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Energetika, mobilita a odlehčené 
konstrukce

Přestože vývoj průmyslu s přesunem vý-
roby blíže k potenciálním zákazníkům bude 
nahrávat snižování požadavků na dopravu 
zboží, zvláště na velké vzdálenosti, zůstane 
zajištění dopravy jedním ze základních úko-
lů hospodářství. V osobní dopravě stále ještě 
budou hrát rozhodující roli automobily. Měnit 
se bude jejich palivo, od nafty a biopaliv prv-
ní generace směrem ke zkapalněným plynům 
(CNG, LPG), elektřině a vodíku.

Z hlediska rozvoje elektromobility je tře-
ba vytvořit potřebnou infrastrukturu nabíje-
cích stanic. To je v současné době stejně dů-
ležité jako vývoj nových elektromobilů, mož-
ná i důležitější.

S elektromobilitou, ale nejen s ní, souvisí 
také téma odlehčených konstrukcí. Odlehče-
né konstrukce mají menší hustotu, spotřebuje 
se na ně méně materiálu, tedy mají menší ma-
teriálové náklady, ale kromě toho mohou mít 
i lepší vlastnosti z hlediska pružnosti, pevnos-
ti a setrvačných účinků. V úterý 2. dubna se 
bude na výstavišti konat první summit pro od-
lehčené konstrukce, pořádaný spolkovým mi-
nisterstvem průmyslu a energetiky.

Summit průkopníků průmyslu

Mnozí se přou o to, zda čtvrtá průmys-
lová revoluce již začala, nebo zda ji máme 
ještě před sebou, jiní se ale již snaží odhad-
nout, co nastane, až se přežene. Na summi-
tu průkopníků průmyslu se v úterý 2. dubna 
sejde více než 500 odborníků na digitalizaci, 
umělou inteligenci, komunikaci mezi člově-
kem a strojem a platformní ekonomiku, aby 

se snažili předpovědět, jak bude vypadat svět 
průmyslu v roce 2025.

Partnerská země: Švédsko

Partnerskou zemí letošního veletrhu Ha-
nnover Messe bude Švédsko. Na tiskové kon-

ferenci proto vystoupil také švédský velvy-
slanec v Berlíně Per Thöresson. Švédsko 
se chce na veletrhu představit pod mottem 
Sweden Co-Lab jako otevřená země zamě-
řená na spolupráci v oblasti vývoje a inova-
cí a jako think-tank pro moderní průmyslové 
technologie. Nabízet bude nejen oficiální me-
zistátní spolupráci, ale též podporu meziná-
rodní spolupráce mezi výzkumnými ústavy, 
vývojovými a inovačními firmami a průmy-
slovými podniky, ať již etablovanými, nebo 
právě vznikajícími.

Švédsko je země velká rozlohou, ale s ma-
lým počtem obyvatel (10 milionů). Přitom 
je to země s rozvinutým průmyslem. Není 
proto divu, že průmysl je zaměřen převáž-
ně na export, přičemž Německo je pro Švéd-
sko největším obchodním partnerem. Sou-
časně je to místo, kde vznikají mnohé nové 

myšlenky a technické ino-
vace. Švédsko je původ-
ním domovem nadnárod-
ních společností, jako jsou 
ABB, Ericsson, Tetra Pack 
nebo SKF. Důsledkem sys-
tematické podpory výzku-
mu a inovací a příznivého 
podnikatelského prostře-
dí je skutečnost, že je to 
země s největší hustotou 
výskytu jednorožců v Ev-
ropě. Pojmem jednorožec 
označují investoři start-
-up, jehož tržní hodnota 
překročila miliardu ame-
rických dolarů. Ve Švéd-
sku jsou doma např. Spo-
tify, iZettle nebo Klarna.

Pozvánka na veletrh

Veletrh Hannover Messe se koná od 1. do 
5. dubna 2019 v Hannoveru. Na webové 
stránce www.hannovermesse.de/en zájem-
ci najdou nejen katalog vystavovatelů a pře-
hled doprovodného programu, ale také dopo-
ručení ohledně cestování a ubytování. Volné 
vstupenky na veletrh si lze zajistit zde: http://
bit.ly/2V8yBgr.

 
Petr Bartošík. Foto: Deutsche Messe

Obr. 3. Per Thöresson, velvyslanec Švédského království, partner-
ské země veletrhu Hannover Messe 2019

Tradiční zákaznický den společnosti 
ZAT byl letos nahrazen hodinovým pří-
mým přenosem z improvizovaného stu-
dia z výrobního závodu firmy v Příbrami. 
„V současné době dodáváme do šedesáti 
zemí světa a obrat firmy spěje k 80% po-
dílu exportu. Proto jsme se letos rozhodli 
zprostředkovat novinky v oblasti řídicích 
systémů také partnerům v zahraničí,“ ko-
mentoval rozhodnutí Ivo Tichý, člen před-
stavenstva ZAT.

Divákům byli k dispozici Martin Konop, 
vedoucí vývoje softwaru oddělení výzku-
mu a vývoje, Adam Michl z divize Smart 
Systems, František Kural, vedoucí servisu, 
a Martin Brašna, vedoucí výroby.

Online konference firmy ZAT

Rozšiřování nabídky pro energetiku

První novinkou, kterou představil Franti-
šek Kural, byl kompaktní regulátor turbíny 
SandRA Z210 CTC, určený pro turbíny men-
šího výkonu, používané např. v elektrárnách 
vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdro-
jů. Jeho výhodami jsou jednoduchá a rychlá 
instalace, nízká cena a stejný výpočetní vý-
kon jako u robustních systémů.

Martin Konop potom diváky seznámil 
s procesem vývoje nových modulů zalo-
žených na architektuře SandRA. ZAT le-
tos chystá certifikaci budicího systému syn-
chronních generátorů s regulátorem SandRA 
Z110 AVR pro bezpečnostní kategorii SIL 3. 

Ve vývoji se ZAT chce zaměřit na rozšiřová-
ní nabídky produktů pro energetické zdro-
je a optimalizaci provozu celých systémů 
včetně spotřeby.

Vlastní výroba v souladu s nejpřísnějšími 
standardy

ZAT řídicí systémy nejen vyvíjí, ale také 
vyrábí. Kromě výroby vlastních řídicích sys-
témů rovněž nabízí volnou kapacitu pro zakáz-
kovou výrobu průmyslové elektroniky. K dis-
pozici má dvě plně automatické osazovací 
linky SMT, na nichž vyrábí přes 70 tisíc osa-
zených desek plošných spojů ročně, kapaci-
ta výroby rozváděčů dosahuje pěti set skříní.
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Špičkovou kvalitu firma zajišťuje použitím 
specializovaných kroků ve výrobním proce-
su, jako jsou mytí či selektivní lakování osa-
zených desek. Ve výrobě plošných spojů ZAT 
splňuje nejnáročnější normy IPC-A-610 Class 
3. Pro zajištění vysoké bezpečnosti a spoleh-
livosti při výrobě rozváděčů má nastaveny in-
terní procesy včetně odstupňovaného přístu-
pu kontroly kvality.

Zakázková výroba je velmi náročná na or-
ganizaci práce. Martin Brašna hovořil o tom, 
jak bezpapírové řízení výroby, které ve fir-
mě ZAT zavedli, zefektivnilo výrobní proce-
sy a umožnilo pracovníkům přístup ke vždy 
aktuální online dokumentaci. Již loni během 
zákaznického dne mohli návštěvníci naživo 
vidět vozíky TED 22 s bezdrátově připoje-
ným terminálem elektronické dokumenta-
ce. Vozíky s terminálem jsou vhodné zvláště 
pro větší a složitější sestavy. Kromě termi-
nálu mají odkládací prostor pro různé nářa-
dí, popř. papírovou dokumentaci, je-li vyža-
dována zákazníkem.

Řídicí systémy pro drážní dopravu

Dalším tématem byly řídicí systémy ur-
čené pro dopravu. Adam Michl představil 
dvě kategorie systémů určených pro dráž-
ní dopravu, které ZAT dodává: energetický 
dispečink trakčního vedení a dálkový do-
hled nad technickými zařízeními železnič-
ních stanic.

Jaderná energetika

Tradičním oborem pro ZAT je jaderná 
energetika. František Kural se po chlubil 
tím, že u 10 % jaderných zdrojů na světě 
se uplatňuje technika ZAT; v Evropě je to 
28 %. Ani tady však nelze spoléhat jen na 
tradici a je třeba pružně reagovat na tech-
nický vývoj a nové požadavky zákazníků.

Nejúspěšnějšími produkty ZAT v oblasti 
jaderné energetiky jsou řídicí a bezpečnost-
ní systém ovládání pohonů regulačních kazet 
reaktoru a regulační systém výkonu reaktoru. 
ZAT v současné době realizuje zakázky v ja-
derných elektrárnách v Arménii, ve Finsku, 
Maďarsku, Francii a na Slovensku. V letoš-
ním roce se chystá dokončení přípravy pro-
duktů na platformě SandRA Z100 a Z200 pro 
dodávky na nově stavěné jaderné bloky gene-
race III a III+. ZAT se svými dodávkami řídi-
cích systémů v rámci výzkumu také podílí na 
vývoji reaktorů čtvrté generace. Reaktory čtvr-
té generace jsou koncepčně odlišné, nenavazují 
na dosavadní vývoj od první ke třetí generaci, 
ale vycházejí z experimentů prováděných na 
začátku druhé poloviny minulého století. Tyto 
reaktory mají pomoci dosáhnout udržitelného 
vývoje jaderné energetiky mj. tím, že budou 
bezpečnostně inherentní, tj. před havárií je ne-
budou muset chránit jejich bezpečnostní sys-
témy, ale budou bezpečné ze svého principu.

Zkušenosti z jaderné energetiky uplatňuje 
ZAT i ve svých řídicích systémech pro tepel-

né a vodní elektrárny, v drážní dopravě, v tě-
žebním průmyslu a v plynárenství.

Kybernetická bezpečnost

Martin Konop komentoval také často disku-
tovanou otázku tzv. kybernetické bezpečnos-
ti. ZAT se jí zabývá na třech úrovních. První 
je zabezpečení informačních systémů podni-
ku. S tím úzce souvisí zabezpečení projekto-
vé dokumentace, kterou si ZAT vyměňuje se 
svými zákazníky. V obou případech se použí-
vají metody šifrování a multifaktorové meto-

dy autentizace uživatelů. A třetí úrovní je za-
bezpečení vlastních produktů, které, podobně 
jako jejich bezpečnost, musí projít testy po-
dle mezinárodních norem a doporučení, jež 
jsou zvláště v jaderné energetice velmi přísné.

Nová platforma pro internet věcí

Jednou z nejzajímavějších novinek, 
kterou firma ZAT v posledních několika 
letech uvedla na trh, je podle mého názoru 
platforma SimONet (Simple on Network) 
pro bezdrátový sběr, přenos a zpracování 
velkého množství dat pomocí sítí IoT, jako 
jsou Lora, Sigfox, IQRF či NB-IoT. Na 
loňském zákaznickém dni představila tuto 
platformu jako novinku; ta už má nyní za 
sebou první instalace u klientů, např. pro 
sběr dat v teplárenství. Připravuje se rov-
něž pilotní projekt v dopravě např. k do-
hledu nad železničními přejezdy. Proč je 
podle mě zmíněná platforma tak zajíma-
vá? Protože má širokou škálu uplatnění, 
kromě již uvedených také např. v plyná-
renských nebo vodárenských sítích, pro 
dohled nad bioplynovými stanicemi nebo 
vodárenskými vrty, u teplovodů a výmě-
níkových stanic atd.

Adam Michl připomněl nedávnou akvizici 
firmy Definity Systems, která posílí možnos-
ti společnosti ZAT navrhovat nadstavby pod-
nikových systémů a mobilní aplikace využí-
vající SimONet.

Plán vývoje pro letošní rok

Co firmu v oblasti výzkumu a vývoje 
čeká letos? Zaměří se zvláště na zvýšení 
kybernetické bezpečnosti, rozšíření funk-
cí a vývoj dalších nástrojů pro projekto-
vání a programování systému SandRA Sy-

nergy. Mezi priority patří propojení systé-
mu SandRA s platformou SimONet a díky 
posílení o tým firmy Definity Systems 
bude pokračovat vývoj webových, mo-
bilních a cloudových aplikací pro zpraco-
vání dat a prezentaci informací z provoz-
ních zařízení.

Shrnutí

Online konference letos nahradila tradiční 
zákaznický den. Firma ZAT si od změny sli-
buje, že osloví i zahraniční zákazníky. To je 
pro exportně zaměřenou firmu velmi důležité. 
Osobně si však myslím, že je to jen doplňko-
vá forma prezentace, kterou je třeba rozšířit 
účastí na veletrzích, konferencích, popř. pod-
nikatelských misích, kde je možné se setkat 
se zákazníky tváří v tvář. Osobní vztahy, a to 
nejen na úrovni manažerů firem, ale také 
mezi projektanty a techniky dodavatele a zá-
kazníka, jsou nezastupitelné – nejen pro to, 
že posilují vztahy důvěry a roste uspokojení 
z úspěšných projektů, ale zejména pro posí-
lení kreativity bezprostřední zpětnou vazbou 
a sdílením nápadů a zkušeností.

Petr Bartošík

Obr. 1. Zleva Martin Brašna, vedoucí výroby, František Kural, vedoucí servisu, Adam Michl, 
divize Smart Systems, Martin Konop, vedoucí vývoje softwaru oddělení výzkumu a vývoje, 
a Barbora Česáková, vedoucí marketingu a moderátorka prezentace


