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Vážení a milí čtenáři
o chemickém průmyslu se často říká, že je to velmi 
konzervativní obor. Přijďte se přesvědčit na vele-
trh Achema do Frankfurtu nad Mohanem, do jaké 
míry je to pravda (pozvánka viz str. 47).

Myslím, že jde o to, co si kdo představuje pod 
slovem „konzervativní“. Já si pod konzervatis-

mem představuji rozumný a uvážlivý přístup ke změnám. V tomto 
smyslu chemický průmysl bezpochyby konzervativní je – vzhledem 
k investiční náročnosti a velkým požadavkům na bezpečnost a spo-
lehlivost ani jiný být nemůže. Někdo si pod pojmem konzervatis-
mus představuje lpění na tradičních metodách a postupech a odpor 
proti změnám a pokroku – takový konzervatismus však není uváž-
livý a rozumný, ale pošetilý, ať jde o přístup k vývoji ve společnos-
ti, nebo v technice.

Prosazování změn a jejich uvádění do průmyslové (nakonec 
i společenské) praxe vyžadují nejen investiční náklady, ale i not-
nou dávku intelektuální námahy. Prohlásit vlastní neschopnost 
a lenost za konzervativní přístup je elegantní řešení – minimál-
ně stejně elegantní jako bezhlavé podléhání revolučnímu nadšení 
(např. ve verzi 4.0).

Na veletrhu Achema, a také v našem časopise, jehož vydání, kte-
ré právě otevíráte, je zaměřeno zrovna na chemický, potravinářský 
a farmaceutický průmysl, se můžete přesvědčit sami, že tyto obo-
ry, souhrnně označované jako procesní výroba, jsou konzervativní 
v tom dobrém slova smyslu. Využití komunikačních sítí, včetně bez-
drátových s volnou topologií, uplatnění diagnostiky na dálku s po-
kročilými metodami zpracování dat, upotřebení moderních metod 
optimální regulace, modulární přístup k návrhu výrobních zaříze-
ní, využití simulačních nástrojů a virtuální reality – to jsou změny, 
které v procesním průmyslu právě probíhají. A skutečnost, že tento 
obor postupně přijímá za své koncepce jako smart factory, digitální 
továrna, průmyslový internet věcí, Connected Enterprise (viz str. 6) 
nebo Industrie 4.0, je pro mě důkazem, že už nejde jen o teoretic-
ké konstrukce, revoluční poblouznění nebo prázdná marketingová 
hesla, ale o skutečné změny, které je třeba brát vážně.
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např. v chemickém průmyslu, energetice, plynárenství, dopravě atd. 
Je uveden základní legislativní rámec a dále je pozornost věnována 
zejména vlivu teplotně-vlhkostních parametrů ovzduší a koncentrace 
CO2 ve velínech na výkonnost, popř. zdraví pracovníků. Jsou ukázány 
vybrané výsledky měření provedených ve velínech v praxi.
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213 milionů cestujících. Řídicí jednotky CompactRIO ve spojení se 
softwarem LabVIEW umožňují přenášet data na centrální server, 
zajišťující sledování stavu obvodů v reálném čase prostřednictvím 
jednoduchého protokolu pro přenos dat.

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa pro rok 2015
č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu

6 11. 5. 25. 5. automatizace skladového 
hospodářství a výrobní logistiky – 
prostředky pro značenía 
automatickou identifikaci výrobků  
a zboží (optické kódy, RFID apod.)

čtečky čárových 
kódů

7 10. 6. 24. 6. automatizace v zemědělské výrobě  
a v ochraně životního prostředí – 
snímače polohy hladiny 

vodivostní 
hladinoměry

8-9 3. 8. 17. 8. roboty a manipulátory v moderní 
průmyslové výrobě – komponenty 
pro systémy strojového vidění – MSV 
v Brně

10 3. 9 15. 10. automatizace v potravinářství a 
farmaceutickém průmyslu – provozní 
analytická technika

snímače 
fyzikálních  
a chemických 
vlastností kapalin

11 13. 10. 17. 11. systémy SCADA a MES – technika 
HMI – SPS IPC Drives v Norimberku

12 4. 11. 15. 12. nástroje pro řízení údržby, kalibraci 
měřicích zařízení a validaci výrobních 
procesů – měřicí a řídicí technika pro 
zajištění kvality výroby

úvodník


