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Vážení čtenáři
podzim je kromě barev a padajícího listí tradičně ve znamení významných 
veletržních událostí. Nejinak je tomu i letos. Máme již za sebou největší evropský 
strojírenský veletrh EMO a v době, kdy píši tyto řádky, jsou v plném proudu přípravy 
na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.

Hlavními tématy letošního veletrhu EMO byly opět digitalizace, internet věcí  
a propojené systémy jako základ inteligentní výroby. Někomu by se možná mohlo 
zdát, že se tato témata v poslední době příliš často opakují a že důvodem je možná 
nedostatek novinek anebo dokonce chybějící invence. Opak je ale pravdou. S každým 
novým rokem, dokonce měsícem, se objevuje nový obsah a zatím se zdá, že je v podstatě 
nevyčerpatelný. Nejinak je tomu i v našem časopise. I když se digitalizaci a všemu, 
co se skrývá pod pojmem Průmysl 4.0, věnujeme v podstatě v každém vydání, stále 
objevujeme další kontexty, přesahy, ale i konkrétní nová řešení, o kterých jsme ještě 
nepsali a o kterých jsme přesvědčeni, že budou pro vás, čtenáře, zajímavé a podnětné.

V podzimním vydání časopisu Visions, které právě držíte v rukou, jsme se pokusili 
podrobněji zpracovat témata, která sice s digitalizací průmyslu úzce souvisejí, ale 
současně mají i velký celospolečenský přesah. Na následujících stránkách se tak mj. 
podrobněji dočtete o změnách obchodních modelů, nových způsobech financování,  
o potřebě změny pohledu na management lidských zdrojů a v neposlední řadě  
i perspektivu budoucího vzdělávání.

V září jsme ale byli svědky i další velmi významné události, a tou bylo 
slavnostní otevření hned tří nových pracovišť Českého institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky (CIIRC) – Národního centra Průmyslu 4.0, Testbedu pro  
Průmysl 4.0 a evropského projektu RICAIP pro pokročilé výrobní technologie.  
Jsem hrdý na to, že právě naše společnost je jedním z hlavních partnerů Testbedu  
a také zakládajícím členem iniciativy NCP 4.0. To, aby měly české průmyslové firmy 
k dispozici nejnovější poznatky z oblasti Průmyslu 4.0 a mohly je začít co nejrychleji 
využívat v praxi, totiž chápu jako naprosto zásadní věc.

Milí čtenáři, věřím, že jste prožili klidné léto, ve kterém se našel dostatek času  
pro odpočinek a obnovu sil, a společně se tak opět můžeme pustit do práce. Pokud 
vám v ní informace obsažené v našem časopise alespoň trochu pomohou a poskytnou 
vám pozitivní motivaci, bude to pro celý náš redakční tým ta nejlepší odměna.

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

40–41 Izolovanému.ostrovu.
svědčí.moderní.
elektrická.síť

„I když se digitalizaci  
a všemu, co se skrývá 

pod pojmem Průmysl 4.0,  
věnujeme v podstatě 

v každém vydání, 
stále objevujeme další 

kontexty, přesahy,  
ale i konkrétní nová 

řešení, o kterých jsme 
ještě nepsali a o kterých 

jsme přesvědčeni, že 
budou pro vás, čtenáře, 

zajímavé a podnětné.“



Díky.147.měřicím.stanicím,.které.jsou.situovány.ve.27.evropských.zemích,.
pokrývá.European.Cooperation.for.Lightning.Detection.(EUCLID).svým.systémem.
lokalizace.blesku.oblast.celé.Evropy...
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Česká republika spadající pod regionální soustavu CELD (Central European Lightning 
Detection Network) přispívá informacemi ze svých dvou senzorů – jeden je umístěn 
u Prahy a druhý u Mohelnice. Veškeré informace ze soustavy CELD vyhodnocuje a mo-  
nitoruje společnost Siemens v německém Karlsruhe. Samotné blesky pak detekují 
speciální senzory společnosti Vaisala.Díky digitalizaci jsou informace takřka v reál-
ném čase, a to s maximální odchylkou pár vteřin od samotného výboje. Výsledkem 
jsou digitální mapy, ve kterých je výskyt blesků detailně zakreslen. Získané informa-
ce neslouží pouze meteorologickým ústavům, ale i leteckým dispečerům či výrob-
ním podnikům využívajícím citlivou elektroniku.
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Za pár let bude možná každé auto vybave-
no vestavěným „řidičem“. Lidé už pak nebu-
dou muset dělat nic víc než si objednat  
s pomocí chytrého telefonu přistavení vozi-
dla, a to je samo odveze na nádraží nebo do 
nákupního centra. Tato sdílená ekonomika 
ale pravděpodobně nepovede k omezení do-
pravy ve městech. Pokud se totiž lidé začnou 
spoléhat na sdílené samořídicí automobily  
i při cestování na větší vzdálenosti, může to 
vést k tomu, že je začnou využívat mnohem 
více než například vlaky. Důvod je ten, že ces-

tování těmito vozidly bude vždy flexibilnější 
než hromadná doprava, která se řídí jízdním 
řádem. Systémům veřejné hromadné dopra-
vy nezbude, než se začít přizpůsobovat a pře-
tvářet tak, aby plnily individuální nároky lidí 
na dopravu lépe než dnes. Dobrým krokem 
by například mohlo být zavedení samoob-
služných minibusů, které by cestujícím pokry-
ly poslední vzdálenost například od stanice 
metra k domu. V budoucnu by tato vozidla 
mohla doplnit stávající síť bezobslužných vla-
kových souprav metra. 

Řidič.do.každého.auta

Německo.zahájilo.stavbu.elektrifikované.dálnice
Odhaduje se, že se objem celosvěto-
vé dopravy mezi roky 2000 a 2050 až 
ztrojnásobí. S tím pochopitelně souvi-
sí také enormní nárůst emisí CO

2
, který 

se může do roku 2050 až zdvojnásobit. 
Veškerá řešení, postavená na převe-
dení dopravy na vodu nebo na želez-
nici, ovšem mají svá výrazná omezení. 
Nezbývá tedy než vyřešit, jak současně 
zachovat vysoce flexibilní a spolehlivou 
přepravu nákladními vozidly, a přitom 
minimalizovat její dopad na životní pro-
středí. Po Švédsku, které vybudovalo 
elektrifikovanou dálnici, tzv. eHighway, 
jako první na světě, přichází s podob-
ným projektem i Německo. Elektrickým 
vedením pro hybridní nákladní automo-
bily bude pokryt desetikilometrový úsek 
dálnice A5 mezi nákladovým prostorem 
Zeppelinheim/Cargo u frankfurtského 
letiště a překladištěm v Darmstadtu/
Weiterstadtu. Do provozu by měl být 
uveden koncem roku 2018. 

Cesta.do.hlubin.
lidského.těla
Pod názvem Kinematografická objemová technika 
vykreslování (VRT) – Cinematic Volume Rendering 
Technique – byla prezentována nová zobrazova-
cí technika, která umožňuje vytváření 3D fotorea-
listických snímků vnitřku lidského těla. Základem 
pro zpracování obrazu pomocí VRT jsou hrubá data 

získaná z počítačové tomo-
grafie (CT) nebo magnetic-
ké rezonance (MRI). Z těch se 
vytvoří 3D modely, které se, 
podobně jako ve filmu, „oživí“ 
tak, aby vypadaly co nejvíce 
realisticky. Filmoví animátoři 
dosahují tohoto efektu po-
mocí obrazové techniky stí-
nování – animované postavě 
se dodávají reálné stíny, od-
lesky světla, plasticita apod., 
jaké v daném prostředí vy-
kazují skutečné objekty. VRT 
však zachází ještě dál, poně-

vadž dokáže simulovat interakci světla také uvnitř 
objemu lidského těla. Výsledkem je fotorealistic-
ký obraz se zdánlivě reálnými okolními a světelný-
mi efekty. Lékař tak například může velmi názorně 
ukázat, jak vypadá zlomenina, a ten snadno pocho-
pí důvody a prognózy dalšího léčebného postupu. 

Foto: Radiologie im Israelitschen Krankenhaus, 
Hamburg

20 000 €
ročně uspoří za palivo 
provozovatel 40t kamionu 
s nájezdem 100 000 km

6 000 000 t CO
2
 

by se ročně ušetřilo v případě 
elektrifikace 30 % kamionové 
dopravy na německých dálnicích 
s pomocí obnovitelných zdrojů

2x 
větší účinnost 
ve srovnání s konvenčními 
spalovacími motory

>80% 
účinnost při napojení 
na elektrické vedení 90 km/h 

je maximální 
rychlost,  
kdy mohou 
kamióny 
využívat  
elektřinu 
z trolejového 
vedení

Použití hybridní 
technologie umožňuje 
předjíždění nebo jízdu 

v úsecích, kde chybí troleje

Při brždění 
se elektromobil 

zpětně dobíjí

Klíčem k úspěchu je  
„chytrý“ pantograf

0 
Díky elektrickému
pohonu nedochází
k lokálnímu
znečištění 
vzduchu

N o V I N k y
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Do.provozu.se.chystá.největší.plovoucí.větrná.farma.

Děsivé záběry z budov, které zachvátil požár 
nebo v nich hrozil výbuch, jsou noční můrou ne-
jen jejich provozovatelů, ale především jejich ná-
vštěvníků. O záchraně lidí v těchto krizových si-
tuacích rozhodují minuty. A ty je potřeba využít 
maximálně efektivně k evakuaci všech přítom-

ných. Zvládnout tento nelehký úkol pomáhá soft-
ware od společnosti Siemens. Vylepšená verze 
stávajícího softwaru pro kontrolu davu je plně au-
tomatizovaná a nejlepším pomocníkem je ve fázi 
návrhu budovy, tedy ještě před tím, než se začne 
s vlastní stavbou. Pracuje přímo s digitalizovaný-
mi plány budovy a sama si dokáže propočítat řa-
du nezávislých alternativních řešení pro různé po-
čty lidí a různé výchozí podmínky. Dokáže ale  
i počítat s tak nenadálými událostmi, jako je např. 
náhlé zablokování některých únikových cest.  
Na základě těchto analýz pak software opět zce-
la sám navrhne konkrétní změny v konstrukčních 
návrzích budovy tak, aby z ní bylo možné evakuo-
vat co nejvíce osob v co nejkratším čase.   

software,.který.
zachraňuje.lidi

Společnost Siemens představila v tomto 
roce, spolu s firmou Shell, nový prototyp 
softwaru s názvem Marine Image Proce-
ssing (Zpracování mořského snímku), s je-
hož pomocí lze z dat získaných z ultrazvuko-
vé inspekce vygenerovat 3D model vodního 
sloupce mezi dnem plavidla a dnem oceánu 
a identifikovat v něm plynové bubliny, které 
znamenají přítomnost zemního plynu. Soft-
ware je založen na algoritmech analýzy ultra-
zvukových snímků používaných společností 
Siemens Healthineers a je navržen tak, aby 
automatizoval proces vyhodnocování ult-
razvukových dat shromážděných průzkum-
nou lodí.

Až dosud bylo vyhodnocování podmořské-
ho ultrazvuku, neboli vícepaprskové echo-
-diagnostiky (MBES – Multi-beam Echo Soun-
ding), nákladné a časově náročné. Analýza 
dat sesbíraných na moři se prováděla až po 
návratu plavidla na pevninu, a navíc ručně. 
Nový software umí tato data zpracovat zcela 
automaticky, až 4x rychleji, a je vybaven ko-
rekčními nástroji, které dokážou minimalizo-
vat možné chyby způsobené např. falešnou 
detekcí stínů. Software navíc sám umí přesně 
identifikovat skutečné plynové bubliny. První 
výsledky ukazují, že s jeho pomocí lze přesně 
stanovit 95 % míst, kde dochází k úniku zem-
ního plynu z mořského dna.

hledání.podmořských.
nalezišť.zemního.plynu

Letos na podzim bude u severovýchodního Skotska uvede-
na do provozu největší plovoucí větrná farma na světě, která 
vzniká v Norsku ve spolupráci společnosti Statoil s firmou  
Siemens Gamesa. Každá z pěti 6MW větrných elektráren  
Siemens Gamesa, které jsou součástí projektu Hywind, má  
78 m dlouhou vyrovnávací podvodní část a tři kotvicí lana, 
která budou upevněna k mořskému dnu, aby držela elektrárnu 
ve svislé poloze. S celkovým předpokládaným výkonem farmy  
30 MW se projekt Hywind stane největším svého druhu na světě.

U evropských břehů najdeme mořské, tzv. offshore elek-
trárny především v Severním a Baltském moři. Jejich instala-
ce je bohužel přísně limitována hloubkou vody, která nesmí 
přesáhnout 40–50 m. Z tohoto důvodu je nelze umisťovat do 
vzdálenějších míst oceánu ani ke strmě se svažujícím břehům 
kontinentů. Právě tento problém částečně řeší technologie 
plovoucích větrných elektráren, které lze použít i v hloubkách 
několika set metrů.

258.m

325.m



Idea Průmyslu 4.0 bývá, možná kvůli své-
mu názvu, často mylně spojována pouze 
se samotnou průmyslovou výrobou – te-

dy tím, co se odehrává ve výrobních prosto-
rách. Opak jen ale pravdou. Integrovaná  
a automatizovaná výroba je pouze jednou  
z „vrstev“ vertikálně rostoucího “sendviče“, 
na jehož vrcholu začínají narůstat zcela nové 
okruhy otázek a odpovědí, mezi které pat-
ří například změny v obchodních a finanč-

ních modelech, IT bezpečnost, nové normy 
a zákony upravující např. ochranné znám-
ky a odpovědnost za škody, ale také nové 
chápání práce s lidskými zdroji či přístup ke 
vzdělání.

DIGITáLNí PODNIK POD OBLAKy
Díky rychle postupující digitalizaci se stále 

více lidských činností přesouvá do tzv. ky-
berprostoru – průmyslovou výrobu nevyjí-

8....VIsIoNs.podzim.2017
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Internet.věcí.a.služeb.
mění.náš.svět

internet věcí a služeb

standardy

Organizace a plánování
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maje. Z něho se pak vrací do reálného světa 
hotové výsledky anebo vlivy, které následně 
reálný svět obohacují či přinejmenším mě-
ní. Současně ale z něj i berou: některé úkony 
už se nevratně přesouvají do virtuální reality, 
například výroba a zkoušky prototypů. 

Podniky, které chtějí zůstat konkurence-
schopné, procházejí, anebo v nejbližší době 
budou muset projít, tzv. digitální transforma-
cí. Společnost Siemens odpovídá na tuto vý-
zvu balíčkem řešení známým jako „Digitální 
podnik“. Portfolio řešení pro Digitální podnik 
je vystavěno na čtyřech základních pilířích: 
průmyslový software a automatizace, průmy-
slová komunikace, průmyslová bezpečnost 
a služby pro průmyslové podniky. Toto port-
folio se průběžně neustále rozšiřuje a podni-
kům, které tato řešení přijaly, přináší mnoho 
konkurenčních výhod. Například vyšší flexi-
bilitu, efektivitu a kvalita, ale i zkrácení času 
uvedení výrobku na trh.

Významnou součástí tohoto digitalizačního 
procesu je rovněž přijetí cloudových tech-
nologií, které propojují reálný svět s digitál-
ním. Příkladem je cloudová platforma Mind-
Sphere, kterou společnost Siemens nedávno 
uvedla na trh. Primárně je určena pro průmy-
slový internet věcí (IoT) a otevírá řadu no-
vých možností v oblastech, jako je prediktivní 
údržba, efektivní správa dat či optimalizace 
využití zdrojů a výrobních zařízení.

PRůMySL 4.0 JAKO  
CELOSPOLEČENSKý JEV

Na technologické změny spojené s nástu-
pem čtvrté průmyslové revoluce se musejí 
připravit a adaptovat nejen samotné prů-
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myslové podniky a ekonomiky jednotli-
vých států, ale v podstatě celá společnost. 
To bylo rovněž jedním z hlavních důvodů 
vytvoření Iniciativy Průmysl 4.0, kterou 
schválila Vláda ČR na svém zasedání dne 
24. srpna 2016. Vypracovalo ji Ministerstvo 
průmyslu a obchodu s hlavním cílem „udr-
žet a posílit konkurenceschopnost České re-
publiky v době nástupu tzv. 4. průmyslové 
revoluce. Iniciativa obsahuje základní infor-
maci o nutnosti neodkladných změn vyvo-
laných nástupem 4. průmyslové revoluce 
a mapuje opatření na podporu investic, 
aplikovaného výzkumu a standardizace, 
zpracovává otázky spojené s kybernetic-
kou bezpečností, logistikou i legislativou,“ – 
zdroj: www.mpo.cz.

Že se důsledky všeobecné digitalizace  
a obrovského tempa, jakým se v současnos-
ti mění (nejen) technologie, promítnou i do 
řady dalších oblastí lidských aktivit, je více 
než zřejmé. Nejvíce se pochopitelně do-
tknou těch oborů činnosti, které s průmyslo-
vou výrobou těsně souvisejí. Máme na mysli 
změny v obchodních modelech, nové způ-
soby financování, změny v marketingových 
strategiích, nové metody řízení lidských 
zdrojů apod. Důsledky ale budou ještě mno-
hem dalekosáhlejší. Za všechny zmiňme na-
příklad tlak na změnu kvalifikace budoucích 
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pracovníků, a tím i celý vzdělávací systém, 
především v oblasti technického odborné-
ho školství.

SPOLUPRáCE NA DáLKU   
Do kyberprostoru se ale přesouvá i týmová 

práce, ze které se tak stává „spolupráce na 
dálku“. Stejně tak jako internet nezná hrani-
ce, státní příslušnost ztrácí na významu  
i v případě konkrétních, například výzkum-
ně-vývojových kooperací. Okamžité sdílení 
dat ale mění od základu práci i v rámci lo-
kálních pracovišť. V zásadě je už totiž jedno, 

jestli se spolupráce po síti odehrává mezi 
Českou republikou a Německem, nebo Pra-
hou a Brnem, či jednotlivými podlažími té-
že budovy, jak jsme to mohli názorně vidět 
v nově otevřeném Testbedu pro Průmysl 4.0 
v pražských Dejvicích.

„Stěhování“ lidstva do virtuálního prostoru 
bývá občas srovnáváno se stěhováním prvních 
zemědělců do centralizovaných osad a poz-
ději, v důsledku industrializace, se stěhová-
ním lidí do měst. Jaké důsledky to nakonec 
bude mít, lze dnes jen těžko odhadovat.  
Že ale budou velké, je více než zřejmé. 

Digitální pODnik

Příprava výroby Simulace a uvedení 
do provozu Výroba
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Jedním z nejzávažnějších problémů sou-
časné výroby je skutečnost, že projekč-
ní týmy používají jiné systémy než sa-

motná výroba. V praxi to může znamenat, že 
konstruktéři předají svoji hotovou práci lidem 
z výroby, kde se začne vytvářet plán násled-
ného zpracování, avšak pomocí softwaru, na 
který jsou sami zvyklí.  V rámci tohoto scéná-
ře, který je bohužel celkem obvyklý, pak hrozí 
ztráta synchronizace dat a vzniká prostor pro 
možná selhání a vznik chyb. 

Problémy se ale objevují i v etapě návrhu 
prostorového uspořádání výrobního provo-
zu. V současnosti se stále často pracuje pouze 
s  2D půdorysy a papírovými plány, což je ná-
ročné z hlediska času i vynaloženého úsilí.  
I když se jedná o podstatnou část celého pro-
cesu, jsou tato řešení dost nepružná a často 
se setkáváme i s tím, že se změny uspořádání 
provozu v příslušných plánech vůbec neobjeví. 
To může způsobit problémy zejména v případě 
rychle se měnících odvětví, například v oblas-
ti spotřební elektroniky, kde je nutné výrobní 
systémy neustále rozšiřovat a obnovovat. 

V návaznosti na uspořádání provozu pokra-
čují práce na zajištění výroby obvykle validací 

procesu. I zde se setkáváme s potenciálně vý-
znamnou překážkou bránící dosažení efekti-
vity. Výrobci obvykle čekají, až bude na místě 
skutečné vybavení, aby zjistili, jak bude doo-
pravdy fungovat. Nesplňuje-li pak výsledek 
jejich očekávání, bývá už pozdě hledat jiná al-
ternativní řešení. 

Vzhledem ke složitosti moderního výrobní-
ho provozu a často i nedostatečné koordina-
ci mezi jednotlivými aplikacemi a plánovací-
mi systémy může být obtížné vymezit oblasti 
nebo články ve výrobě, které zdržují celou lin-
ku. A jakmile dojde na poslední článek celého 
řetězce, samotnou výrobu, bývá často obtíž-
né změřit efektivitu a zjistit, zda realita odpo-
vídá plánům. I zde je problémem především 
komplexnost celého systému a také proble-
matické poskytování zpětné vazby z výrobní-
ho provozu.

KONCEPT DIGITáLNíHO DVOJČETE
Všechny výše zmíněné problémy pomáhá ře-

šit koncept tzv. digitálního dvojčete. Jedná se 
v podstatě o repliky již existujících anebo za-
tím pouze navržených reálných věcí ve virtuál-
ním světě. Taková dvojčata mohou být navrže-

na nejen pro konkrétní produkty, ale i pro celé 
výrobní systémy. 

Aby výrobní podniky mohly zajistit podmín-
ky pro tuto plně flexibilní výrobu, potřebují 
velké množství dat – sesbíraných v reálném 
čase a vypovídajících o tom, jaké kompo-
nenty jsou zapotřebí kde a kdy, jak zpraco-
vat ten který díl apod. Zatím jsou to ale stále 
lidé, kdo musí strojům říkat, co mají dělat. 
„Říkají“ jim to prostřednictvím řídicích kódů, 
které píší programátoři na základě simu-
lací vytvářených v PLM softwaru (Product 
Lifecycle Management).  K tomu potřebu-
jí vědět, kde je který stroj umístěn, jak jsou 
jednotlivé stroje vzájemně seskupeny anebo 
jaká je servisní historie každého z nich. Tyto 
informace musí mít programátor k dispozi-
ci ještě před tím, než je začne přeprogramo-
vávat a reorganizovat do nových konfigura-
cí. De facto je tedy potřeba spojit současné 
procesy v továrně s těmi, které zde budou 
probíhat v budoucnu. 

JAK TO VLASTNě FUNGUJE?
Pomocí softwaru NX (anebo jiných systémů 

CAD) můžeme vytvořit model výrobku a ote-
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V digitalizované strojírenské výrobě jsou lidé, systémy a zařízení propojeny s digitálním 
vláknem, které zajišťuje, že se v každé fázi procesu používají správná data. Tento vysoce 
efektivní proces výroby dílů snižuje náklady a zvyšuje výkonnost.

Digitální dvojče je přesný virtuální model skutečného 
produktu, výrobních procesů a zdrojů, který funguje  
jako jejich fyzický ekvivalent. 
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vřít jej jako 3D JT model v produktu Teamcen-
ter (Siemens PLM software). Software může 
během několika sekund vytvořit tisíce variací 
daného produktu, jako kdyby proběhla jeho 
fyzická výroba. K tomu využívá techniky zpra-
cování velkých objemů dat (tzv. big data), po-
pisy produktů, výroby a informací (PMI), kte-
ré specifikují tolerance a součásti produktu. 
Pracuje ale i se základním popisem výrobního 
procesu, aby mohl včas odhalit nebezpečí pří-
padných kolizí. 

Digitální dvojče může také zlepšit spoluprá-
ci mezi projekčními a výrobními týmy, takže 
lze lépe naplánovat další kroky a určit, jaké 
jsou k tomu zapotřebí zdroje. Pokud jde  
o prostorové uspořádání výrobního provozu, 
je možné vytvořit digitální dvojče se všemi 
detaily ohledně mechanizace, automatiza-
ce a zdrojů – a pevně je provázat s návrhem 
produktu a výrobním ekosystémem. Dojde-li 
např. ke změně produktu, vyžadující použití 
nového robotu, technici provádějící simulaci 

uvidí to, zda robot nebude vzhledem ke své 
velikosti kolidovat s jedním z pásových do-
pravníků. Technik plánující uspořádání provo-
zu pak může provést potřebnou úpravu a vy-
stavit požadavek na změnu, upozorňující ná-
kupčí na potřebu pořízení nového vybavení. 

Digitální dvojče je možné využít i ke statis-
tickému simulování a vyhodnocení plánova-
ného výrobního systému. Dokáže vyhodno-
tit, zda je lepší nasadit lidi, roboty, nebo je-
jich kombinaci. Je možné simulovat všechny 
pracovní postupy – a zjistit tak dokonce i to, 
kolik energie spotřebuje výrobní vybavení.

COPy-PASTE VýROBNí SySTéMy 
Uživatelé mohou s pomocí PLM softwaru  

a vytvořených digitálních dvojčat vyřešit prak-
ticky libovolný scénář. Například, když se pod-
nikový management rozhodne rozšířit své 
výrobní kapacity a postavit další výrobní halu, 
aby zdvojnásobil objem výroby, PLM software 
mu umožní „zkopírovat“ si stávající výrobní 
systémy a „vložit“ je do jiného prostoru. V pod-
statě lze tímto způsobem vytvořit identické 
výrobní zařízení kdekoli na světě a ihned za-
čít vyrábět se stejnou kvalitou i přesností. 

Dá se očekávat, že umělá inteligence bude  
v budoucnosti hrát v PLM stále větší roli.  
V současné době se nacházíme uprostřed 
vzrušujícího vývoje, v němž stále narůstá 
schopnost strojů učit se. Výsledkem toho je, 
že největší výzvou, jíž automatizace v součas-
né době čelí, je naučit stroje psát si samy nové 
řídicí kódy. Přestože v této situaci ještě ne-
jsme, již teď přesně víme, jak se to stane. 
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Společnost OptoTech využila software od Siemens PLM k návrhu, vývoji a optimalizaci největšího a nej-
modernějšího optického stroje na světě. Stroj se používá k výrobě vysoce přesných zrcadel dalekohledu.

V budoucnu budou výrobní linky schopny nezávisle reagovat na měnící se požadavky,  
jako je poptávka po jiném vozidle, u něhož jsou všechny díly na skladě. 



Trh se mění. Přicházejí stále chytřejší 
výrobky a spolu s tím roste složitost 
procesů ve fázi navrhování a vývoje. 

Klíčovou roli proto začínají hrát technolo-
gie, které pomáhají s integrací mechanic-
kých funkcí, elektroniky, softwaru a ovláda-
cích prvků a s využíváním nových materiálů 
a výrobních postupů s cílem dalšího zkraco-
vání celého cyklu. Cestou, jak toho co nej-
efektivněji dosáhnout, je digitalizace. 

Nové požadavky trhu a nastalé trendy  
mají pro výrobce zásadní důsledky – nutí  
je řešit dosud neznámé situace již ve fázi 
inženýringu. To obvykle znamená prodlu-

žování dodacích lhůt a vyšší rizika. Pokud 
budou chtít výrobci udržet krok s dobou, 
budou muset vzít na vědomí posun od pri-
márně mechanických zařízení k chytrým 
systémům, které v sobě spojují mechaniku, 
elektroniku, ovládací prvky a další „chytré“ 
komponenty. Ruku v ruce s tímto vývojem 
jdou i nové požadavky na funkčnost tech-
nických simulací na všech úrovních.

Dalším trendem, který ovlivňuje trh, je 
zavádění nových materiálů (zejména složi-
tých kompozitů) a nových postupů – typic-
ky aditivní výroby. Neméně významnou roli 
hraje i globalizace, díky níž je potřeba vý-

robky přizpůsobovat různým požadavkům 
jednotlivých trhů. Není proto výjimkou, že 
se jeden typ produktu musí vyrobit i v ně-
kolika variantách, které ovšem všechny mu-
sejí správně a spolehlivě fungovat.   

SPRáVA DATOVýCH úLOŽIŠť 
POD JEDNOU STŘECHOU

Spojit dohromady technická data a mo-
dely (ze simulací nebo testů), které jsou  
ve většině společností rozptýleny v několi-
ka úložištích, a vytvořit realističtější mo-
dely, pomocí nichž bude možné spolehlivě 
předvídat chování výrobků, umožňuje kon-
cept tzv. digitálních dvojčat, tedy virtuál-
ních modelů reálných objektů a procesů. 
Tyto modely by pak měly být schopny po-
krýt všechny druhy chování, které jsou  
v jednotlivých fázích procesu vývoje důleži-
té. Data z jednoho modelu lze navíc použít 
jako vstup do dalšího vývojového stupně. 
Poněvadž digitální dvojčata budou součás-
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+6,3 %
Poradenská společnost CIMdata, zaměřená na PLM 
(Product Lifecycle Management), předpovídá, že trh 
s PLM poroste do roku 2020 s ročním přírůstkem 
6,3 %, tzn., že jeho obrat dosáhne 52 mld. USD 
(oproti 38 mld. USD – obratu v roce 2015).
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tí systému internetu věcí, budou se mo-
ci postupně zdokonalovat a aktualizovat, 
poněvadž budou aktivně využívat zpětně 
získané informace o používání konkrétních 
produktů. Díky analýze a využití dat z růz-
ných zdrojů je u digitálních dvojčat možné 
provádět prediktivní inženýrskou analýzu 
(PEA – Predictive Engineering Analytics), 
která umožňuje předvídat reálné chování 
složitých výrobků a systémů během jejich 
životního cyklu. Součástí PEA jsou nástro-
je, se kterými mohou výrobci přeměnit 
tradiční ověřování návrhů na prediktivní 
proces podporující systémově řízený vý-
voj výrobků. Konečným cílem PEA je mož-
nost zavádět inovace složitých výrobků 
rychleji a s větší jistotou. Díky prediktivní-
mu inženýringu budou technické procesy 
směřovat od ověřování hotového výrobku 
k prediktivnímu rozhodování během jeho 
vývoje.

SIMULAČNí A TESTOVACí  
SOFTWARE SIMCENTER

V rámci podpory prediktivní analýzy 
uvedla společnost Siemens na trh výkon-
nou sadu simulačního a testovacího soft-
waru Simcenter. Software nabízí spojení 
funkcí pro simulace a fyzické testování  
s chytrými přehledy a analýzou dat a pomá-
há vytvářet digitální dvojčata, která s větší 
přesností předvídají funkčnost výrobků ve 
všech fázích vývojového procesu. V rámci 
tohoto portfolia také Siemens uvádí soft-
ware Simcenter 3D, což je 3D CAE řešení 
nové generace vytvořené na softwarové 
platformě NX. Díky integraci funkcí několi-
ka různých řešení je tento produkt vhodný 
pro celou řadu oborů a 3D simulací. Moduly 
Simcenter 3D pro pevnostní, tepelnou  
a průtokovou analýzu jsou navíc k dispozi-

ci v cloudovém prostředí, a to jim zajišťuje 
lepší dostupnost a flexibilitu.

Simcenter, díky své integraci s funkce-
mi správy simulací v softwaru Teamcenter, 
usnadňuje analytikům správu dat potřeb-
ných k zavádění inovací výrobků a proce-
sů. Teamcenter je světově nejpoužívanější 

PLM systém, který podporuje inovace  
a zlepšuje produktivitu díky tomu, že spo-
juje pracovníky s potřebnými znalostmi 
procesů a výrobků. 

Společnost Siemens spojuje celé portfolio 
Simcenter s Teamcenterem, aby vznikl uza-
vřený proces systémového vývoje výrob-
ků s možností úplného vysledování všeho 
– od požadavků přes návrh až po inžený-
ring. Současně chce společnost nabídnout 
zákazníkům funkce z různých oborů, pokrýt 
všechny fáze vývoje výrobku od koncepce 
přes detailní inženýring až k fyzickým tes-
tům a zachovat mezi všemi těmito fázemi 
digitální spojení. 
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  Aditivní výroba mění způsob, jakým se vý-

robky navrhují a vyrábějí. Generativní design 

umožňuje konstruktérům vytvářet zcela nové 

komponenty, které lze vyrobit pouze pomocí 

3D tisku.

Jediný integrovaný systém od firmy Siemens PLM Software dokáže například zrealizovat celou výrobu 

forem bez jakéhokoliv přerušení. Zákazníkovi přitom navíc ušetří 15 až 20 % výrobních nákladů.

  Obrábění v softwaru NX CAM umožňuje auto-

matizovat NC programování, minimalizovat lidské 

chyby a vyrábět vysoce kvalitní produkty.
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Virtuálním.autem.se.
nesvezete.a.teleportovat.
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D I g I T a L I Z a C E

Digitalizace.a.Průmysl.4.0.s.sebou.nesou.kromě.vzniku.bezpočtu.

nových.produktů.a.technologií.rovněž.zásadní.změny.v.obchodních.

modelech,.tvorbě.cen.či.způsobech.práce..Výrazně.se.též.mění.

poptávka.trhu,.na.kterou.musejí.výrobci.pružně.reagovat.. .

o.některých.z.těchto.významných.aspektů.„nové.doby“.jsme.hovořili. .

s.ředitelem.pro.digitalizaci.v.siemens.ČR.Leošem.Dvořákem.

Zákazníci dnes začínají vyžadovat vyso-
ce personifikované produkty na míru, dle 
vlastních požadavků, ale za ceny produktů 
obvyklé pro hromadnou výrobu. Jistě si do-
vedete představit, že takovéto protichůd-
né požadavky kladou na výrobce vysoké 
nároky a dostávají je pod velký tlak. Dá se 
předpokládat, že se bude tato situace ještě 
stupňovat? Nezvětšuje tedy digitalizace de 
facto rozpor mezi snahami vyrábět zákaz-
níkům na míru, ale zároveň i rychle a levně?

V těchto snahách nespatřuji žádnou větší 
kontroverzi, vždyť vezměte si, jak si dnes lidé 

T E x T: . a N D R E a . C E J N a R oVá

Disponujeme nástroji, které nám umožňují 
být flexibilními, aniž bychom zásadním 
způsobem navyšovali cenu.  

kupují automobily. Při výběru nového automo-
bilu vám pomáhají různé konfigurační systémy, 
které umožňují tisíce kombinací jeho vybavení. 
Obdobné je to i v oblasti spotřební elektroniky – 
mobilních telefonů, počítačů atd. Výrobci nám 
velmi usnadňují výběr podle toho, na co kon-
krétní zařízení potřebujeme, zda upřednostňu-
jeme design, rozměry, výkon, či nějaké další pa-
rametry. Cena je kritériem, ale nemusí být tím 
zásadním. Vše je možné i díky tomu, že máme 
k dispozici vyšší inteligenci, která je v přístrojích 
ukryta, a máme rovněž větší kapacitu a mož-
nosti pro přenos dat. Disponujeme nástroji, kte-

ré nám umožňují být flexibilními, aniž bychom 
zásadním způsobem navyšovali cenu.   

Při výrobě velkých strojů ale již do ceny vý-
razně promlouvá to, zda produkujete velké 
série identických zařízení, nebo zda se každý 
stroj musí konfigurovat podle specifických 
přání konkrétního zákazníka...?

Souhlasil bych jen z části. Vezměme si klasic-
ký soustruh z doby před 100 lety: v tom, co na 
něm šlo vyrobit, se v zásadě nelišil od těch sou-
časných. Samozřejmě nemluvím o komfortu 
obsluhy, rychlosti, přesnostech. Dnes soustruh 
můžete naprogramovat a on vše následně pro-
vede jakoby jedním úkonem. Dříve byl výrob-
ní repertoár omezený, protože jinak by výroba 
nebyla efektivní. Dnes můžeme vyrábět téměř 
cokoli. Předměty velmi složitých tvarů, kde pod-
mínkou je přitom v podstatě pouze to, aby se 
vyráběný objekt vešel do stroje. Podobné je to  
i v případě montážních linek. Dnes existují kola-
borativní roboty, které mají výměnné uchopo-
vací nástroje, díky nimž flexibilita montážních li-
nek prudce vzrostla. Tu pak ještě navyšuje mož-
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nost nasazení paralelních linek, takže můžete 
měnit velikosti produktů či přesouvat výrobu  
z jedné na druhou podle potřeby.

Zákazníci dnes navíc často požadují řešení 
celého životního cyklu výrobku. Nezačne 
ale tento trend být do jisté míry devastu-
jící pro menší a střední výrobce, kteří tato 
komplexní řešení nezvládnou? Nerozdělí 
se pole výrobců na dvě oblasti: jednu, v níž 
budou ti velcí, kteří disponují kompletním 
portfoliem potřebným pro takováto řešení, 
a druhou, v níž budou ti malí, kteří budou 
provádět jen nějaké dílčí, jednoduché úko-
ny? Nezmizí „střední vrstva“ výrobců? 

Nemyslím si to. Celý tento proces bude řízen 
z mnoha úhlů pohledu a jedním z nich bude 
i právní aspekt. Dnes je na státy vyvíjen tlak 
ohledně omezení příčin globálního oteplová-

ní, snižování uhlíkové stopy. Omezením trans-
oceánských kooperací se výrazně sníží produk-
ce CO

2
, která vzniká při dálkové přepravě zboží. 

Je tedy možné, že zákony v budoucnu neu-
možní velkým nadnárodním korporacím vyrá-
bět levně v zahraničí. Co tyto korporace udělají? 
Podpoří vznik několika malých firem ve své blíz-
kosti, kterým pomohou se zavedením určitých 
částí zmíněného řetězce, tzv. PLM (Product Life 
Cycle Management – řízení životního cyklu vý-
robku) systému, který si napojí na vlastní korpo-
rátní struktury. Tímto způsobem dosáhnou po-
měrně jednoduše toho, že budou moci veškerou 
kooperaci řídit ze své domovské centrály, a záro-
veň eliminovat přepravu na velké vzdálenosti.

Malé firmy, které budou mít vlastní řešení, si 
pořídí tu část PLM, která jim umožní se napojit 
na své stěžejní dodavatele a odběratele. V mno-
ha případech zřejmě půjde o smluvní subdo-
dávky, kdy si firma bude udržovat svou firemní 
doménovou znalost pomocí externích koopera-
cí. Hodně bude záležet především na rozšíření 
a nasazení moderních technologií, které dnes 
nejsou lacinou záležitostí, avšak hromadným 
nasazením se tyto technologie výrazně zlev-
ní. Asi si ještě pamatujeme, kolik stály první PC, 
mobilní telefony či plazmové televize.  

  
Předpokládám, že díky těmto novým pod-
mínkám lze očekávat i podstatné změny 

obchodních modelů. Začne se třeba obcho-

dovat s prací v kyberprostoru? Nepřenese 
se nakonec obchod do virtuálního prosto-
ru a nezačne se obchodovat i s virtuálními 
modely?

To je zajímavá myšlenka. Dnes je při výrobě 
podstatné to, že víte, jak váš produkt funguje. 
Nedovedu si představit, že by v současné době 
mohly vznikat firmy schopné vyrábět virtuální 
dvojčata na jakékoli téma, aniž by měly dosta-
tečnou znalost toho, jak ten či onen výrobek, 
technologie či proces pracují. Specificky toto 
platí třeba v případech, kdy řešíme se zákazní-
ky prediktivní údržbu, tzn. chování stroje  
v budoucnu, odhadování jeho funkčnosti na 
základě stavu momentálního. Je pravděpo-
dobné, že objem a využití virtualizace pro-
duktů a procesů (Digitální dvojče) bude dále 
narůstat – je to jeden z principů Průmyslu 4.0. 
Do jaké míry se však tvorba digitálních dvoj-

čat může oddělit od fyzické výroby a nakolik 
bude možno ji zajišťovat subdodavatelsky bez 
doménové znalosti, to zatím nedokážu odhad-
nout. 

Podobná otázka by se dala položit i na bu-
doucí tvorbu cen. Například cena obrábě-
cího stroje se skládá z velkého množství 
položek; nebude v budoucnu tvořit pod-
statnou část této ceny práce ve virtuálním 
prostoru, a samotná fyzická výroba se sta-
ne jen jejím nepodstatným zlomkem?

Uvědomme si, že dobré obráběcí stroje ne-
vyrábí mnoho firem na světě. V případě, že 
takováto firma má „velkou porci“ know-how, 
bude mít virtualizace značnou cenu. Není to-
tiž asi na světě mnoho firem, které dokážou 
vyrobit obráběcí stroj pracující s přesností na 
desetitisícinu milimetru. Pokud tedy techno-
logická znalost firmy není dostatečně hlubo-
ká, aby bylo možné hovořit o její exkluzivitě, 
jedná se o běžnou komoditu, která se vyro-
bí tam, kde to půjde nejlevněji – pokud to 
ovšem nebude upraveno zákonem, jak jsem 
uvedl výše. 

Nezpůsobí masové šíření tzv. digitálních 
dvojčat produktů nakonec to, že kamenné 
prodejny, showroomy či veletrhy začnou 
ztrácet smysl? Vždyť již dnes dokážeme  
v počítači naprosto přesně nasimulovat ne-

jen to, jak stroj bude vypadat, ale i to, jak 
se bude chovat v reálné výrobě apod. 

Odpovím obecněji: čtvrtá průmyslová  
revoluce není revoluce v pravém smyslu slova 
– je to evoluční proces spjatý i například  
s generační výměnou. Minimálně 10 až 15 
let bude trvat, než budeme mít pracovní sílu, 
která bude schopna naprosto rutinně použí-
vat dnešní moderní technologie ve výrobě. 
Tím myslím to, že lidé již o starších technolo-
giích nebudou téměř vědět a nebudou je ve 
výrobě vůbec hledat. Vyvstávají však otázky: 
Jak připravit novou generaci? Které technolo-
gie zaniknou? O kterých již ve školách neučit? 
Nahradí 3D tisk třískové obrábění? Do jaké 
míry? To je dnes těžké říci. Bude záležet na 
tom, kdy a jak nové technologie zlevní. Prav-
děpodobně k tomu dojde, nebude to však 
změna skoková.  

Lidé z generace Y mají stále menší chuť vě-
ci vlastnit, ale jsou ochotni je sdílet. Jako 
příklad lze uvést carsharing či bikesharing. 
Nebudou tedy tito lidé v budoucnu sdílet  
i výrobní stroje? Výroba se totiž pravděpo-
dobně bude měnit tak rychle, že se nikomu 
nevyplatí investovat miliony do velkého 
obráběcího centra, když má v určitou chvíli 
jednu menší zakázku a další bude mít až za 
delší dobu.

Je třeba připomenout, že tuto změnu má-
me v prvním kole již za sebou, tou byl totiž 
vznik e-governmentu. IT sektor tak touto 
změnou prošel někdy před 15 lety. Dnes již 
lidé do bank příliš nechodí, mnoho věcí je 
možno vyřídit prostřednictvím mobilního 
telefonu nebo počítače. Například soustruh 
či jiná výrobní zařízení takto však většinově 
ovládat nelze. 

Carsharing funguje především proto, že 
máme výkonné počítačové sledovací systé-
my. U průmyslových technologií to půjde ta-
ké, protože již dnes třeba letecké společnos-
ti od výrobců odebírají motory na principu 
hodinového provozu. Odeberou motor, a ten 
je financován na základě odlétaných hodin. 
Kupují si tedy letovou hodinu. Letecký mo-
tor je velmi komplikovaný stroj, který je vy-
baven mnoha senzory, jež vysílají signály o je-
ho stavu přímo servisnímu centru výrobce. 

V oblasti průmyslových technologií k to-
mu dojde také, již dnes například existuje 
financování EPC (Energy Performance Con-
tract), které spočívá v tom, že dodáte do bu-
dovy technologie a vlastník budovy za ně platí 
z úspor, které tyto technologie přinesou. Proč 
by tento model nemohl fungovat také v prů-
myslu? Technologický cyklus se totiž neustále 
zrychluje, takže lze očekávat, že způsoby fi-
nancování na výše uvedených principech  
se rozšíří i do dalších oblastí.

Čtvrtá průmyslová revoluce není revoluce  
v pravém smyslu slova – je to evoluční proces 
spjatý i například s generační výměnou
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Objevují se nové způsoby práce – sdílená 
práce na dálku, práce pro více firem najed-
nou; podaří se tento vývoj sladit s ochra-
nou duševního vlastnictví? 

Je třeba si položit otázku, kdo je za konkrét-
ní úkony zodpovědný. Máme-li virtuální část 
výrobního cyklu, pak se ptejme, kdo všechno 
se na něm podílel. Učiní-li fyzický systém na 
základě virtuálního výstupu něco špatně, kdo 
za to nese odpovědnost, pokud se tvůrci vir-
tuálního a fyzického systému nacházejí v růz-
ných zemích, v různých právních prostředích? 

Domnívám se, že to je zejména otázka vý-
početního výkonu, aby se všechny fyzické 
výrobní segmenty daly řídit z jednoho vir-
tuálního centra. Zde je před námi ještě vel-
ké množství práce. S postupující globalizací 
a i například příchodem velkých nadnárod-
ních vývojových programů se však již poda-
řilo mnoho otázek v oblasti duševního vlast-
nictví zodpovědět a zákonně upravit. Existují 
i důmyslné konsorciální smlouvy, které velmi 
přesně upravují, jak se bude zacházet s du-

ševním vlastnictvím – vstupním a vyvinutým. 
To se již děje a bude se dále rozvíjet. Pokud je 
tedy dnes zaměstnanec nositelem nějakého 
know-how, tak již většinou v dané firmě má  
k pracovní smlouvě doložku, která upravuje 
poskytování práv případnému novému za-
městnavateli. Pokud se jedná o práva souvise-
jící s patentem, tak ta jsou již ošetřena samot-
ným patentem. Nemyslím si tedy, že toto je 
něco zásadně nového.

Nelze opominout problematiku kyberne-
tické bezpečnosti...

Ano, to je naprosto klíčová oblast a bude 
stále důležitější. Čím sofistikovanější budou 
virtuální klony výroby – protože i virtuální 
dvojče může mít i určitou hloubku, tzn. detail-
ní popis celé výrobní linky –, tím významnější 
samozřejmě tato ochrana bude.  

Nadnárodní firmy musejí velmi intenzivně 
pociťovat rozdíl mezi virtuální sférou a fy-
zickým světem se všemi jeho obtížemi při 

manipulaci s výrobky, cly, převody měn, 
byrokracií...

Evropská unie je celně-monetární aliancí 
s mnoha výjimkami a volným pohybem osob. 
Státy si uvědomují, že zjednodušení fyzického 
koloběhu je důležité, ale teritoriální záležitosti 
většinou převládají. Všichni hegemoni typu EU, 
USA, Číny nebo Japonska se snaží chránit si svůj 
trh, i když tu máme centrální obchodní organi-
zaci WTO, která v těchto věcech dělá celosvě-
tového arbitra. Zda nárůst virtuálních činností 
bude omezovat svět fyzický, je otázkou. Velké 
firmy si budou umět vymezit svůj „prostor na 
slunci“, takže pokud zjistí, že určitá pravidla vir-
tuálního světa jsou těmi fyzickými omezována, 
tak vyvolají jednání. Fyzický svět se vyvíjí poma-
leji, ale mění se také. Některé fyzické systémy 
fungují rychleji než jiné, v závislosti na politic-
kých, demografických a dalších poměrech. 

Takže skončím, jak jsem začal: Virtuálním  
autem se nesvezete a teleportovat se zatím  
neumíme. 
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KANDIDáTI ČEKAJí NA SíTI

Lidé prý tráví vzájemnou komunikací  
a vzájemným sdílením osobních informa-
cí více než 30 hodin měsíčně a téměř třetinu 
veškerého času stráveného na internetu vě-
nují sociálním sítím. Všichni tito lidé za sebou 
zanechávají výraznou digitální stopu, která 
obsahuje stále více informací z osobního  

i profesionálního života. Pro personalistu 
pak není nic snazšího než s pomocí vhod-
ných nástrojů aktivně vyhledávat vhodné 
kandidáty na pozice, které je aktuálně po-
třeba obsadit, a ty aktivně oslovovat. 

Volných pracovních míst je v současnos-
ti hodně, vhodných kandidátů naopak ne-
dostatek. A nezdá se, že by se tato situace 
měla v nejbližší budoucnosti výrazně změ-

nit. S trochou nadsázky lze tedy říct, že 
budoucí uchazeči o práci již nebudou mu-
set sami dělat v podstatě nic, jen udržovat 
a zdokonalovat své osobní i profesní profily 
na sociálních sítích a čekat na tu nejzajíma-
vější nabídku. Z druhé strany, personalis-
té si už brzy nevystačí s reklamou a klasic-
kými výběrovými řízeními, do kterých se 
uchazeči sami hlásí. Oblast HR je tedy další 
v pořadí, která musí počítat se zásadními 
změnami.

LOAJALITA VS. FLEXIBILITA
Doba, kdy člověk nastoupil hned po škole 

do fabriky a zůstal v ní s jistou mírou kariér-
ního postupu až do důchodu, jsou také zřej-
mě nenávratně pryč. Současní mladí lidé 
toho chtějí poznat co nevíce, nechtějí se 
dlouhodobě vázat a plánování na několik 
let dopředu je pro většinu z nich nepocho-
pitelné a nepřijatelné. Nelze se jim divit. 
Vyrůstali již v době, kdy se v podstatě vše 
mění tak rychle a tak zásadně, že předví-
dat, co bude za pár let, je již de facto ne-
možné. Dobře už vědí, že úspěšným dnes 
může být jen ten, kdo je vysoce flexibilní.

Častá fluktuace zaměstnanců je ale pro 
firmy nevýhodná. Trvalá zaškolování no-
vých lidí a ztráty způsobené investicemi 
do jednotlivců, kteří se nakonec neosvěd-
čí, stojí každého zaměstnavatele obrovské 
množství času, peněz i energie. Firmy se 
proto již dnes začínají předhánět v tom, co 
svým lidem nabídnou, aby je motivovaly 
nejen k nástupu, ale především k tomu, aby 
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Zaměstnanost.4.0
Jak.čtvrtá.průmyslová.revoluce.změnila.způsob.
práce.a.požadavky.na.zaměstnance

Vladimír Kulla, ředitel vývojového centra  
Corporate Technology v ČR

„Dnešní rychlá digitální doba klade úplně nové požadavky  
na zaměstnance. Samotné odborné vzdělání je nevyhnutným 
základem, ale samo o sobě už dávno nestačí, protože to, co se 
naučili ve škole nebo získali praxí v zaměstnání, se neustále 
mění, doplňuje a vzniká. Takže se zaměřujeme zejména na 
lidi se schopností rychle se učit, s otevřenou myslí, schopné 
argumentovat a neustále zpochybňovat ‚status quo‘.  
Jejich osobnost a tzv. soft-skills jsou daleko důležitější.  
Např. expertem s autoritou je zejména ten, kdo dokáže 
zpracovat enormní množství komplexních informací  
a rychle, jednoduše, bez vlastního ega je předat dál kolegům  
a týmu, což je podstatné a důležité. Vzhledem ke komplexnosti 
úkolů je mentoring, koučink a agilní týmová spolupráce  
pro špičkový vývoj a výzkum naprostá nezbytnost.“

L I D s k é . Z D R o J E



u nich setrvali co nejdéle. Zatímco v minu-
lých desetiletích byla pro většinu zaměst-
nanců hlavní motivací výše platu, zaměst-
nanecké benefity, délka dovolené, případ-
ně služební byt, dnes už se pomalu stává 
nejdůležitějším perspektiva kariérního růs-
tu a pracovní podmínky. Těmi nejžádaněj-
šími jsou dnes možnost práce z domova, 
časová flexibilita a nově možnost pracovat 
pro více zaměstnavatelů současně.

ŠKOLy BUDOU UČIT, JAK SE UČIT    
Zbývá ještě se zamyslet nad tím, ja-

ké vzdělání budou lidé nejvíce potřebo-
vat, aby o ně byl na pracovním trhu zájem. 
Možná překvapivě to bude spíše bez nad-
míry úzce zaměřených odborných znalos-
tí. Ve Finsku se již začíná testovat koncept 
vzdělávání, který již od základní školy klade 
důraz na flexibilitu, adaptabilitu a kreativi-
tu. Samozřejmě s důrazem na znalost zá-
kladních principů matematiky, fyziky, che-
mie a biologie. Významnou součástí těch-
to nových „osnov“ je nově i psychologie  
a sociologie. Škola bude klást důraz na roz-
voj emoční inteligence, na efektivní komu-
nikaci, na sebeřízení, budování funkčních 
vztahů a odpovědnost za vlastní život.

Jaký je důvod takto radikální změny po-
hledu na hodnotu a obsah vzdělání? Přede-
vším je to rychlost vývoje, kterému v sou-
časnosti podléhají všechny sféry lidského 
života. Školský systém není schopen, a ze 
své podstaty ani nemůže být, reagovat tak 
rychle, jak by bylo potřeba. Dále, vzhledem 
k dnešním téměř neomezeným možnostem 
okamžitého přístupu k v podstatě jakým-
koliv informacím, již není potřeba, aby je 
lidi uchovávali „v hlavě“. Vzhledem k jejich 
množství a komplexitě to už navíc i přestá-
vá být možné. Podstatným se proto dnes 

stává to, jak člověk umí s těmito informa-
cemi nakládat a využít je nejen pro svoji 
práci, ale především pro práci celého týmu, 
jehož je součástí. Samostatný odborník, je-
hož znalosti by byly nenahraditelné, a kte-
rý funguje jen sám za sebe, se tedy již brzy 
stane „vyhynulým druhem“.    

 NEBOJME SE ROBOTů
Čtvrtá průmyslová revoluce je nerozlučně 

spjata s masovým nástupem automatizace  
a robotizace. Strojů se však lidé odjakživa 
báli, poněvadž si mysleli, že jim vezmou prá-
ci. Tyto obavy můžeme občas zaslechnout  
i dnes. Historie ale potvrzuje, že se téměř ni-
kdy nepotvrdily. Stroje mění způsob práce, 
ale určitě ji neberou lidem. Je samozřejmě 
pravda, že některé pracovní pozice s jejich 

nástupem zaniknou, ale současně mnoho 
nových díky nim vznikne. Nejinak tomu bu-
de i teď. Jak říká Joe Kaeser, generální ředi-
tel koncernu Siemens: „Je pravda, že digitál-
ní výroba ruší řadu dělnických profesí. Stále 
více rutinních, opakujících se montážních 
úkolů převezmou stroje. Ve stejném okamži-
ku, kdy některé pozice zmizí, nové se ote-
vřou v jiných částech továrny. Tento trend  
již dnes v mnoha směrech dobře ilustruje 
Německo. Němečtí výrobci v současnos-
ti využívají třikrát více robotů než společ-
nosti ve Spojených státech amerických, 
avšak současně stále zaměstnávají více 
lidí ve výrobě, než je tomu v USA. Vzhle-
dem k velikosti našich ekonomik je němec-
ká výrobní pracovní síla dvojnásobná než 
v Americe. 
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Joe Kaeser, generální ředitel koncernu Siemens

„Čtvrtá průmyslová revoluce nikdy nestavěla lidi 
s roboty do role ‚buď – nebo‘. Vždy se jednalo 
o spojení talentů obou. Nakonec, vždyť je to 
konvergence umělé a lidské inteligence, která  
umožní výrobcům v 21. století dospět do nové éry  
z hlediska rychlosti, flexibility, účinnosti a konek-
tivity. Stroje mají schopnost shromažďovat věci 
rychleji, než by kdy dokázal člověk, lidé ale naopak 
disponují analytickými znalostmi, odbornými 
zkušenostmi a cennými vědomostmi, jež jsou 
nezbytné k řešení problémů a optimalizaci práce  
ve výrobních podnicích.“



MindSphere propojuje reálný a digitální 
svět a coby otevřená platforma jako služba 
(PaaS) poskytuje bohatý ekosystém umož-
ňující výrobcům strojních zařízení i jejich 
koncovým uživatelům vytvářet nové aplika-
ce nebo je vylepšovat. Platforma tak výraz-
ně podporuje digitální transformaci průmy-
slových firem bez ohledu na to, o jaké od-
větví se jedná. Otevírá nové možnosti  
v oblastech, jako je prediktivní údržba, 
efektivní správa dat či optimalizace využití 
zdrojů a výrobních zařízení.

Potenciál této platformy demonstroval 
Siemens během nedávného strojírenské-
ho veletrhu EMO v Hannoveru, kde propo-

jil přes 240 vystavených obráběcích strojů 
a součástek od 140 výrobců, Stalo se tak 
prostřednictvím aplikace Manage MyMachi-
nes fungující v rámci MindSphere. Některé 
firmy, jako třeba Heller, dokonce předsta-
vily vlastní nové služby a prodejní postupy 
vycházející z možností, které MindSphere 
skýtá.

MindSphere dokáže integrovat data z ce-
lého životního cyklu produktu – od prvot-
ního návrhu přes realizaci a distribuci až 
po následný provozní servis. Je plodem 
vzešlým z rozsáhlých a dlouholetých zku-
šeností společnosti Siemens s propojová-
ním hardwaru a softwaru – ať již se jedná  

o průmyslovou automatizaci, řízení želez-
niční či silniční dopravy, nebo decentrali-
zované energetické systémy. To vše jsou 
značně komplexní systémy, které se sklá-
dají z prvků reálného a digitálního světa  
a často vytvářejí tzv. kritickou infrastruk-
turu. Jejich správa a schopnost předcházet 
kolizním situacím jsou tudíž pro dlouhodo-
bý provoz klíčové. 

NA OSVěDČENýCH ZáKLADECH
Infrastruktura MindSphere je založena  

na osvědčených platformách SAP HANA  
a OPC UA. SAP HANA je dobře známá clou-
dová otevřená platforma jako služba (PaaS) 
poskytující komplexní databázové kapa-
city a aplikační služby. OPC UA je komuni-
kační protokol usnadňující interoperabilitu 
v oblasti automatizace a řídicích systémů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o systém ote-
vřený různým komunikačním standardům, 
je možné ukládat do něj data ze zařízení 
různých výrobců.

Pro jednoduché a bezpečné připojení  
k Mind Sphere je k dispozici široká škála prvků 
MindConnect. Tyto prvky jsou softwarová  
a/nebo hardwarová řešení, která umožňují 
plug-and-play konektivitu a sběr relevantních 
dat. Jako příklady uveďme sběr údajů z energe-
tických měřidel, vlakových souprav nebo klima-
tizačních zařízení ve stanovených intervalech. 
Velkou předností MindConnect je i to, že při-
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Podle.údajů.světového.ekonomického.fóra.bylo.v.loňském.roce.k.internetu.připojeno..
8.miliard.nejrůznějších.zařízení..Do.roku.2030.by.jich.měl.být.až.jeden.bilion..Rodící.se.
internet.věcí.(IoT).skýtá.řadu.příležitostí,.které.jsou.v.mnoha.směrech.zatím.spíše.jen.
tušené..Rýsují.se.například.celé.nové.obchodní.modely,.které.se.některé.firmy.již.dnes.
pokoušejí.uvádět.do.praxe..Významnou.součástí.tohoto.digitalizačního.proudu.je. .
i.platforma.Mindsphere,.s.níž.v.nedávné.době.přišel.na.trh.siemens..Jedná.se.o.otevřenou.
cloudovou.platformu,.která.je.určena.pro.průmyslový.IoT..

T E x T: . P E T R . J E C h o R T

Brána.do.digitální.sféry...........průmyslové.výroby

  Na nedávném strojírenském veletrhu 

EMO v Hannoveru představila společnost  

Siemens cloudovou IoT platformu Mind-

Sphere v celé škále rozličných konfigurací.

a U T o M a T I Z a C E
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Brána.do.digitální.sféry...........průmyslové.výroby

pojení lze vytvořit za méně než 15 minut 
a za plného provozu. To umožňuje firmám 
velmi rychle a levně začít dodávat procesní 
data do systému. Navíc k tomu není zapo-
třebí žádných zvláštních programovacích 
dovedností.

Uvedení Mindsphere do provozu a násled-
ná obsluha jsou velmi jednoduché a neza-
berou mnoho času. V první fázi se připojí 
konektorový box ke stroji či jeho periferní-
mu zařízení. Poté se musejí nakonfigurovat 
data a spustit vizualizační analyzátor. Ná-
sledně se spustí monitoring požadovaných 
parametrů daného výrobního zařízení.

Základem softwarového portfolia je Digi-
tal Enterprise Suite od Siemens PLM Soft-
ware. Jedná se o komplexní soubor soft-
warově založených systémů, který pokrývá 
veškeré požadavky od produktového desig-

nu přes plánování a výrobu až po poprodej-
ní služby.

SPEKTRUM APLIKACí SE ROZRůSTá
Systém MindSphere nabízí obsáhlou šká-

lu aplikací – MindApps – pro velmi různé 
oblasti použití. Výhodou je to, že tyto ap-
likace mohu vytvářet jak vývojáři samotné 
společnosti Siemens, tak výrobci zařízení 
nebo jejich koncoví uživatelé. K již dostup-

ným aplikacím patří již zmíněná Manage  
MyMachines, dále pak například Fleet Mana-
ger či Visual Analyzer. Tyto aplikace umož-
ňují pohodlně připojit stroje k platformě 
MindSphere, nakonfigurovat je, načíst data 
a přehledně je vizualizovat pro následnou 
analytickou práci. V brzké době bude do 
provozu uveden i MindSphere App Store, 
který nabídne celou řadu dalších zajíma-
vých aplikací. 

Možnosti.a.přínosy.Mindsphere.ve.4.klíčových.oblastech:

• rychlé a snadné připojení reálných objektů k digitálnímu světu
• vytvoření silného ekosystému s otevřenou platformou jako službou (PaaS)
• speciální průmyslové aplikace a digitální služby
• možnost vytvořit efektivní inovační proces se zapojením tzv. digitálních dvojčat



U čení se děje v zásadě třemi způsoby. 
Dochází k učení se prostřednictvím 
paměti (např. vybavování si určitých 

faktů), prostřednictvím dovedností (např. 
házení míčem) a prostřednictvím abstrakce 
(např. vyvozování souboru pravidel na zákla-
dě pozorování). Počítače, které jsou již sku-
tečnými mistry v prvním způsobu učení se, 
se nyní snaží dosáhnout dokonalosti rovněž 
v dalších dvou způsobech, jak se učit.

UMěNí PŘEDPOVíDAT
Co tyto trendy vypovídají o budoucnosti? 

Poněvadž všechna čidla a snímače se neu-
stále zmenšují, zlevňují a jsou schopny plnit 
stále víc funkcí, lokálně i v sítích máme  
k dispozici stále více a více dat. Tuto záplavu 
dat je ale nutné inteligentně analyzovat pro-

střednictvím učících se systémů, které „vě-
dí“, jak vzájemně propojené stroje a systé-
my fungují a které senzory a měřicí techniku 
máme zapojit, abychom získali přístup k těm 
datům, která opravdu potřebujeme. Tento 
tzv. internet věcí zásadně mění nejen prů-
mysl, ale také celou infrastrukturu. Příkla-
dem jsou dopravní kontrolní systémy, které 
vzájemně propojují jednotlivá vozidla a ta 
dále spojují s řídicím centrem. Nebo auto-
nomní průmyslová zařízení a chytré budovy.

SENN, KTERý SE NEZDá
Společnost Siemens vyvinula simulační 

prostředí pro neuronové sítě (SENN),  
s jehož pomocí lze nalézt odpovědi na řa-
du otázek. SENN například umí předpoví-
dat ceny surovin. Ve dvou ze tří případů 
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schopnost.učit.se.je.hlavním.předpokladem.k.dosažení.autonomie..Proto.začali.výzkumníci.
ze.společnosti.siemens.pracovat.na.vývoji.znalostních.sítí.založených.na.simulaci.
činnosti.neuronů.a.jejich.synapsí.během.učení..Tyto.sítě.lze.využít.k.zobecnění.informací.
prostřednictvím.identifikace.asociací.mezi.výjimečně.komplexními.prostředími,.jako.
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T E x T: . a N D R E a . C E J N a R oVá

Společnost Siemens vyvi-

nula simulační prostředí 

pro neuronové sítě (SENN), 

s jehož pomocí lze nalézt 

odpovědi na řadu otázek, 

například předpovídat ceny 

surovin.

Budou.mít.stroje.intuici........jako.lidé?

a U T o M a T I Z a C E



umí software bezchybně předpovědět ce-
ny elektrické energie na příštích 20 dní – 
včetně nejlepšího dne k nákupu elektřiny. 
Siemens využívá tuto metodu k nákupu 
levného proudu od r. 2005. S touto tech-
nikou lze ale rovněž předpovídat množství 
obnovitelné energie, kterou bude potře-
ba dodat do sítě, nebo přesně stanovo-
vat úroveň znečištění vzduchu ve velkých 
městech na několik dní dopředu. 

Jiným příkladem je automatická adapta-
ce větrných turbín na proměnlivé větrné 
podmínky a aktuální předpověď počasí, 

aby se co nejvíce zvýšila efektivita výro-
by elektřiny. Relevantní parametry, jaký-
mi jsou směr a síla větru, teplota vzduchu, 
proud, napětí a vibrace velkých komponent, 
jako jsou generátory a lopatky generátorů, 
snímají čidla umístěná uvnitř i vně větrné 
elektrárny. Nový samoučící se systém by pak 
měl být schopen tato data nejen analyzovat 
a vizua lizovat, ale současně je i autonomně 
interpretovat a automaticky podle nich kali-
brovat příslušné parametry turbíny.

HLUBOKé STROJOVé UČENí   
Hluboké učení se stalo novým trendem 

strojového učení. Tyto techniky využíva-
jí 100 000 nebo i více simulovaných neu-
ronů a 10 milionů simulovaných synapsí – 
to jsou počty, které lámou všechny před-
chozí rekordy na poli umělé inteligence. 
Díky mnohavrstevnaté struktuře moder-
ních umělých neuronových sítí, kde kaž-
dá hladina odpovídá jiné úrovni abstrakce 
objektu, který se má učit, lze očekávat, že 
techniky hlubokého učení umožní rozvoj 
nových aplikací pro automatizované roz-
poznávání obrazu. Vzájemným propoje-
ním těchto hladin získáváme data, která 
jsou mnohem detailnější než u dřívějších 
typů neuronových sítí. V současné době 
se pracuje na matematických modelech 
znalostních sítí, které zahrnují až 10 milio-
nů objektů. V rámci tohoto modelu pak  
lze vytvořit asi 1014 možných předpovědí 
o vztazích mezi těmito objekty, což odpo-
vídá přibližně počtu synapsí v dospělém 
lidském mozku.

Takové znalostní sítě lze například vyu-
žívat v průmyslu jako most mezi veřejně 
přístupným internetem a interním infor-
mačním systémem velkých firem. S pomo-
cí učících se strojních zařízení se očekává, 
že v budoucnu budou oba tyto systémy 
schopny vzájemně si předávat informace 
a z nich vyvozovat obecné závěry. Vylep-
ší se tedy výběr relevantních informací, 
které si systémy budou moci vzájemně 
vyměňovat a jeden druhého tak obohaco-

vat. Výrobní společnosti by mohly využí-
vat takto získané informace k významné 
optimalizaci procesů plánování a rozho-
dování, například těch, které se týkají ří-
zení dodavatelského řetězce. 
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    Milníkem v historii strojového 

učení je systém AlphaGo od Googlu. 

Byl navržen tak, aby zvládl velice 

složitou deskovou hru Go, která má 

prakticky neomezený počet mož-

ných pozic. V březnu 2016 dosáhl 

AlphaGo převratného úspěchu, když 

opakovaně porazil nejlepšího světo-

vého hráče Go Leeho Sedola.  

Optimalizaci provozu větrných turbín s pomocí adaptivního softwaru se věnuje výzkumný tým 

Volkmara Sterzinga z divize Siemens Corporate Technology. Jeho dalším cílem je vyvinout samo-

optimalizační paroplynovou turbínu.  

Takové znalostní 
sítě lze například 
využívat v průmyslu 
jako most mezi 
veřejně přístupným 
internetem a interním 
informačním 
systémem velkých 
firem. 

Budou.mít.stroje.intuici........jako.lidé?



Český institut informatiky, ro-
botiky a kybernetiky byl za-
ložen 1. července 2013 jako 

vysokoškolský ústav ČVUT  
v Praze. Jeho hlavním posláním je 
integrace výzkumu a vzdělávání  
v oblasti informatiky, realizované-
ho nejen v rámci ČVUT, ale i dalších 
mimopražských výzkumně-vzdělá-
vacích center, s aktivitami podobně 
zaměřených pracovišť v zahraničí.    

Spektrum výzkumného zájmu 
CIIRCu je velmi široké. Zahrnuje au-
tomatické řízení a optimalizaci, ro-
botiku, umělou inteligenci, počíta-
čovou grafiku, počítačové vidění  
a strojové učení, návrh softwaro-
vých systémů a výpočetních pro-
středků, návrh rozhodovacích a dia-  
gnostických systémů a jejich ap-
likace v medicíně, distribuované 
systémy rozhodování, průmyslovou 
diagnostiku, telematiku i návrh uži-
vatelsky příjemných a výhodných 
řešení pro občany a obyvatele (včet-
ně smart homes a smart cities).

TESTBED PRO PRůMySL 4.0
ústřední vizí Testbedu pro Prů-

mysl 4.0 je propojení softwaro-

vých nástrojů pro správu životního 
cyklu výrobku (PLM) a výrobních 
zařízení (3D tiskárny, dopravníky, 
roboty a obráběcí stroje) do jed-
noho celku. Ten bude představo-
vat menší výrobní linku a umožní 
českým podnikům nasazovat  
a ověřovat postupy Průmyslu 4.0, 
aby se mohly připravit a napláno-
vat jejich zavedení do své reálné 
průmyslové výroby. Testbed bude 
vybaven moderními technologie-
mi z robotiky, automatizace, obrá-
bění a informačních technologií, 
které se blíží hranici současných 
technologických možností průmy-
slové výroby a které skýtají velký 
potenciál pro budoucí výzkum.

Testbed představuje naprosto 
unikátní koncept zkušební výrob-
ní linky, která díky variabilitě stro-
jů, robotů a softwarových nástro-
jů včetně kombinace rozšířené  
i virtuální reality umožní testovat 
postupy Průmyslu 4.0 před jejich 
zavedením do reálné průmyslové 
výroby. Testbed bude postupně 
vybavován moderními technolo-
giemi, které se blíží hranici součas-
ných technologických možností,  
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Generální ředitel skupiny Siemens  
Česká republika Eduard Palíšek:  
Jsem přesvědčen o tom, že Národní 
centrum pro Průmysl 4.0 i dnes otevřený 
Testbed výrazně přispějí k tomu, aby 
měly české průmyslové firmy k dispozici 
nejnovější poznatky z této oblasti a 
mohly je co nejrychleji využít v praxi. 

Na.začátku.září.t..r..zahájily.na.Českém.institutu.informatiky,.robotiky.a.kybernetiky.(CIIRC).
ČVUT.svoji.činnost.hned.tři.nová.pracoviště.–.Národní.centrum.Průmyslu.4.0,.Testbed.pro.
Průmysl.4.0.a.evropský.projekt.RICaIP.pro.pokročilé.výrobní.technologie...

U D á L o s T I



a po plném dokončení se tak stane 
prvním svého druhu v Evropě.

NáRODNí CENTRUM  
PRůMySLU 4.0

Hlavním cílem NCP 4.0 je šíření 
osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení 
úzké spolupráce akademické a prů-
myslové sféry NCP 4.0 a je přiroze-
ně navázáno na projekty realizo-
vané v Testbedu pro Průmysl 4.0. 
Centrum, jehož rozšíření se plánu-
je i na brněnské VUT, by mělo pře-
devším přispívat k zavádění princi-
pů Průmyslu 4.0 v České republice, 
obzvláště do malých a středních 
podniků. 

Hlavními zakládajícími členy  
a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou 
kromě ČVUT také VUT Brno, spo-
lečnosti Siemens, Škoda Auto, 
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hos-
podářská komora ČR, Středočeské 
inovační centrum a Jihomoravské 
inovační centrum. Centrum volně 
sdružuje akademické a výzkumné 
instituce s průmyslovými firmami 
a profesními organizacemi. Zaměří 
se na sdílení informací o technolo-
gických řešeních a dopadu techno-
logického pokroku na společnost, 
bude organizovat semináře, konfe-

rence a workshopy popularizační-
ho i vědecky zaměřeného charak-
teru. NCP4.0 bude též poskytovat 
stanoviska k zásadním technolo-
gickým, výzkumným a organizač-
ním záležitostem týkajícím se ob-
lasti Průmyslu 4.0 v ČR.

Podle slov rektora ČVUT prof. 
Petr Konvalinky je založení Národ-
ního centra Průmyslu 4.0 „dalším 
významným krokem k naplňování 
poslání Českého institutu informa-
tiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – 
sdružovat výzkumný potenciál vy-
sokých škol a průmyslu k naplňová-
ní potřeb českého hospodářství“.

NADNáRODNí CENTRUM 
RICAIP

Žádná z výše uvedených aktivit 
by nikdy nepřinesla kýžené výsled-
ky, kdyby zůstala omezena v rámci 
jednoho státu. Proto zahájil CIIRC 
ČVUT ve spolupráci s VUT Brno  
a předními německými výzkum-
nými organizacemi DFKI a ZeMA 
prestižní evropský projekt RICAIP, 
který má za cíl funkčně propojit 
testbedy v ČR a Německu a polo-
žit základy vůbec první evropské 
výzkumné infrastruktury v oblasti 
pokročilé distribuované výroby. 

PROPOJENí AKADEMICKéHO  
VýZKUMU S PRAXí

Koncept Průmyslu 4.0 vznikl 
před pár lety v Německu s poslá-
ním řešit situaci, kterou způsobila 
čtvrtá průmyslová revoluce, která 
právě probíhá. Stále se rozšiřující 
komunikace mezi stroji, tzv. M2M, 
produkuje obrovské množství dat, 
které je potřeba průběžně zpraco-
vávat a vyhodnocovat. V těchto 
datech se totiž ukrývá hodnota, 
která je základem konkurence-
schopnosti. Podniky, které si chtě-
jí udržet svou konkurenceschop-
nost a postavení na trhu, proto 
musejí urychleně začít podnikat 
kroky vedoucí k plné digitalizaci.

Podle slov generálního ředitele 
skupiny Siemens Česká republika 
Eduarda Palíška je z tohoto pohle-
du velmi důležité prolnutí akade-
mického výzkumu a praxe reál-
ných výrobních podniků. A právě 
Národní Centrum Průmyslu 4.0  
a vznikající Testbed jsou průnikem 
tří množin – mají sloužit vědecké-
mu výzkumu, výuce studentů  
a komerčním projektům malých  
a středních podniků působících 
na českém trhu, které si budou 
chtít otestovat nové technologie 

před nasazením do praxe. Z toho-
to důvodu se společnost Siemens 
aktivně podílí na vzniku Národní-
ho centra Průmyslu 4.0 a budová-
ní Testbedu pro Průmysl 4.0. 

„Ekonomická prosperita České 
republiky je založena na průmy-
slu; jeho konkurenceschopnost 
závisí na inovacích, efektivitě  
a schopnosti reagovat na nastu-
pující trend digitalizace. Jsem pře-
svědčen o tom, že Národní centrum 
pro Průmysl 4.0 i dnes otevřený 
Testbed výrazně přispějí k to mu,  
aby měly české průmyslové firmy  
k dispozici nejnovější poznatky  
z této oblasti a mohly je co nej-
rychleji využít v praxi. Společnost 
Siemens je připravena i prostřed-
nictvím těchto organizací poskyt-
nout podnikům, které chtějí ob-
jevit svět digitalizace, tu nejlepší 
podporu,” dodává Eduard Palíšek.

A v neposlední řadě, díky mezi-
národní spolupráci ve výzkumu  
a vývoji, budou moci podniky 
lépe držet krok s rozvojem vy-
spělých výrobních společností 
a aktivně se zapojovat do doda-
vatelsko-odběratelských řetězců 
globálních výrobců, či se prosazo-
vat s inovativními produkty u kon-
cových zákazníků. 
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Nápad vybudovat v Praze v rámci ČVUT 
první český Testbed vznikl na základě 
spolupráce ředitele Českého institutu 

robotiky a kybernetiky (CIIRC) profesora Vladi-
míra Maříka a jeho německého kolegy profe-
sora Wolfganga Wahlstera z Institutu pro umě-
lou inteligenci v Saarbrueckenu (DFKI), který 
je duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0  
v Německu. Profesor Mařík je hlavním propa-
gátorem myšlenky Průmysl 4.0 v České repub-
lice a vedoucím týmu, který připravoval vládní 
iniciativu Průmysl 4.0. Cílem obou institucí je 
právě budování testbedů a jejich vzájemné 
propojení.

V Německu již nějaké testbedy fungují?  
Jaká je tam situace?

Ano, několik laboratoří je např. na univerzitách 
v Saarbrueckenu, Aachenu, Stuttgartu a dalších. 
Budování testbedů je plně v kontextu rozvíjení 
myšlenky Průmyslu 4.0. Zaměřují se na různé ob-
lasti, některé jsou vyloženě experimentální, jiné 
se více přibližují průmyslové výrobě. Společným 
prvkem je snaha zkoumat nové možnosti a me-
tody, jak reálně použít principy Průmyslu 4.0.

Pro koho je vlastně Testbed určen?

Testbed bude sloužit vědeckému výzkumu, 
výuce studentů a soukromým firmám pro 

testování nových technologií před nasaze-
ním v praxi. Zkoumáme nové směry vývoje 
digitálních technologií a snažíme se s nimi 
seznámit odbornou veřejnost a uvádět je do 
praxe.

Jak je laboratoř velká?

Testbed se rozkládá ve dvou podlažích. V pří-
zemní je instalována výrobní linka s dopravní-
kem a robotem KUKA spolupracujícím s člově-
kem, v suterénní laboratoři jsou velké roboty  
a obráběcí centra. Obě části linky jsou propo-
jeny a vzájemně spolu komunikují prostřednic-
tvím sítě Profinet.
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Spodní část laboratoře se však více profi-
luje na operace obrábění a kromě robotů se 
specializuje na obráběcí stroje, jejich mode-
lování, diagnostiku a optimální řízení. Hor-
ní část laboratoře se zaměřuje především na 
operace montáže, adaptivní rekonfigurace 
strojů, autonomní roboty a spolupráci robo-
tů s člověkem. Obě laboratoře jsou zapojeny 
do systému správy životního cyklu výrobku 
a mohou navzájem pracovat například jako 
subdodavatelé v dodavatelském řetězci kon-
cového výrobce.

Jedním z hlavních partnerů Testbedu na 
CIIRC a také zakládajícím členem iniciati-
vy Národní centrum Průmyslu 4.0 je spo-
lečnost Siemens. Proč jste si ke spolupráci 
vybrali právě tuto firmu?

Společnost Siemens pokrývá svými nástro-
ji většinu oblastí, které Průmysl 4.0 zasa-
huje. Jednou z důležitých věcí jsou produk-
ty PLM Software a jejich nástroje pro návrh 
produktu, simulace na různých úrovních, 
generování dat pro výrobu, příprava výrob-
ního postupu, samotná příprava a simulace 
technologie.

Dále je zde široké portfolio řešení pro au-
tomatizaci výroby z rodiny řídicích systémů 
Simatic a jejich propojení se simulačními 
prostředky. Simulaci lze díky tomu řídit pří-
mo z PLC systémů a kombinovat ji s reálný-
mi prvky. Všechno přitom funguje perfektně 

dohromady díky vzájemné propojitelnosti  
a integraci dílčích komponent. V takovéto ší-
ři záběru řešení a nástrojů nemá Siemens na 
trhu konkurenci. Navíc je právem považován 
za lídra na poli inovací a vizionáře v dalším 
vývoji konceptu Průmyslu 4.0.

Jaké komponenty Siemens v Testbedu  
používáte?

Hlavním řídicím systémem je PLC Simatic 
S7-1518, do linky jsou ale kvůli modulari-
tě zapojeny i menší řídicí systémy Simatic 
S7-1512, které ovládají jednotlivá připoje-
ná zařízení. Pro vizualizaci používáme HMI 
dotykové panely. Pro obrábění používáme 
Sinumerik nejen s tradičními obráběcími 
stroji, ale také s obráběcími roboty. Pro ko-
munikaci používáme Profinet, k dispozici je 
také protokol OPC UA pro budoucí rozšiřo-
vání o další řídicí systémy. Samozřejmostí 
je použití softwarových nástrojů Teamcen-
ter, Tecnomatix, NX, TIA Portal, Informa-
tion Server a dalších. Velký důraz klademe 
na využití diagnostických prostředků, ať  
už se jedná o diagnostiku komunikace Pro-
finet, diagnostiku samotných zařízení nebo 
sledování provozních podmínek strojů, tzv. 
condition monitoring. Do budoucna uvažu-
jeme o zařazení například lineárních samo-
statně řiditelných pohonů Sinamics a zave-
dení nástrojů Simatic IT pro řízení a optima-
lizaci výroby.

Kam podle vás směřuje vývoj českého prů-
myslu? Čekají nás velké změny?

Podle mého názoru lze čekat stále zřetel-
nější nástup digitalizace na různých stupních 
hodnotového řetězce výrobku a stále výraz-
nější podíl strojů při vykonávání monotónní 
práce. Stále více se budou projevovat prvky 
umělé inteligence ať už v oblasti rozpoznává-
ní a zpracování obrazu, vyhodnocování pro-
vozních dat, nebo v oblasti různých expert-
ních systémů podporujících rozhodování.

Automobilový průmysl si nejspíše zachová 
svou vůdčí pozici, ostatně už nyní je v mnoha 
oblastech lídrem digitalizace a inovací. Kromě 
toho můžeme očekávat větší podíl robotizace 
a autonomního zpracování v takových činnos-
tech, kde dosud převládala manuální práce.

Co vidíte jako hlavní oblast, které by se čes-
ké průmyslové podniky měly více věnovat?

Obrovský, zatím nevyužitý potenciál vidím 
ve sběru a následné analýze dat získaných  
z výroby. Pomocí speciálně vytvořených algo-
ritmů nebo matematických modelů lze odha-
lit mnoho důležitých informací a zlepšit třeba 
včasnou diagnostiku hrozících poruchových 
stavů a naplánovat odstávku nebo servis stro-
je dřív, než dojde k poškození dílu. Stejně tak 
je velký potenciál v digitalizaci jednotlivých 
stupňů hodnotového řetězce a v postupném 
zavádění digitálního dvojčete výrobku a vý-
robního procesu. 
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Pod podobným tlakem ovšem nebyla pouze 
ŠKODA, ale také všechny další značky v koncer-
nu. Každá z nich hledala vlastní cestu, jak tento 
problém řešit. Cílem bylo zefektivnění a zrych-
lení plánovacího procesu, optimalizace výroby. 
Impulz pro inovaci tehdy přišel od všech vedou-
cích plánování značek, kteří hledali univerzální 
systémy a synergie v oblasti jejich využití. Snažili 
se zavést první softwarové nástroje pro pláno-
vání a cesta digitální továrny jim to umožnila. 
Mimochodem, na těchto zkušenostech stavíme 
dodnes. Robert Stiffel, který stál u zrodu digitál-
ní továrny ve ŠKODA AUTO, se nyní stal vedou-
cím útvaru digitalizace pro oblast výroby.

Můžete stručně vysvětlit základní principy 
a komponenty digitální továrny? 

Základní schéma digitální továrny vychází  
z plánovací praxe – plánovač si vezme produkt, 
přiřadí k němu díl a proces, následně prostřed-
nictvím softwaru modeluje výrobní linku a navr-
huje optimální řešení. Tím se významně zjedno-
dušuje jeho práce, velkou část činností přebírá 
systém, do kterého jsou předávány znalosti spe-
cialistů a odborníků. Systém se neustále rozvíjí, 
stejně jako jeho uživatelé, zrychluje se a zpřes-

ňuje. Jedná se o proces učení, který není uzavře-
ný a dokončený. Stejný princip zdokonalování vi-
díme také v nejnovějších technologických řeše-
ních, včetně konceptu „digitálního dvojčete“.

Jaká konkrétní řešení (nejen) od společnos-
ti Siemens váš systém využívá? 

Na produktech Siemens je postaven celý sys-
tém plánování v oblasti svařoven. Počínaje zá-
kladním plánováním v Process Designer přes 
optimalizaci a spolupráci robotů a kinematiku 
v Process Simulate až po plánování materiálo-
vých toků a propojení zásobníků v Plant Simu-
lation. Ve výrobě klademe velký důraz na er-
gonomii a za tímto účelem používáme Process 
Simulate Jack. V plánování výroby komponen-
tů nalezeme další systém NX. Momentálně 
testujeme možné plošné nasazení Teamcenter 
for Manufactoring (TCM). 

Samozřejmě, výroba ŠKODA AUTO nestojí 
pouze na produktech Siemens. I díky nim  
a dalším konkurenčním řešením jsme schopni 
zvládnout velké množství simultánně pláno-
vaných produktů, náběhů a změn. Tato řešení 
představují jeden ze základních stavebních ka-
menů našeho úspěchu.

Pracuje na pozici vedoucího Plánování 
značky v oblasti výroby a logistiky ŠKODA  
AUTO. Jiří Drbout absolvoval Technickou 
univerzitu v Liberci. Jeho studijní a pro-
fesní kariéra navazuje na rodinnou tradi-
ci. Patří k již třetí generaci škodováků úz-

ce spjatých s výrobou a značkou ŠKODA 
AUTO. Do společnosti nastoupil před více 
než dvaceti lety jako projektant v útva-
ru Plánování lakoven ihned po ukončení 
studia. Postupně se vypracoval z místa 
koordinátora a vedoucího útvaru na po-
zici vedoucího Řízení značky v oblasti vý-
roby a logistiky (nářaďovna, průmyslové 
inženýrství, servis výroby). Nyní zastává 
strategickou pozici vedoucího Plánování 
značky výroby ŠKODA AUTO. V jeho kom-
petenci je hodnocení a realizace všech 
investičních projektů v oblasti výroby 
vozů, výroby komponentů a infrastruktu-
ry nejen tuzemských, ale i zahraničních 
výrobních závodů značky ŠKODA AUTO, 
výrobně-technické ovlivňování produk-
tů v rané fázi přípravy všech produktů 
značky, globální zajištění dosažení cí-
lů investic a spotřebovaných časů pro 
všechny projekty výroby vozů značky  
ŠKODA AUTO.

Ing..Jiří.Drbout

Na základě vytvořeného plánu proběh-

ne v Process Simulate rozestavění díl-

čích komponent a zpracování finálního 

modelu svařovací linky.

Jaká je historie projektu digitální továrny 
společnosti ŠKODA AUTO?

První kroky k zavedení digitální továrny sa-
hají do období těsně po sametové revoluci.  
V roce 1990 ŠKODA vyráběla pouze jeden, 
všem známý model Favorit. Plánování výroby 
mělo minimální systémovou podporu, základní 
nástroje představovaly klasická tužka a papír. 

Po privatizaci německým koncernem 
Volkswagen Group se začalo rozšiřovat 
produktové portfolio. V roce 1996 ŠKODA 
uvedla na trh OCTAVII, která měla tehdy 
dvanáct typů karoserií, zatímco nyní je to 
pouze u tohoto modelu 288 typů, čtyřia-
dvacetkrát více! V roce 2001 následoval 
SUPERB, jehož výrobu jsme plánovali se 
stejným personálem. Abychom byli schop-
ni splnit termíny náběhu nových produktů 
a zvládnout již zmíněnou rostoucí komple-
xitu jednotlivých modelů, bylo nutné najít 
nástroje, jež by nám to umožnily. 
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Přinášejí nám rychlost, efektivitu, spolehli-
vost a eliminaci chyb už v pilotní fázi projektů. 
Zároveň i přesah ke standardizaci a systémové 
integraci, které jsou základem Průmyslu 4.0. 

Je projekt digitální továrny ŠKODA AUTO 
něčím výjimečným oproti ostatním světo-
vým automobilkám?

Projekt digitální továrny představuje trend, 
který lze nyní spatřovat ve všech automobil-
kách. Různé značky pracují s rozličnými proce-
sy a nástroji, ale bezesporu všechny světové 
automobilky se snaží být špičkami i v oblasti 
digitalizace plánování a výroby. 

Čím je ŠKODA AUTO skutečně výjimečná, 
jsou lidé. Tým digitální továrny u nás tvoří 
mladí lidé se start-upovým myšlením, kte-
ří mají přístup k nejnovějším technologiím. 
Jsou v denním bezprostředním kontaktu  
s kolegy v koncernu a dalšími značkami,  
neustále se profesně zdokonalují a vyhledá-
vají příležitosti pro inovace. Posledním  
zajímavým příkladem z digitální továrny 
ŠKODAje testování komponenty pro virtuál-
ní realitu v Process Simulate, které probíhá 
ve spolupráci se Siemens Israel za podpory  
Siemens ČR. 

Když popustíte uzdu fantazii, jak si myslí-
te, že bude vypadat automobilka budouc-
nosti? Jak a co se v ní bude vyrábět? 

Výroba aut se zásadně změní. Již brzy ji vý-
znamně ovlivní přechod ze spalovacích mo-
torů na nové formy pohonů. Tato změna bu-
de mít dosah nejen na výrobu ŠKODA AUTO, 
ale i na naše dodavatele. Nemluvě o dalších 
změnách, které přinesou nové technologie, 
výrobní postupy a nové produkty.

Doufám ale, že se v automobilce budouc-
nosti budou, kromě jiného, stále vyrábět 
auta (úsměv). A že se nebude jednat pou-
ze o továrny bez světel (angl. lights out 
factory), ale místa, kde bude v symbióze 
spolupracovat člověk a stroj. Lze předpo-
kládat, že rutinní práci plánovačů v oblasti 
výroby převezmou inteligentní technolo-
gie, obsluha bude muset v práci víc použí-
vat tvořivé myšlení a kreativitu, přizpůso-
bovat se stále častějším změnám a praco-
vat s nejnovějšími technologiemi. To vše 
klade vyšší nároky nejen na zaměstnance 
a zaměstnavatele, ale i na celý vzdělávací 
systém. Není pochyb, že digitální transfor-
mací projde nejen naše automobilka, ale 
celá společnost. 

Virtuální.realita..
bez.hranic.–.inovace.
z.Izraele.pro.výrobu.
ŠkoDa.aUTo

V.rámci.spolupráce.výroby.ŠkoDa..

aUTo.a.siemens.Israel.probíhá.tes-

tování.inovované.verze.programu.

Process.simulate..Původní.verze.pro-

gramu.Process.simulate.byla.rozšíře-

na.o.komponentu.pro.rozhraní.mezi.

klasickým.prostředím.a.virtuální.

realitou..Díky.ní.se.lze.v.prostředí.

virtuální.reality.pohybovat,.měřit.

vzdálenost,.spouštět.simulaci..

a.ovládat.například.polohu.robotu.

nebo.jiných.výrobních.zařízení.

Jako.pilotní.projekt.pro.testování.

byl.vybrán.proces.simulace.svařova-

cí.linky,.zahrnující.plánování.nové-

ho.pracoviště.od.přípravy.a.návrhu.

až.po.finální.simulaci.provozu..Na.

základě.vytvořeného.plánu.proběh-

ne.hrubé.rozmístění.základních.ob-

jektů,.kterými.jsou.zjednodušené.

modely.částí.svařovací.linky..Po.ro-

zestavění.dílčích.komponentů.sva-

řovací.linky.v.plánu.jsou.základní.

objekty.nahrazeny.finálními.mode-

ly.a.doplněny.o.modely.manuálních.

pracovišť.pro.pracovníky.svařovny..

Následuje.propojení.dílčích.objektů.

řídicím.signálem,.díky.kterému.do-

kážou.vzájemně.komunikovat,.a.tak.

může.proběhnout.detailní.simulace.

s.přesnými.pohyby.robotů..Poslední.

část.simulace.představuje.její.zobra-

zení.ve.virtuální.realitě..Pracovníko-

vi.plánování.je.umožněno.vstoupit.do.

modelu,.pohybovat.se.ve.virtuálním.

prostředí,.ověřit.správné.naplánování.

budoucího.výrobního.procesu.a.odha-

lit.potenciální.problémy.ještě.před.re-

alizací.výrobní.svařovací.linky.
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Připravuje se společnost ŠKODA AUTO  
nějak na tuto „novou budoucnost“? 

Pokud chceme obstát v globálním konku-
renčním boji, musíme na změny souvisejí-
cí s digitalizací a Průmyslem 4.0 reagovat, 
zavádět inovativní řešení, připravovat  
a vzdělávat své zaměstnance. Sledujeme 
nejnovější trendy, analyzujeme je a vyvíjí-
me nová řešení odpovídající budoucím po-
třebám trhu.

Vybudovat a řídit inteligentní továrnu ne-
znamená používat pouze nejnovější stroje. 
Vnímáme stále významnější roli softwaru, 
schopnost pracovat s informacemi a vy-
tvářet nové obchodní příležitosti. Hledáme 
inspiraci doma i v zahraničí, nebojíme se 
inovovat a reálně transformovat své podni-
kání. A to jak ve výrobě, tak při vývoji pro-
duktu nebo pilotování nových obchodních 
modelů, jako je například car-sharing. 

Auto nyní neprodává pouze design a tech-
nické parametry, ale i poskytované, přede-
vším digitální, služby. Snažíme se být nej-
lepší i na tomto poli. Uchopit digitalizaci 
jako proces, který můžeme aktivně utvářet 
tak, abychom minimalizovali rizika a maxi-
malizovali šance. A samozřejmě klást neu-
stále důraz na kvalitu, spolehlivost a trvale 
udržitelný rozvoj.

Stejně jako ostatní výrobci i vy se zcela 
jistě potýkáte s nedostatkem kvalifikova-
ných pracovních sil. Přináší v tomto smě-

ru postupující robotizace a automatizace 
hmatatelné výhody? 

Ano, v posledních letech je na domácím 
trhu nedostatek lidí s technickým vzdělá-
ním a tento problém se neustále prohlubu-
je. Zároveň díky postupující robotizaci, au-
tomatizaci a digitalizaci dochází k transfor-
maci stávajících profesí. Na tomto místě 
je důležité zdůraznit, že cí lem není nahra-
dit lidi stroji, ale najít způsob, jak techno-
logie co nejlépe použít ke zlepšení práce 
lidí. Všichni se musí připravit na to, že ne-
ustálé změny budou v budoucnu běžné. 
Změny přijdou; buď je přijmeme a využi-
jeme je pro vlastní rozvoj a úspěch, nebo 
nás postupně vytlačí z trhu.

Digitalizace je šancí, kterou nesmíme pro-
marnit. Výrobní závody budou vyžadovat 
zejména specialisty s technickým vzdělá-
váním, kteří jsou schopni rychle reagovat, 
učit se a vymýšlet nové postupy. Pro vzdě-
lávání kvalitních průmyslových specialistů 
budoucnosti je klíčová nejen osobní moti-
vace, ale také výuka na vysokých školách  
a spolupráce s podniky. Ani zde výroba 
ŠKODA AUTO nespí. Kromě tradiční spolu-
práce s vysokými školami a praktikantských 
pobytů studentů ve výrobě nově podporu-
jeme i vznik Testbedu pro Průmysl 4.0 při 
CIIRC ČVUT, výuku inovativních předmětů 
zaměřených na využití digitálních technolo-
gií při plánování výroby, design thinking pro 
IoT a nové industriální obchodní modely. 
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ŠKODA AUTO je lídrem v oblasti testování a nasazování moderních technologií do průmyslové výroby. Na fotografii je realizační tým Testbedu pro Průmysl 4.0 při ote-

vření Národního centra Průmyslu 4.0. 



K valita vzduchu, který dýcháme, má zá-
sadní dopad na naše zdraví i produkti-
vitu. Se znečištěným ovzduším v ulicích 

bojují velkoměsta již řadu let. Naší pozornosti 
však tak trochu uniká, že ani většina dnešních 
budov svým uživatelům nenabízí optimální 
podmínky. Americká Agentura ochrany život-
ního prostředí (EPA) dokonce tvrdí, že běžné 
prostředí v budovách je dvakrát až pětkrát to-
xičtější než prostředí venkovní. Mohou za to 
nedostatečná ventilace, výpary z koberců, le-
pidel, barev či nábytku, ozon vznikají činností 
řady běžných spotřebičů nebo přílišná vlhkost, 

ve které se daří nejrůznějším řasám a plísním.
Trend přitom není pozitivní. Poslední léta se 

nesou ve znamení snižování energetické ná-
ročnosti budov. Zateplujeme je, utěsňujeme 
a izolujeme od venkovního prostředí. Pokud 
ruku v ruce s tím nejdou také investice do 
adekvátní vzduchotechniky, kvalitě vnitřního 
prostředí to rozhodně nepřidá. Podle Světo-
vé zdravotnické organizace (WHO) se tak více 
než polovina obyvatel vyspělého světa setká-
vá se Syndromem nezdravých budov (SBS). 
Mezi jeho symptomy patří například boles-
ti hlavy, podráždění očí, nosu nebo krku, ale 

i kožní onemocnění nebo celkové zdravotní 
problémy.

VAŠI EXPERTI POTŘEBUJí KySLíK
Investice do zdravého prostředí na pracovi-

šti se přitom firmám vyplatí. A nejde jen o eli-
minaci negativních dopadů Syndromu nezdra-
vých budov. Například studie Ushi Satish  
z roku 2012 zkoumala souvislost mezi úrovní 
CO

2
 v ovzduší a lidskou produktivitou. Testo-

vaná skupina studentů vykazovala i při nená-
ročných úkolech 1,5x lepší výsledky, pokud 
hladina CO

2
 v místnosti klesla z 2 500 ppm  
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Schematické znázornění ukazuje významný nárůst výkonu lidí, který lze dosáhnout snížením vnitřní koncentrace CO
2
 z 2 500 ppm na 1 000 ppm. Efekt demonstruje 

faktor 1,5 pro nízkou úroveň angažovanosti (vlevo), který se zvyšuje se až na hodnotu 10 pro vysokou úroveň angažovanosti (vpravo).



na 1 000 ppm. Když došlo na náročná rozho-
dování a úkoly, při nichž bylo nutné převzít ini-
ciativu, vedli si studenti na čerstvém vzduchu 
dokonce desetkrát lépe. Vydýchaný vzduch  
v zasedací místnosti nebo špatně ventilova-
né kanceláři aktivitě a produktivitě prostě ne-
svědčí. Zázraky tam od svého týmu nečekejte.

Další studie (Anice C Lowen, 2007) zase pou-
kázala na fakt, že suchý vzduch prodlužuje ži-
votnost virů a napomáhá tak přenosu virových 
onemocnění. Vysoušení vzduchu je přitom 
klasickým neduhem běžných topných systé-
mů. Budovy se pak stávají naprosto ideálním 
místem pro šíření sezónních chřipek se všemi 
jejich zdravotními, provozními i ekonomický-
mi dopady. Suchý vzduch krom toho nesvěd-
čí alergikům a lidem s respiračními choroba-
mi. Mimochodem, věděli jste, že už každé 
druhé školní dítě vykazuje citlivost na jeden 
nebo více alergenů (White Book on Allergy 
2011-2012, WHO)?

Nebezpečným zdravotním rizikem je i jemný 
prach, který kromě vyvolávání nepříjemných 
pocitů v oblasti očí, nosu a hrtanu zvyšuje ri-
ziko vzniku rakoviny. A to i v nízkých koncent-
racích. S prachem dnes bojují prakticky všech-
na velkoměsta. Kupříkladu v Milánu dosahují 
průměrné hodnoty koncentrace prachu  
v ovzduší každý druhý měsíc úrovně, která je 
kategorizována jako nezdravá. V Paříži museli 
vloni přistoupit k omezení dopravy, aby zne-
čištění zkrotili. V Pekingu je již „čistý vzduch“ 
na pracovišti vnímám jako důležitý zaměst-
nanecký benefit a chlubí se jím i dobré hote-
ly. A v Japonsku se čistička vzduchu stala běž-

ným vybavením domova. Vlastní ji tu už 60 % 
městských domácností.

TERMOSTAT JIŽ NESTAČí
Vliv na naši kondici a výkonnost však ne-

má jen kvalita vzduchu, ale například i světlo. 
Studie (Tokura, 1999) prokázala, že přirozené 
změny světla v průběhu dne snižují riziko vzni-
ku depresí, zlepšují náladu, dodávají energii  
a zvyšují pozornost. Tam, kde není možné za-
jistit přirozené osvětlení, proto přicházejí na 
řadu osvětlovací systémy imitující změny tep-
loty světla od svítání do večera.

Klasické „udržování tepelné pohody“ zkrát-
ka nestačí. Zajištění optimálních podmínek  
v rozsáhlých komerčních objektech je mno-
hem komplexnější úkol. Dnešní automatizač-
ní systémy si s ním však umějí dobře pora-
dit a nemusí to být vůbec na úkor energetic-

ké efektivity budovy. Právě naopak. Systémy 
díky síti senzorů monitorují celkovou kvali-
tu ovzduší v jednotlivých zónách a upravují 
výkon ventilace, topení a klimatizace podle 
skutečné potřeby. Zajišťují tak vždy správnou 
teplotu, ideální vlhkost a dostatečný obsah 
kyslíku. Přitom zamezují plýtvání. Vzduch 
přiváděný zvenčí je v rekuperačních jednot-
kách předehříván nebo chlazen odpadním 
vzduchem, a dříve než vstoupí do vnitřního 
prostředí, je čištěn jemnými HEPA filtry od 
prachu a aerosolových částic. Systém může 
pracovat i se stavem venkovního prostředí  
a předpovědí počasí. Panuje venku smogová 
situace? Pak je lepší větrání omezit, spokojit 
se s mírně vyšší koncentrací CO

2
 a intenzivně 

vyvětrat až v noci nebo po blížícím se ode-
znění inverze. Přichází studená fronta? Pak je 
dobré se na ni připravit. 
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Místa, kde trávíme čas, ovlivňují náš život – a v dnešní 

době tráví lidé téměř 90 % času v budovách – nejen 

doma, ale hlavně v kancelářích, výrobních halách, 

školách, nemocnicích apod. Cílem společnosti Siemens 

je vytvořit z nich takové prostředí, ve kterém se lidé 

mohou cítit bezpečně a pohodlně, aby mohli žít život,  

jaký chtějí. Více na http://www.siemens.cz/perfectplaces. 



T ěžiště textilní výroby již řadu let leží 
v Asii. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že 
tam šije sortiment reklamních oděvů 

vlastní značky i česká společnost Adler. Od-
tud jsou celé kontejnery zboží přepravovány 
lodní dopravou a po železnici do Ostravy. Prá-
vě zde totiž stojí centrum, ze kterého se pro-
dukty vydávají za svými zákazníky prakticky 
do celého světa. Na 19 300 m2 je tu v 15 m 
vysokých regálech uloženo na 300 tisíc balí-
ků s téměř 25 miliony kusů nejrůznějšího ob-
lečení. Ročně odsud odejde přes 20 tisíc tun 
textilu. Přesto je expedice jakékoliv zakázky 

otázkou několika minut. Umožňuje to preciz-
ní systém a pečlivá elektronická evidence  
každé položky.

Zboží z každého kontejneru, který do skla-
du dorazí, je zaměstnanci vybaleno, zkont-
rolováno, zaevidováno, zabaleno do krabic 
a opatřeno čárovým kódem. Jakýkoliv po-
hyb zboží je pak řízen, sledován a evidován 
pěti počítačovými systémy, které programu-
jí vlastní zaměstnanci Adleru. Operátoři pak 
díky systému kdykoliv vědí, kde přesně se po-
žadovaný výrobek nachází a v jakém množ-
ství je ještě dostupný. údaje o skladových 

zásobách se průběžně přenášejí i do e-shopu. 
Zákazníkům se tak nikdy nestane, že by si ob-
jednali zboží, které již reálně není k dispozici.

SMěNA POD TAKTOVKOU  
POČíTAČE

Bez nadsázky se dá říci, že lidi v provozu  
celou směnu úkoluje počítač – přesněji řeče-
no systém správy skladu (WMS). V okamžiku 
příjmu objednávky připraví výdejku a pošle 
příslušným zaměstnancům instrukce, jaké 
krabice mají ze skladu předat do expedice. 
V ní se zboží přeloží do očíslovaných plasto-
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P ohyb beden po dopravníku ří-
dí RFID technologie od společ-
nosti Siemens, která umožňu-

je jednoznačnou identifikaci jednot-
livých zásilek pomocí bezkontaktní 
rádiové komunikace. Ostravský sys-
tém je založen na produktech z řady  
Simantic RF200, vyvinutých speciál-
ně pro interní logistiku a malé výrob-
ní linky. Pracuje ve vysokofrekvenč-
ním pásmu na frekvenci 13,56 MHz 
a komunikace mezi transpondérem 
umístěným v bedně a čtecí hlavou 
umístěnou pod dopravníkem probí-
há na krátkou vzdálenost. V projektu 
byly použity čtečky Simatic RF260R 
a transpondéry MDS D100, které 
společně umožňují spolehlivý pře-
nos dat do vzdálenosti 110 mm. Čte-
ní a následná reakce systému probí-
há ve zlomku vteřiny.

Komunikaci mezi systémem sprá-
vy skladu (WMS) a provozním RFID 

systémem zajišťuje průmyslový řídi-
cí systém Simatic S7-300 s CPU319-3  
PN/DP. Ten je pro snadnost obslu-
hy vybaven dotykovým panelem 
Simatic Touch, na němž lze ovládat 
nastavení všech automatických pro-
cesů ve skladu i v expedici. Přenos 
dat probíhá po průmyslových sítích 
Profibus a Profinet. Výhodou celé-
ho řešení je kromě spolehlivosti  
i flexibilita, snadná konfigurovatel-
nost a bezproblémová rozšiřitelnost. 
Adler dynamicky roste, má velké plá-
ny a tomu se musela přizpůsobit  
i použitá technologie. 

vých beden, které následně putují skrz halu 
na válečkovém dopravníku. Během své pouti 
halou se bedna zpravidla zastavuje na něko-
lika dalších vychystávacích pracovištích, kde 
do ní obsluha postupně přidává jednotlivé 
položky objednávky.

Ve dvojitém dnu bedny je uložena bez-
kontaktní rádiová RFID karta Siemens, kte-
rá každou zásilku jednoznačně identifikuje. 
Systém má díky čtecím hlavám umístěným 
pod dopravníky neustále přehled o pohybu 
jednotlivých beden skladem. Určuje, kudy se 
má bedna vydat na křižovatkách a na kterých 
stanovištích má zastavit. Bere přitom v potaz 
dokonce i vytíženost jednotlivých operátorů. 
Podle toho, zda je zboží již připraveno a zda 
má odpovědný vychystávající operátor vol-
nou kapacitu, bednu buď přistaví k doplně-
ní, nebo ji odstaví do fronty. V ní zásilka čeká, 
až na ni vyjde řada, aniž by zdržovala plynulý 
tok jiných beden skladem.

Nejméně vychystávané zboží je uloženo   
z důvodu úspory podlahové plochy v polico-

vém skladovacím systému Kardex opatřeném 
výtahem. I jeho obsah si plně hlídá počítač. 
Určuje, které zboží zde má být umístěno, hlí-
dá jeho optimální množství a v případě potře-
by odesílá lidem instrukci k doplnění. Při do-
plňování dokonce zaměstnanci sám přistaví 
ty správné volné police.

Kombinaci chytrého skladového systému  
a spolehlivé RFID technologie Simatic si v Os-
travě nemohou vynachválit. „S RFID techno-
logií od společnosti Siemens máme ty nejlep-
ší zkušenosti. Vše nám funguje na sto pro-
cent,“ nechal se slyšet ředitel logistiky Martin 
Řehoř. Automatizace skladu umožňuje Adleru 
zvládat miliony skladových položek, udržet 
si o nich dokonalý přehled a pružně je expe-
dovat. A co je také obzvláště důležité – celý 
systém zmenšuje při všech operacích prostor 
pro vznik přehmatů a nedopatření. Pomáhá 
tak udržovat naprosto minimální chybovost 
a poskytovat kvalitní služby zákazníkům. Se 
stejnou technologií proto společnost počítá  
i pro budoucí rozšiřování skladu. 
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Z atímco vlaková souprava jede vyso-
kou rychlostí do své cílové stanice, 
operátor vzdáleného dispečinku má 

nepřetržitě na očích veškeré důležité pro-
vozní údaje. V pozadí navíc probíhá rych-
lá analýza dat získávaných v reálném čase 
z nejrůznějších senzorů vlakové soupravy, 
ať se jedná o teploty motorů, převodovek 
a ložisek náprav, nebo údaje o činnosti kli-
matizačních jednotek.

Chytré systémy dokážou na základě roz-
boru nejrůznějších provozních paramet-
rů včas odhalit riziko poruchy provozně 
důležitých systémů. Servisní oddělení je 
následně upozorněno na potřebu výměny 
příslušných komponentů, která může být 
realizována například v rámci pravidelné 
údržby. Tím se předejde zbytečným a neče-
kaným výpadkům a prostojům.

Minimalizace provozních rizik také vý-
znamně zvyšuje bezpečnost železniční 
dopravy. Výsledkem je vyšší úroveň do-
pravních služeb a z ní vyplývající vysoká 
spokojenost zákazníků. Nezanedbatelnou 
výhodou pro provozovatele jsou rovněž 
nižší provozní náklady.

Výše uvedený scénář není žádným úryv-
kem z románu sci-fi, ale u řady provozo-
vatelů kolejových vozidel již každoden-
ní realitou díky nové platformě Railigent 
společnosti Siemens. Ta vznikla na zákla-
dě poznání, že hodnota dat spočívá v jejich 
vzájemném propojování.

DATA PŘEDSTAVUJí HODNOTU

Potenciál přínosů a možných způsobů 
využití velkého množství dat, získávaných 
nejen z kolejových vozidel, ale i z příslušné 
dopravní infrastruktury, se přitom neome-
zuje pouze na optimalizaci servisu a pro-
vozní dostupnosti jednotlivých souprav. 
Výstupy systému Railigent mohou využívat 
také vedoucí pracovníci k řízení společnos-
ti na základě klíčových ukazatelů výkon-
nosti s vysokou mírou agregace nebo  
dispečeři k řízení a plánování provozu.  
Ti mohou na základě obrovského množství 
dat například vystopovat úseky, na nichž 
dochází ke zpožděním. Rychlé odhalení  
a následné odstranění příčin pomůže mini-
malizovat celkový počet zpožděných vlaků 
příslušného dopravce.

Důsledné využívání výsledků průběžných 
analýz získávaných dat snižuje odpovídají-
cím způsobem také náklady. Praxe ukazu - 

je, že optimalizované plánování údržby  
a provozu může snížit náklady o 5 až 10 %.  
Dalším nezanedbatelným bonusem pro uži-
vatele systému Railigent je prodloužená ži-
votnost kolejových vozidel a zvýšení míry 
jejich využívání.

Pracovníci v servisním oddělení mohou 
využívat například výsledky podrobné ana-
lýzy technického stavu vlakových souprav 
k optimalizaci jejich údržby a oprav. Pre-
ventivní údržba na základě předvídání zá-
vad může zvýšit disponibilitu kolejového 
vozidla na více než 99 %.

Nová platforma Railigent sdružuje digi-
tální služby Siemens SIMOS Digital Servi-

ces – SIMOS Smart Monitoring, Smart Data 
Analysis a Smart Prediction – a zahrnuje 
soubor standardních nástrojů pro zpra-
cování, uchovávání a analýzu dat, včetně 
specifických řešení pro provoz v železniční 
dopravě. Zpracování dat zajišťují vyspělé 
algoritmy a při vyhodnocování dat i jejich 
vizualizaci jsou využívány odborné znalos-
ti, zkušenosti a osvědčené metody.

INDIVIDUALIZOVANý A OTEVŘENý

Pro provozovatele železniční dopravy je 
rozhodující skutečnost, že Railigent je mo-
dulární, rozšiřitelný a otevřený systém, 
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který zahrnuje soubor individuálních služeb 
a řešení – od základní úrovně až po pokroči-
lou – podle specifických potřeb zákazníka. 
Systém je možné libovolně rozšiřovat a jeho 
standardní rozhraní navíc zaručují kompati-
bilitu s ostatními systémy, používanými  
v prostředí příslušné dopravní společnosti.

Railigent vytváří přidanou hodnotu pro 
zákazníka přenosem dat a jejich následným 
zpracováním, vyhodnocováním a vizuali-
zací. Bezpečný a spolehlivý přenos dat ze 
senzorů do centrálního datového úložiš-
tě zajišťuje Railigent Connect. Kódovaný 
přenos dat zaručuje jejich bezpečnost  
a samozřejmostí je také ochrana proti ne-
autorizovanému přístupu do celého systé-
mu Railigent.

SMART MONITORING
Provozovatelé nejen vlaků, ale i dalších 

kolejových vozidel, například tramvají  
a metra ve městech, mohou získávat jak 
data o svých vozidlech, tak i data o do-
pravní infrastruktuře, kterou používají. 
Množství získávaných dat je individuální. 
Například u tramvaje může objem přená-
šených dat dosáhnout 3 MB za den. Smart 
Monitoring v tomto případě sleduje mimo 
jiné polohu GPS nebo teplotu vzduchu  
v prostoru pro cestující. Operátoři mohou 
v případě potřeby okamžitě zasáhnout  
a zjednat nápravu nežádoucího stavu, aby 
zvýšili spokojenost cestujících. Sledová-
ní systémů na dálku usnadňuje a zrychlu-
je diagnostiku závad a poruch a dokonce 
umožňuje předvídat poruchy ještě dřív, 
než nastanou. 

Smart Monitoring kromě toho poskytu-
je automatickou vizualizaci dat s naprostou 
transparentností. Systém pracuje s vysokou 
efektivitou díky automatickému sběru, pře-
nosu a vizualizaci všech systémových dat  
v jedné aplikaci. Rychlou analýzu usnadňuje 
přehledná a srozumitelná struktura výstu-
pů na různých úrovních, od systémů přes 

vozidla až po komponenty. Na Smart Moni-
toring navazují služby Smart Data Analysis, 
která je ideální pro efektivní hledání příčin 
problémů na základě intuitivně srozumitel-
ných vizualizací komplexních korelací,  

a Smart Prediction pro předvídání událostí 
na základě zjištěných skutečností.

Railigent již používá například společ-
nost ÖBB u svých vlakových souprav Railjet 
nebo španělská společnost RENFE, která 
díky tomuto systému výrazně zefektivnila 
svůj provoz a na základě citelného zvýše-
ní úrovně svých dopravních služeb získa-

la nové zákazníky na úkor letecké dopra-
vy. Na Railigent vsadila také společnost 
Govia Thameslink Railway, která zajišťuje 
příměstskou dopravu v oblasti londýnské 
aglomerace.

Pro Railigent a související digitální služby 
SIMOS Digital Services společnosti Siemens  
hovoří také jejich neustálé vylepšování, ať 
se jedná o nepřetržitý vývoj aplikací, širo-
ké možnosti pro integraci aplikací třetích 
stran i vývoj individuálních aplikací, nebo 
začlenění zpráv a doporučených kroků do 
prostředí IT zákazníka. 

Plánování  
optimalizovaného 
provozu

Aby se co nejvíce zefektivnil 
provoz vlaků, analyzuje se více 
než 12 miliard datových bodů-
generovaných provozním řídi-
cím systémem a spolu s nimi 
data sesbíraná z jednotlivých 
vlakových souprav a vlečných 
systémů. Analýza chytrých dat 
se využívá k identifikaci pro-
stojů a kritických míst, která 
tyto problémy způsobují. Na 
základě výsledků těchto ana-
lýz jsou navržena protiopatře-
ní, která vedou k minimalizaci 
rizikových profilů v železniční 
infrastruktuře.

Až o 20 %  
méně zpoždění  
vede ke snížení  
nákladů
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pro předvídání událostí na základě zjištěných skutečností.



Sledování systémů 
na dálku
 
usnadňuje a zrychluje diagnostiku závad 
a poruch a dokonce umožňuje předvídat 
poruchy ještě dřív, než nastanou. 

  Reálný čas

Několik tisíc cestujících denně cestuje tramvaje-
mi ve městech po celém světě. Díky průběžnému 
sledování stavu v reálném čase je jejich provoz 
bezpečnější a spolehlivější. Chytré monitorova-
cí zařízení vizualizuje informace o přesné poloze 
nebo např. teplotě uvnitř vozidel, a tím umožňuje 
operátorům v případě potřeby rychle jednat a tr-
vale zajišťovat komfort cestující.

3 megabajty / tramvaj / den

  Předepsaná údržba

Senzory, které monitorují kritické kompo-
nenty na vlacích, poskytují více než jednu 
miliardu časových řad datových bodů za rok. 
Prostřednictvím chytrých datových analýz  
a chytrých metod predikcí lze tyto datové bo-
dy efektivně analyzovat a identifikovat mož-
ná rizika ještě dříve, než k nim dojde. Tento 
postup je cestou, jak předcházet neplánova-
ným výpadkům.

Ověřená dostupnost > 99 %



O strov leží 46 km od západního pobře-
ží Itálie, zhruba v polovině vzdálenos-
ti mezi Římem a Neapolí. Jméno Ven-

totene výstižně znamená „zameten větrem“. 
Ostrov je tak izolovaný, že dokonce ani v dneš-  
ní době není napojen na italskou národní 
elektrickou síť.

Samozřejmě to neznamená, že by jeho oby-
vatelé žili bez elektřiny. Po léta jim ji dodáva-
ly čtyři dieselové generátory. Potíž začala být 
v tom, že generátory měly potíže vyrovnat se 
se stoupajícími a variabilními požadavky na 

množství energie, a nepracovaly proto v opti-
málním provozním režimu.

„Když jsem sem v 70. letech přišel, bylo to-
hle místo téměř opuštěné. Od té doby pozo-
ruji, jak se situace mění,“ říká Pietro Penna-
cchio, ředitel zdejšího hotelu Mezzatorre. 
Výmluvným příkladem může být třeba to, že 
budovy, které byly před staletími užívány pro 
ubytování vyhnanců, se proměnily v prázdni-
nové domy pro letní návštěvníky. Těch přibý-
vá a pochopitelně vytvořili další, vyšší poža-
davky na množství elektřiny.

HLEDá SE SPOLEHLIVOST  
A MéNě SPALIN

V roce 2014 italská elektrárenská společnost 
ENEL posoudila situaci na Ventotene a rozhod-
la, že je třeba ji podstatně změnit. Požadavkem 
bylo nejenom zvýšit efektivitu energetických 
zařízení, obnovit spolehlivost dodávek proudu 
a zajistit pružné změny v zásobování, ale také 
snížit spotřebu nafty, a tedy i emise oxidu uh-
ličitého a oxidů dusíku z jejího spalování. A to 
vše s vynaložením rozumných nákladů a s před-
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stavou, že snížení spotřeby nafty bude předsta-
vovat snížení provozních nákladů.

Společnost ENEL hledala partnera, se kterým 
by dokázala tyto požadavky splnit, a našla jej  
v Siemensu. Vyplynulo to vlastně i z faktu, že 
italská společnost už se Siemensem pracova-
la na vývoji systému skladování energie, který 
mohl být využitelný i v ostrovním projektu.

Navázat se také dalo na to, že ENEL už v mi-
nulých letech podporovala majitele domů i fi-
rem při zavádění fotovoltaických panelů. „Díky 
tomu jsme i v našem hotelu dosáhli velkých 
úspor v nákladech na energii, a ještě jsme mě-
li radost, že využíváme obnovitelnou energii 
slunce, takže snižujeme emise,“ hodnotí zavá-
dění fotovoltaických panelů Pennacchio.

V současné době sluneční panely nabízejí  
výkon 90 kW energie. Ale jak to u slunce bývá, 
jeho produkci ovlivňují výkyvy počasí a nedá  
se plně spolehnout na to, že ve dne vám elek-
třinu dodá pokaždé, když ji budete potřebovat. 
Na ostrově Ventotene navíc produkce energie 
ze slunce a v naftových generátorech probíhala 
nezávisle na sobě, takže bylo obtížné oba zdro-
je dobře využívat.

ENERGIE VE SKLADU  
PRO PŘíPAD POTŘEBy

Jak popisuje Giuseppe Molina ze společnosti 
ENEL, cílem na ostrově bylo vytvořit propoje-
né, hybridní řešení, které by v sobě zahrnovalo 
existující dieselové generátory, sluneční pane-

ly, ale také inovativní skladování energie v lithi-
um-iontových bateriích. 

„Nešlo nám však jenom o rozumnou cenu, 
ale také o spolehlivost a udržitelnost systému,“ 
zdůrazňuje Molina. 

Siemens a ENEL společně vymyslely řeše-
ní, které zahrnulo vybudování akumulačního 
zdroje Siestorage s výkonem 500 kW a sklado-
vací kapacitou 600 kWh. Řídí jej moderní sys-
tém Microgrid Controller, který zaručuje, že 
dieselové generátory mohou být využívány 
efektivněji, protože krátkodobé zvýšení  
poptávky po elektřině je zajištěno energií  
z akumulačního systému a nemusí ji pokrývat 
generátory. 

Obdobně energie v bateriích zálohuje dodáv-
ky elektřiny ve chvíli, kdy pocházejí především 
z fotovoltaických panelů a dojde k náhlému 
výpadku. Lithium-iontové baterie byly vybrány 
proto, že poskytují vysoký výkon a zvládají vy-
soký počet cyklů nabíjení a vybíjení. Energie  
z dostatečně nabitých baterií sama o sobě doká-
že uspokojit energetické potřeby ostrova v „nor-
málních“ situacích, tedy vlastně kdykoli mimo 
špičku. „Ostrov využívá elektřinu pouze z baterií 
asi po čtvrtinu doby,“ konstatuje Molina.

MéNě SPOTŘEBOVANé NAFTy

Hybridní systém na Ventotene je vytvořen 
tak, že správně funguje dokonce i v situacích, 
kdy je část baterií odpojena. Ostrovní energe-
tická síť k sobě pružně a bezproblémově připo-
juje obnovitelné zdroje a řídicí systém Micro-
grid Controller vyvažuje poptávku a nabídku 
tak, aby snížil nevyhnutelné výkyvy v dodáv-
kách sluneční elektřiny. Současně je naprogra-
mován tak, aby udržoval výkon naftových ge-
nerátorů ve vysoké účinnosti a při malé poptáv-
ce po elektřině je rovnou vypnul. Náklady na 
palivo se díky tomu podařilo snížit o 15 %. 

Souběžně se zvýšila stabilita ostrovní rozvod-
né sítě, což umožnilo instalovat více solárních 
panelů. Neustálé monitorování stavu elektrické 
sítě zabránilo jejím letním výpadkům.

MALé MěŘíTKO PRO VELKý PŘíKLAD

Projekt na Ventotene je rozsahem nevelký, 
ale jeho tvůrci věří, že jeho význam přesáhne 
hranice drobného ostrova. 

V malém měřítku totiž ukazuje to, o co stojí za 
to usilovat i ve větších oblastech: tedy efektivní 
propojení už existujících energetických řešení 
s obnovitelnými zdroji tak, aby výsledkem byly 
spolehlivé, finančně efektivní a ekologicky při-
jatelné dodávky energie. 
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Akumulační zdroj Siestorage s výkonem 500 kW a skladovací kapaci-

tou 600 kWh řídí moderní systém Microgrid Controller.

Lithium-iontové baterie zálohují dodávky elektřiny především z fotovoltaických panelů a v případě nedostat-

ku ji vracejí zpátky do sítě.



R otterdamský projekt, do něhož bude 
postupně zařazeno 20 000 budov, má 
prověřit možnosti využití inteligentních 

rozvodných sítí. Tedy technologií, od kterých se 
odráží budoucnost celé elektroenergetiky. Pod-
statně se na něm podílí také Siemens.

OBOUSMěRNý TOK ELEKTŘINy

Od takzvaných inteligentních (či chytrých) 
rozvodných sítí (smart grids) se v elektroener-
getice čeká opravdu hodně. Tento koncept 
v sobě zahrnuje pružný obousměrný přenos 
energie – například domácnost v jednu chví-
li odebírá elektřinu z velkých elektráren, ale 
hned vzápětí do sítě dodává elektřinu ze solár-

ních panelů na své střeše a síť se postará o její 
využití.

Od řídicího programu chytré sítě se očeká-
vá, že se postupně naučí pracovat s předpovědí 
počasí a dokáže reagovat na fakt, že uspokoje-
ní poptávky ve špičce bude mít jednu podobu, 
když svítí slunce a fouká vítr, a úplně jinou, když 
je zataženo a bezvětří. Chytrá síť by tedy měla 
rozvést větrnou elektřinu ve chvíli, kdy vítr  
v jedné oblasti čile roztáčí vrtule větrných elek-
tráren, pak ji ihned za bezvětří hladce nahradit 
stabilním proudem z velké klasické elektrárny.

Další předpokládanou vlastností budoucí in-
teligentní sítě je schopnost propojit výrobní  
i skladovací kapacity – ať už to jsou přečerpá-
vací elektrárny dnešního typu, nebo vyvíjené 

vysokokapacitní baterie, setrvačníky či třeba 
systémy se stlačeným vzduchem

A k tomu poskytne chytrá síť informace pro 
spotřebiče v domácnostech, takže dejme tomu 
lednička může na chvíli přestat odebírat elek-
třinu ve špičce a drobný výkyv teploty vyrov-
ná v tu chvíli, kdy celková poptávka po energii 
poklesne.

Tolik zhruba představy vývojových pracov-
níků. Realita se k nim však opravdu postupně 
blíží.

DECENTRALIZOVANý MANAGEMENT

Aktuální možnosti provozu inteligentní sítě 
testuje i projekt v Rotterdamu, v oblasti Merwe-
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-Vierhavens, v němž se spojila radnice a provo-
vatel distribuční soustavy se Siemensem. V prů-
běhu tří let, do roku 2020, zde má být v takovéto 
síti propojeno celkem 20 000 budov – soukro-
mých domů, administrativních center i podni-
katelských provozoven – a také fotovoltaické 
panely a větrníky v okolí. Základním prvkem sí-
tě je systém decentralizovaného energetického 
managementu DEMS vytvořený Siemensem.  

IT služby pro projekt dodá Omnetric Group – 
společný podnik Siemensu a Accenture.

Právě systém decentralizovaného energetic-
kého managementu byl vyvinut k tomu, aby 
dokázal sledovat a koordinovat množství na so-
bě nezávislých výrobců a odběratelů energie, 
jehož kapacita může odpovídat několika regio-
nálním dodavatelům elektřiny najednou.

„Systém perfektně zapadá do nově vytváře-
né energetické topografie. Podporuje propo-
jení nepravidelně pracujících zdrojů obnovitel-
né energie, takže umožňuje, aby elektřina byla 
spotřebována blízko místa produkce, což ušetří 
náklady na přenos,“ popsal výhody DEMS  
Thomas Werner, který se v Siemensu podílel 
na jeho vývoji. „Umožňuje také spojit dohro-
mady produkci malých energetických zdrojů 
tak, aby se dala snáze prodat na energetickém 
trhu,“ dodal.

Přestože jsou zdroje diverzifikované, systém 
DEMS pro ně vytváří jeden uživatelský inter-
face centralizovaný na jednu počítačovou obra-
zovku, takže se dají snadno sledovat a dá se  
s nimi dobře pracovat. „Systém navíc slouží  
nejenom technikům, ale také ekonomům a ob-
chodníkům s elektřinou, kterým usnadňuje 
optimální obchodování s energií,“ konstatoval 
Thomas Werner a připomněl i další výhodu pro 
uživatele: „Řízení systému decentralizovaného 
energetického managementu je upraveno tak, 
aby bylo snáze pochopitelné a byla radost je 
používat. Lidé, kteří dispečersky řídí distribuč-
ní soustavu, potřebují k zaškolení na obsluhu 
DEMS o 60 % méně času než na jiné systémy!“

MOŽNOSTI INOVACí 
PRO ZáKAZNíKy

Pokusný provoz inteligentní distribuční sou-
stavy řízený systémem decentralizovaného 
energetického managementu v Rotterdamu 
si mimo jiné klade za cíl vymazat špičky  
v odběru elektřiny, vyhnout se přetížení sítě 
a šetřit energií i náklady na její distribuci. Dal-
ším úkolem by mělo být povzbudit investice 
do obnovitelných zdrojů energie, ale také do 
technických prostředků skladování vyrobené 
elektřiny.

Podle předpokladů by chytrá síť měla rovněž 
nabídnout firmám i domácnostem, které pro-
dukují vlastní elektřinu, atraktivní podmínky 
pro prodej jejích přebytků. 

Prosperita Rotterdamu jako největšího ná-
mořního přístavu v Evropě je spjata s transpor-
tem zboží, na který jsou napojeny velké i malé 
společnosti. Nové možnosti v energetice by jim 
měly otevřít snazší cestu k inovacím a obchod-
ním příležitostem, věří autoři pokusného pro-
jektu chytré sítě.

Po první testovací fázi se předpokládá bu-
dování inteligentních sítí i v dalších oblastech 
města a jeho okolí. Získané poznatky se pak dá-
le využijí v dalších nizozemských regionech.

V zemi probíhají vzrušené debaty o možnos-
ti uzavřít posledních zbývajících pět uhelných 
elektráren. V takovém případě inteligentní sítě, 
schopné pohotově pracovat s obnovitelnými 
zdroji energie, budou už v blízké budoucnosti 
ještě potřebnější než nyní. 
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  Portál systému 

decentralizovaného 

energetického 

managementu 

(DEMS) propojuje 

na jedné počítačové 

obrazovce informace 

o aktuální situaci 

jednotlivých zdrojů 

energie a o jejich 

efektivním řízení.

Část nizozemského přístavního města Rotterdamu bude pokusně propojena do inteligentní rozvodné sítě, aby vyzkoušela budoucnost energetiky.                  Foto: Bigstock



V moderním urbanizovaném světě se 
stále častěji stává, že přírodní plochy 
osázené zelení nahrazují monumentál-

ní stavby, parkoviště či silnice. Belgický archi-
tekt Vincent Callebaut přichází v rámci začle-
nění přírody do měst s novým projektem  
tzv. zelené stavby. Jeho inovační ekologický 
koncept přináší do měst „zelený nádech“  
a snižuje desítky tun emisí oxidu uhličitého. 

Asijská města bojují proti znečištění ovzduší 
a snaží se co nejvíce omezit ekologickou stopu 
svých obyvatel. Důkazem toho je i žebříček TOP 
10 globálních měst, který se opírá o průzkum za-
bývající se výkonem „zelených budov“. A právě 
šest míst z deseti obsadila v daném žebříčku asij-
ská města jako například Singapur, Tokio, Hong-
kong a další. Callebaut však přichází s novým ná-
padem zvýšení zeleně ve městech, a to konkrét-
ně v hlavním městě Tchaj-wanu Tchaj-pej. 

Tao Zhu yia yuan přezdívaná také jako Agora 
Garden je ekologicky šetrná budova, která se chce 

díky nejmodernějším stavebním technologiím 
stát jednou z nejvíce ekologických a inteligent-
ních staveb. Inspirací pro tento bytový komplex  
o 21 podlažích byla struktura molekul nositelky 
genetické informace – dvojité šroubovice, která se 
otočí o 90 stupňů od základu k vrcholu. „Struktu-
ra DNA je zdrojem života a symbolem harmonie. 
Odráží tak myšlenku konečné rovnováhy,“ vysvět-
luje Vincent Callebaut. 

Z hlediska začlenění přírody do měst se podle 
něj jedná především o nutnost, nikoli trend. 
V návrhu lze proto na ploše 42 000 m2 najít to-
lik zeleně, jako je v newyorském Central Parku, 
a to díky tomu, že je celá osázená 23 000 stro-
my a keři, které absorbují 130 tun emisí CO

2
  

každý rok. Tímto projektem se snaží Callebaut 
posunout úroveň stavby na vyšší level, kdy za-
hrada už není vedle budovy, jako tomu bylo 
dřív, ale je samotnou budovou. Mrakodrap  
využívá přirozeného osvětlení i větrání a je  
schopen recyklovat dešťovou vodu. Na střeše 

se nacházejí solární panely a celá budova je ří-
zena systémem Desigo CC z dílny společnosti 
Siemens. Na výstavbě projektu se začalo pra-
covat v roce 2013 a k jejímu dokončení by mě-
lo dojít v prosinci 2017. 

BUDOUCNOST ZELENýCH MěST
V roce 2050 bude na světě přibližně 9 milio-

nů lidí, z čehož 80 % světové populace bude žít 
v neustále se rozrůstajících metropolích. Jak se 
tedy postarat o udržitelnou budoucnost a vy-
hnout se nahrazování přírodních ploch monu-
mentálními stavbami? Svým ekologickým kon-
ceptem se chce Callebaut přiblížit ke své vizi 
vytvoření energeticky úsporné a uhlík absor-
bující civilizace v boji proti globálnímu oteplo-
vání. „Je načase podniknout kroky proti změně 
klimatu, vymyslet nové ekologicky odpovědné 
životní styly a začlenit přírodu do našich měst,“ 
uvedl Callebaut v rozhovoru pro CNN.

Foto: Vincent Callebaut Architectures Paris

Na.Tchaj-wanu.se.staví.jedna.z.ekologicky.nejšetrnějších.budov.na.světě
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Paříž
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59,99 %

51,75 %

50,62 %

43,52 %

41,00 %

36,94 %

ŽEBŘíČEK GLOBáLNíCH MěST V ZáVISLOSTI  
NA PROVEDENí ZELENýCH BUDOV

Množství městské 
zeleně díky zele-
ným budovám

účinnost zelených 
budov a jejich 
provedení

Politika a cíle  
v oblasti zelených 
budov

Kultura a životní 
prostředí města

Pramen: Solidiance 
Research and Analysis
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Jak se dnes účastníkům programu 
Restat@Siemens daří? Dobře. Mají do-
mov, práci ve společnosti Siemens, 

vyřešili nebo řeší svou minulost. Aby toho 

dosáhli, museli v minulých osmnácti mě-
sících vynaložit obrovské úsilí a prokázat 
mimořádnou odvahu: zcela změnili způsob 
života, většina z nich se přestěhovala tam, 
kde nikdy nebyli, a museli se podívat do očí 
své minulosti. 

O tom, jaká měli od programu Restart 
očekávání, zda se naplnila a jaké mají plá-
ny do budoucna, si s námi promluvili paní 
Lenka a pan Ivo. 

„V mém očekávání bylo především po-
stavit se na vlastní nohy, což se mi oprav-
du splnilo,“ říká paní Lenka. „Chtěla jsem 
také, aby se ve Frenštátě dobře žilo i mým 
blízkým, aby si děti našly nové kamarády 
a přítel práci. A musím říct, že jsem moc 

ráda za to všechno, co se nám podařilo 
za ten rok zvládnout. A bylo to především 
díky pomoci kolegů a firmy, protože tyto 
věci bych sama určitě nezvládla,“ dodává. 
Velmi podobně vidí důvody pro účast  
v programu Restart i pan Ivo: „Byl jsem  
v těžké situaci, protože jsem měl dluhy  
a hrozila exekuce, tak jsem se snažil najít 
práci, abych se ze všeho dostal, ukázat, 
že umím pracovat, a vyřešit všechny své 
problémy.“

Všem, kdo byli do programu Restart za-
řazeni, velmi záleží na tom, aby podávali 
co nejlepší pracovní výkon, cení si dobré-
ho pracovního prostředí a vztahů. „V práci 
jsem spokojený, protože tady máme dob-
rý kolektiv kolegů. Takže se mi parádně 
pracuje, naučil jsem se tu spoustu nových 
věcí. Jezdím s vozíkem a vozím do výro-
by materiál, který je zrovna potřeba, na to 
jsem si musel udělat speciální řidičák. Ta-
ké doplňuji a objednávám materiál, naučil 
jsem se pracovat s programem SAP,“ přibli-
žuje pan Ivo. 

Jistota práce, vyrovnání se s minulostí  
a podpora umožnila účastníkům programu 
Restart dívat se do budoucnosti s důvěrou  
a dělat si plány. Za všechny je shrnula paní 
Lenka: „Jaké mám plány do budoucna?  
To vím přesně! Už se nikdy nedostat do situa-
ce, ve které jsem byla ještě před rokem! Jako 
každý rodič chci pro děti to nejlepší a budu 
dělat vše pro to, aby tomu tak bylo.“ 

C s R
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V e výčtu Siemensových 
vynálezů nemůže sa-
mozřejmě chybět elek-

trický výtah, jehož zrod je da-
tován rokem 1880. Tehdy ho 
také za velkého zájmu veřej-
nosti představil na průmys-
lovém veletrhu v německém 
Mannheimu. 

Bylo to v době velkého 
okouzlení možnostmi elektři-
ny, k nimž dal popud Siemen-
sův vynález dynama, jehož dů-
sledky pro rozvoj techniky jsou 
nedocenitelné.

Výtah (někdy nazývaný také 
zdviž) nebyl v té době žádnou 
novinkou a těšil se už dlouhou 
dobu postupnému zdokonalo-
vání. Tento významný dopravní 
prostředek byl ke konci 19. sto-
letí nezbytnou podmínkou pro 
stavbu výškových budov, ze-
jména v Americe – a dosavadní 
systémy jeho pohonu přesta-
ly vyhovovat. Až do roku 1880 
byly totiž výtahy poháněny pa-
rou (k čemuž přispěl vynález 
parního stroje), ale také vzdu-
chem nebo vodou. 

První zmínku o výtahu najde-
me v díle římského architekta 
Vitruvia, který uvádí, že Archi-
medes postavil svůj první výtah 
okolo roku 236 před Kristem.  
Kabina visela na kovovém lanu  
a do výšky ji zdvihal ruční vrátek.

Výtah měl i římský císař Nero 
(37–68 našeho letopočtu). Je-
ho zdviž měla dokonce bezpeč-
nostní zařízení: kožený nafuko-
vací vak, který měl zmírnit ná-
sledky případného pádu.

Mnohem později jezdil výta-
hem i papež ve Vatikánu. Pa-
pežský výtah byl poháněn šla-
pacím kolem podobným těm  
u studní na středověkých hra-
dech. 

Siemens do výtahové techno-
logie revolučně včlenil elekt-
romotor. Byl umístěn naspo-

du kabiny a výtah byl veden 
vertikálně na šachtové zdi. Byl 
tedy usazen přímo pod podla-
hou a otáčel ozubeným pastor-
kem, který tak „šplhal“ po ozu-
beném hřebenu. Tyto zdviže 
pak jeho firma začala vyrábět 
sériově. 

Myšlenka použití elektrického 
pohonu se velmi rychle rozšíři-
la do dalších zemí. V roce 1883 
představil A. Freissler na vídeň-
ském veletrhu elektrický osob-
ní výtah pro čtyři osoby. První 
podobný výtah v USA se zrodil 
v roce 1889, následovala Fran-
cie v roce 1892. V té době ov-
šem ještě přetrvávala převaha 
hydraulických výtahů na tlako-
vou vodu, jejichž tvůrce Léon 
Edoux (1867) pro ně i vymys-
lel název – elevátor. Na scéně 
se udržely až do konce první-

ho desetiletí 20. století. Vývoj 
elektrického výtahu pokračoval 
stále rychlejším tempem a do 
čela tohoto oboru se postavily 
USA, které rovněž jako první na 
světě začaly řešit otázku rych-
lovýtahů ve výškových budo-
vách. V našich zemích vyrobila 
první výtah s elektrickým po-
honem roku 1895 brněnská fir-
ma Ing. Edvard Schliegl.

Od těch dob se mnoho změni-
lo. Výtahy jsou mnohem rych-
lejší, jejich řízení přesnější, 
dokonalejší a často jsou řízeny 
mikroprocesory, mají frekvenč-
ní měniče a plynulou regulaci 
dojezdu. Dnes se staly běžným 
„dopravním“ prostředkem. 

/Pokračování životopisu  
Wernera von Siemense příště/

Werner.von.siemens:.zrození.úspěchu.(18)

siemensův.elektrický.výtah

Siemensův elektrický výtah z roku 1880.

Elektromotor byl umístěn přímo 
pod podlahou a otáčel ozubeným 
pastorkem,  který tak „šplhal” po 
ozubeném hřebenu.
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