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Cesty automatizace k úsporám energie 
a omezování skleníkových plynů

Jak se snahy o úspory energie projevují 
v poptávce po produktech vaší firmy a na 
jaká řešení se v této oblasti zaměřujete?

Roman Cagaš, Moravské přístroje:
Nízká spotřeba energie je jedním ze základ-

ních návrhových cílů při vývoji našich zaříze-
ní. Mnohé z nich mají  tak nízký příkon, že si 
vystačí s napájením ve sběrnici USB. Často 
řešíme systémy s požadavkem dlouhého pro-
vozu pouze na baterie.

Naděžda Pavelková, ABB:
Poptávka po našich energeticky úspor-

ných produktech stále stoupá a jejich nasa-
zení může vést k úsporám i 50 až 60 % proti 
klasickým způsobům řešení. Úspory elektric-
ké energie jsou za dané ekonomické situace 
prvořadým hlediskem při zvažování investic 
jak v podnicích, tak v domácnostech.

Jan Ohřál (B+R automatizace):
Problematiku úspory energie z pohledu 

automatizace lze rozdělit na dvě oblasti. Pře-
devším sama automatizace výrobních a zpra-
covatelských procesů, pokud je správně navr-
žena, je cestou k úsporám energie. Počínaje 
monitorováním spotřeby energií, přes přímé 
ovlivňování a řízení výrobních technologií 
s cílem optimalizovat energetickou spotřebu 
a bilančními výpočty nákladů na vyrobený 
produkt konče, to jsou úlohy úspěšně reali-
zované našimi systémovými integrátory v au-
tomatizačních projektech. Druhou oblastí je 
používání komponent, které snižují spotřebu 
energie stroje nebo zařízení. Dodáváme ví-

Debata na téma úspor energie a snižování emisí skleníkových plynů může leckoho uvést 
do varu. To však není cílem diskuse, kterou uspořádala redakce časopisu Automa mezi 
zástupci firem působících v oboru automatizace. Jejím záměrem je přinést pohled od-
borníků na to, jak se v jejich oboru působení projevují snahy o zavádění nových zdro-
jů energie, úspornější výrobní procesy a výrobu produktů s menší spotřebou energie. 
Z vyjádření zástupců šesti společností je znát, že v oblasti úspor energie a omezování 
emisí CO2  již průmyslové podniky v oboru automatizační techniky přikročily od obec-
ných prohlášení k činům.

cepohonné jednotky, které zajišťují nejenom 
optimalizaci činného výkonu, ale i zužitková-
ní brzdné energie stroje pro ostatní pohony 
a zpětnou rekuperaci do sítě. Výhodné jsou 
zejména u strojů s pracovním cyklem, kde 
se neustále opakují fáze zrychlení a brzdění, 
jako jsou například balicí stroje. K úsporám 
dále vede optimální dimenzování pohonů, 
ke kterému dnes existují efektivní podpůrné 
konstrukční nástroje, resp. algoritmy schopné 
za provozu prototypu určit, zda instalovaný 
výkon není zbytečný, popřípadě by ho bylo 
možné lépe využít.

Luděk Barták (Panasonic Electric Works):
Vzrůstající ceny energií nutí jednotlivé 

společnosti hledat „díry“, kudy draze zapla-
cená energie nenávratně odtéká z výrobní-
ho závodu. Jedním z řešení je použití měřicí 
techniku z kategorie eco power meter (měře-
ní odběru). Moderní systémy, kde měřicí pří-
stroje na jednotlivých strojích jsou bezdráto-

vě spojeny s centrálním řídicím počítačem, 
dokážou velmi přesně analyzovat vytíženost 
jednotlivých strojů (sekcí, hal), na základě 
jejíchž výsledků lze hledat efektivní úspor-
ná řešení. My jsme v poslední době zazna-
menali nárůst objednávek zařízení z této ka-
tegorie výrobků.

Upřednostňují zákazníci nebo systé-
moví integrátoři řešení směřující k menší 
spotřebě energie, byť by to znamenalo ná-
kup dražších komponent nebo kompliko-
vanější řešení?

David Barva (Siemens):
Zatím ne. Bohužel opak je pravdou.

Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Systémoví integrátoři se rozhodují prag-

maticky. Nižší spotřeba energie u výpočetní 
techniky nebo automatizačních systémů ne-
smí citelně zvyšovat jejich pořizovací cenu. 
V úspornosti elektronických zařízení, a pře-
devším těch nepřetržitě běžících, má obor in-
formační techniky ještě veliké rezervy. Zod-
povědnost výrobců elektronických zařízení je 
asi vyšší než zodpovědnost uživatelů. 

Jan Ohřál (B+R automatizace):
Zájem a poptávka po moderních řešeních 

zejména inteligentních pohonů daleko zaostá-
vají za současnými možnostmi naší techniky. 
Musím podotknout, že výrobci strojů v zemích 
na západ od našich hranic, a zejména jejich 
obchodní zástupci, dokážou tyto energetické 
vlastnosti strojů investorům lépe prezentovat 
než výrobci tuzemští. Přitom významní inves-
toři mívají své výrobní technologie osazené 
celými sériemi strojů, energetické úspory jed-
notlivých strojů se tak pochopitelně sčítají a na 
výpočet úspor za celou životnost investice sta-
čí poměrně jednoduchá matematika. Věřím, že 
současné složité ekonomické období pomůže 
poptávku po úsporných řešeních zvýšit.

Petr Horáček (Rockwell Automation):
Do řešení vedoucích k nižší energetic-

ké náročnosti výroby náš zákazník investuje 
s rozvahou a jen v případě, že bude zaručena 
návratnost takové investice v rozumném časo-
vém horizontu. Proto dodání řešení předchá-
zí studie ekonomické návratnosti a cena ře-
šení se také odvíjí od předpokládaného zisku, 
který zákazníkovi přinese. Stává se, že vyšší 
cena energií k nám opět přivede zákazníka, 
pro něhož studie rentability provedená před 
rokem nebyla tou správnou motivací.

Roman Cagaš, ředitel 
společnosti Moravské 
přístroje
„V úspornosti elektro-
nických zařízení, a pře-
devším těch nepřetržitě 
běžících, má obor in-
formační techniky ještě 
veliké rezervy. Zodpo-

vědnost výrobců elektronických zařízení je 
vyšší než zodpovědnost uživatelů.“

Luděk Barták, mana-
žer marketingu, Pana-
sonic Electric Works 
Czech s. r. o.
„Vzrůstající ceny ener-
gií nutí jednotlivé spo-
lečnosti hledat „díry“, 
kudy draze zaplacená 
energie nenávratně od-

téká z výrobního závodu. Jedním z řešení je 
použití měřicí techniky pro měření odběru.“

Petr Horáček, vedou-
cí oddělení Advan-
ced Process Control, 
Rockwell Automation,  
s. r. o., Research Cen-
ter Prague
„Distribuovaná výroba 
elektřiny a tepla z ob-
novitelných zdrojů ener-

gie v malých decentralizovaných zdrojích si 
vyžádá postupnou přeměnu pasivních dis-
tribučních sítí na sítě aktivní, které se lépe 
přizpůsobí novým požadavkům.“
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Naděžda Pavelková (ABB):
Vzhledem k tendenci vybírat si hlavně 

podle ceny je nedílnou součástí naší prá-
ce vést zákazníky k porovnání výběru řeše-
ní také z hlediska parametrů technických, tj. 
např. účinnosti a úspor elektrické energie. 
Díky sofistikovaným softwarovým nástrojům 
tak lehce můžeme vypočítat doby návratnosti 
investice (optimálně jeden až tři roky) a ná-
sledně redukce emisí CO2. 

Na jaké otázky by se měl soustředit vý-
zkum ve vašem oboru, aby vedl k energe-
ticky úspornějším řešením?

David Barva (Siemens):
Výzkum by se měl zaměřit především na 

zvýšení účinnosti takových zařízení, jako jsou 
turbíny pro vodní a větrné elektrárny a člán-
ky pro fotovoltaické elektrárny.

Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Prvotní je vývoj nových čipů s nižší spo-

třebou a mechanismů šetření energií. Dále je 
to na výrobcích elektroniky, aby návrh za-
řízení respektoval patřičné zásady. Za třetí 
musí systémoví integrátoři a koncoví uživa-
telé volit pro danou aplikaci přiměřené za-
řízení s ohledem na potřebný výpočetní vý-
kon. Poslední bod zní jednoduše, ale vzhle-
dem ke značné odlišnosti jednotlivých zadání 
je zde třeba velké zkušenosti.

Naděžda Pavelková (ABB):
Výzkum se již nyní zaměřuje hlavně na 

nová konstrukční řešení a technologie, které 
vedou ke zvýšení účinnosti. Standardní řady 
elektrických motorů jsou doplňovány pro-
dukty v té nejvyšší třídě účinnosti, zdánlivě 
za vyšší cenu. Zdánlivě proto, že již během 
prvních měsíců provozu se tato investice vra-
cí a další roky již zákazník spoří. Další vý-
zkum probíhá mimo jiné i v oblasti progra-
mového vybavení měničů frekvence. ABB 
získala řadu cen za vývoj stále se zdokonalu-
jícího tzv. inteligentního řízení čerpadel. Jed-
na z funkcí při součinnosti několika čerpadel 
je např. automatický výběr čerpadla tak, aby 
pracovalo v optimálním pracovním bodě. 

Petr Horáček (Rockwell Automation):
K energeticky úspornějším automatizač-

ním řešením mohou vést všechny projekty, 
které mají v technické specifikaci řešení op-

timalizační úlohy, v jejímž kritériu jsou mimo 
jiné zahrnuty náklady na energie. Tyto úlohy 
zná automatizace desítky let a umí je řešit za 
předpokladu, že lze energetickou náročnost 
daného technologického procesu v okamži-
ku návrhu automatizačního řešení odhad-
nout. Model technologického procesu nebo 
zařízení je věc zcela zásadní v případě, když 
potřebujeme odhadnout energetické, a tedy 
i ekonomické úspory a přesvědčit zákazníka, 
že se mu navrhované řešení po všech strán-
kách vyplatí. Modelování procesů pro potře-
by návrhu automatizačního řešení je proto 
podle mne oblast, které je třeba věnovat tr-
valou pozornost.

Jan Ohřál (B+R automatizace):
Hlavní roli bezesporu zaujímá výzkum 

v oboru řízených elektrických pohonů, vždyť 
téměř dvě třetiny spotřebované elektrické 
energie v průmyslu jsou využívány elektric-
kými pohony. V tomto oboru je ale už poměr-
ně hodně praktických výsledků aplikovaných 
v konkrétních komponentách. Dalšími obory 
jsou: optimalizace mechanických vazeb, kte-
rou se zabývá poměrně nový obor mechatro-
nika, optimalizace, popřípadě úplné odstra-
nění převodů, které umožňují např. momen-

tové motory a lineární pohony, optimalizace 
trajektorií v robotice apod. Ve všech těchto 
oblastech  jsou k dispozici praktické výsled-
ky výzkumu posledních let, které na své širší 
uvedení do praxe spíše ještě čekají. Z mého 
pohledu by proces jejich zavádění mohl být 
rychlejší. To by také přispělo ke zvýšení sério-
vosti produkce moderních komponent, a tím 
i k snížení jejich ceny. Zajisté je také žádou-
cí pokračovat ve vývoji samotné elektroniky 
s cílem zvýšit její efektivitu a snížit ztrátový 
tepelný výkon a nebo jej dále využít. V sou-
časných elektrických a elektronických, a tedy 
i automatizačních systémech je příliš mnoho 
energie mařeno vyzářeným teplem a navíc je 
třeba další energie pro chlazení.

Hudbou budoucnosti a ze současného po-
hledu asi spíše vizí a výzvou je propojení 
energetické optimalizace obou světů – pro-
cesní automatizace a řízené energetické po-
třeby jednotlivých strojů a agregátů.

Výroba energie z obnovitelných zdro-
jů je na vzestupu, do provozu se uvádějí 

větrné, vodní, fotovoltaické a geotermál-
ní elektrárny, výroba energie z bioma-
sy či z biologicky rozložitelných odpadů 
apod. Jaké požadavky na měřicí a řídicí 
techniku klade výroba elektrické ener-
gie z obnovitelných zdrojů a po jakých 
výrobcích a řešeních je v tomto oboru 
poptávka?

Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Výroba elektrické energie z málo efek-

tivních zdrojů klade zvýšený důraz na níz-
kou cenu a nízkou vlastní spotřebu řídicí 
techniky.

Podle mého názoru je však pojem obnovi-
telný zdroj v uvedených souvislostech chyb-
ný. Geotermální energie není obnovitelným 
zdrojem, a dokonce ani využívání energie ja-
derné syntézy probíhající na Slunci není ob-
novitelným zdrojem. Žádný obnovitelný zdroj 
v našem vesmíru neexistuje, rozdíl je pouze 
v tom, čeho je k dispozici více a co bude dří-
ve vyčerpáno. 

(Pozn. red.: Poněkud nepřesný pojem ob-
novitelný zdroj lze nahradit pojmem netradič-
ní zdroj. Nicméně je už tak rozšířený, že u něj 
v průběhu další diskuse zůstaneme.)

Naděžda Pavelková (ABB):
Výroba elektrické energie z obnovitel-

ných zdrojů vyžaduje takovou měřicí, řídicí 
a regulační techniku, aby byla zabezpečena 
maximální možná účinnost přeměny energie 
z obnovitelných zdrojů na elektrickou a rov-
něž aby byly minimalizovány ztráty při je-
jím přenosu.

Jan Ohřál (B+R automatizace):
Výroba energie z obnovitelných zdro-

jů není specifická zvláštními požadavky na 
automatizační techniku, vyžaduje parame-
try charakteristické pro moderní techniku. 
Nutný je také velký výpočetní výkon a ote-
vřené prostředí, aby bylo možné realizovat 
i složité regulační algoritmy, otevřené prů-
myslové datové sítě a široké portfolio mo-
dulů. Ale to vše lze dnes u dodavatelů ino-
vativní automatizační techniky považovat 
za standard. Z našeho výrobního programu 
řídicí techniky zaznamenáváme poptávku 
ve všech vrstvách. Od rozsáhlých distribu-
ovaných systémů typu DCS APROL pro po-
užití v elektrárnách na biomasu a ve vod-
ních elektrárnách až po kompaktní řídicí 
systémy pro malé vodní elektrárny a větr-
né elektrárny.

Petr Horáček (Rockwell Automation):
Stále výrazněji se uplatňuje distribuovaná 

výroba elektřiny v sítích nízkého napětí, kde 
jsou typicky využívány zdroje s kombinova-
ným cyklem teplo/elektřina řízené odběrem 
tepla, větrné turbíny a fotovoltaické zdroje. 
Výrobu těchto malých zdrojů nelze rozvr-
hovat způsobem, jakým se plánuje výroba 
v tepelných, jaderných a konec konců i vod-
ních elektrárnách. Z čistě pasivní distribuční 

Naděžda Pavelková, 
produktová mana-
žerka, ABB, s. r. o.
„Vzhledem k tendenci 
vybírat si hlavně podle 
ceny je nedílnou součás-
tí naší práce vést zákaz-
níky k porovnání výbě-
ru řešení také z hledis-

ka parametrů technických, tj. např. účinnosti 
a úspor elektrické energie.“

Jan Ohřál, ředitel spo-
lečnosti B+R automa-
tizace, spol. s r. o.
„Zájem a poptávka po 
moderních řešeních ze-
jména inteligentních 
pohonů daleko zao-
stávají za současnými 
možnostmi techniky. Vě-

řím, že v současném složitém ekonomic-
kém období se poptávka po úsporných ře-
šeních zvýší.“
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soustavy se stává soustava hybridní, kde část 
spotřeby pokrývá místní výroba. Bude posí-
lena zodpovědnost provozovatele distribuční 
soustavy a jeho úloha vyrovnávat odchylky 
mezi výrobou a spotřebou se bude kompli-
kovat. Bude muset získávat mnohem více in-
formací o místní spotřebě a výrobě než dnes, 
a to až z úrovně domovních odběrných míst. 
Bude třeba instalovat zásobníky energie, kte-
ré dnes v distribučních soustavách najdeme 
jen velmi zřídka. Zároveň bude mít možnost 
v daleko větší míře manipulovat se zatížením 
sítě prostřednictvím ovládání odběrných míst 
(demand side management). To vše bude vy-
žadovat instalaci nové měřicí techniky pří-
mo u koncových zákazníků a řídicích systé-
mů na úrovni dispečinku provozovatele dis-
tribuční soustavy.

Při vývoji řídicích systémů nízkoener-
getických pasivních domů jsme na katedře 
kybernetiky FEL ČVUT došli k zajímavé-
mu poznatku, že pasivní dům vhodné kon-
strukce s elektrickým vytápěním může být 
provozovatelem distribuční soustavy použit 
jako řiditelný akumulátor, stabilizující pr-
vek soustavy.

Setkáváte se s požadavky na dodávky 
nebo řešení pro výrobu energie z obnovi-
telných čili netradičních zdrojů? Jaké pro-
jekty nebo dodávky jste již řešili?

Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Ano, naše produkty jsou vzhledem k je-

jich vlastnostem v těchto oborech často po-
užívány.

Luděk Barták (Panasonic Electric Works):
My jsme v poslední době zaznamenali vý-

razný nárůst poptávky po polohovacích zaří-
zeních s názvem solar tracker, která nastavu-
jí solární panel ve dvou osách volnosti, a to 
přesně podle algoritmu, jehož vstupními hod-
notami jsou zeměpisná poloha, datum a čas. 
Testy prokázaly, že dynamické panely ovlá-
dané těmito polohovacími zařízeními doda-
jí minimálně o 30 % více energie než panely 
statické. Uvážíme-li, že cena za solar tracker 
tvoří 8 % pořizovací ceny celého zařízení, od-
razí se jeho použití v efektivitě solárního pa-
nelu velmi rychle.

Jan Ohřál (B+R automatizace):
Z významných velkých projektů realizo-

vaných systémy B&R bych rád uvedl přede-
vším největší rakouskou elektrárnu na bio-
masu v Timmelkamu a pilotní projekt čínské 
elektrárny na biomasu v Shandongu. Men-
ších projektů a dodávek do vodních elektrá-
ren je bezpočet.

Naděžda Pavelková (ABB):
ABB uplatňuje svoje inovativní řešení 

v pěti hlavních oblastech, které byly definová-
ny na konferenci World Future Energy Sum-
mit (19. až 21. ledna 2009 v Dubaji): redukce 
emisí CO2 , výstavba energeticky úsporných 

budov s inteligentní instalací, přenosy stejno-
směrným proudem na velké vzdálenosti pod 
povrchem a pod mořskou hladinou (HVDC 
Light), řízení automatického natáčení solár-
ních panelů a dodávky pro větrné elektrárny. 
Vedle úspěšných projektů v uvedených oblas-
tech dodává ABB výkonové měniče, k dalším 
netradičním zdrojům energie, kterými jsou 
palivové články.

Petr Horáček (Rockwell Automation):
Rockwell Automation instaluje například 

kompletní automatizační řešení pro výrobu bi-
oethanolu, který je použitelný jako palivo. Al-
goritmy optimálního řízení jednotlivých tech-
nologií a výrobního závodu jako celku snižují 
energetickou náročnost a zvyšují výtěžnost.

V rámci Centra aplikované kybernetiky 
řeší kolegové z plzeňského pracoviště na Zá-
padočeské univerzitě, Fakultě aplikovaných 
věd, vliv provozu budoucích parků větrných 
elektráren na provoz přenosové sítě. Kolísá-
ní výroby elektřiny z větru může klást nové 
požadavky na vyrovnání rozdílu mezi výro-
bou a spotřebou v reálném čase, tj. na regu-
lační schopnost soustavy a jejího provozova-
tele ČEPS, a. s.

David Barva (Siemens):
Rozhodně se s těmito poptávkami setkává-

me. Jde zejména o projekty v oblasti vodních 
elektráren, větrné a sluneční energie. Mezi 
naše uskutečněné projekty patří: 101MW vě-
trný park Keenan USA (Oklahoma), rámco-
vá smlouva s E.ON na dodávku 500 větrných 
turbín o celkovém výkonu 1 150 MW, rozší-
ření větrného parku Red Sand II v Dánsku 
o dalších 90 turbín, referenční projekt foto-
voltaické elektrárny pro závod Siemens He-
althcare ve Forchheimu o celkovém elektric-
kém výkonu 800 kW.

Na které směry by se měl podle vašeho 
názoru soustředit výzkum, aby byla výroba 
z obnovitelných zdrojů efektivní?

David Barva (Siemens):
Na zvýšení účinnosti zařízení.

Naděžda Pavelková (ABB):
Na hledání takových řešení, aby se snižo-

valy investiční náklady, aby rostla účinnost 
(fotovoltaika) a aby byl provoz bezúdržbo-
vý a bezobslužný.

Petr Horáček (Rockwell Automation):
V našich podmínkách má pro výrobu 

elektřiny i tepla zajímavý potenciál využití 
fotovoltaiky a geotermálních zdrojů. Těmto 
oblastem bude třeba věnovat více pozornosti 
a výzkumných kapacit. Distribuovaná výro-
ba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů 
energie v malých decentralizovaných zdro-
jích si vyžádá postupnou přeměnu pasivních 
sítí na sítě aktivní, které se lépe přizpůsobí 
novým požadavkům. Připojení parků větr-
ných elektráren do distribuční a přenoso-
vé soustavy si vyžádá nový způsob regula-
ce jiných zdrojů. Bude tak například třeba 

Co napověděla Pačesova komise?

Hrubý obrázek o tom, jakou část současné spotřeby, resp. výroby elektrické energie by 
bylo možné teoreticky pokrýt z místně dostupných obnovitelných zdrojů energie (OZE), 
dávají čísla vyčtená ze zprávy Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických po-
třeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (NEK), řízené Václavem Pačesem. 
V roce 2007 činila hrubá výroba v ČR 88,2 TW·h, na čemž se OZE podílely přibližně 3,2 %. 
Teoretická kapacita obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny v ČR je však odhadována až 
na 49,8 TW·h, takže by bylo možné z těchto zdrojů pokrýt dokonce více než 50 % výroby 
roku 2007. Odhaduje se, že na celkové výrobě elektřiny z OZE by se biomasa podílela 26 %, 
vítr 12 %, sluneční záření 37 %, geotermální energie 20 % a voda 2,6 %. Nelze zapomínat 
ani na využití OZE pro výrobu tepla a biopaliv, kde jednoznačně dominuje biomasa násle-
dovaná geotermálními zdroji a energií slunečního záření. Do jaké míry je využití teoretické 
kapacity reálné, jak vysoké investice si vyžádá výstavba a jaké budou náklady na následný 
provoz, je jistě velká otázka. V každém případě ale má smysl se využitím tohoto potenciálu 
vážně zabývat. Pro podporu využití OZE doporučuje NEK např.:
– vedle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přijmout legislativu, jež 

pomůže nastartovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů bez toho, že by stát pokrýval roz-
díl mezi náklady na výrobu z OZE a fosilních zdrojů,

– zjednodušit povolovací proces pro obnovitelné zdroje energie,
– zahájit účinnou ekologickou daňovou reformu, která postupně přesune část daňového za-

tížení z práce na využívání fosilních zdrojů energie, včetně zemního plynu,
– vést rozsáhlou informační kampaň o možnostech a přínosech využití obnovitelných zdro-

jů energie pro laickou veřejnost.  Petr Horáček

David Barva, ředitel 
úseku Výroba energie, 
Siemens s. r. o. 
„Stát by měl podpořit 
služby a produkty pro 
financování projektů 
výroby energie z obno-
vitelných zdrojů. V sou-
časné ekonomické krizi 

se však opatrný postoj bank k financová-
ní projektů projevuje i v projektech výroby 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů.“
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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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