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RIS3 strategie
Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2018
č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 2018 schváleno převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro
inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3
strategie) z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Povinnosti uložené bývalému místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace tímto usnesením přecházejí na ministra průmyslu a obchodu.
Agenda Národní RIS3 strategie se na Ministerstvu průmyslu
a obchodu stala součástí sekce digitalizace a inovací, v jejímž
rámci tvoří prioritní složku pro tvorbu systému a koncepce
podpory aplikovaného výzkumu.
Členské státy EU byly povinny připravit své Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (Národní
RIS3 strategie) za účelem vytipování vhodných perspektivních oblastí ekonomiky, které by měly být následně podpořeny z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
S tímto cílem Česká republika připravila svou Národní RIS3
strategii, která odráží priority našeho hospodářství, na něž by
se měly zaměřit programy ESIF a vybrané programy podpory
výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Technologické agentury ČR.
Schválení Národní RIS3 strategie vládou ČR a Evropskou komisí bylo nutnou podmínkou pro čerpání z příslušných ESIF.
ESIF s vazbou na Národní RIS3 strategii:
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), poskytovatelem podpory je Ministerstvo
průmyslu a obchodu

• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), poskytovatelem dotace je Magistrát hl. m. Prahy
• Integrovaný regionální operační program (IROP), poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Operační program Zaměstnanost (OP Z), poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí
Programy podpory zaměřené na podporu výzkumu a vývoje s vazbou na Národní RIS3 strategii:
a) národní programy podpory (poskytovatel TA ČR)
• Centra kompetence,
• Epsilon,
• Gama,
• Národní centra kompetence 1,
• Delta,
• Delta 2,
• Éta,
• Théta,
• Zéta.
b) rezortní národní programy podpory:
• Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
2016 – 2022 TRIO (poskytovatel MPO),
• Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech
2015 – 2022 (poskytovatel MV ČR),
• Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 –
2021 (poskytovatel MV ČR),
• Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (poskytovatel MZ ČR),
• Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství
na období 2017 – 2025 ZEMĚ (poskytovatel MZe).

VIZE ENERGETICKÉHO TRHU
Nejvýznamnější setkání
regulátorů a zástupců
podnikatelů v energetice
střední a východní Evropy
13. a 14. března 2019

WORKSHOPY & KONFERENCE

Praha

WWW.MERF.CZ

GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU
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Technologické inovace jsou tím, co pohání ekonomický růst,
již více než 250 let. Hlavními impulzy pro vznik zcela nových
inovací, příležitostí i obchodních modelů byly v minulosti
například parní stroj, vynález elektřiny nebo spalovací motor. Říká se, že umělá inteligence, či spíše strojové učení (machine learning) jsou analogií těchto vynálezů dnešní doby. Kdo
toto nepochopí a promarní příležitosti, které nabízejí, mine
se s dobou, která nezvratně přichází. Zatím nejlepší definici
umělé inteligence ( Artificial Intelligency - AI) vytvořil Marvin
Minsky v roce 1967: ,,Umělá inteligence je véda o vytvářeni strojů nebo
systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu,
který, kdyby ho dělal člověk, bychom považovali za projev jeho inteligence.“ Na druhé straně strojové učení je podoblastí umělé inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují
počítačovému systému „učit se“. Učením v daném kontextu
rozumíme takovou změnu vnitřního stavu systému, která
zefektivní schopnost přizpůsobit se změnám okolního prostředí (Wikpiedia). Proč se vlastně od umělé inteligence (AI)
tolik očekává? Podle Erika Erika Brynjolfssona, ředitele Iniciativy digitální ekonomiky a řádného profesora na MT, jsou
k tomu dva důvody. Zaprvé, my lidé víme víc, než umíme říct.
Neumíme například vysvětlit, jak to či ono vlastně děláme - jak
rozeznáváme tváře lidí, proč jsme se rozhodli právě k tomu
chytrému tahu ve staré asijské hře go apod. Před objevem strojového učení (ML) tato neschopnost zformulovat své vlastní
znalosti a schopnosti znamenala, že jsme nebyli schopni mnoho úkolů zautomatizovat. To už dnes tedy můžeme. Za druhé,
říká Brynjolfsson, systémy vybavené strojovým učením jsou
výteční žáci. Jsou schopny dosáhnout nadlidských výsledků
v širokém spektru aktivit, včetně odhalování podvodů a diagnostiky nemocí. Zapojení těchto dokonalých žáků do světových ekonomik bude mít nedozírný dopad. Na druhou stranu
ale AI, stejně jako další nové technologie, doprovází i mnoho
nerealistických očekávání. Al se také bohužel stává úspěšným
marketingovým heslem, které přitahuje nejen pozornost, ale
i peníze. Nálepka „Al-powered“ nemusí nutně znamenat, že je
dané zařízení chytřejší a efektivnější, ale mohla tam být připevněna pouze z čistě pragmatického důvodu - aby usnadnila cestu
k dotacím.
Největšího pokroku bylo dosud dosaženo ve dvou širokých
oblostech - vnímání (percepce) o poznávání (kognitivní činnosti). V rámci první z těchto dvou kategorií bylo dosaženo
velkého praktického pokroku v rozpoznávání hlasu. I když
má současný stav k dokonalosti ještě hodně daleko, miliony
lidí po celém světě s touto funkcionalitou již běžně pracují.
V současné době již AI umí přepsat diktovaný text přibližně
třikrát rychleji než člověk o její chybovost klesla za poslední
dva roky z 8,5 % na necelých 5. Stejně tak se dramaticky vylepšilo rozpoznávání obrazů. Zatímco v roce 2010 nejlepší zařízení
vybavená AI chybovalo v identifikaci obrazů v 30 % případů,
v roce 2016 klesla chybovost pod 4 %. Není proto divu, že se
nejrůznější aplikace tohoto typu šíří do světa doslova jako lavina a v některých oborech již začínají plně nahrazovat člověka
Pozadu ale nezůstávají ani kognitivní funkce o řešení problémů. Stroje už dokonce dokázaly porazit nejlepší hráče v pokeru. Že se to stane, předpověděl již v roce 1957 ekonom Herbert
Simon. Zmýlil se ale ve svém časovém odhadu. Odhadoval, že
k tomu dojde v průběhu následujících10 let. Ve skutečnosti
k tomu ale bylo zapotřebí let 40. Mýlil se i odborník na kognitivní vědy Morvin Minsky, který v roce 1967 řekl, že pouhá
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jedna generace bude stačit k tomu, aby byly od základů vyřešeny všechny problémy související s vytvořením umělé inteligence. Není divu, že takto fatální neodhadnutí situace vneslo
do oboru velkou dávku skepticismu. Umělá inteligence, přesněji strojové učení, ale slaví úspěchy i na mnoha jiných polích.
Společnost Google například dokázala vylepšit s využitím AI
efektivitu chlazení svých datových center o celých 15%, což
nedokázal žádný z expertních týmů. ML začíná pronikat i do
finančnictví. Desítky společností se nechávají vést umělou inteligencí při obchodování na Well Street. Amozon využívá AI
systémy, aby radily zákazníkům, jaké produkty si koupit. A podobných příkladů bychom mohli uvést bezpočet.
I když jsou úspěchy o pokrok dosažené s ML obrovské, použitelnost těchto systémů je stále malá, přesněji, úzce zaměřená. Uveďme konkrétní příklad: I když je AI bezpečně schopná, díky využívání rozsáhlé databáze lmogeNet, rozpoznávat
obrovské množství fotografií, jakmile se setká s neupravenou
fotografií, která je rozostřená, vyfocená za špatných světelných
podmínek o focený objekt je třeba zaměřen ze špatného úhlu,
AI selhává. Podobně, i když je Al schopná překládat mezi jednotlivými jazyky, význam jednotlivých slov vůbec nechápe.
Obecné inteligenci, která by zvládala to, co děláme my lidé jaksi samozřejmě, jsme ještě na míle vzdáleni.
Mezi strojovým učením o počítači je zcela zásadní rozdíl: zatímco počítače se explicitně programují s jasně definovaným
cílem, jakou činnost mojí vykonávat, stroje vybavené AI se učí
prostřednictvím příkladů. To je něco úplně jiného, než co se
praktikovalo posledních 50 let.
Úspěch IT specialistů se posuzoval podle toho, nakolik byli
úspěšní v kodifikaci existujících znalostí o postupech v je jich
vestavbě do strojů. Samo kódování pak znamená bolestivý proces převodu znalostí člověka do formy, která je srozumitelná
pro stroje. Tento postup má ale velkou slabinu: není možné sepsat kódované přesné instrukce ani pro tak přirozené věci, jako
je například jízda na kole. Tuto skutečnost vystihuje Polonyiho
paradox z roku 1964, který zásadně omezuje jednak to, co si
dokážeme vzájemně sdělit, ale současně stanovuje i zásadní
omezení pro naši schopnost obdařit stroje inteligencí.
Ve druhé vlně tzv. druhého věku strojů, jak ho nazvali autoři
stejnojmenné knihy Erik Brynjolfsson o Andrew Mc Afee, strojové učení tyto limity překonává. Stroje, které postavili lidé, se
učí prostřednictvím příkladů a umějí využívat strukturovanou
zpětnou vazbu, která jim pomáhá řešit vlastní problémy.
Akční filmy typy Terminátor, Transformers apod. vedou k tomu,
že si lidé spojují umělou inteligenci s robotem. Ve skutečnosti
ale robot umělou inteligenci pouze reprezentuje, představuje tedy konkrétní entitu, objekt reálného světa, který umělou
inteligencí disponuje . Důležitější otázka ale je, co tím míníme, když hovoříme o obecné umělé inteligenci (general artificial
intelligency). General Al se svým uvažováním blíží člověku. To
ale není to, co kolem sebe vidíme. Tuto skutečnost si spousta
lidí neuvědomuje. A z toho rovněž plynou i široce rozšířené
obavy, že roboty jednou nahradí lidi, či se dokonce proti nim
vzbouří. Dnes jsme v této oblasti úplně na začátku, všeobecná
umělá inteligence je nám ještě hodně vzdálená. Sebeuvědomění umělé inteligence je ještě strašně daleko. Ještě před tím
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by si totiž musela uvědomit kontext - že ji někdo učí, že existuje nějaký fyzický svět, elektronický svět, emoce apod. Tyto strachy podněcují nejen filmy, ale i články, jako ty z nedávné doby,
že robot AlphaGo porazil ve hře go ty nejlepší hráče světa. Ani
zde se však nejedná o všeobecnou Al. Pořád se pohybujeme
jen v malé části tzv. hlubokého učení (deep learning), které je
schopno se naučit velmi dobře jednu dílčí věc, ale pořád platí, že nedokáže samostatně uvažovat ani spojovat jednotlivé
věci dohromady. V současné době nám jde o to, aby prvky AI
- např. robot nebo auto – dokázaly vykonávat určité úkony autonomně. Autonomní fungování, i když ho budeme nazývat
umělou inteligencí, je ještě na hony vzdáleno obecné umělé
inteligenci. Jinak řečeno, aby se takové auto, včetně řidiče, chovalo tak, jak se dnes chová auto a řidič. To, co autonomní vozidla dokážou, je jen malá část toho, co dokáže lidský řidič, který
zde de facto reprezentuje všeobecnou umělou inteligenci.
Al je v podstatě něco, co dělá chytré věci ještě chytřejšími. Její
principy jsou známy už poměrně velmi dlouho. V průběhu
posledních 20 let se ale ve výzkumu AI nic zásadního nedělo. Najednou však došlo k průlomu v podobě aplikace metod
hlubokého učení a celá oblast se najednou skokově posunula
dopředu. No a teď už se zase nic tak zásadního neděje, pokud
to tak mohu říct. A ani momentálně nevidím na obzoru žádnou další techniku či technologii, která by naznačovala další
převratný posun tohoto oboru. Tím ale v žádném případě nechci význam Al snižovat. Je bezesporu výborná na kognitivní,
tedy poznávací činnosti, jako je například třídění fotografií.
Umělá inteligence dokáže za noc zhlédnout desetitisíce fotografií, což by člověk nikdy nedokázal. Může se také spolehlivě
naučit rozpoznávat, co na těch fotografiích je. Co jí ale chybí, je
kontext. Al se umí naučit data, ale jaký kontext ta data mají a co
vlastně znamenají, jí musí říct člověk. Umělá inteligence sama
od sebe neví nic. Sice ji nazýváme nadneseně inteligencí, ale
pravda je ta, že se pouze naučí, která množina dat je správná
a která nesprávná. Neumí zobecňovat a neumí uvažovat.
Smart zařízení lze od Al odlišit velmi těžko. Bylo by chybou si
myslet, že když už jsou v nějakém zařízení zabudovány prvky
Al, tak se toto zařízení nevyhnutelně musí dál učit. Třeba na
to nemá výpočetní výkon. V tom spočívá zásadní rozdíl například mezi telefonem a digitální továrnou. V rámci digital factory
bude fungovat vlastní výpočetní středisko, které umožní, aby
se Al dál učila a rozšiřovala se podle toho, jak poběží výroba.
Když tedy někdo mluví o AI. tak to může znamenat všechno,
ale taky nic.
Podle Mooreova zákona integrace výpočetní výkon trvale roste, a to implicitně vede k očekávání, že budou přicházet další
nové technologie. Kompletně nové možnosti z hlediska výkonu a paralelního zpracování přinesou kvantové počítače. Růst
výpočetního výkonu pro Al se zřejmě hned tak nezastaví. Čím
dál se na tomto poli dostaneme, tím reálnějšími se stanou obavy, na které upozorňovali např. Stephen Hawking a Elon Musk,
že přijde okamžik, kdy nebudeme schopni určit, jestli rozhodnutí, které umělá inteligence udělala, je dobré, anebo špatné.
Přestaneme jí totiž rozumět. Al se budou nějak rozhodovat na
základě toho, co se naučily, ale my nebudeme vědět, jak k tomu
rozhodnutí dospěly, a už je ani nebudeme schopni korigovat.
Al je skvělá všude tam, kde je potřeba brutální síla - vytřídit for-
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muláře, fotky, analyzovat finanční trhy, předpovídat obchody
na burzách s akciemi, tedy všude tam, kde se pracuje s velkým
množstvím dobře definovaných dat. Al je schopná sledovat
tolik parametrů, které lidé nikdy nemůžou zvládnout. Ani
v této oblasti ale neplatí bezvýhradně, že je umělá inteligence vždy výhodou. Při vytvářen í kontextů do ní člověk často
vnáší prvky nejistoty: kdo umí přesně rozhodnout, co je ještě
červená a co už spíš růžová nebo lososová? Al pak bude reagovat pravděpodobně stylem: zdá se mi, že to je červená s 30%
pravděpodobností. Vy ale potřebujete vědět, jestli ano, nebo
ne. Proto je někde lepší použít statistické metody a „starý dobrý“
software, který rozhodne mezi ano/ ne. Všechny tyto metodiky ale naštěstí lze kombinovat. I roboty budoucnosti budou
pravděpodobně pracovat všemi těmito různými způsoby společně. Do jisté míry omezením nás, lidí rovněž je, že když se
chceme něco naučit, musíme si to přečíst nebo nám to musí
někdo odpřednášet. V průběhu dějin lidstvo trvale ztrácí své
vědění (knowledge) tím, že ho nikdo nikdy není schopen předat
na 100 % a nikdo další není schopen ho úplně přijmout. Lidské vědění nelze plně transferovat. Al ale na druhou stranu lze
neomezeně kopírovat. Obrovskou výhodou neuronové sítě je,
že když se něco naučí, lze ji neomezeně multiplikovat a nadto neustále zlepšovat nebo specializovat. Nehrozí, že jednou
„umře“ a bude ji muset nahradit nová, která by začínala na 70
- 80 % dosažených znalostí, jak tomu bývá u lidí. Al lze neustále zlepšovat, poněvadž jí lze trvale přidávat další informace.
Nemusí se vracet zpátky, žádné znalosti neztrácí. Kdyby např.
v Siemens měli neuronové sítě, které by vyvíjely produkty, lze
si představit, že by tyto produkty byly ve výsledku stále iteraktivně lepší. Tím tedy přímo dochází k trvalému zlepšování
znalostní domény a její úroveň je právě tím, co bude rozhodovat i o úspěšnosti jednotlivých ekonomik.
Vědci znají algoritmy, na základě kterých vznikají neuronové sítě, jež jsou základem hlubokého učení. Struktura, která vznikne propojením všech informací do nějaké Al, už ale
žádný popis nemá. A to znamená, že ji ani nelze jednoduše
změnit. Je to stejné jako u lidského mozku, kde také nedokážeme někam přesně říznout, a tím něco konkrétního změnit.
Kontext je opravdu v oboru Al velkým tématem. Když se síť
naučí špatně kontext, nastane problém. A poněvadž vlastně
vůbec nevíte, kde v té síti zasáhnou t, často ho ani nedokážete
vyřešit. Proto např. Siemens pracuje i s tzv. znalostními grafy,
ve kterých se snaží spojovat prvky hlubokého učení a umělé
inteligence spolu se softwarem, který k dané Al přidává další
konkrétní věci. Hluboké učení se do jisté míry podobá paměti
lidí. Chybějí mu ale další bloky, které my, lidé, máme, jako je
uvažování, rozhodování, kontext. Tyto prvky zatím naprogramovat neumíme, umíme je jenom částečně simulovat. Stejné je
to i s lidskými smysly. Lidé používají více smyslů než jen zrak,
který lze poměrně dobře simulovat výkonnými kamerami.
Naprogramovat ale hmat v celé jeho šíři je už mnohem těžší,
možná až nemožné.

s takto vytrénovanou Al dodávat každý další systém a navíc
tyto systémy samozřejmě průběžně vylepšovat. Siemens má
vlastní týmy specializované na Al v Evropě a v USA. které se
věnují hlubokému učení, vytváření znalostních grafů a otázkám kontextu. Dále tam jsou týmy, které se věnuji inteligentní
robotice nebo řídícím systémům. Čím se Siemens odlišuje,
je právě znalost kontextu. Práce v industriální sféře funguje
na úplně jiném základu než třídění fotek. Např. když chcete
správně provozovat turbínu, musíte znát i výrobní proces - jak
a z čeho je vyrobená, proč je tak vyrobená. K tomu pak přidáte data. Data dnes umí sbírat v podstatě každý provozovatel,
ale výrobce k nim navíc umí přiřadit kontext. Jsou to znalosti, které uživatel většinou vůbec nemá. Pro Siemens je umělá
inteligence věc, kterou by chtěli mít v produktech jako další
přidanou hodnotu. Jejich produkty zůstávají tím, na co se stále
soustředí. A pochopitelně jejich další integrace. Důležité je si
uvědomit, že Siemens je sám sobě velkým zákazníkem - vyrábí si prvky, jejichž prostřednictvím dál vyrábí. Sami na sobě si
mohou ověřit, jaké benefity ta která řešení přinášejí a kde jsou
naopak stále nedostatky. Díky tomu disponují znalostí celého
procesu, a v tom spočívá jejich jedinečnost a síla.
Data jsou základem umělé inteligence. Digitální továrny, umělá
inteligence (tedy hluboké učení), znalostní grafy apod.. to vše
lze aplikovat na větší množství dat a už k tomu umíme přiřadit
i kontext - třeba i nepřímo. Něco se dá jednoduše naprogramovat. V rámci jedné továrny může fungovat i několik AI se specifickými znalostmi a nad nimi může být další, nadřazená, a toto
tzv. kaskádování může pokračovat až do poměrně velmi složitých struktur. Data ale být musí. I když jsou počáteční investice
vysoké a doprovází je potřeba vynaložit obrovské úsilí, což se
na začátku většinou nevyplácí, buduje se tím něco, na čem se
dá do budoucnosti stavět. S AI můžete začít pracovat na jednoduchých věcech a pak ji postupně učit dál a dál. Možností
je spousta a mají i velký komerční potenciál. } Například firmy,
které dodávají ERP software. Už ho třeba budou prodávat rovnou s jakýmsi digitálním asistentem- přednaučenou AI, která
bude ten software znát. Obecné věci už bude umět z výroby
a u zákazníka se pak bude dál customizovat, tedy učit se, jak
se to dělá v této konkrétní firmě. Software může být obecný,

ale umí se naučit i specifika. Jakmile máte systém jednou připraven, můžete ho libovolně kopírovat a investice se vrátí. Například, pokud má firma více poboček, které jsou zcela stejné,
může být takové řešení velmi výhodné a ve výsledku nakonec
i levné.
Umělá inteligence se dostala do bodu, kdy může. být nastavena tak, aby spustila další vlnu technologického průlomu.
Techniky hlubokého učení, na kterých to celé stojí, jsou ale
silně omezeny vlastní neschopností poskytnout kontext. Tyto
mezery vyplňují tzv. znalostní grafy, čili grafické znázornění
vztahů. Výsledkem může být svět nových aplikací. Každý z nás
používá denně některý z internetových vyhledávačů. Tyto
systémy jsou schopny okamžitě zodpovědět položený dotaz,
aniž by musely nahlížet do slovníků, encyklopedií a pátrat
v knihovnách. Zvykli jsme si i na to, že tato technologie má čím
dál tím více tváří. Na příklad je úplně normální , že nám vyhledávač nabídne různé typy informací, a dokonce i v různých
formátech - jako text, obrázky nebo videa.
Vezměme si následující příklad: do Googlu zadáte pojem Mono
Lisa. Výsledky vám řeknou, že Mono Lisa je obraz od Leonarda do Vinciho, který je vystaven v muzeu v pařížské m Louvre.
Dozvíte se rovněž, že Francouzi jí říkají La Joconde. Zobrazí
se vám rovněž fotografie tohoto slavného plátna a odkazy na
videa, například film Tajemství Mony Lisy. To vše doplní okno
Google Maps, které vám zobrazí hotely v okolí s názvem Mono
Lisa . Jinými slovy, jediné, co výsledky našeho hledání neobsahují, je obsah, avšak čím dál tím častěji dodávají také kontext.
Není za tím žádná magie. Vše toto je možné díky digitálním
znalostním grafům. Graf je definován jako grafické vyjádření
vztahu, například ve formě vyznačených vrcholů (uzlů nebo
bodů) a spojovacích čar (hran). Digitální znalostní grafy fungují úplně stejně: grafy rohují data ze svých datových sil, tj.
různých zdrojů, jako jsou 3D modely, schémat a historie (životního cyklu stroje apod.), a následně identifikují vzájemné
vztahy mezi těmito daty. To jim umožňuje dávat takové typy
odpovědí. Jakých systémy umělé inteligence s učícími se neuronovými sítěmi (hluboké učení) dříve nebyly schopny.

Pro firmy, jako je např. Siemens, je zapojení se do výzkumu
a vývoje na poli AI zcela nezbytné. Do produktového portfolia Siemens patří řídicí systémy, a proto logicky pracuje na tom,
aby byly chytřejší, čili obsahovaly prvky Al - dokázaly například vydedukovat blížící se poruchu apod. Velkou výhodou
je, že když systém něco naučíte, tak tuto funkcionalitu můžete jednoduše multiplikovat ve všech dalších zařízeních. Tedy
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Znalostní grafy lze použít úplně na všechno. Společnost Siemens se vzhledem ke svému zaměření pochopitelně specializuje na průmyslové znalostní grafy, které dávají konceptu
Průmyslu 4.0 zcela nový rozměr. Základem jsou obrovské
znalostní domény, jimiž Siemens disponuje. Tyto domény
se procházejí krok za krokem a pomocí znalostních grafů
dochází k postupné digitální automatizaci jednotlivých odborných znalostí. Siemens využívá digitální znalostní grafy
například v energetice, konkrétně u paroplynových turbín.
Zatím co Al algoritmy jsou schopny využívat big data analýzu k vytváření pravidel pro dané aplikace, třeba , že určitá
komponenta se za určitou dobu porouchá, systémy pracující
se znalostními grafy formulují předpovědi na základě mnohem komplexnějších informací - o místě, kde byla komponenta vyrobena, o teplotě, za které se používá, o podmínkách
okolního prostředí apod. Díky tomu jsou takto generované
předpovědi mnohem přesnější.
Jiným příkladem je technologie řízení budov. Společnost Siemens BT v současné době využívá znalostní graf vyvinutý ve
spoluprác i s Corporate Technology pro správu systémů v sídle skupiny na Wittelsbacherplatz v Mnichově. Budova, která
byla otevřena před dvěma lety, může být označena za vysoce
inteligentní. Je vybavena až 50 typy různých senzorů! Digitálních znalostní grafy dokážou vyextrahovat i informace, které
byly dříve zcela nepřístupné. Například je nyní možné mnohem přesněji definovat způsoby, jakými se využívají jednotlivé
prostory. Setkáváme se tu naživo s integrací znalostí na nejvyšší
úrovni. která je sama založena na integraci tří digitálních dvojčat do jednoho znalostního grafu. Jedno dvojče má znalosti
o čidlech, tedy o počtu čidel a jejich měrných jednotkách. Druhé dvojče zná do detailů schémata celé šestipodlažní budovy.
Třetí dvojče okamžitě odesílá data z čidel prostřednictvím
cloudové platformy MindSphere. Tato kombinace historic-
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kých a současných dat pak poskytuje přehled o provozu budovy, který dříve nebylo možné získat. Znalosti v této formě jsou
cenné pro uživatele budov, pronajímatele i řídicí pracovníky,
poněvadž jim umožňují nejen minimalizovat spotřebu energie, ale také šetřit a vydělávat peníze. Jedním z příkladů jsou
nové modely platby za využití pro úklidové služby a klimatizační systémy v budovách. Tyto informace jsou ale i klíčové například pro plánování evakuace. Digitální dvojčata umožňují
zohlednit všechny tyto faktory již ve fázi plánování budov, což
je vlastně nová služba, kterou teď Siemens BT může nabízet
svým zákazníkům.
Tento typ datové integrace a analýzy umožňuje vytvářet širokou škálu nových služeb ve všech odvětvích podnikání. Továrny řízené AI systémy, autonomní vlaky, inteligentní řízení měst
a jejich energetických potřeb i spolupráce mezi lidmi a roboty - to vše se brzy stane realitou. Znalostní grafy jsou novými
nástroji pro uživatele- lidi. Jejich inteligence přesahuje inteligenci lidí v tom, že mohou integrovat a pracovat i se znalostmi
druhých (třetích atd .) stran, což žádný lidský mozek nedokáže.
I tak jsou ale navrhovány tak, aby především pomáhaly lidem.
Proto nejdůležitější věcí, kterou je třeba při vytváření grafu zohledňovat, je, jak lidé, kteří ho chtějí využívat, vidí okolní svět.
Jaké mají otázky, jaké mají zdroje dat a jaký druh zkušeností
mají jako odborníci? Takový přístup pak umožní každému,
aby se učil ze vzpomínek druhých, protože tyto vzpomínky
pro něj začnou být dostupné.
Cílem tvůrců znalostních grafů je vytvářet digitální společníky,
kteří budou lidem pomáhat lépe se rozhodovat. Nicméně, konečné slovo budou mít vždy lidé.
( Zpracováno z firemních materiálů společnosti Siemens)
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NEURONOVÉ
SÍTĚ

Funkce jednotkového skoku (hardlim).
Standardní výstup nenabuzeného neuronu je hodnota 0,
po nabuzení -1.
Aktivační funkce signum (hardlims).
Y(x) = sign(x) = 1 pro x > 0 a Y(x) = sign(x) = -1 pro x < 0.
Lineární aktivační funkce (purelin).
Y(x) = x
Aktivační funkce hyperbolický tangent (tansig).
Využití u Elmanových neuronových sítí.
Sigmoidální aktivační funkce (logsig).
Y(x) = 1/1+e-x
Využití zejména u vícevrstvých perceptronových sítí.

Popis modelu neuronové sítě
Mezi velké výhody neuronových sítí patří paralelizmus při
vlastním výpočtu. Neuronové sítě se používají na úlohy směřované do oblasti klasifikace, aproximace a predikce. Svůj prapůvod mají umělé neuronové sítě v biologické oblasti. Neuronová síť (Neural Network) je složena z mnoha jednoduchých
procesorů - perceptronů. Grafové propojení neuronové sítě
se nazývá topologie neuronové sítě. Neuronových sítí je dle
aplikačního užití velké množství. V dalším se budeme zabývat
zejména následujícími základními typy:
• Vícevrsvé neuronové sítě,
• Hopfieldovy sítě,
• Samoorganizující se sítě,
• Radialní báze,
• Ostatní modely.
Rozebereme složitější přístupy z oblasti neuronových sítí, seznámíme se se základním prvkem neuronových sítí, a to konkrétně perceptronem.

Perceptron
Perceptron je základní stavební prvek neuronové sítě. Z historických důvodů se nazývá perceptron (označní matematického modelu biologického neuronu), z toho např. označení
vícevrstvé perceptronové sítě. V dnešní době však již dochází
k záměně a používá se pro něj spíše označení „neuron“. Perceptron je matematický model biologického neuronu. Jedná
se o ústřední prvek neuronové sítě. U perceptronu rozlišujeme
jeden až N vstupů vycházejících z povahy úlohy a indikovaný
výstup. Vstupy chápejme jako podněty z vnějšího okolí, nebo
jako výstup z jiných neuronů (u vícevrstvé sítě). Každý vstup
(synapse) je rozšířen o váhu tohoto vstupu (synaptická váha).
Vlastní perceptron pak obsahuje prahovou hodnotu (tzv. potenciál neuronu), při jeho překonání je perceptron nabuzen
a indikuje signál na svém výstupu ve formě přenosové funkce
(funkce přechodu, někdy též aktivační funkce). V dalším textu
bude formální neuron (perceptron) již označován v textu povětšinou jako neuron.

Saturační přenosová funkce (satlins).
Využívána pro pro omezení velikosti vstupního signálu.

Výběr vhodné aktivační funkce neuronu má vliv na konvergenci výpočtu naučení neuronové sítě. V následující tabulce
jsou popsány nejčastěji používané přechodové funkce. Výběr
aktivační funkce je mnohdy ovlivněn zkušenostmi z řešení
obdobných úloh. Mnohdy je nutno i experimentovat, a to na
úrovni volby aktivační funkce lineární, popřípadě nelineární.

Určení neuronové sítě
Cílem učení neuronové sítě je nastavit váhy modelu neuronové sítě tak, aby vytvářely správnou odezvu výstupního signálu
na daný signál vstupu. Po procesu naučení neuronové sítě lze
na síť pohlížet jako na black box určený k nasazení ve zvolených aplikačních rovinách neuronových sítí. Používají se dvě
strategie učení neuronové sítě, a to:
• učení s učitelem,
• učení bez učitele.
Učení s učitelem
Neuronová síť se snaží srovnáváním aktuálního výstupu s požadovaným výstupem (učitelem) přestavit váhy sítě tak, aby se
na daný konkrétní vstup snížil rozdíl mezi skutečným a požadovaným výstupem.
Učení bez učitele
Váhy sítě se nastavují tak, aby výstup byl konzistentní, tedy aby
síť poskytovala stejnou odezvu na budící signál při stejných,
nebo podobných vektorech vstupu.

Klasifikace za pomoci perceptronu
Nejzákladnější úloha, kterou lze řešit jedním perceptronem
(základním stavebním prvkem neuronové sítě), je klasifikace
perceptronem. Může se jednat např. o klasifikaci výrobků do
dvou skupin, a to na výrobky dobré a špatné. Zde se provádí
selekce do dvou skupin, a to na základě známých dat (popisujících parametry výrobku) vstupujících na vstup perceptronu.

Aktivační funkce

Ukázková úloha - klasifikace výrobků

U neuronových sítích a v jejich praktickém nasazení se používá velké množství aktivačních funkcí. V procesu testování se
dospělo k využití zejména funkce jednotkového skoku, funkce
signum, sigmoidální funkce a funkce lineární. Aktivační funkce u nabuzeného neuronu moduluje jeho výstupní signál, který je směřován do úrovně neuronové sítě.Y(x) = x

1. Výběr popisných proměnných nutných pro jednoznačné
určení
výrobku
(rozměry,
směrodatné
odchylky,
geometrické tolerance, váha, aj.) a hodnocení zda se jedná
o výrobek dobrý, nebo špatný.
2. Sestavení učících dat pro učení neuronové sítě. Nemusí se
jednat o všechny známé kombinace rozměrů výrobku, ale
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o kombinace časté a často vyhodnocované, s určením zda se
jedná v závěru o výrobek dobrý, popřípadě špatný (zmetek),
popřípadě výrobek opravitelný.
3. Učení neuronové sítě, potažmo perceptronu.
4. Použití reálných dat pro testování sítě, perceptronu. Zde se
již model neučí, ale na vstup sítě (perceptronu) se přivádí
vstup a realizuje se vlastní klasifikace.

• standardně je síť učena za pomoci učení s učitelem,
• za aktivační funkci se obvykle volí funkce lineární, nebo
sigmoidální,
• učícím algoritmem je nejčastěji algoritmus Back Propagation Error, lze však zvolit i metodu sdružených gradientů,
nebo jiné metody,
• síť je typická poměrně dlouhým procesem učení.

Zde vytvořená úloha je znázorněna v rovině, tedy se jedná se
o 2D problém. V tomto případě jsou na vstupu jen dvě hodnoty (dva rozměry výrobku) a na výstupu jen hodnota vypovídající o zařazení do skupiny dobrých, nebo špatných výrobků
(vektor vstupů má dvě hodnoty, vektor výstupů jednu). Reálné úlohy jsou samozřejmě na úrovni modelu složitější (více
vstupních parametrů), avšak povahově stejné. Za pomoci perceptronu lze klasifikovat i do více skupin, tuto situaci znázorňuje následující obrázek. Podle výsledků učení je však někdy
vhodnější použít již klasickou konfiguraci neuronové sítě.
Jako vhodná varianta se jeví vícevrstvá neuronová síť, v tomto
případě opatřená dvěma vstupy (x, y) a jedním výstupem. Jak
vstupy, tak výstupy jsou realizovány neurony (vstupní a výstupní vrstva neuronové sítě), mezi které se vloží ještě tzv. skrytá. Počet neuronů skryté vrstvy zvyšuje počet spojení, potažmo
vah a umožňuje lepší naučení neuronové sítě v procesu učení
a pak i následnou klasifikaci. Tuto situaci však již lépe popisuje
následující kapitola Vícevrstvá neuronová síť.

Použití:
• predikce (vstupem jsou časové řady, využití trendové
složky – predikce měnových kurzů, stavů soustavy),
• klasifikace (výrobků, poskytnutí úvěru, rozhodování
o poskytnutí a výši pojištění),
• aproximace (funkcí – vychází ze základů neuronových
sítí jako univerzálního aproximátoru).

Vlastnosti:
• prvkem modelu je jediný perceptron,
• jednoduchá ukázka modelu na němž jsou postaveny neuronové sítě (vstupy, výstupy, prahová hodnota, aktivační
funkce).
Použití:
• základní klasifikační úlohy,
• úlohy jednoduchého rozhodování.
Na názorném příkladu bylo demonstrováno, že na základní
úlohy z oblasti klasifikace je možné nasadit i základní prvek
neuronových sítí, a to samostatný perceptron, a nemusí se tedy
konstruovat komplexní neuronová síť.

Před vlastním učením sítě (učení s učitelem) je nutno mít
vhodně vybraná učební data (učební soubor) dostatečně reprezentující jednotlivé stavy úlohy, které by ve výpočetním
procesu měla síť umět rozhodovat. Pokud v procesu ladění sítě
dojde k situaci, kdy síť nemá dostatečnou klasifikační schopnost, tak se může přikročit k přidání neuronu do skryté vrstvy,
popřípadě učící soubor rozšířit o stavy, kde neuronová síť má
problémy s určením výsledku (tzv. doučení neuronové sítě).
V procesu učení klesá hodnota chybové funkce, a to až do stavu, kdy se asymptoticky blíží k nule. Při stavu chybové funkce
neuronové sítě rovné nule se jedná o lineární klasifikátor, toto
je nežádoucí stav, neboť síť pak postrádá obecnou generalizační schopnost a již není schopna rozhodovat o jiných datech,
než na kterých se naučila.Pro učení neuronové sítě se nejčastěji používá algoritmus Back Propagation Errors, nebo algoritmus Hebovského učení.

Řešené aplikace
Klasifikace finanční situace podniku
Podstatou úlohy bude klasifikace finanční situace podniku,
a to do tří skupin (podkapitalizovaný, překapitalizovaný a nevyhraněný). K dispozici budou učící data pro učení s učitelem
(vstupy, výstupy) a následně i data testovací. Učící soubor je
definovaný vektorem o 15 souřadnicích (finanční ukazatele)
a výstup je kódován na jedné pozici.

Vícevrstvá neuronová síť
Vícevrstvá neuronová síť (MLP – Multi Layer Perceptron) se
skládá z vrstvy vstupní, skryté a výstupní. Jedná se o rozšířenější a nejpoužívanější neuronovou síť. Na následujícím obrázku je neuronová síť o třech vrstvách, v některé literatuře
se vstupní vrstva nepočítá mezi vrstvy popisné (dochází jen
k opakování signálu), tedy lze tuto síť nazvat i síťí dvouvrstvou.
Vlastnosti:
• síť je tvořena opakováním základního stavebního prvku – perceptronu,
• počet vstupních neuronů je dán počtem vstupů matematického modelu,
• počet výstupních neuronů je ovlivněn kódováním výstupu (pokud výstup neuronové sítě jde na vstup dalšího programu, lze zde provádět lineární transformaci dat),
• počet neuronů ve skryté vrstvě je volen s ohledem na složitost úlohy, obvykle jako maximum ze vstupů a výstupů,
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Postup zpracování:
• příprava dat pro učení,
• učení neuronové sítě (BPE),
• kontrola chyby naučené sítě,
• klasifikace testovacích dat,
• porovnání výsledků s expertním hodnocením.
V procesu tzv. „ladění“ neuronové sítě lze obměnou parametrů sítě, popřípadě použitím speciálních metod, zvýšit klasifikační výkon sítě. Patří sem následující přístupy:
• úprava učícího parametru sítě (upravuje rychlost učení
a konvergenci chyby),
• přidání dalších neuronů do skryté vrstvy (zlepšuje schopnost neuronové sítě lépe absorbovat znalosti při učení za
pomoci učícího souboru),
• prořezání struktury sítě (odstranění neaktivních spojení
mezi neurony).
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Samoorganizující se neuronové sítě
Samoorganizující se síť (SOM - Self Organizing Map) je někdy
podle svého tvůrce nazývána sítí Kohonenovou.
Vlastnosti:
• jednovrstvá síť s dopředným šířením,
• učící algoritmus ve variantě „učení bez učitele“ provádí
pouze analýzu vstupních dat (shlukovou analýzu),
• neuronová síť obsahuje jedinou vrstvu radiálních neuronů, které jsou uspořádány do mřížky,
• síť lze rozšířit pro klasifikaci – přístupy LVQ1, LVQ2 (Learning Vector Quantization).
Použití:
• shlukování (klasifikace finanční situace podniku, úlohy
obecného zatřiďování dat),
• klasifikace (klasifikace výrobků, zákazníků dle nákupního chování aj.).
Klasické znázornění samoorganizující se neuronové sítě se
skládá ze vstupů (v uvedeném případě jsou znázorněny vstupy dva, jejich počet je dán složitostí úlohy), jednotlivých vah
a tzv. kompetiční vrstvy obsahující neurony. SOM sítě jsou sítěmi s neřízeným tréninkem. Samoorganizující rys těchto sítí
znamená reakci výstupů, tedy aktivaci umělých neuronů na
změny vstupů. Tento neřízený model neuronové sítě soustřeďuje data do shluků. Kohonenovy sítě fungují analogicky jako
shluková, respektive faktorová analýza. Podstatou je redukce
vstupního souboru mapováním do menšího počtu shluků.
Mnohdy se tyto sítě používají k předzpracování dat pro některý jiný typ neuronových sítí.
Pro výpočet vzdálenosti v p rozměrném prostoru mezi dvěma
body (r, s) lze využít následující metriky:
a) Euklidova vzdálenost
nebo
b) Minského vzdálenost
Řešené aplikace
Ukázková úloha – klasifikace finanční situace podniku
Jedná se o stejnou úlohu řešenou v předchozí části za pomoci
vícevrstvé neuronové sítě. V tomto případě však, v rámci učení
bez učitele, nejsou známy výstupy. Po naučení nechť je porovnáno s expertním zhodnocením finanční situace jednotlivých
podniků.

Hopfieldovy sítě
Hopfieldova síť byla sestavena Johnem Hopfieldem na začátku
80. let minulého století. Vycházel z energetické funkce z které
odvodil pravidla pro učení a vybavování. Na následujícím obrázku je zobrazena základní topologie sítě.
Vlastnosti:
• výstup z každého neuronu je přiváděn na vstup všech
ostatních neuronů (umožňuje postupně zpřesňovat výsledek),
• všechny neurony jsou jak vstupní, tak výstupní,
• míra vzájemné spojitosti neuronů i, j je vyjádřena váhou wij,
žádný neuron není spojen sám se sebou, váha wii je nulová,
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• výstup sítě je obvykle binární, tedy 0 nebo 1.
Použití:
• asociativní paměť (vybavování informace na základě její
částečné znalosti – postupné vybavování),
• klasifikátor (rozpoznávání obrazu – OCR, rozpoznávání
SPZ, robotické vidění, filtrace signálu, rekonstrukce poškozeného signálu),
• řešení optimalizačních problémů (obchodní cestující,
rozvrhování výroby, komprimace).

Proces učení sítě
Procesem učení neuronové sítě se opět myslí nastavení vah
a stavů neuronu podle smyslu úlohy, neboť je toto přímo závislé na typu řešeného problému.
Proces vybavování
Proces vybavování lze založit na minimalizaci energetické
funkce. Prahová hodnota se volí obvykle nulová. Energetická
funkce popisuje, jaké chyby se síť dopouští použitím současných výsledků sítě. Další modifikací sítě se energii opět sníží
a při splnění všech podmínek se výstup konvergenčně přiblíží
k požadovanému výsledku. Při řešení se vybírá taková modifikace sítě, která hodnotu sítě sníží nejvíce, tento přístup je
nazýván jako gradientní. Snahou je dospět do stavu, kdy se výstup neuronu již dále v čase nemění, kde j je definováno přes
všechny neurony sítě. Ze znalosti energetické funkce systému
(neuronové sítě) lze následně odvodit nastavení vah sítě.

RBF sítě
Radial Basis Function (RBF) je síť radiálních jednotek s pevným počtem vrstev. Na rozdíl od vícevrstvých sítí má rychlejší
průběh učení, tedy lze nasadit na složitější problémy o vyšší
složitosti modelu a mohutnosti vstupního učícího souboru.
Obdobně jako u vícevrstvých neuronových sítí se první vrstva
nepočítá mezi produkční vrstvy, síť na následujícím obrázku
lze tedy nazvat síťí dvouvrstvou, tedy skládá se jen ze skryté
vrstvy a vrstvy výstupní.
Vlastnosti:
• dva typy neuronů, a to radiální a perceptronové,
• váhy první vrstvy jsou nastaveny na začátku učení, u druhé vrstvy se nastavují obdobně jako u vícevrstvé neuronové
sítě,
• na rozdíl od vícevrstvé neuronové sítě (MLP) je průběh
učení velmi rychlý,
• vlastní vybavování neuronové sítě je pomalejší než u MLP,
toto je dáno složitostí vlastního modelu sítě.
Použití:
• klasifikační úlohy (obdobné jako u MLP),
• regresní úlohy (odhad hodnot proměnných na základě
historických dat).
Zdroj : https://is.mendelu.cz/
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NEURONOVÉ SÍTĚ

VĚŠTCI V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH
Neuronové sítě jsou malé kousky v mozkové tkáni. Bez jejich
schopností a možností bysme nemohli využívat mnoho věcí v informačních systémech. Neuronové sítě totiž umí předpovídat!
Neuronové sítě jsou modelem biologických struktur neuronů
ve všech živých organismech. Mají vysokou schopnost se učit,
a proto jsou velmi často využívané v umělé inteligenci. Dokáží popsat detaily živých neuronů a jejich sítí a díky tomu jsou
neuronové sítě schopny řešit velmi složité problémy.
Umělé neuronové sítě jsou jakési datové struktury, které jsou
schopny reagovat na předem neznámé vstupy. V původním pojetí byly umělé neuronové sítě používání k učení se z příkladů.
V dnešní době můžeme učení neuronové sítě
rozdělit na dvě hlavní skupiny:
A/ Bez učitele — neuronová síť se učí tříděním vstupů a jejich
rozpoznáváním. Síť poskytuje stejnou odezvu na budící signál
při stejných nebo podobných vstupech neuronové sítě
B/ S učitelem — algoritmus funguje podle toho, jak reaguje na
vstupy výstupy. Síť se přenastaví tak, aby konkrétní vstup snížil
rozdíl mezi skutečným a požadovaným výstupem (učitelem).

Využití
Neuronové sítě se v dnešní umělé inteligenci a v informačních
systémech používají k nejrůznějším popisům chování modelů
nebo algoritmů, které jsou obtížné na naprogramování. Využití najdou v úlohách týkající se oblasti klasifikace, odhadování
a předpovídání.
Díky těmto sítím umí počítače rozpoznat lidskou řeč a rozumět jí. Dokáží odhadovat, jak rychle bude např. ve stavebnictví tvrdnout materiál nebo rozpoznají poruchy strojů a výpočetní techniky. V lékařství dokáží detekovat a odhadovat
velikosti tumoru. Ve finančnictví předpovídají směnné kurzy
i dynamiku burzy nebo uvěrová rizika. Hojně se využívají na
optické rozpoznávání textů, písma a podpisů.
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Velmi populárně jsou využívány i v mechanice autopilota,
kdy auto řízené neuronovou sítí určuje na základě vzdáleností
a rychlostí nejbližších aut v obou pruzích svoji vlastní rychlost
a změnu pruhu nebo ovládá volant podle zakřivení dálnice.
V oblasti předpovědí a rozhodování se neuronové sítě aplikují
také například u předpovědi počasí nebo spotřeby elektrické
energie.
V běžném životě se s inteligencí neuronových sítí setkáváme např. při fotografování — fotoaparáty se díky nim naučily
rozpoznávat lidský obličej a vyfotit člověka ve chvíli, když se
usměje. Neuronové sítě jsou často zapojení do procesů řízení
zásob — předpovídají budoucí prodeje nebo spotřebu a rozpoznávají kvalitu výrobku.

Zdroje
Biologické algoritmy — Neuronové sítě [online]. Root.cz: © 1998–2018.
[cit. 17–04–2018]. Dostupné z: https://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-4-neuronove-site/
		
Umělé neuronové sítě a neuroevoluce [online]. ČVUT v Praze: Fakulta
informačních technologií. [cit. 17–04–2018]. Dostupné z: https://users.
fit.cvut.cz/~rehorto2/otevrena-fakulta/neural-networks.html
		
Neuronové sítě — vývoj a testování [online]. Shrimphood.net: © 2018.
[cit. 17–04–2018]. Dostupné z: http://www.shrimphood.net/neuronove-site-vyvoj-a-testovani.html
		
ROKŮSEK, Zdeněk. Teoretické základy neuronových sítí. Č. Bud.,
2007. Bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta
		
HLADÍK, Tomáš. Jak neuronové sítě přemýšlí za nás. Nebo pro Vás?
[online]. In: Logio.cz [cit. 17–04–2018]. Dostupné z: https://blog.logio.
cz/2014/03/14/jak-neuronove-site-premysli-za-nas-nebo-pro-vas/
převzato: www.medium.com
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PREVÁDZKOVÝ DÁTOVÝ
SYSTÉM OSADZOVANÝ
NA ROZVODNÉ ENERGETICKÉ
SYSTÉMY
Doc. Ing. Michal Masaryk, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Doc. Ing. Belo FÜRI, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Abstrakt
V popise zaoberáme tými technickými systémami dát, ktoré je možné
usadzovať na energetické rozvodné siete, tiež pre nízkonapäťové (230 V)
ako aj vysokonapäťové prevádzkových podmienkach. Sú prezentované
tie technické riešenia, ktoré používajú energetické rozvodné siete na monitorovanie a na kontrolu prevádzky, na monitorovanie transformátorových staníc, ďalej na diaľkové odčítanie údajov odberu elektrickej energie.
Poukážeme príklady na realizáciu na energetických distribučných sieťach
a tiež na telekomunikačných službách. Ako pilotný projekt sa uskutočnila dátový systém siete v roku 2000 Ostrave v Českej republike, Severomoravské energetika a.s.(SME, a.s. je súčasťou nemeckého koncernu EON),
ktorú tiež popíšeme.

Úvod
Prevádzkové dátové systémy osadzované na rozvodné energetické systémy na diaľkové prenosy v moderných rozsiahlych
vykurovacích sústavách predovšetkým našli aplikácie v troch
oblastiach:
• pre automatické odčítavanie pri meraní údajov spotreby,
s prenosom údajov do centrály energetickej sústavy,
• pri prenose riadiacich informácií, najmä medzi riadiacimi
systémami výmenníkových staníc tepla a tepelných centrál
(zdrojov),
• na prenos signálov núdzových stavov.
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Prenos informácií vymenúvaných vyššie vyžadujú osadzovanie typických dátových sietí, na ktoré iné technické- a cenové
požiadavky sú vyžadované, ako sú vybudované v prípade tradične vybudovaných vysokorýchlostných dátových sietí, ktoré
obsluhujú napríklad internetové aplikácie, alebo sú pripájané
k LAN sietiam. Vysokorýchlostné prenosové okruhy sú určené na prenos veľkých balíkov dát, pri vysokých prenosových
rýchlostiach, vybudovanie ktorých sú investične náročné, preto na nich sú charakteristické vysoké ceny.
Na prenos technických dát sú výhodné také dátové siete, ktoré
sú charakterizované vysokými spoľahlivosťami prenosu dát,
s možnosťou veľkých hustôt pripojovacích bodov, s požiadavkou najmä na nízke nákladov prenosu a pripojovania, ktoré sú
dosiahnuteľné jedine pri nízkych investičných a prevádzkových nákladoch. Odosielané množstvo technologických sú
zanedbateľne malé a na týkajúce sa rýchlosti prenosu nie sú
mimoriadne požiadavky.
Vzhľadom na to, že v prípade rozsiahlych dátových sietí sú
investične najviac náročné časti sú skutočné vybudovanie rozvodov (káblov) vo fyzickej podobe, vybudovanie technologických dátových sietí je možné aj osadzovaním na pôvodne vybudované káblové rozvody, alebo uskutočnené aj diaľkovým
prenosom dát cez vzduch.
Najrozsiahlejšími sústavami káblových rozvodov disponujú sústavy zásobovania energií. Napriek tomu, že prenoso-
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vé sústavy energetiky neboli navrhnuté na prenos dát ale na
prenos energie, na základe rušení vyšších úrovní sieťových
donedávna ne prenos dát považovali za nevhodný. V ostatných desaťročiach vzniklo niekoľko takých technológií, ktoré
umožnili spoľahlivé premávky dát, aj v týchto prenosových
prostrediach.
Z hľadísk spoľahlivosti, taktiež z prevádzkových hľadísk menej náročných uskutočňujúce vybudovanie technológií na
prenosové siete je jedným technológia LonWorks, pôvodne
bola vyvinutá najmä ciele riadenia, súčasne disponuje niektorými vlastnosťami, ktoré sú využiteľné i technologickej
komunikácii. Popri technológie LON už aj ďalšie možnosti
riešenia sú dané v ponukách väčších alebo menších svetových firiem.

Možnosti využitia technologických sietí
Očividné je, že vyššie spomenuté technologické dátové siete
sú aplikovateľné nielen v zásobovaní tepla, ale aj iných podobných oblastiach, ako je zásobovanie plynom, v zásobovaní
elektrickej energie alebo v zásobovaní pitnou vodou. Takéto
dátové siete v blízkej budúcnosti môžu byť dôležité aplikácie
zabezpečenia verejných služieb pre nízke množstvá prenosu
dát, ako sú zabezpečovacie siete, platobné terminály, bankové
automaty a podobné.
V tom prípade, ak dátová sieť je osadzovaná na energetickú sieť
je logické, že sú prioritné sú požiadavky majiteľa rozvodnej siete, teda slúži na riešenie najdôležitejšej činnosti zásobovanie
energiou – dodávkou elektrickej energie – v našom prípade i zabezpečenie technických úloh zásobovania tepelnou energiou.
V ďalšom načrtneme charakteristiky pilotných projektov, nízko rýchlostných dátových sietí.

Pilotný projekt nízko rýchlostnej
technologickej
dátové siete v Ostrave
Zaujímavé aplikácia vyššie oboznámenej technologické siete
bola realizovaná koncom roku 1999 v Ostrave vďaka Severom
moravského energetického podniku (Seminár SME, a. s. Ostrava). Táto akciová spoločnosť podstate je najväčším podnikom
v danej oblasti v Českej republike, zabezpečuje zásobovanie
tepelnou- a elektrickou energiou Severnej Moravy.
Investor, v prvej fáze uskutočnenia projektu sústredila na riadenie elektrickej rozvodnej siete, ďalej na diaľkové odpočítavanie spotreby elektrickej energie, taktiež na meranie spotreby
tepla a plynu. Na prenos dát bolo potrebné použiť sieť v majetku investora.
Cieľom projektu SME bolo uskutočnenie prenosu dát medzi
vysoko/nízko napäťového transformátorových staníc a dispečerských staníc, a tiež vybudovanie spojenia medzi približne
40-tymi meracími miestami odberu energie, ktoré boli vytvorené v dvoch panelových obytných budovách. Pre účely prenosu dát slúžil jednak vysokonapäťové v zemi uložený rozvod
10 kV (spájajúce transformátorové stanice), a ďalej nízkonapäťová sieť 230 V.
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Štruktúra siete

pripojené na jednoduchý zbernicu, potom ústredným zberným modulom premeniť pre potreby LON neurónovú sieť.

Technologickú sieť pozostáva z troch základných častí:
Pripojenie zariadení
a.
b.
c.

prenosová časť siete
miestna sieť (230 V)
siete vo vnútri budov

V tepelnej a vykurovacej technike na technologické siete sú
pripojené predovšetkým merače spotreby, ďalšie meracia zariadenia, riadiace centrá a pobočkové ústredne (napr. tepelné
centrály a výmenníkové stanice).

a. prenosová časť siete
V spomínanom pilotnom projekte pre diaľkový prenos bol použitý vysokonapäťové vedenie 10 kV. Diaľkové vedenie jednak
slúži na komunikáciu medzi jednotlivými transformátorovými
stanicami (pripojené na rozvod 10 kV), inak sú zberné rozvody
nízkonapäťových elektrických obvodov. Prenosové vlastnosti
vysokonapäťového z hľadiska rušení sú vyhovujúce (podstatne nižšie sú úrovne rušení, ako sú v prípade nízkonapäťových
sietí). Navyše vo vysokonapäťových sieťach technické normy
neohraničujú výnimkou sú elektromagnetické žiarenia, tak
sú využiteľné možnosti modulácie v spoľahlivých šírkach, a je
možné dosiahnuť relatívne vysoké prenosové rýchlosti. Realizované prenosové vzdialenosti sú v blízkosti niekoľko desiatok
kilometrov medzi dvoma zosilňovačmi pri prenosovej rýchlosti 0,5 Mbit/s.
Najväčšou technickou úlohou predstavovalo privedenie nízkonapäťového dátového signálu do vysokonapäťového prostredia, čo bolo možné riešiť pomocou špeciálnych spojovacích prvkov.

Pripojenie meracích zariadení
Najnovšie tipy meracích zariadení (hlavne merače spotreby)
už obsahujú zabudované neurónové mikročípy a oddeľovače
LonWorks (napr. Danfoss, a Calmex v príprave), súčasne väčšina prevádzkovaných meračov spotreby neobsahujú takéto
oddeľovače. V takýchto prípadoch je nutné zaradiť ďalšie komunikačných modulov, ktoré pripájajú aj neurónové meracie
zariadenie, alebo iné zariadenie k sieti.
Pripájanie prvkov regulačnej techniky

Reálna aplikácia
Úlohou pilotného projektu v spomínanej realizácii v Ostrave
nízko rýchlostnej technologickej siete, bolo vyriešenie prevádzkových problémov elektrickej energetiky, aplikácia je však
možné aj v tepelnej technike.
Na transformátorových staniciach sleduje (funkcia monitorovania) výrobu elektrického prúdu, skratové prúdy, riadi prvky
zasahovania, sleduje aj pohyb personálu transformátorovej
stanice. V dvoch obytných domoch realizovala diaľkové odčítanie hodnoty spotreby elektrickej energie (cca. 40) jednak
tam, kde existuje oddeľovač LON (3), ale aj tam kde LON oddeľovač chýba.
Ďalej sa uskutočnila diaľkové odčítanie hodnôt spotreby energie priemyselnej spotreby obchodného centra. Súčasne boli
preskúmané možnosti diaľkového odčítania na meračov spotreby plynu a spotreby tepla.

Záver
Niekoľko prvkov regulačnej techniky sú vybavené LonWorks
oddeľovačmi, väčšina prvkov regulačnej techniky však má len
oddeľovače na telefón, a pre diaľkovú komunikáciu používa
len modemové spojenie. V takomto prípade modemové spojenie je možné vymeniť neurónovou sieťou pomocou tzv. neurón Call modemom, ktorý transformuje modemové volanie
na LonWorks protokol a naspäť. Výhodou takéhoto riešenia je
úspora poplatku za telefón.

Dodávatelia tepla a prevádzkovatelia a majitelia dodávania
elektrickej energie vo forme technológie neurónových sietí
získali zaujímavú technický prostriedok, umožňujúce diaľkové odčítania spotreby vďaka vynakladania rozumných investícií. Súčasne takéto siete sú použiteľné na zaopatrenie iných
úloh, ako technologických stavov, na monitorovanie núdzových a iných stavov. Významné sú aplikácie na prenos meracích a regulačných údajov.

b. miestna sieť (230 V)
Miestne nízkonapäťové sieť 230 V so spojenými technickými
zariadeniami (napr. merač spotreby tepla-, vody) sú spojené
pomocou rozvodu zberu dát – obvykle sa jedná medzi budovou – a transformátorovou stanicou.
Veľkou prednosťou sietí 230 V, je ich hustota (prakticky všade
je možné ich nájsť), teda je prostredie pre prenos dátového signálu, na spojenie s užívateľom. Dátový signál však v danej sieti
má vysokú deformáciu a možnosť odoslania je len niekoľko sto
metrov, prípadne 1 km. Úroveň rušenia, tiež nie je zanedbateľná. V krajinách EÚ a v Českej republike je platná technická
norma EN 56001, ktorá určuje prenosové frekvenčné pásma.
Vzhľadom na úzke rozsahy prenosových frekvenčných pásiem (120 -149 Hz), nie je možné dosiahnuť vysoké prenosové
rýchlosti dát (rádovo niekoľko kbit/s). Obvykle však s prenosovým signálom je možné prekryť nízkonapäťové časti siete od
transformátorových staníc.

Literatúra

Pripojenie k osobnému počítaču (PC)
Zariadenie PC je pripojiteľný k neurónovej sieti, cestou karty
k neurónovej sieti s podporou príslušného softvéru.
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c. siete vo vnútri budov
Prednosťou 230 V sietí vo vnútri budov, že je možné ich nájsť
všade, súčasne však úroveň deformovaní a rušení signálov je
vyššia, pripojovacie neurónové moduly na úrovni 230 V sú
drahšie, ako pri spárovaní. Takto je funkciou technických
a hospodárskych podmienok, že v danom prípade ktorý variant je výhodnejšia; vybudovanie nového dátového rozvodu,
alebo osadenie drahšieho neurónového modulu.
Pokiaľ počet pripojovacích zariadení je vyššia – napríklad merače spotreby osadené na jeden prenosové vedenie – môžu byť
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Projekt STIMULY 2018

venskej akadémie vied, sektora vysokých škôl, z neziskového
sektora a podnikateľského sektora výskumu a vývoja.

v Slovenskej republike – príležitosť pre spoločnosť

NEUROPOWER s. r. o.

V septembri tohoto roku oznámilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a
ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj
a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) možnosť podávať
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme
stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona.
Základným cieľom je poskytnutie stimulov na vytvorenie podmienok pre rozvoj výskumu a vývoja s priamym uplatnením
týchto výstupov v praxi v nadväznosti na uznesenia vyplývajúce z dokumentu Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu prerokovaného na rokovaní vlády
SR dňa 15. 5. 2013. Tento cieľ nadväzuje na uznesenie vlády SR
č. 665/2013 - v dokumente s názvom „Poznatkami k prosperite
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– Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky (RIS3SK)“ schváleného dňa 13. 11. 2013,
konkrétne: „Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu
rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti“,
s čiastkovým cieľom Zvýšiť podiel súkromných zdrojov do
výskumu a vývoja v pomere minimálne 2:1 k verejným zdrojom pri zachovaní minimálne súčasného podielu verejných
zdrojov na celkových výdavkoch na výskum a vývoj a opatrenia Prepájanie univerzít, akadémie vied, výskumných inštitúcií a partnerov z oblasti priemyslu, v rámci ktorého majú byť
podporované strategické projekty dlhodobej spolupráce medzi podnikmi a výskumno-vývojovými pracoviskami s cieľom
tvorby dlhodobých partnerstiev v oblastiach tematických
priorít. Tieto aktivity možno realizovať v súčinnosti s partnerskými organizáciami, spoluriešiteľmi zo štátneho sektora, Slo-
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Spoločnosť Neuropower sa dlhodobo zapája do výskumu
umelej inteligencie s možnosťou využitia neurónových sietí pri projektoch zameraných na energetiku, dopravu a infraštruktúru. Spoločnosť Neuropower po zvážení všetkých
aspektov sa preto rozhodla podať žiadosť o poskytnutie
stimulov pre oblasť D.a. zamerané na výskum a rozvoj vysoko-efektívneho inteligentného riadenie spotreby energie
v doprave. Spoločnosť Neuropower spracovala požadované
dokumenty a materiály a podala žiadosť o Stimuly na projekt
Výskum nových poznatkov v oblasti inteligentného systému
riadenia energetickej efektívnosti v železničnej dopravy s použitím modulárnej neurónovej siete s charakterom základného
výskumu.
Predložený projekt základného výskumu je reakciou na absenciu odborných, vedeckých a teoretických vedomostí o sledovaní spotreby spaľovacích motorov hnacích dieselových
koľajových vozidiel s médiom pohonnou hmotou nafta a o sledovaní spotreby elektrickej energie hnacích elektrických koľajových vozidiel (ďalej iba spotreba HDKV a spotreba HEKV).
Dopravným systémovým módom a hypotetickou anabázou,
neboli predchádzajúce vedecké a výskumné projekty realizované, na HDKV/HEKV a železničnej (koľajovej) doprave
v rámci železničnej prevádzky na tratiach Slovenskej republiky a Českej republiky, resp. EÚ. Žiadateľ nečerpal prostriedky
na inú žiadosť zo štátneho rozpočtu. Tento projekt základného výskumu rieši postulát experimentálnym pokusom dokázať hypotézy rôznych matematických algoritmov spotreby
hnacích koľajových vozidiel (HEKV) pre dopravu a prepravu
nákladov a osôb v železničnej doprave. V rámci tejto výskumnej teoretickej práce sa vykoná identifikácia a vyhodnotenie
parametrov HEKV za účelom zaistenia vysoko-efektívneho
inteligentného energetického manažmentu, optimalizácie nasadenia hnacích koľajových vozidiel na typové trate s ohľadom
na ich energetickú efektivitu, márne straty elektrickej energie
na vozidlách, márne straty elektrickej energie na rôznych typoch trakčnej sústavy a straty elektrickej energie v závislosti
od vonkajšej teploty a meteorologických výkyvov. Výskum sa
bude zaoberať posudzovaním matematických a elektroenergetických teorém pre obmedzenie strát na elektrickom trakčnom vedení a na HKV za pomoci využitia hybridného modelu
merania/účtovania elektriny a modulárnych neurónových
sietí. Modulárne neurónové siete budú bázou na výpočet a vytvorenie imaginárnej architektúry vysoko-efektívneho IKT
riešenia a výpočtového softvéru pre inteligentný energetický
management v železničnej doprave. V súvislosti s predpokladaným prechodom na hybridný modely rozúčtovania trakčnej elektrickej energie od roku 2019 - 2023 pre užívateľov tratí
v EU (CENELEG a European Railway Agency – ERA) sa ďalej
bude výskum rozvíjať smerom na intenzifikáciu systémov
sledovania spotreby trakčnej elektrickej energie, strát, rekuperácie a úspor elektrickej energie na celú sieť železnice na
Slovensku, nakoľko dopravcovia budú vystavení novému modelu pre platbu za spotrebu trakčnej elektrickej energie (EE)
podľa skutočnej spotreby trakčnej elektriny nameranej na
elektrických meracích systémoch (EMS) na vozidle. Relevantnosť výskumu dokazuje fakt, že doposiaľ nie sú v dostupných
publikáciách a ani na trhu teoreticky ani prakticky analyzo-
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vané výstupy rôznych typov spotrieb na HEKV a železničnej
distribučnej siete toho ktorého správcu železničnej dopravnej
cesty v EÚ (LDSŽ - lokálna distribučná sústava železníc). Neexistujú žiadne empirické ani experimentálne výpočty a matematické modely ani na úrovni matematickej aproximácie
a inteligentnej predikcie, tj. prípravy technickej špecifikácie
a dokumentácie pre expertné softvérové a špičkové IKT riešenie tohto problému. Zo strany štátnych i súkromných železničných dopravcov a prepravcov (osôb a nákladu) bol vyslovený predbežný veľký záujem o tieto teoretické poznatky a nové
fyzikálne javy, ktoré vznikajú na LDSŽ, ako na elektrickej
distribučnej sústave a tak aj na HEKV. Výskum v tejto oblasti
zaisťuje prehĺbenie teoretických, technických i logistických
poznatkov, za účelom efektívnejšej, ekonomickejšej, ekologickejšej prevádzky energetiky v železničnej doprave, ale aj
za účelom lepšej bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy. Cieľom výskumného projektu je vytvorenie matematických teorém o rôznych typoch hybridných modelov merania/
výpočtu/účtovania pre overenie hypotéz navrhovaného riešenia vysoko-efektívneho inteligentného energetického manažmentu v doprave s využitím modulárnych neurónových
sietí. Relavantnosť tohto vedeckého a výskumného projektu
dokazuje vytvorenie návrhu a architektúry expertného informačného systému, vysoko-špičkového softvérového IKT riešenia pre optimalizáciu a vysoko-inovatívne riešenie spotrieb
elektrickej energie na HEKV a v LDSŽ s ohľadom na stanovené
parametre. Podľa výskumu a dostupných dát medzi dopravcami a prepravcami osôb a nákladu sa dá predpokladať i zistenie
trhového potenciálu výsledkov tohto základného výskumu
pre ďalší rozvoj tejto myšlienky a nových poznatkov a pre navrhnutie obchodného modelu inteligentného energetického
manažmentu v doprave.
Spoločnosť Neuropower dúfa, že v kontexte komplexného
hodnotenia nebudú nájdené žiadne slabé stránky z hľadiska relevantnosti predkladaného projektu, alebo z hľadiska
úrovne kvality a špičkovosti navrhovaných riešení projektu
vo väzbe na očakávané výstupy a prínosy projektu. Technická
infraštruktúra spoločnosti Neuropower o stimuly (existujúca
a plánovaná) popísaná v projekte vysokou mierou zabezpečuje úspešné dosiahnutia cieľov projektu. Celkové náklady na
riešenie projektu sú adekvátne a dostatočné aj vzhľadom na
navrhovaný harmonogram realizácie tohoto projektu základného výskumu.
firemná obchodná prezentácia spoločnosti Neuropower s.r.o.
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Možnosti a omezení řešení tohoto problému se pokusilo zmapovat 16 přednášejících a více než 100 účastníků první konference na téma „Digitalizace územního plánování v souvislosti
s rekodifikací veřejného stavebního práva“, která se konala
18.10.2018 v Praze, a kterou pod záštitou ministerstev vnitra,
průmyslu a obchodu a pro místí rozvoj, a Svazu měst a obcí
zorganizovala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak bylo v několika příspěvcích konstatováno, je celosvětově
úroveň digitalizace v rezortu stavebnictví na předposledním
místě mezi všemi hospodářskými odvětvími. Na rozdíl od oblastí telekomunikací, bankovnictví a obecně služeb, jejichž
efektivnost díky masivnímu nasazení prostředků různých typů
výpočetní a komunikační techniky v posledních cca 20 letech
raketově vzrostla, je zhruba dvojnásobně horší. V této oblasti
také neexistuje nic podobného Moorovu zákonu dokládajícímu exponenciální růst technologické úrovně elektroniky.
Důvodů tohoto stavu je jistě celá řada, počínaje staletými tradicemi a vysokou závislostí celého odvětví na přírodních podmínkách, které lze jen obtížně eliminovat. To ovšem vůbec
neplatí o vlivech neuspokojivého stavu zpracování veškeré
se stavebnictvím spojené dokumentace, zejména složitostmi
legislativy a odtud odvozené nízké účinnosti práce orgánů
veřejné správy ve všech typech regulačních procesů. Jak bylo
rovněž konstatováno, je totiž Česko z hlediska získání stavebního povolení až na 127. místě na světě, podle jiných zdrojů
jde ale až o 159. místo. Vyřídit stavební povolení je tak snazší
například v Iráku, Rwandě nebo Kosovu. Zajistit až 70 razítek potřebných k zahájení výstavby např. bytových objektů,
zabere v Praze v průměru až sedm let. Jde tedy o cca 7x delší
proces, než vlastní doba projektování a realizace stavby. V důsledku toho se podle analýzy Centra ekonomických a tržních
analýz snížil za poslední 3 roky počet nabízených nových
bytů o téměř 40 %, a pokud se tempo povolování bytů nezrychlí, bude zřejmě v roce 2030 chybět v metropoli minimálně 50 tisíc bytů. Současně se ovšem projekty investorům také
prodražují, protože musí platit odborníky, kteří se přípravou
této dokumentace musí zabývat. Podobný stav je ovšem i v oblasti dopravních staveb, kde letitě chybí zákon o liniových
stavbách i specializovaná ustanovení stavebního zákona a navazujících zákonů, resp. prováděcích vyhlášek o pozemních
komunikacích, drahách, plavbě i letectví, zohledňujících výrazná specifika těchto staveb od objektů pozemních. Podobně
je tomu i s výstavbou liniových staveb energetiky (podzemní
i nadzemní vedení), specifikami odvětví komunikací, dalších
inženýrských staveb atd.

Přinese digitalizace potřebný
obrat v trendu poklesu
efektivnosti stavebnictví?
Ing. Robert Číhal, CSc., Praha
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Jak se ale ukazuje, není státní správa v současnosti ničím příliš motivovaná k tomu, aby svůj provoz zefektivnila, protože
chybějí horní hranice lhůt na vyjádření dotčeného orgánu.
Současně jsou nastaveny vysoké pravomoci občanských spolků a sdružení, které mohou ve velkém rozsahu a nezávazně
zasahovat svými připomínkami do lhůt projednání podkladů.
Legislativa se přitom mění často, což způsobuje chyby a nízkou úroveň celého řízení, počínaje standardizací potřebných
podkladů, např. územních plánů, jejichž různorodá a dosud
ničím dostatečně nespecifikovaná forma (a částečně i obsah)
výrazně snižují efektivnost celého procesu přípravy staveb
(viz obrázek s ukázkou možného popis hranic uvedených
v územně plánovací dokumentaci dvou sousedních obcí).
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Obr. 1) Ukázka digitalizace plánu
Jak bylo v návazných
příspěvcích
dokládáno, bez jednotného referenčního podkladu, vizualizace a legendy
této dokumentace
se lze jen těžko dopracovat k veřejností vyžadovanému
ideálu
formulace
jednoho rozhodnutí v jednom řízení na jediném úřadu. Což je
ovšem obtížné i z hledisek formulací kompetenčního zákona
a dalších detailů správního řízení, kdy zejména centrální úřady
typu ministerstva dopravy, vyřizují měsíčně stovky podání a stanovisek k rozdílně uspořádaným „Zásadám územního rozvoje
krajů“ (celkem 14), územním plánům dotčených obcí a měst
(celkem 6253) a vytváří i další specializované studie – např. hlukové, zajištění rezervy státních pozemků, týkající se všech 4 částí
vrcholově garantované dopravní sítě (silniční, železniční, vodní,
letecká). Nehledě ovšem na obdobné aktivity krajů a obcí zaměřené na sítě nižších kategorií, až do úrovní místních a účelových.
Podobně je tomu v oblastech energetiky, lesnictví, zemědělství
a dalších, s jejichž dokumenty v konečném důsledku pracují
různé stupně stavebních úřadů.
Jak ale ukázaly příspěvky vrcholových představitelů rezortů
MV, MMR a ČÚZK, tento nepříznivý stav není vládním a dalším
kompetentním orgánům neznámý. Celá řada aktivit podporujících zejména zkvalitnění práce s prostorovými daty při výkonu
veřejné správy, které by měly naznačený trend zvrátit, proto byla
zahájena již před lety. Příklady jsou zpracování „Informační koncepce ČR“, jejíž dílčí cíl 3.2. se zaměřuje na digitalizaci výstupů
územního plánování, projektových dokumentací a jiných agend
na podporu stavebnictví. Jejím technologickým podkladem bylo
zpracování „GeoInfoStrategie“ a jejího „Akčního plánu“ schválených několika usneseními vlády počínaje r. 2015, zahrnujícím
přes 80 dílčích opatření a konkrétních projektů jednotlivých
rezortů. Na jejich bázi bylo také přijato nejvýznamnějšími dotčenými subjekty „Memorandum o součinnosti při budování
Informačního systému technické infrastruktury“, jehož realizace by měla státní správu jako celek i navazující podnikatelské
subjekty konečně posunout do 21. století. Řadu předpokladů
v tomto směru vytvořil rovněž rezort ČÚZK, jehož výstupy, přes
řadu dílčích problémů, jsou již zcela patrné. Zpřístupnění digitální formy výsledků zeměměřických činností od r. 2016 již vede
k tomu, že 97% z 14431442 ročně podaných žádostí je vyřizováno elektronicky, nikoli na přepážkách úřadů. Rozsah přístupu ke
katastrálním datům i jejich kvalita přitom patří k evropské špičce.
Ovšem z hlediska stavební praxe se stále nemohou srovnat např.
s švýcarským systémem PLR, který ze 150 ve Švýcarsku existujících veřejnoprávních omezení mapuje na federální úrovni 17
nejdůležitějších z 8 hlavních odvětví a v tomto smyslu poskytuje
všem subjektům působícím na trhu s nemovitostmi i orgánům
veřejné správy závazné informace.
Klíčovým problémem dosažení podobného stavu je ovšem
komplexní a systémová rekodifikace veřejného stavebního
práva, již rozpracovávaná v orgánech MMR. Ta musí zejména
nově vyřešit příslušnosti a kompetence všech typů stavebních
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úřadů jako hlavního předpokladu zajištění realizace principu
jednoho povolovacího řízení. K tomu je ovšem potřebná podstatná reforma veřejné správy jako celku, zahrnující opatření
legislativní, organizační i rozpočtová a vyžadující mj. prověřit
i opodstatněnost spojeného modelu výkonu veřejné správy. Ve
svých důsledcích by pak měla vést až k redukci počtu dotčených orgánů, při současném zohlednění nových informačních
a dalších technologií, zejména digitalizaci a elektronizaci veřejné správy včetně využití technologie BIM. V tomto směru byla
koncipována již novela stávajícího stavebního zákona, která, byť
v omezeném rozsahu, zahrnula mj. institut „Fikce souhlasného
závazného stanoviska“, možnost zrušení přezkumu závazných
stanovisek podle § 4 stavebního zákona a další principy dosud
brzdící výstavbu zejména hlavní dopravní infrastruktury.
Plná realizace na konferenci prezentovaných principů i již
disponibilních technických řešení není zcela zjevně otázkou
jednoho volebního období. Průmět velmi komplikovaných
technických principů dosažení efektivnosti nasazování standardizovaných informačních systémů napříč rezorty a úrovněmi, a vyžadujících tedy zásadní přestavbu dosud platného
práva, je skutečně běh na velmi dlouhou trať, vyžadující nejen
konstruktivní součinnost po mnoha stránkách odlišných profesí (právníci, urbanisté, IT specialisté, dodavatelé stavebních
prací a výrobků, úředníci různých úrovní atd.), ale i vytrvalost
při odstraňování nepodařených až zneužívaných pokusů zapojení veřejnosti do správních procesů, narovnávání uplatňování
principů soukromého a veřejného pohledu na výstavbu a rozdělování nezbytných prostředků a dalších detailů.

Obr. 4) Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., ředitel „Nadace“ a moderátor sekce
Obr. 5) Z vystoupení JUDr. Strouhala a vpravo moderátor Ing. Leoš Svoboda, Rada CZBIM MPO

energy & transport & telco & infra

Obr. 6) Schéma zákonů souvisejících s rekodifikací veřejného stavebního
práva (z dokumentace MMR)

Energy & Construction
• Technicko - inženýrská činnost
• Stavebně – technická a realizační činnost
• Zajištění realizačních prací, dodávek technologických zařízení
a energetických celků
• Zajištění stavebních prací, dodávek stavebních materiálů,
výrobků a technologií
Transportation & Infrastructure
• Provádění a zajišťovaní činností v oblastech dopravy
a dopravní infrastruktury

Jak proto bylo konstatováno, lze předpokládat, že tato první konference na velmi aktuální téma, která skutečně zaujala pozornost
všech významných subjektů, nezůstane poslední a její výsledky
podpoří přenos poznatků mezi všemi účastníky stavebních procesů zaměřených na celkové zvýšení efektivnosti stavebnictví.
Obr. 2) Průčelí místa konání konference

ENEXGROUP

Obr. 7) Schéma věcných vazeb různých typů stavebních dokumentů (z dokumentace MMR)

ISO a kvalifikace
• Uplatňování ISO norem v práci společností
• Osvědčení od renomovaných firem na specializované činnosti

Obr. 3) Předsednictvo 1. bloku přednášek na konferenci: zleva JUDr. Jaroslav
Strouhal, náměstek MV ČR pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií, Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování
MMR ČR, RNDr. Eva Kubátová, MV ČR, Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., IPR
Seznam zkratek:
DKM – Digitální katastrální mapa
DTM - Digitální technická mapa
ÚAP – Územně analytické podklady
ÚPD – Územně plánovací dokumentace
ÚMPS - Účelová mapa povrchové situace
MTVÚ – Mapa technického využití terénu
RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
3D – trojrozměrná prezentace objektů
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