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Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Vý-
stavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 
27. ročník výstavy Infotherma, věnované vy-
tápění, úsporám energií a smysluplnému vyu-
žívání obnovitelných zdrojů v malých a střed-
ních objektech. V České republice jde o nej-
větší takto specializovanou výstavu, kde jsou 
zastoupeny domácí, evropské a světové znač-
ky výrobků a produktů, které jsou potřebné 
k tepelné pohodě našich domovů. Nomenkla-
tura výstavy se od prvního ročníku v podsta-
tě nemění, doplňována je však o nové tech-
nologie a systémy.

Je hodně témat, nad kterými by se mělo 
a bude na Infothermě diskutovat, jak při za-
hájení výstavy, tak i po celé čtyři dny v od-
borném doprovodném programu, který bude 
v Konferenčním centru a ve vstupním pavilo-
nu A1, či při jednotlivých obchodních a spo-

Infotherma místem diskusí a námětů

lečenských setkáních. Například byly přijaty 
a jsou připravovány nové zákony související 
s tématy výstavy. V platnosti je zákon o záka-

zu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emis-
ní třídy, který nabude účinnosti v září 2022. 
Ministerstvo životního prostředí letos spustilo 
poslední vlnu kotlíkových dotací, které byly 
určené k výměně starých kotlů na pevná pa-

liva za nový zdroj tepla. Kotlí-
kové dotace jsou poskytovány 
od roku 2015 a do konce roku 
2020 má být realizováno mini-
málně 90 tisíc výměn. Podpory 
výměny starých kotlů za nový 
zdroj tepla nekončí a měly by 
v budoucnu být součástí pro-
gramu Nová zelená úsporám 
v podprogramu s názvem Adap-
tační a mitigační opatření NZÚ.

Dalším aktuálním téma-
tem výstavy budou otázky, jak 
zlepšit možnosti financování 
oprav domů z nového podpro-
gramu Nová zelená úsporám – 
Finanční záruky.

Drobně se mění také oblasti podpory 
v programu Nová zelená úsporám: Energetic-
ké úspory – zateplení domu, Výstavba v níz-

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojena s termínem konání mezinárodní výsta-
vy Infotherma. Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních několika letech na ostrav-
ském Výstavišti Černá louka se tak každoročně setkávají přední výrobci, prodejci, mon-
tážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novin-
ky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Obr. 1. Z výstavy Infotherma 2019
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koenergetickém standardu – výstavba domů 
v pasivním a téměř pasivním standardu, Efek-
tivní využití zdrojů energie – výměny a mo-
dernizace vytápění, větrací systémy, Adap-
tační opatření v budovách – zelené střechy, 
stínicí technika apod.

Jako každoročně budou pokračovat disku-
se, zda se dotace a podpory dostanou k těm 
nejpotřebnějším a zda by nebylo lepší přene-
chat více pravomocí starostům obcí a měst.

V nadcházejících letech čekají českou 
energetiku zásadní změny, které budou spočí-
vat ve výrazném poklesu využívání fosilních 
paliv, proto bude toto téma na veletrhu Info-
therma 2020 velmi aktuální. Novela zákona 
nabízí v období po roce 2021 finančních ná-
stroje, které umožní významně investovat do 
rozvoje nízkoemisních technologií. Novinkou 
je i Modernizační fond, který podpoří roz-
voj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování 
energetické účinnosti a snižování emisí skle-
níkových plynů. Dotace budou moci čerpat 
nejen podniky, ale i domácnosti.

V souvislosti s aktualizací Nové energe-
tické koncepce (NEK), na které ministerstvo 

obchodu a průmyslu již pracuje, by v České 
republice mělo v budoucnu dominovat jádro, 
obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. Ve 
výhledu příštích 25 až 30 let by podíl jader-
né energie měl vzrůst ze současných 30 % na 
přibližně 40 až 50 % a podíl OZE na 25 až 
30 %. Kolem roku 2040 by se mělo přibliž-
ně 80 % elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních 
zdrojů, tj. z jádra a OZE. Předpokládá se, že 
v souladu s doporučením Evropské komise 
vzroste do roku 2030 podíl OZE na výrobě 
elektřiny ze současných asi 14 % na 23 až 
24 %. Stát také počítá pro budoucnost s další 
podporou chytré zelené energetiky ze struk-
turálních fondů EU, především se zaměřením 
na malé decentralizované zdroje. Velký poten-
ciál vidí ve fotovoltaice na střechách rodin-
ných domů a firem. Stát počítá s podporou so-
lárních zdrojů v kombinaci s akumulací, při-
čemž umožní energii nejen akumulovat, ale 
i prodávat zpět do sítě. Fotovoltaika se stane 
součástí „malé chytré energetiky“, tj. elektři-
nou z OZE se budou napájet i elektromobily. 
Některé z těchto koncepcí byly a opět budou 
prezentovány i na výstavě Infotherma.

Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat 
vstupní expozice s názvem Dům plný energie 
a informací. Zde chtějí pořadatelé návštěv-
níkům výstavy nabídnout současnou realitu 
a představit možné alternativy vytápění ro-
dinných domů a nové perspektivní stavební 
prvky. Expozici budou po celou dobu výsta-
vy komentovat odborníci z portálu TZB-in-
fo, a návštěvníci tudíž budou moci diskuto-
vat o jednotlivých zdrojích vytápění, nákla-
dech a provozu.

Již dnes je Infotherma 2020 téměř „vypro-
daná“ a ostravské výstaviště bude opět obsa-
zeno do posledního místa. Svědčí to o tom, 
že vytápění a úspory energií jsou aktuální té-
mata nejen pro majitele a uživatele rodinných 
domů, ale pro většinu domácností.

Na uplynulých 26 ročnících se na Info-
thermě prezentovalo celkem 7 454 vystavo-
vatelů a výstavu zhlédlo 680 600 návštěvní-
ků. Pořadatelem výstavy je agentura Infor-
pres. Více informací na www.infotherma.cz.

(INFORPRES)

Podle průzkumu VDMA plánuje většina 
výrobců strojů a zařízení vybavit své produk-
ty rozhraním 5G. Je tedy důležité, aby se co 
nejrychleji vyřešily problémy brzdící zavádě-
ní privátních průmyslových sítí 5G. VDMA 
proto vyzývá k rychlé dohodě v otázce návr-
hu regulace poplatků.

V oblasti přidělování regionálních licen-
cí na kmitočtové spektrum chce jít Německo 
vlastní cestou. To průmyslovým podnikům 
dává zajímavou příležitost pro vybudování 
špičkových výrobních prostor. Provozová-
ní vlastní sítě v areálu podniku nabízí vyš-
ší efektivitu a flexibilitu. „Tento přístup by 
měl stimulovat inovace v oblasti využi-
tí 5G pro výrobu strojů a zařízení a urych-
lit fúzi rádiových přenosů do strojírenství,“ 
říká Dr. Reinhard Heister, generální ředitel 
VDMA Elektrische Automation. Poslední 
průzkum týkající se 5G ve strojírenství, kte-
rý Asociace německých výrobců strojů a za-
řízení (Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau, VDMA) provedla mezi svými 
členy, ukazuje, že tento přístup je správný. 
Většina výrobců strojů a zařízení (69 %) plá-
nuje vybavit své produkty rozhraním pro při-
pojení k sítím 5G. Mimoto 39 % respondentů 
má v plánu zavést podnikovou síť 5G a 21 % 
ještě není nerozhodnuto. Dosud jen malá část 
výrobců plánuje vybudování podnikové sítě 
s vlastní infrastrukturou 5G. Téměř polovina 

Spolková vláda by měla podporovat vedoucí 
pozici Německa v 5G

respondentů plánuje podnikové sítě ve spolu-
práci s národními mobilními operátory.

Zvyšování konkurenceschopnosti

Od využití sítí 5G očekávají dotazované 
společnosti zejména větší flexibilitu výro-
by a zvýšení konkurenceschopnosti produk-
tů prostřednictvím inteligentního propojení 
a možností rádiové komunikace v reálném 
čase. K tomu je však nutné privátní průmys-
lové sítě nejdříve realizovat – a proto je tře-
ba mít přidělené kmitočty. VDMA tudíž po-
žaduje, aby byl proces přidělování regionál-
ních licencí 5G zahájen co nejdříve.

Je třeba se rychle dohodnout

Avšak zatím není pravděpodobné, že bu-
dou kmitočty rychle přiděleny, protože mini-
sterstvo financí požaduje od Německého te-
lekomunikačního úřadu (Bundesnetzagentur, 
BNetzA), aby poplatky byly pětkrát vyšší než 
podle dřívějšího návrhu. „Byla by škoda, kdy-
by spolková vláda promrhala čas zbytečnými 
obstrukcemi. V době digitálních změn potře-
buje Německo politiku v reálném čase,“ uvádí 
Hartmut Rauen, zástupce generálního ředitele 
VDMA. „Podle našeho průzkumu jsou výrob-
ci strojů a zařízení ochotni do technologií 5G 
investovat. Spor mezi ministerstvem financí 

a BNetzA je třeba rychle vyřešit a vrátit se 
k dříve navrhovaným poplatkům. Struktura 
poplatků nesmí vytvářet bariéry pro využí-
vání 5G malými a středními podniky, což by 
ve výsledku mohlo omezit inovační přínosy 
místních hodnotových řetězců a devalvovat 
postavení Německa jako místa pro úspěšné 
podnikání,“ zdůrazňuje Rauen.

VDMA podporuje své členy v oblasti 5G

Podle průzkumu má 42 % respondentů 
základní znalosti a 26 % alespoň minimál-
ní znalosti o oblasti mobilních sítí. Výrob-
ci strojů a zařízení mají velký zájem získat 
informace o tom, jak své produkty vybavit 
rozhraním 5G. Mimoto se výrobci zajímají 
také o možnosti infrastruktury 5G a propojení 
výroby prostřednictvím sítě 5G. Proto zača-
la skupina VDMA 5G User Group pracovat 
na průvodci nazvaném 5G v oblasti výroby 
strojů a zařízení, který by měl být zveřejněn 
během průmyslového veletrhu Hannover Me-
sse 2020. Sdružení VDMA rovněž připravilo 
seminář, který poskytuje informace o tom, jak 
postupovat při podávání žádosti o provozová-
ní místní sítě 5G. Aktuální informace o no-
vinkách 5G v oblasti výroby strojů a zařízení 
jsou dostupné na nově zřízených webových 
stránkách https://ea.vdma.org/5G.

(Hr)


