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rozhovory, reportáže

V roce 2018 se společnosti ZAT dařilo ve 
všech tržních segmentech, a objem tržeb tu-
díž přesáhl 700 milionů korun. Velký nárůst 
tržeb zaznamenala divize Smart systémy, 
která řeší projekty v oblasti průmyslu 4.0, 
tedy vývoji a využití inteligentních systémů 
řízení, a to v dopravě, průmyslu a v plyná-
renství. V dopravě a průmyslu narostly tržby 
divize dvojnásobně a v plynárenství o více 
než 70 %. Servisní služby ve všech obo-
rech tvořily 10 % z celkového objemu tržeb 
75 milionů korun, což je téměř stoprocentní 
nárůst oproti předchozímu roku.

V loňském roce uvedl ZAT na trh novou 
platformu SimONet, která zajišťuje bezdrátový 
sběr, přenos a zpracování dat prostřednictvím 
sítí IoT. Nově bude SimONet nabízen i pro 
bezdrátový monitoring produktovodů a mo-
nitoring budov, protože splňuje požadavky 
zákazníků na sběr a archivaci dat a je vhodný 
i pro komplexní dodávky včetně vizualizace.

Celkem 400 milionů korun utržila spo-
lečnost ZAT v jaderné energetice. Mezi vý-
znamné zakázky patří ukončení moderniza-
ce čtyř bloků VVER 440 jaderné elektrárny 
Paks v Maďarsku, výměna řízení regulač-
ních tyčí reaktoru na druhém bloku jaderné 
elektrárny Mochovce na Slovensku či ob-

nova počítačového informačního systému na 
dalším bloku jaderné elektrárny Dukovany. 
V současné době jsou řídicí systémy ZAT in-
stalovány na 32 blocích jaderných elektráren 
v sedmi státech Evropy a Asie.

Zájem o řídicí systémy ZAT v oblasti klasic-
ké energetiky potvrzují tržby ve výši 130 milio-
nů korun. Mezi úspěšné projekty z loňského fis-
kálního roku patří dodávky pro Elektrárny Opa-
tovice, C-Energy v Plané nad Lužnicí nebo pro 
Teplárnu Náchod. Ze zahraničních projektů jsou 
významné výměny řídicího systému v elektrár-
nách Felton na Kubě či Empalme II v Mexiku.

Ve výrobě průmyslové elektroniky a lé-
kařských přístrojů dosáhly tržby pro externí 
zákazníky 91,4 milionu korun a nový obchod 
111,5 milionu korun. Firma zaznamenala růst 
také v oblasti výroby rozváděčových skříní. 
Ve fiskálním roce 2018 jich vyrobila 274, což 
je meziroční růst o 54 %.

Tržby v hodnotě 5 milionů korun dosáhl 
ZAT v oblasti výroby a prodeje lékařských 
přístrojů, které dodává do Ruské federace, 
Slovenska a Slovinska.

Strategie pro budoucnost
V letošním roce se chce firma zaměřit na 

vývoj a instalaci produktů pro zdrojovou část 

energetiky či produkty pro distribuci energie, 
jako jsou akumulace, dispečinky i bezdráto-
vý přenos dat. „Očekáváme také zvýšení po-
dílu zahraničních projektů především v tra-
dičních teritoriích, jako jsou Slovensko, Pol-
sko, Kuba či Skandinávie,“ konstatoval Ivo 
Tichý, člen představenstva ZAT.

Vedle velkých tepelných elektráren 
a tepláren se ZAT rovněž zaměřuje na ob-
novitelné zdroje energie, jako jsou vodní 
elektrárny, geotermální nebo solární elek-
trárny. Do nich firma dodává kompaktní 
řídicí jednotky pro malé turbíny a buzení 
synchronních generátorů. V loňském roce 
firma ZAT dodala řídicí systém pro vodní 
elektrárnu Lipno I.

Pracovníci vývoje firmy ZAT chtějí ve 
spolupráci s kolegy z dceřiné společnosti 
Definity Systems vyvinout pokročilé soft-
warové nástroje pro zvýšení úrovně automa-
tické tvorby a testování klíčových produktů. 
V oboru plynárenství bude firma průběžně 
inovovat produkty pro telemetrické stani-
ce. Inteligentní průmyslové systémy chce 
ZAT využít v projektech ekologizace vod-
ního hospodářství a výměny řídicích systé-
mů bioplynových stanic.

(ZAT)

Hospodářské výsledky ZAT v roce 2018: významný vzestup v nových segmentech

a ZAT-D, které v rámci obnovy přecháze-
jí na řídicí systém čtvrté generace SandRA 
Z200 a Z210. Velmi podobná situace je 
také u distribuční společnosti innogy. Pro 
společnost E.ON nasazujeme řídicí systém 
SandRA Z210, komunikačním protokolem 
s centrálním dispečinkem je IEC 60870- 
-5-104.

U jakých dalších projektů jste v posled-
ní době řešili kybernetickou bezpečnost?

Například vodní elektrárna Lipno I je od 
loňského roku řízena bezobslužně ze 140 km 
vzdáleného dispečinku ve Štěchovicích v re-
žimu virtuálního bloku až 120 MWe. Původ-

ní systém jsme kompletně nahradili novým 
řídicím systémem SandRA, který zároveň 
zajišťuje najetí a nafázování bloků v extrém-
ně krátkých časech. Dalším probíhajícím 
projektem, kde nasazujeme systémy s poža-
davky na kybernetickou bezpečnost, je na-
příklad elektrárna Mělník a již zmiňovaná 
finská jaderná elektrárna Loviisa.

Jaké jsou vaše další cíle v oblasti kyber-
netické bezpečnosti?

Uznávaný americký odborník na infor-
mační bezpečnost Bruce Schneier řekl: bez-
pečnost není produkt, ale proces. Proto i na-
ším cílem není jen zvyšovat technickou 

odolnost našich řídicích systémů proti ky-
bernetickým útokům, ale zejména rozvíjet 
spolupráci s našimi zákazníky na poli ky-
bernetické bezpečnosti. Jedině tak lze do-
sáhnout funkčního výsledku. Naše vývojo-
vé oddělení pracuje na zvýšení odolnosti ří-
dicích stanic SandRA proti kybernetickým 
útokům dlouhodobě, můžeme tak klientovi 
po dlouhou dobu garantovat požadovanou 
bezpečnost a spolehlivost. Ostatně odolnost 
instalovaných řídicích systémů proti kyber-
netickým útokům si standardně testují jak 
samotné firmy, tak i nezávislé auditorské 
společnosti.
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konferencia s veľtrhom 
SlovakiaTech 2019

Druhý ročník medzinárodnej konferen-
cie s veľtrhom SlovakiaTech (https://slova-
kiatech.sk) sa uskutoční v dňoch 8. až 10. 
októbra 2019 v Košiciach. SlovakiaTech 
2019 otvára priestor pre stretnutie sloven-
ských a zahraničných odborníkov z oblas-
ti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných 
technológií, dopravy a logistiky, energeti-
ky a životného prostredia. Zároveň pôjde o 

jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a 
inovačného potenciálu slovenských techno-
logických firiem. Počas troch dní sa na troch 
pódiách vystrieda vyše sto domácich a zahra-
ničných prednášajúcich a organizátor očaká-
va tisícovku účastníkov. 

Podujatie SlovakiaTech 2019 ponúkne tri 
tematické okruhy: 
– Smart Stage – odborné panelové diskusie 

zamerané na oblasti Smart Industry, Smart 
Supply, Smart Energy a Smart Career, 

– Tech Stage – prezentácie najnovších ino-
vácií firiem (informačný, telekomunikač-

ný, finančný, dopravný, potravinársky seg-
ment a iné),

– Story Stage – prezentácie mladých úspeš-
ných podnikateľov do 40 rokov. 
K sprievodným podujatiam budú patriť vý-

stava a prezentácia malých a stredných sloven-
ských technologických a inovatívnych firiem, pa-
vilón Technicom Technickej univerzity v Koši-
ciach, workshopy a ďalšie sprievodné podujatia.

Konferencia je určená pre odbornú verej-
nosť, zástupcov technologických a inovatívnych 
firiem, zástupcov verejnej správy, univerzít, vy-
sokých škôl, vedy a výskumu.  (ed)


