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Vážení a milí čtenáři,
toto vydání časopisu Au-
toma je věnováno mimo 
jiné automatizaci v ener-
getice. V době, kdy ceny 
energií rychle rostou, je to 
jistě aktuální téma. Zvláš-

tě doporučuji zajímavý článek Petra Neu-
mana o řízení jaderných elektráren s odbě-
rem tepla pro systémy dálkového vytápění 
(str. 12 až 15). Jde o zatím trochu opomí-
jenou, ale velmi perspektivní možnost vy-
užití jaderných zdrojů.

Systémy dálkového vytápění jsou však 
na ústupu. Důvody jsou jasné: vzrůsta-
jící cena, ale především malá spolehli-
vost tohoto druhu vytápění. Takže např. 
v naší obci byly ještě loni veřejné budovy 
a obecní byty napojené na dálkové vytá-
pění z Mělníka. Radnici ale došla trpěli-
vost s neustálými havarijními odstávkami, 
takže letos už se topí plynem v moderních 
místních kotelnách. Je to změna, která se 
dotkne i mě, přestože doma máme vlastní 
kotel: už nebudou neustálé uzavírky kvůli 
prasklému teplovodu.

V našem případě byl základní problém 
v zastaralé infrastruktuře. Modernizaci 
tepláren se věnuje rozhovor na str. 16 až 
18. A nemusí se v nich topit jen drahým 
plynem, ale např. štěpkou nebo nerecyk-
lovatelným odpadem. To může být v době 
rostoucích cen energie významný argument 
pro návrat k těmto zdrojům.

Měření v sítích teplovodů a horkovo-
dů je speciální disciplína, jak ukazuje člá-
nek firmy Krohne na str. 24 až 26. Měření 
množství tepla předaného vodou vyžaduje 
pečlivý výběr měřicího přístroje, správně 
vypracovaný návrh měřicího místa i mon-
táže. Nesprávné výsledky měření totiž mo-
hou výrazně ovlivnit hospodárnou výrobu 
a využití tepelné energie a tím způsobit vý-
znamné hospodářské škody.

Ještě bych chtěl upozornit na článek Sys-
tém prediktivní údržby AVEVA Predictive 
Analytics (str. 46 až 47). Tento systém umož-
ňuje podnikům, zejména u kritických zaří-
zení, minimalizovat poruchy a tím význam-
ně zvýšit úroveň spolehlivosti, výkonnosti 
a efektivity provozování. Jistě proto najde 
zajímavé možnosti využití právě v energetice.

Přeji vám příjemné čtení, mnoho uži-
tečných poznatků, a když nám to opatření 
proti covidu dovolí, zvu vás také do naše-
ho stánku na MSV v Brně (F 015).

Petr Bartošík,
šéfredaktor

úvodník
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NA TITULNÍ STRANĚ
Společnost ControlTech zajišťuje distribuci produktů pro průmyslovou automatizaci. 
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a zaškolení. Ve spolupráci s firmou SERVISCONTROL poskytuje kompletní služby při 
návrhu a realizaci výrobních linek a robotických pracovišť. 
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Tento příspěvek je zaměřen na pokročilé 
řízení jaderných elektráren s odběrem tepla 
pro systémy dálkového vytápění jako prvek 
zvyšující flexibilitu jaderných elektráren a také 
integrovaných přenosových elektrizačních 
soustav. Obecně je flexibilní provoz elektráren 
(fosilních – uhelných a plynových, vodních 
a přečerpávacích vodních, a jaderných 

elektráren) důležitým aspektem řízení energetických zdrojů a stability energetických 
systémů. Úvodem krátká připomínka, jak to vloni bylo a s čím je nutné se nyní vyrovnávat. 
Evropský parlament hlasoval v roce 2020 pro zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí 
CO2 do roku 2030 ze 40 na 60 %, což je více, než navrhovala Evropská komise, tedy 
55 %. Podle schváleného programu Green Deal je cílem pro rok 2050 úplná „uhlíková 
neutralita“. „Je to obrovský úspěch pro klima,“ řekl po hlasování nizozemský europoslanec 
Bas Eickhout, místopředseda parlamentního výboru pro životní prostředí, který vyzval 
k dosažení cíle snížení o 60 %. „Toto hlasování ukazuje, že Evropský parlament naslouchá 
vědě a hnutí Fridays for Future“.
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Už je to více než rok, co se celý svět potkal s mnoha změnami 
a omezeními v oblasti výroby, obchodu, ale i osobních práv 
a zvyklostí. Hlavní příčinou bylo propuknuvší virové onemocnění 
covid-19. Následně byla přijata opatření, z nichž některá dávala 
smysl, kolem některých je dodnes spousta otazníků. Vyvstala 
rovněž poptávka po využití snímání teploty osob pomocí 
termokamer, aby tak bylo možné odhalit osoby se zvýšenou 

teplotou, a tedy možným virovým onemocněním. V tomto článku je nastíněno, jak a za 
jakých podmínek k tomu lze termokameru použít a jaký je její přínos pro tzv. teplotní 
screening osob. Dále jsou představeny parametry, vlastnosti a výhody termokamer FLIR 
pro využití nejen ke snímání teploty osob, ale zejména v průmyslových provozech při 
bezkontaktním měření teplot či detekci úniku plynů. Jako efektivní a rychlý nástroj pro 
měření povrchových teplot v mnoha průmyslových odvětvích se již několik let používají 
termokamery značky FLIR od největšího a nejstaršího světového výrobce termokamer na 
světě, firmy Teledyne FLIR (Švédsko, USA), jejíž historie sahá až do roku 1958.
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