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podnikání

Nové vývojové a prototypové centrum 
bylo 25. března 2013 slavnostně otevřeno 
ve společnosti Siemens Česká republika. 
V Praze a v Brně v něm pracuje 115 inže-
nýrů, kteří se podílejí na vývoji a testování 
produktů pro průmysl, energetiku a veřejnou 
infrastrukturu. Do konce tohoto roku bude 
v centru obsazeno dalších 40 nových pracov-
ních míst. Celkově Siemens v Česku provozu-
je již deset vývojových a konstrukčních cen-
ter, ve kterých zaměstnává více než 500 lidí.

„Protože se inovační cykly neustále zkra-
cují, musíme spojit své síly, abychom udrže-
li náskok před konkurencí. Jsem proto velmi 
potěšen, že síť našich center posilujeme ote-
vřením nového vývojového a prototypového 
centra zde v Praze,“ zdůraznil Klaus Helm-
rich, člen představenstva koncernu Siemens 
AG zodpovědný za výzkumné a vývojové 
aktivity, který nové pražské centrum otevřel 
společně s Eduardem Palíškem, generálním 
ředitelem společnosti Siemens v ČR, a Vladi-
mírem Kullou, který je ředitelem tohoto vý-
vojového a prototypového centra.

Přes šedesát pražských inženýrů se spo-
lečně s padesáti brněnskými kolegy podí-
lí na mezinárodních vývojových projektech 
globálního koncernu v oblasti automatizace 
výroby, řízení veřejné dopravy, inteligent-
ních parkovacích systémů nebo měření do-
dávek a spotřeby energie. Na některých úko-
lech centrum spolupracuje také s Českým vy-
sokým učením technickým v Praze, Vysokým 
učením technickým v Brně a Masarykovou 
univerzitou v Brně. Při otevření vývojového 
a prototypového centra bylo představeno pět 
vývojových projektů.

Vývojové projekty

Vývoj průmyslové komunikační sběrnice 
Profinet a její integrace do zařízení Siemens 
pro řízení pohybu a automatizaci je projekt, 
který začal již v roce 2004 a z jehož výsled-

ků těží uživatelé automatizační produktů Sie-
mens, např. Škoda Auto. V novém centru se 
tento projekt rozšiřuje i pro specifické zákaz-
nické aplikace (např. tiskařské stroje MAN- 
-Roland, výrobu nábytku HOMAG, testová-
ní ESP, ABS a brzdy pro BMW).

V rámci projektu inteligentního měře-
ní energie je vyvíjen adaptér, který umožní 
do celkového systému Smart Metering zapojit 

různá zařízení pro měření spo-
třeby elektrické energie, vody, 
plynu atd. Systém Smart Mete-
ring umožní sledovat spotřebu 
a cenu energie on-line.

Pro města a velké aglome-
race vyžadující řídit dopravu 
on-line podle aktuální situace 
je vyvíjen webový a mobilní 
software Sitraffic SmartGuard, 
který dokáže pracovat na vzdá-
leném serveru a na mapě zob-
razovat aktuální dopravní in-
formace. Software bude pří-
stupný i prostřednictvím 
mobilních platforem iOS a An-
droid. Vzhledem k tomu, že je 
připojen na cloudové úložiště, 
zákazník nepotřebuje dodateč-
nou infrastrukturu.

V novém centru pokraču-
je vývoj železniční výhybky 
s řízením motorů a napojením  
na bezdrátové ovládání a počí-
tání náprav. Tato výhybka byla 
kompletně vyvinuta a vyrobe-
na v ČR a byla již představe-
na na veletrhu Innotrans 2012. 
Nyní probíhá její testování, aby 
mohla získat potřebné certifi-
káty pro použití na železnici.

Vývojové centrum Siemens 
v ČR se také podílí na vývoji 
parkovacích a zobrazovacích 
systémů. Je zde vyvíjen soft-

ware, který je přizpůsoben pro konkrétní 
města a který dovoluje různý způsob place-
ní (SMS, platební karta apod.). V současnos-
ti je připravováno využití systému v jednom 
z největších měst v ČR a vývojový tým pra-
cuje na integraci čteček městských karet, aby 
je bylo možné používat při parkování.
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Vývojové a prototypové centrum otevřeno  
ve společnosti Siemens ČR

Obr. 2. Člen představenstva koncernu Siemens AG Klaus 
Helmrich (druhý zleva) diskutuje s projektovým vedoucím 
Janem Hušákem (první zprava) u železniční výhybky, která 
je výsledkem vývoje v Siemens ČR

Obr. 1. Prohlídka projektu Smart Metering v novém vývojo-
vém a prototypovém centru v Siemens ČR
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pohonech

Ústřední odborná skupina pro elektric-
ké pohony (ÚOS EP) při České elektrotech-
nické společnosti (ČES) pořádá již 33. celo-
státní konferenci o elektrických pohonech. 
Koná se 11. až 13. června 2013 (úterý až čtvr-
tek) v areálu Západočeské univerzity v Plz-
ni (ZČU), Univerzitní 22 (www.pohony.zcu.

cz/apkonf.htm). Organizačním garantem je 
Ing. František Steiner (steinerf@kev.zcu.cz), 
mediálním partnerem je vydavatelství FCC 
Public s. r. o. V současné době je k prezenta-
ci (formou ústně prezentovaných přednášek 
a formou diskuse) přihlášeno 72 příspěvků 
a předpokládá se účast přibližně 200 odbor-
níků z průmyslu, dopravy, energetiky, vědy, 
výzkumu a odborného školství. Uzávěrka při-
hlášek k účasti je 1. června. 

První den se uskuteční jednání ve třech 
tematických blocích: elektromobilita, poho-
ny v elektrické trakci, pohony v energetice. 
Druhý den budou zařazeny příspěvky z tema-
tických okruhů: pohony v průmyslových zaří-
zeních, mnohamotorové pohony v technolo-
gických linkách, automatizace a bezpečnostní 
funkce v pohonech apod. Konference je urče-
na především pro pracovníky z průmyslu, pro-
jektování, výzkumu a odborných škol.   (šm)


