 
to vskutku velmi odvážné tvrzení.

Sputnik místo jaderné bomby
A proč Američanům kosmické úspěchy 
Sovětského svazu naháněly také strach? 
Družici do vesmíru musí dopravit raketa. 
Sovětský konstruktér Sergej Koroljov ji 
měl. Byla to mezikontinentální balistická 
raketa R-7, kterou vytvořil, aby ji mohli 
použít vojáci k vyslání jaderné bomby. 
Teď se hodila pro vynášení sputniků 
a v dalším vývoji se na ni dalo navázat. 
Američané vývoj raket zpočátku podcenili, 
protože jejich osvědčenou zbraní bylo 
dálkové letectvo schopné svrhnout 
jaderné bomby a k tomu měli po světě 

Michael Collins kroužící okolo Měsíce v mateřské lodi Apollo 11. Elektroluminiscenční žárovky vyvinuté 

společností Siemens osvětlovaly 

displeje a přístrojové desky magickým 

zeleným světlem, přičemž téměř 

nevyužívaly žádnou elektřinu.  

Skleněné panely v laboratoři 

Erlangen jsou potaženy speciálním 

fosforeskujícím sulfidem zinečnatým, 

který byl použit v Apollu 11.

(Credits: Siemens Historical Institute)

Nepochybně o tom slyšel každý, 
a většina to bere jako fakt – 
první slova odvysílaná z Měsíce 

na Zemi zněla: „Houstone, zde Základna 
klidu. Orel přistál,“ sdělil velitel Neil 
Armstrong. Lidé v řídicím středisku 
v texaském Houstonu si skutečně pořádně 
oddechli, že přistání v oblasti Mare 
Tranquillitatis (Moře klidu) se podařilo.
Ve skutečnosti první slova přenesená 
na Zemi už z měsíčního povrchu pronesl 
člen posádky Buzz Aldrin. Byla čistě 
technická a zněla „Contact Light“, což se 
překládá jako „Signál kontakt“ a znamená, 
že přístroje ohlásily dotek přistávacího 
modulu s povrchem Měsíce. „Zaznamenali 
jsme, že jste přistáli, Orle,“ reagovalo 
pozemské středisko. Pak teprve Neil 
Armstrong oznámil přistání. Ale znělo to 
nejlíp, tak proč to nezapsat do historie…
Jenže než všechna tato slova létala 
po rádiových vlnách vesmírem, prožili 
si astronauti skutečně napínavé chvíle. 
Místo přistání na povrchu Měsíce bylo 
vybráno i proto, že je předchozí pozorování 
popsala jako poměrně ploché a hladké, 
neboli vhodné pro přistání měsíčního 
modulu i pro výstup posádky na povrch. 
Jenže modul se vychýlil z předpokládané 
trasy. Palubní počítač, který řídil přistání 
a jehož schopnosti byly proti dnešnímu 
chytrému telefonu úplně legrační, se 
zahltil souběžnou obsluhou potkávacího 
radaru, který při sestupu vůbec nebyl 
potřebný. Počítač nezvládal výpočty a vedl 
přistávací modul na místo plné kamenů 
u velkého kráteru. Hrozila katastrofa.
Neil Armstrong přebral ruční řízení 
a navedl modul na lepší přistání. 
V nádržích sestupného stupně zbylo 
palivo na míň než půl minuty letu…
Při řízeném přistání na našem nejbližším 
vesmírném sousedovi, ale také při 
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Historie

síť vhodných leteckých základen.
Až když začali Sověti vítězit v dobývání 
kosmu, začalo být Američanům 
naplno jasné, že boj o vesmír je 
současně bojem o Zemi.
V propagační rovině jej ale USA prohrávaly 
i po troufalém Kennedyho prohlášení. 
První celý den strávený ve vesmíru 
(přesněji 25 hodin) si zapsal sovětský 
kosmonaut German Titov v srpnu 
1961. První skupinový let kosmických 
lodí uskutečnily sovětské Vostok-3 
a Vostok-4 v srpnu 1962. První ženou 
v kosmu se stala Valentina Těreškovová 
v červnu 1963. První výstup člověka 
do otevřeného vesmíru uskutečnil 
Alexej Leonov v březnu 1965…
Americká ekonomická síla, se 
kterou se Sovětský svaz navzdory 
propagandistickým heslům nemohl 
reálně srovnávat, se však nakonec přece 
jen projevila. Ale nebylo to bez rizika.

Nezabijte si svého hrdinu
Posádku lodi Apolla 11 (stejně jako 
ostatních lodí tohoto typu) tvořili tři 
astronauti. Dva – Neil Armstrong a Buzz 
Aldrin – sestoupili v přistávacím modulu 
na povrch Měsíce, zatímco Michael Collins 
kroužil v mateřské lodi Apollo 11 okolo 
něj. Collins měl smůlu, byl sice ve vesmíru 
dvakrát, ale tím, že nevstoupil na měsíční 
povrch, jeho jméno znají jen opravdoví 
fandové kosmonautiky. A nepříliš známé 
je i jeho pozdější hodnocení, že šance 
na přistání a úspěšný návrat na Zemi 
nebyly o moc lepší než 50 : 50.  
Apollo a jeho nosná raketa Saturn V 

obsahovaly asi 5 600 000 pohyblivých 
součástek. Kdyby všechny pracovaly 
se spolehlivostí na 99,9 %, dalo by se 
čekat 5 600 poruch... Jiné propočty 
jsou milosrdnější: podle nich hrozilo 
posádce Apolla 11 „pouze“ 30% 
riziko, že se nedostane domů.
Na programu Apollo pracovalo 60 tisíc 
vědců a techniků z americké kosmické 
agentury NASA a dále zaměstnanci 
celkem 20 tisíc soukromých společností, 
které fungovaly jako dodavatelé 
a subdodavatelé. Dohromady nějakých 
400 tisíc lidí. Pravděpodobnost, že 
udělají chybu, byla obrovská. NASA tedy 
zkusila i fintu: astronauti povinně chodili 
do továren, kde se vyráběly součástky 
pro vesmír, a povídali si tam s dělníky. 
Lidé z výroby si pak jasně uvědomovali, 
že když něco udělají špatně, zabijí toho 
sympaťáka, kterého osobně poznali.

Spolehlivé diody
Astronauti nicméně na Měsíci zčásti 
se štěstím, zčásti díky dobrému 
tréninku a taky díky vlastní 
inteligenci a nápaditosti všechny 
nástrahy techniky přestáli. A zvládli 
i situaci, kdy před startem modulu 
Orel z Měsíce poškodili při pohybu 
v neohrabaném skafandru plastový 
vypínač, kterým se zapínal startovací 
motor. Nahradili jej fixem na psaní.
Mezi technikou, která však astronautům 
fungovala dobře, bylo magické 
zelené osvětlení palubních přístrojů. 
Vydávaly je elektroluminiscenční diody 
vyrobené společností Siemens. Díky 
nim byly údaje na displejích přístrojů 
snadno rozpoznatelné a astronauti 
se podle nich mohli rychle orientovat 
i ve složitých podmínkách kosmického 
letu. Diody byly spolehlivé, vydržely 
fungovat mnohem déle než žárovičky, 
které se používaly dříve, a ještě 
spotřebovaly jen zlomek elektřiny.
Společnost Siemens je původně vyvinula 
pro medicínské technologie. Osm let 
zkoumali její vědci fosforeskující sulfid 

(sirník) zinečnatý. V něm se projevuje 
elektroluminiscence – jev, při němž se 
elektrická energie mění ve světlo při 
průchodu proudu vhodným materiálem. 
Když se tedy vhodné sloučeniny obsahující 
sulfid zinečnatý dostanou do střídavého 
elektrického pole, vyzařují světlo. 
Nejdříve je tedy v Siemens používali 
pro displeje lékařských přístrojů. Ale 
ukázaly se jako vhodné i pro kosmické 
aplikace v misi Apollo. Poprvé byly 
vyzkoušeny při bezpilotním letu Apolla 6. 
Obchodníci společnosti Siemens si to 
pak velice pochvalovali: fakt, že toto 
přístrojové osvětlení bylo použito při 
přistání na Měsíci, o ně podstatně 
zvedl zájem zákazníků na Zemi.
Siemens se podílel i na mnoha dalších 
kosmických misích. Již před letem 
na Měsíc oblétla americká sonda 
Mariner IV v roce 1965 kolem Marsu 
ve výšce asi 10 000 km. Získané 
fotografie a data vyslala na Zemi 
díky triodě od Siemens vyrobené 
z kompozitního materiálu z kovů 
a keramiky, která byla součástí vysílacího 
systému. Obdobně se Siemens podílel 
na výzkumu Venuše a Merkuru. Anebo 
když se v roce 1986 přiblížila k Zemi 
Halleyova kometa, které přilétá jednou 
za 76 let, její radiaci měřil na kosmické 
sondě speciální detektor od Siemens.
Vesmírných misí, na nichž se podílely či 
podílejí technologie společnosti Siemens, 
je mnoho. Ovšem první přistání lidí 
na Měsíci je ve vnímání lidstva naprosto 
jedinečné – Orel přistál a ukázal sílu 
lidského ducha i lidské techniky. 

Mezi technikou, která však astronautům fungovala dobře,  
bylo magické zelené osvětlení palubních přístrojů. Vydávaly je 
elektroluminiscenční diody vyrobené společností Siemens. 

Získané fotografie a data 

vyslala sonda Mariner IV 

na Zemi díky triodě 

od Siemens.



Hledáte malé, odolné a výkonné PC s výborným poměrem cena/výkon? Jak pro komerční, 
tak pro průmyslový segment nabízí Siemens novinku ‒ nejmenší BOX IPC (Industrial PC) 
model IPC127E. Jeho schopnost provozovat aplikace pod OS Windows 10 nebo Linux zajistí 
neomezené schopnosti využití. Toto průmyslově odolné PC poslouží například pro sběr dat, 
tisk štítků, jako čtečka čárových kódů nebo RFID. IPC127E můžete využít jako tenkého 
klienta pro komunikaci se serverem, případně jako gateway, IoT, cloud nebo EDGE řešení. 
Pro průmyslově orientované zákazníky je velkou výhodou IPC127E komunikační protokol 
Profinet a podpora TIA Portal. Můžete také použít IPC127E s vizualizací WinCC RT Advanced, 
kterou s ním zakoupíte ještě výhodněji.

Uveďte při objednávce slevový kód “AKCEPC“ a ušetříte 30 %.

siemens.cz/prumyslovepc

Akční nabídka se slevou 30 %
Průmyslový počítač SIMATIC IPC127E ‒ vysoký výkon 
v malém balení

Akce platí 
do 31. 3. 2020
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Více o letošních kategoriích na www.cenasiemens.cz

Mezi studenty, vědce a vedoucí prací 
rozdáme téměř 1 000 000 Kč.

Za doporučení vítěze odměna 10 000 Kč.

Uzávěrka je 30. 11. 2019.

Odměňujeme
chytré mozky 
Soutěž o nejlepší diplomové, 
disertační a vědecké práce.
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