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zdokonalit predikci rychlosti větru a osvitu 
v místech výroby.

Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Já se domnívám, že většina prostředků by 

se měla soustředit na jadernou energetiku a na 
úspory energií, s dotacemi a přerozdělováním 
ve prospěch tzv. obnovitelných zdrojů by se 
mělo zacházet velice opatrně.

Stát podporuje výrobu z obnovitelných 
zdrojů vyššími výkupními cenami. Jaké 
další kroky by měl podniknout v zájmu 
většího využívání těchto zdrojů?

David Barva (Siemens):
Zcela určitě by bylo účelné podpořit kom-

plexní služby a produkty pro financování pro-
jektů výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

V současné době „celosvětové krize“ se 
však opatrný postoj bankovního sektoru k fi-
nancování projektů promítá i do projektů 
výroby elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. Hovoříme-li o projektech fotovol-
taických elektráren, situace se začíná po-
malu zlepšovat a některé banky, jako např. 
Česká spořitelna, již nabízejí relativně zají-
mavé programy financování. Dále je třeba 
zlepšit informace o možnostech získávání 
energie z obnovitelných zdrojů a zřizování 
výroben energie.

Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Větší využívání zdrojů, které zdražují cenu 

energie, zhoršují spolehlivost dodávky ener-
gie a v řadě případů poškozují životní pro-
středí, není v zájmu obyvatel a stát by neměl 
podporovat zhoršování energetického hospo-

dářství a ničení přírody prostřednictvím tzv. 
obnovitelných zdrojů.

Petr Horáček (Rockwell Automation):
Nejprve bych si položil otázku, zda je 

v podmínkách ČR dostatečný potenciál ob-
novitelných zdrojů energie (OZE), aby se vy-
platilo výstavbu takových zdrojů podporovat. 
Doporučuji se seznámit se zprávou Nezávislé 
odborné komise pro posouzení energetických 
potřeb České republiky v dlouhodobém časo-
vém horizontu (NEK) z 30. 9. 2008, resp. s je-
jí aktualizací z 22. 11. 2008 (http://www.vlada.
cz/cz/ppov/nezavisla-energeticka-komise/aktu-
ality/), která přináší odpovědi na výše polože-
né otázky (viz vložený rámeček).

 diskusi vedla Eva Vaculíková

Organizace Fieldbus Foundation, původce 
standardu průmyslové komunikační sběrnice 
Foundation Fieldbus (FF), klade důraz na ší-
ření informací o sběrnici FF cestou pořádání 
různých školicích a propagačních akcí. Zatím 
poslední z nich byla 4. Foundation Fieldbus 
Conference, zorganizovaná německým výbo-
rem Fieldbus Foundation pro marketing, kte-
rá se uskutečnila v Basileji ve Švýcarsku dne 
3. prosince 2008. Byla zaměřena na koneč-
né uživatele, dodavatele vyšších technologic-
kých celků a integrátory systémů.

Konference se zúčastnilo celkem 72 no-
váčků i zkušených uživatelů, kteří dopoledne 
vyslechli čtyři odborné přednášky:
– Global Feedback of Foundation Fieldbus 

Technology (Matthias Petzsch, ARC Advi-
sory Group),

– Is a cost evaluation of installing Fieldbus 
Technology still necessary? (Nils Kuipel, 
Evonik Degussa),

– Foundation Safety Integrated Functions re-
places parallel plant safety network (Tho-
mas Kasten, Fieldbus Foundation EMEA 
Steering Committee),

– Foundation Fieldbus – trends and techno-
logy update (André Fritsch, tamtéž).
Odpoledne se mohli účastníci podílet na 

vybraných dvou z celkem tří panelových dis-
kusí věnovaných tématům Nabídkové řízení 
& projektování, Provoz & údržba a Spouště-
ní/předání závodu, z nichž každou modero-
val některý z významných novinářů věnují-
cích se problematice řízení spojitých techno-
logických procesů.

Fieldbus Foundation klade důraz  
na informovanost konečných uživatelů

Během dne mohli účastníci také navští-
vit stolní výstavku produktů a referencí je-
denácti sponzorů konference, společností 
Bürkert, Emerson Process Management, En-
dress+Hauser, Hans Turck, Leoni Kerpen, 
MTL Instruments, Pepperl+Fuchs, Phoenix 
Contact, R. Stahl, Samson a Yokogawa.

Odpoledne 2. 12. 2008 využilo 31 účastní-
ků nadcházející konference možnost absolvo-
vat základní kurz na téma sběrnice FF s nápl-
ní: úvod do techniky komunikačních sběrnic, 
struktura a funkce sběrnice FF, vývoj zařízení 
a softwarových funkčních bloků pro sběrnici 
FF, porovnání s tradiční technikou a integrace 
systémů při řízení na úrovni provozu. Kurz se 
uskutečnil v laboratoři specializované na sběr-
nici FF v závodě firmy Endress+Hauser Process 
Solutions ve švýcarském Reinachu.

Nejbližší příští akcí organizace Fieldbus 
Foundation bude její výroční valná hromada, 
Fieldbus Foundation 2009 General Assembly, 
která se uskuteční 4. a 5. března 2009 v ja-
ponské Yokohamě a je přístupná všem zájem-
cům o sběrnici FF, členům i nečlenům orga-
nizace. Očekává se účast předních dodavatelů 
techniky FF, jejích koncových uživatelů i dal-
ších specialistů z průmyslu, kteří společně po-
dají přehled o současném stavu i perspektivě 
využití standardu FF v celosvětovém měřít-
ku. Rich Timoney, prezident a výkonný ře-
ditel organizace Fieldbus Foundation, k to-
mu říká: „Středem zájmu naší organizace 
jsou koneční uživatelé a je to jejich podpora 
standardu FF, která je hlavní příčinou jeho 
fenomenálního úspěchu. Výměna zkušenos-

tí, které se sběrnicí FF získali v praxi, ces-
tou účasti na valné hromadě je pro všechny 
zúčastněné velmi důležitá. Vřele proto zve-
me k pokud možno aktivní účasti na našich 
akcích ty, kdo již sběrnici FF používají, i ty, 
kdo o tom teprve uvažují.“

V rámci uvedené strategie šíření znalostí se 
bude možné o standardu FF a jeho dalším vý-
voji během roku 2009 informovat na význam-
ných světových průmyslových veletrzích a vý-
stavách (Interkama/Hannover Messe, Hanno-
ver, Německo, 20.–24. dubna 2009; Achema, 
Frankfurt nad Mohanem, Německo, 11.–15. 
května 2009; Power Gen 2009, Las Vegas, Ne-
vada, USA, 8.–10. prosince 2009), na semi-
nářích o standardu FF pro konečné uživatele 
a dodavatele vyšších investičních celků, plá-
novaných skutečně po celém světě. V Evropě 
se tyto semináře uskuteční ve Velké Británii 
(Humberside, březen; Brands Hatch, Kent, ří-
jen), Francii (Le Havre, červen), Itálii (červen), 
Německu (Frankfurt, listopad) a na několika 
místech a v několika termínech v Rusku. Spe-
cializovanými akcemi s celosvětovým význa-
mem budou ARC Process Management Acade-
my (Düsseldorf, Německo, 2.–4. březen 2009, 
a Multaqa 2009 – Foundation Fieldbus End 
User Conference (Bahrajn, říjen 2009).

Podrobnější informace o minulých i při-
pravovaných akcích i prezentace z konferen-
ce v Basileji ke stažení (v němčině) lze nalézt 
na webových stránkách organizace Fieldbus 
Foundation (www.fieldbus.org).
[Fieldbus Facts Online, leden 2009.]
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