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veletrhy a konference

Dnů teplárenství a energetiky 2016 
(26. a 27. dubna v Hradci Králové) se zú-
častnilo bezmála tisíc odborníků. Konference 
je pořádána jako odborné fórum pro zástupce 
tepláren, technických firem, samospráv, by-
tových družstev i společenství vlastníků. Po-
řadatelem je Teplárenské sdružení ČR, které 
pod vedením Mirka Topolánka dlouhodobě 
usilovalo o prolomení těžebních limitů v se-
verních Čechách, protože se obávalo nedo-
statku uhlí pro teplárny, které zastupuje. Poté, 
co v lednu vláda prolomení limitů schválila, 
je připravována těžba hnědého uhlí za limity 
v lomu Bílina. Podle Iva Pěgřímka, generál-
ního ředitele společnosti Severočeské dolů, 
přinese prolomení těžebních limitů do roku 
2055 až 120 milionů tun hnědého uhlí.

Podle strategie Evropské komise by se 
však měly v teplárenství používat především 
obnovitelné zdroje včetně zbytkového komu-
nálního odpadu nebo odpadního tepla z prů-
myslu. To připomněl v jedné z nejsledova-
nějších přednášek výkonný ředitel evrop-
ské asociace teplárenství Euroheat & Power 
Paul Voss. 

Pro oblast odpadů připravují na Minister-
stvu životního prostředí ČR novou legislativu, 
která má platit od roku 2018. Proti ní se ve 
své přednášce vymezil Petr Havelka, výkon-
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ný ředitel České asociace odpadového hospo-
dářství (ČAOH). Plán na vybudování pěti no-
vých spaloven odpadu považuje za nerealis-
tický, protože Česká republika by v takovém 

případě nemohla dosáhnout cíle vytyčeného 
Evropskou komisí – zvýšit míru recyklace 
komunálních odpadů na 70 % do roku 2030.

Na téma recyklace odpadů hovořil i Mi-
lan Chromík ze společnosti Veolia Waste 
line CZ & SK. Podle něj je třeba materiá-
ly pro opětovné využití nebo recyklaci chrá-
nit a dodržovat hierarchii nakládání s odpa-
dy podle zákona.

Posluchače zaujala přednáška Marka Šarle-
je z firmy Eveco Brno o výhodách suchého od-
siřování oproti technologii mokrého odsiřování 
při spalování uhlí, jež je v současné době nej-

používanější. „Mezi hlavní výhody 
suché sorpce patří vysoká účinnost, 
jednoduchá technologie, nezávadné 
sorbenty a ekonomicky atraktivní 
řešení,“ uvedl Marek Šarlej. 

Živou diskusi vzbudila přednáš-
ka Jana Blažíčka z TZB info s pro-
vokativním názvem Šetříme teplo, 
nebo si jen lžeme do kapsy. „Účin-
nost vytápění stojí a padá s preciz-
ním výpočtem a nastavením prvků 
automatické kombinované regula-
ce otopných soustav,“ vysvětlil ve 
svém vystoupení Blažíček.

Ze strany Teplárenského sdru-
žení zazněl na konferenci požada-

vek, aby byla dokončena notifikace systému 
podpor v teplárenství a uvolněno omezení 
velkých podniků při čerpání dotací z Ope-
račního programu Průmysl a podnikání pro 
konkurenceschopnost. Do mechanismu sni-
žování emisí požaduje Teplárenské sdružení 
zahrnout všechny emitenty ideálně zavede-
ním uhlíkové daně.
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Obr. 1. Slavnostní zahájení Dnů teplárenství a energetiky 
2016

Tradiční odborná konference Nové tren-
dy v oboru měření a regulace 2016 (již de-
vátý ročník) se uskutečnila 25. února 2016 
v kongresovém centru City Pankrác v Pra-
ze. Organizátorem byla jičínská společnost 
JSP, s. r. o., ve spolupráci se společností 
Siemens, s. r. o., hlavním partnerem konfe-
rence. Mediálními partnery byly časopisy Au-
toma a All for Power. Konference byla jednou 
z akcí Akademie měření a regulace (AMAR). 
Letošní ročník byl věnován především měře-
ní teploty – nejčastěji měřené veličině v tech-
nologických procesech.

Úvodní přednáška Ing. Jarmila Bukovské-
ho (JSP, s. r. o.) byla věnována měření teploty 
skloviny a jiných tavenin, porovnání vlastnos-
tí různých typů snímačů a volbě nejvhodněj-
šího z nich, včetně použití safírové ochran-
né trubky. Další dvě přednášky se zabývaly 
akreditací kalibrační laboratoře (Ing. Martin 
Valenta, Český institut pro akreditaci) a kali-
brací snímačů (Ing. Pavel Urban, JSP, s. r. o.), 
především významem a hlavními zásada-
mi kalibrace snímačů teploty, tlaku, průto-
ku a dalších průmyslových měřidel a zajiš-

Nové trendy v oboru měření a regulace
těním metrologické konfirmace a kalibrace 
snímačů přímo v provozních podmínkách. 
Tematicky odlišná byla přednáška o řešení 
vzdálené správy a vzdáleného ovládání pro 
Simatic PLC. Popisovala také přístroj RTU 
Simatic RTU3030C pro monitorování vzdá-
lených objektů (Ing. Vladimír Ševčík, Sie-
mens, s. r. o.; v časopise Automa viz http://
bit.ly/1TGD8Or). Přehledový charakter měla 
přednáška na téma měření teploty v prostře-
dí s nebezpečím výbuchu (Ing. Ladislav Ště-
pánek, JSP, s. r. o.), především z pohledu 
použití snímačů teploty. Přehled poskyto-
vala rovněž přednáška Ing. Lenky Kňazo-
vické (ČMI OI Praha) o bezkontaktním mě-
ření teploty v průmyslu. To je mezi uživateli 
velmi rozšířené a oblíbené pro svou rych-
lost a zdánlivou jednoduchost, ale nedodr-
žení některých zásad bývá příčinou chyb. 
Cílem příspěvku bylo přiblížit hlavní prin-
cipy bezkontaktního měření teploty a upo-
zornit na jevy, které ovlivňují měření. Té-
matem závěrečné přednášky Ing. Jaromí-
ra Jandy a Ing. Václava Andra (JSP, s. r. o.) 
byly univerzální programovatelné převod-

níky pro měření teploty, diagnostika a čísli-
cová komunikace prostřednictvím protokolu 
HART a programování kalibračních konstant 
snímače pro zvýšení přesnosti celého měři-
cího řetězce.

O konferenci byl i letos mimořádný zá-
jem, účastníci zaplnili celý přednáškový sál 
(přes 230 účastníků) a většina z nich zůstala 
až do konce programu. Podle vyjádření orga-
nizátorů byli posluchači především technici 
z praxe, ale i manažeři a vedoucí pracovní-
ci firem. Je překvapující, že pouze několik 
z nich byli učitelé odborných škol (střed-
ních a vysokých). Přitom většina přednášek 
měla přehledový charakter a byla srozumitel-
ná nejenom pro specialisty v oboru, ale i pro 
„mírně poučené laiky“. Přednášky poskyto-
valy aktuální údaje o stavu moderního tech-
nického vybavení a zkušenosti z praxe, které 
obvykle nejsou v učebnicích uváděny. Účast 
na konferenci by pro pedagogy a aktivní stu-
denty mohla být velmi prospěšná. Mohla by 
přispět ke zkvalitnění výuky a k jejímu při-
blížení aktuální praxi.

Ladislav Šmejkal


