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Průmyslový panelový počítač PPC-
-F24A je robustní zařízení postavené 
na čipové sadě Intel H81 s nejnovější 
mikroarchitekturou Haswell. Velikost 
jeho multidotykového kapacitního  
LCD je 24" a rozlišení 1080p (FullHD, 
1 920 × 1 080 bodů). Druhý monitor je 
možné připojit prostřednictvím HDMI. 
Projekční kapacitní displej se skleněnou 
obrazovkou tvrdosti 6H je dokonale 
vhodný pro kiosky a venkovní digitální 

informační panely, kde v důsledku mnohačetného použití dochází 
k většímu opotřebení. Odolnost panelu je zvýšena použitím vrstvy tvr-
zeného skla. Vícedotyková funkce kapacitního displeje je podporována 
operačním systémem Windows 7 a vyššími verzemi. Displej je možné 
ovládat i v rukavicích.

Řízení procesů čištění odpadních vod v ČOV Benešov .................... 28

Řídicí a automatizační technika je nedíl-
nou součástí technologických procesů, 
ať už výrobních, nebo i v infrastruktuře, 
energetice, biotechnologických zaříze-
ních a též v zařízeních, která jsou určena 
k ochraně životního prostředí. Vývoj řídi-
cí a automatizační techniky na bázi apli-
kované elektroniky probíhá kontinuálně 

již od 60. let minulého století. „Dítětem“ té doby je i specifický systém pro 
řízení technologických procesů, který doznal masového rozšíření: progra-
movatelný automat (PLC, PAC). Proto se již mnoho let lze setkávat s pro-
gramovatelným automatem jako s nejrozšířenějším a zcela univerzálním 
přístrojem používaným k řízení nejrůznějších technologických procesů.

Rychlý nástup inteligentních robotů .................................................. 29

Důležitým tématem veletrhu Automatica 
2016, přehlídky techniky a systémů urču-
jících moderní trendy mj. v oboru roboti-
ky, bude rychlý nástup inteligentních prů-
myslových i servisních robotů schopných 
přímé spolupráce s člověkem. Odborníci 
se shodují v názoru, že budoucnost 
robotiky spočívá v přímé spolupráci mezi 

člověkem a inteligentním robotem. Současný vývoj to potvrzuje, neboť ve 
všech oborech lidské činnosti jsme svědky rychlého nástupu inteligentních 
průmyslových a servisních robotů. Jak se odvětví průmyslové automati-
zace vyrovnává s touto novou technikou, ukáže sedmý mezinárodní od-
borný veletrh pro automatizaci a mechatroniku Automatica 2016, který se 
bude konat ve dnech 21. až 24. června 2016 v Mnichově.

Kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích  
systémů (část 1) ................................................................................... 34

Článek popisuje, co hrozí průmyslovým řídicím systémům z hlediska 
kybernetické bezpečnosti a shrnuje, jak těmto hrozbám čelit. Uvádí 
devět základních funkcí, které by měla splňovat moderní platforma pro 
zabezpečení průmyslových řídicích systémů, aby zajistila maximální 
dostupnost zařízení a přitom je ochránila před existujícími i dosud 
neznámými hrozbami. Článek je redakčně upravenou verzí studie 
Defining the 21st Century Cybersecurity Protection Platform for ICS 
společnosti Palo Alto Networks.

Drony inventarizují skladové zásoby ................................................. 44

Moderní bezpilotní létající prostředky 
(drony) nacházejí stále širší uplatnění 
v nejrůznějších oborech lidské činnos-
ti, průmyslovou výrobu nevyjímaje. 
Očekává se, že v roce 2015 bude obrat 
na světovém trhu s drony činit asi 
130 milionů dolarů (USD) a hranici 
jedné miliardy překročí během pěti let. 
Některé propočty a odhady odborníků 

v EU signalizují, že obrat na trhu s civilními drony může během deseti 
let dosáhnout až asi 10 % celkového obratu v leteckém průmyslu, což 
by znamenalo asi 15 miliard eur ročně. V současnosti již ve světě exis-
tuje více než 1 700 typů dronů, vyráběných asi 500 oficiálními výrobci, 
z nichž celá třetina sídlí v Evropě.

Vážení čtenáři,
rok 2015 byl Svazem průmyslu a dopravy České 
republiky (SP ČR) vyhlášen jako Rok technické-
ho vzdělávání. Letošní rok je zase Rokem řemesel. 
Konaly se užitečné a zajímavé akce, ale vzdělávací 
systém je „setrvačný systém s velmi dlouhými ča-
sovými konstantami“ a potrvá dlouho, než se po-

daří napravit stav odborného a učňovského školství, které předcho-
zí vlády zdevastovaly. Rok technického vzdělávání byl míněn jako 
„propagační kampaň“. Jejím cílem bylo vyburcovat veřejnost, fir-
my a úřady – upozornit je na kritický stav. Firmám se začíná dařit, 
rozšiřují výrobu a služby, mají výhodné exportní zakázky, ale nedo-
statek kvalifikovaných pracovníků s technickým vzděláním je bloku-
je. Již přestává fungovat obvyklá praxe podniků, které mezi studenty 
vysokých škol „uloví“ úspěšné studenty, čerstvé absolventy, případ-
ně doktorandy. Studentů je na odborných školách prostě málo – ne-
jen na vysokých, ale i na středních školách. Většina mládeže dnes 
odchází studovat humanitní obory, cestovní ruch, hotelové a stra-
vovací služby, management, ekonomiku, bankovnictví, práva, poli-
tologii (mnohdy na školách pochybné úrovně) a nenechá se odradit 
skutečností, že po absolvování většinou skončí na úřadu práce. Není 
tolik pracovních příležitostí pro tyto absolventy. 

Je třeba vytvořit všeobecné mínění, že perspektiva a konkurence-
schopnost národní ekonomiky spočívá ve výrobě produktů s vysokou 
přidanou hodnotou (chytrých produktů), v kvalifikovaných službách 
a vývozu – prostě v konkurenceschopnosti na domácím i světovém 
trhu. To je zárukou perspektivy, dlouhodobého a výhodného zaměst-
nání a kariérního růstu. Bylo by logické požadovat nápravu od vlá-
dy, ministerstev a úřadů. Ale nedělejme si iluze o jejich aktivitách. 
Nejlepší pomoc je svépomoc. V mnohých firmách už pochopili, že se 
vyplatí věnovat se školním dětem, studentům a jejich rodičům a uči-
telům. Zvou je do svých podniků na exkurze, pořádají pro ně besedy, 
vedou zájmové kroužky a kurzy, pořádají nejrůznější soutěže. Podob-
ně k dětem a středoškolským studentům přistupují i mnohé technické 
univerzity. Není pravdivé tvrzení, že mládež nemá zájem o techniku. 
Je to jen důsledek neznalosti, chybné výuky a nedostatku příležitosti. 
Lektoři dětských univerzit, vedoucí zájmových kroužků a organizáto-
ři soutěží mohou potvrdit, že k probuzení zájmu stačí zažít opojnou 
zkušenost z tvořivé práce, pocítit úspěch a „vítězství nad hmotou“. 
Je třeba ocenit záslužnou aktivitu tvořivých učitelů, lektorů a orga-
nizátorů mimoškolních aktivit dětí a studentů. Povzbuzení si zaslou-
ží firmy, které různými formami podporují zájem o techniku a při-
spívají k odborné výuce. Sice tak činí ve vlastním zájmu, ale suplují 
aktivity ministerstev a úřadů – ty ať jim v tom alespoň nepřekáže-
jí. Bylo by slušné je v této snaze finančně podpořit, třeba dotacemi 
nebo raději daňovými úlevami. 

V našem časopise Automa tyto aktivity pravidelně zviditelňuje-
me. Zveme vás do Brna na veletrh Amper do našeho stánku V 5.17 
a na Fórum automatizace V 4.18.
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3 5. 2. 2016 9. 3. 2016 perspektivy automatizace,  
veletrh Amper 2016

4 7. 3. 2016 18. 4. 2016 automatizační technika v energetice 
a pro využití obnovitelných zdrojů 
energie – měření tepla a teploty

termostaty

5 12. 4. 2016 17. 5. 2016 integrované výrobní systémy, 
průmyslový internet věcí –  
software pro navrhování, modelování 
a simulaci dynamických systémů, 
systémy PLM a MES

MES

6 10. 5. 2016 14. 6. 2016 automatizace montážních operací – 
průmyslové roboty

úvodník


