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rozhovory, reportáže

Už jsme hovořili o zvýšení produktivity prá-
ce. To lze vyčíslit snadno. Je možné nějak 
kvantifikovat i ostatní přínosy Comosu? 
Jaká je jeho návratnost?

To není lehká otázka. Pro mnohé projek-
ty je Comos, nebo podobný systém, nutnost, 
bez toho bychom se o zakázku ani nemoh-
li ucházet.

Úspora zhruba 30 % práce projektantů je 
vidět na první pohled. Naše oddělení udě-
lá sto tisíc produktivních hodin za rok, když 
vezmete sazbu 1 000 korun za hodinu práce 
projektanta, máte úsporu 30 milionů ročně. 
Ale konkurenční výhodu není možné kvan-
tifikovat tak jednoduše.

Co plánujete s Comosem dále? Budete ho 
ještě rozšiřovat nebo doplňovat?

Do budoucna budu určitě chtít Comos 
Mobile. V něm je přístup do databáze ulo-

žené v cloudu realizován prostřednictvím 
webového rozhraní. Přístup přímo k data-
bázi například ze staveb je neocenitelný. 
Pochopitelně za předpokladu, že v databá-
zi bude opravdu všechno, včetně dodavatel-
ské dokumentace.

V současné době je to tak, že technik na 
stavbě má k dispozici schémata a obrázky 
off-line a dokumentaci k jednotlivým za-
řízením si musí najít u jejich dodavatelů. 
Moje představa je, že technik na stavbě bude 
mít tablet, kde se mu otevře model zaříze-
ní, klikne si na armaturu a na záložku sché-
ma zapojení a bude vědět, jak má zapojit 
například pohon ventilu. To vypadá krásně, 
ale zatím počítáme, zda se to vyplatí. Toto 
řešení je totiž nákladné nejen na pořízení 
vlastního softwaru, ale také na údržbu, pro-
tože o data se musí někdo starat a udržovat 
je aktuální.

Myslím, že tady musí jít poptávka také 
od koncového zákazníka. Pro nás je výhodou 
přehledná struktur dat a rychlost montáže na 
místě, ovšem zákazníkovi to přináší další vý-
hody pro jeho práci a údržbu.

Děkuji Vám za rozhovor.

Investice, která se vyplatí

Příběh implementace systému Comos ve 
firmě Doosan Škoda Power může být inspi-
rací i pro jiné projektové firmy. Implementa-
ce inženýrského systému je nákladná a dlou-
hodobá a je třeba ji předem pečlivě připravit 
a v jejím průběhu správně řídit – nejen po 
technické stránce, ale i z pohledu motivace 
budoucích uživatelů. Příklad firmy Doosan 
Škoda Power ukazuje, že se to vyplatí.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.

Veletrh Automatica 2022 se uskuteční 
na výstavišti v Mnichově ve dnech 21. až 
24. června opět jako fyzická akce. K účasti se 
již přihlásily všechny významné firmy z obo-
ru. V oblasti robotiky to budou např. ABB, 
Denso, Doosan Robotics, Epson, Fanuc, Han-
wha, Igus, Kawasaki, Kuka, Omron, Stäub-
li, Universal Robots, Yamaha nebo Yaskawa. 
V oblasti montáže a manipulace s materiá-
lem jsou to firmy Asys, ATS, Bosch Rexroth, 
Deprag, Festo, Hahn Group, Manz, Mikron 
Automation, PIA Automation, Rhein-Na-
del-Automation, Schaeffler, Schunk, Stiwa, 
Teamtechnik Maschinen und Anlagen, We-
ber Schraubautomaten, Weiss, Zeltwanger, 
ZVB, Zimmer a další. Silně zastoupen bude 
i obor strojového vidění, např. firmami Asen-
tics, Basler, Carl Zeiss, Euclid Labs, IDS, 
Inxpect, Isra Vision, MVTec, Visual Com-
ponents nebo VMT. Obory snímačů, řídicí 
techniky, průmyslové komunikační techniky, 
softwaru a cloud computingu, bezpečnostní 

Veletrh Automatica 2022 představí nové trendy 
v automatizaci a robotizaci

a zabezpečovací techniky, polohovacích sys-
témů a pohonů budou zastoupeny vystavova-
teli, jako jsou Balluff, Beckhoff, Cenit, DLR, 
Euchner, Fraunhofer, Hiwin, Keyence, Lean-
Technik, Leoni, maxon, Nabtesco, Neugart, 
Sick, Siemens, Sumitomo, Unimotion nebo 
Wenglor Sensoric.

Veletrh je však příležitostí i pro menší fir-
my a nováčky v oboru, kteří zde chtějí najít 
nové zákazníky, inspirativní partnery a so-
lidní investory.

Veletrh bude zaměřen na inovace a pro-
dukty související se zavedenými tématy di-
gitální transformace, umělé inteligence a roz-
hraní člověk–stroj. Ta nyní doplňuje téma 
udržitelné výroby, které bylo původně moti-
vováno především cílem EU stát se klimatic-
ky neutrální do roku 2050, nyní je však ješ-
tě posíleno nutností urychleně se zbavit zá-
vislosti na surovinách a fosilních palivech 
z Ruska. To vyžaduje rychlé změny v auto-
matizaci, což představuje velkou výzvu pro 

celý průmysl. Veletrh Automatica nabízí per-
fektní platformu pro prezentaci různých cest 
k tomuto cíli.

Otevřou se známé pavilony A4 až A6 a B4 
až B6, ale v roce 2022 přibudou i novinky: 
souběžně se budou konat veletrhy Analytica 
(laboratorní a analytická technika, biotechno-
logie) a Ceramitec (veletrh keramiky).

Veletrh má špičkový doprovodný program. 
Po své virtuální předpremiéře v roce 2021 se 
platforma umělé inteligence a robotiky Mu-
nich_i letos uskuteční jako fyzická událost, 
která bude zahrnovat High-Tech Summit ve 
středu 22. června 2022, digitální Robothon 
a speciální přehlídku AI.Society. Automatica 
navíc bude opět pořádat známá fóra, mnohdy 
doplněná o digitální obsah.

Více informací najdou zájemci o návště-
vu veletrhu, ale i ti, kteří chtějí na poslední 
chvíli využít šanci na veletrhu vystavovat, na 
https://automatica-munich.com/en/.

(Bk)

Uvidíte, jak a kde vzniká automatizace se značkou HAHN Automation. 
Doprovodný veletrh představí produkty a řešení vyvinuté společnostmi ze skupiny HAHN Group.
2. června 2022 od 13 do 17 h v sídle společnosti HAHN Automation, Klostermannova 1000, Úvaly
Součástí veletrhu budou i expozice našich partnerů Bosch Rexroth, Fanuc, Festo, Keyence, Kistler, Kuka, 
Mitsubishi Electric, OnRobot, Schunk a Stäubli.
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