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výzkum, vývoj, vzdělávání

Industry 4.0 je fenomén, o kterém se mezi 
odbornou veřejností velmi živě diskutuje. Lze 
se na něj dívat z mnoha různých pohledů. Ne-
jde jen o záležitost technologií a technických 
prostředků, ale z širšího pohledu Industry 4.0 
zahrnuje i socioekonomické aspekty a trvale 
udržitelný rozvoj. Spíše než revoluce, které 
(jak víme z minulosti) s sebou nesly mnoh-
dy bezohledné boření dosavadního stavu, je 
Industry 4.0 evolucí. Tedy něčím, co vychází 
ze současné reality, kterou zdokonaluje a při-
způsobuje novým trendům, novým požadav-
kům společnosti. 

Obecně lze říci, že Industry 4.0 je propo-
jení virtuálního a reálného světa. Jinými slo-
vy, Industry 4.0 kombinuje reálný svět výro-
by s virtuálním světem informačních a komu-
nikačních systémů, tzv. datasférou. 

Festo Didactic silně vnímá význam a po-
tenciál fenoménu Industry 4.0 a nabízí mo-
dulární sestavu nazvanou CP Factory (CP – 
Cyber-Physical), česky kyber-fyzická továr-
na, určenou pro výuku principů Industry 4.0. 
Jde o sestavu s možnostmi různých konfigu-
rací, od základní až po úplnou, přičemž mo-
dularita tohoto řešení umožňuje další budou-
cí rozšiřování. 

CP Factory – univerzální výzkumná a výuková 
platforma pro Industry 4.0

Jednotlivé moduly komunikují nejen spo-
lu navzájem, ale i s jednotlivými výrobky. 
Využívána je zde komunikace RFID a NFC. 

Sestavu CP Factory lze přizpůsobit růz-
ným typům výroby (např. pro montáž mobil-
ních telefonů), přičemž uspořádání CP Fac-
tory je možné změnit během několika minut. 
Všechna výrobní data jsou shromažďována 
v řídicím systému MES4, který byl vytvořen 
v souladu s požadavky Industry 4.0. Otevřené 

databáze s transparentním rozhraním splňují 
předpoklady pro výuku a výzkum.

Pochopení idejí a principů Industry 4.0 
a jejich uvedení do praxe je velkou výzvou 
současné doby. Právě CP Factory k tomu 
může být vhodným prostředkem.
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Obr. 1. Modulární sestava CP Factory pro vývoj a výuku moderních metod výroby 

Současný Berlín je kosmopolitní město 
s mnoha kavárnami, jejichž otevřené prostředí 
je zdrojem vynikajících nápadů. Manfred Os-
termeier, výkonný ředitel společnosti Botspot, 
označil právě berlínské kavárny za místo, kde 
se rodí nové podnikatelské záměry a vznikají 
firmy, jež jsou odvážnými průkopníky v do-
sud neprobádaných oblastech techniky.

Manfred Ostermeier byl jedním z řeční-
ků diskuse PopUpLab Berlin – Startup meets 
Grownup o vztahu začínajících a vyspělých 
firem, kterou uspořádalo sdružení be Berlin 
na veletrhu Hannover Messe 25. dubna 2016. 

Dr. Stefan Franzke, mluvčí agentury Ber-
lin Partner for Business and Technology, ho-
vořil o Berlíně jako o městě s unikátním prů-
myslem: jeho atributem nejsou kouřící komí-
ny, ale bystré mozky a zapálená srdce.

Již zmíněný Manfred Ostermeier z fir-
my Botspot v Hannoveru představil unikát-
ní optický skener o výšce 2,5 m a průměru 
3,7 m. Rozměry skeneru byly zvoleny tak, 

Otevřené kavárenské prostředí podporuje 
kreativitu

aby v něm bylo možné oskenovat lidské tělo. 
Za několik sekund tak lze vytvořit prostorový 
model postavy, který je následně možné např. 
vytisknout na 3D tiskárně. Botspot jako start-
-up na projektu spolupracuje s berlínskou fir-
mou Ottobock, která je celosvětově význam-
ným výrobcem protéz a ortéz, včetně speciál-
ních protéz pro tělesně postižené sportovce. 

Přizpůsobit protézu na míru pacientovi je ča-
sově náročné a u protéz pro sportovce to platí 
dvojnásob. Skener firmy Botscan celý proces 
významně zjednodušuje a urychluje.

Jiným příkladem byly speciální průmys-
lové drony BärDrones startupové firmy Ti-
rooni Design, vyvinuté ve spolupráci s fir-
mou Osram (obr. 1). Firma Osram (která mi-
mochodem také vznikla v Berlíně, ovšem již 
v roce 1906) pro tyto drony vyvinula spe-
ciální výkonné a energeticky úsporné zdro-
je světla. Drony potom mohou sloužit např. 
k osvětlení pracovního prostoru při prohlíd-
ce a opravě větrných turbín.

Hlavní město Německa bylo v Hannove-
ru představeno jako metropole s nesmírně sil-
nou scénou malých začínajících firem. Velké 
firmy potenciál Berlína znají a otevírají zde 
své inkubátory a akcelerátory, protože vědí, 
že spolupráce s malými firmami typu start-up 
je posune kupředu.

(Bk)

Obr. 1. Osvětlovací dron BärDrones


