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Internet věcí a trávník na střechách
Jak se změní klima, když rozpálené střechy
pokryje trávník? Výsledky z liberecké
zoo mohou pomoci nejen centrům měst.
Změnu klimatu mapuje Zoo Liberec
s pomocí senzorů a takzvaného internetu
věcí (IoT) od Vodafonu. Nenáročná čidla
dokážou bez servisu a na jednu baterii
posílat důležitá data až deset let.

How will the climate change when hot roofs are covered with grass? The Liberec Zoo is using
Vodafone sensors and the so-called Internet of Things (IoT) to monitor the climate change.
The results will help not only in city centres. These simple sensors can send important data for
up to ten years without having to be serviced and running on one battery.
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Signál i pod vodou
Data sbírají senzory a meteostanice, které využívají
výhod speciální úzkopásmové sítě internetu věcí

Reception even underwater
The data is collected by sensors and weather stations that
take advantage of Vodafone's special Narrowband Internet
of Things (NB-IoT) network. For example, the sensor lasts

iberecká zoologická zahrada stále vylepšuje
své pavilony i celý areál, a tak střechy pavilonů
začala pokrývat trávníky. Jak moc taková
změna ovlivní prostředí pro zvířata a návštěvníky
i okolní přírodu, mapuje zoo pomocí tzv. internetu
věcí (IoT) ve spolupráci se společností Vodafone.
Senzory pro měření teploty a vlhkosti sledují
automaticky rozdíly v mikroklimatu nad různými
povrchy. Výslednou analýzu plánuje zahrada využít
nejen pro zefektivnění provozu, ale i pro vzdělávací
účely. Chce také motivovat a inspirovat další lidi
i firmy k budování podobných zelených ploch na
obytných a průmyslových budovách.

he Liberec Zoo is constantly improving the entire
complex, including covering the roofs of the pavilions
with grass. How much such a change will affect the
environment for animals, visitors, and the surrounding
nature is being mapped by the Liberec Zoo using the
“Internet of Things” (IoT) in cooperation with Vodafone.
Temperature and humidity sensors in the zoo
automatically monitor the variations in the microclimate.
The zoo plans to use the resulting analysis not only to
streamline operations but also for educational purposes.
It also wants to motivate and inspire people and
companies to build similar green spaces.

14 | T h e B u s i n e s s S o i r é e

inzerce

pr články

Rozhovor

Interview
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Luboš Pavlas

dá se, že i v době koronaviru nemá
energetika žádnou omluvenku…
Přesně tak. My musíme dodávat
elektřinu a teplo lidem a firmám
bez ohledu na cokoli. Jsme v tom
spolu s vodárnami, plynárenskými,
teplárenskými i elektřinu distribuujícími
podniky. Je to prostě součást moderní
společnosti – otočíte vypínačem a světlo
svítí, otevřete kohoutek a teče voda,
sáhnete na radiátor a je teplý. Výpadky
elektřiny nebo dodávek vody jsou znakem
nevyspělých nebo rozvrácených států.

Jsme mostem k energetické budoucnosti
Luboš Pavlas je mužem činu. Domluvit s ním rozhovor je jedna věc, najít ten vhodný
(a tedy ničím nerušený) okamžik je těžší. Ale jako správný profesionál ví, že média dnes
do velké míry určují náš život. A tak v momentě, kdy přijme novináře, zavře notebook
a nastaví telefon na letový režim. „Poslouchám,“ říká.

We Are a Bridge to the Future of Energy
Luboš Pavlas is a man of action. Arranging an interview with him is one thing, finding the right
(and therefore undisturbed) moment is harder, though. But as a true professional, he knows that
today media largely determines our lives. So the moment he welcomes the journalist, he closes
the laptop and sets the phone to flight mode. "I'm listening," he says.
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Text Tomáš Syrový Foto / Photo Sev.en Energy

Leckdo ale straší, že přechod na
obnovitelné zdroje může přinést
pravidelné blackouty a výpadky dodávek
energie. Koneckonců, na západním
pobřeží USA, kde přešli jen na solární
energetické zdroje, se to stává.
Víte, já si úplně možnost častých
blackoutů u nás v Česku nepřipouštím.
Znám dobře lidi v energetice a jsem
si jist, že s výjimkou mimořádných
situací, spojených třeba s vichřicemi
nebo povodněmi, nikdo výpadky
dodávek elektřiny nedopustí. Minimálně
z technické stránky věci je možné
jakýmkoli problémům v dodávkách
zabránit. Jiná věc ovšem je, že do tak
jednoznačně odborné věci vstupuje
politika. Uvedu příklad. Součástí naší
společnosti jsou uhelné doly. Když jsme
je koupili, už podle zákona jsme měli
povinnost je zcela vytěžit. Jenže pak
přišlo tažení proti produkci CO2 , oxidu
uhličitého a dalším skleníkovým plynům,

Možnost častých
blackoutů u nás v Česku
si nepřipouštím.
které mohou mít vliv na oteplování
planety. A uhlí je už podle názvu z uhlíku
sestaveno. Když jsme se bavili s horníky, že
možná budeme muset doly zavřít dřív, než
je vytěžíme, většina z nich nám říkala: „To
se nikdy nestane. Jenom blázen by přece
nechal to bohatství pod zemí.“ A vidíte,
lom ČSA zavíráme, i když jsou v dobývacím
prostoru miliony tun nejkvalitnějšího
hnědého uhlí v Evropě. A až ten lom
zatopíme vodou, už se k tomu uhlí nikdy
nikdo za rozumnou cenu nedostane.
Jenže společnost má zkrátka jiné priority,
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CV BOX

Luboš Pavlas (narodil se
26. října 1957) působí ve
skupině Sev.en Energy
na různých pozicích už
téměř 10 let. Jako CEO je
zodpovědný za správu,
řízení a rozvoj skupiny
Sev.en Energy v Česku
i v Evropě.
 Je absolventem
Fakulty ekonomiky
a řízení energetiky
ČVUT Praha, pracoval
na různých řídících
pozicích ve skupině ČEZ
a byl také předsedou
představenstva
a generálním ředitelem
Pražské teplárenské.
 Ve volném čase čte
detektivky, jezdí
s rodinou na lyže, hraje
golf. Má rád dobré
víno, ale těžko odolává
i produktům z české
zabijačky.
 Jeho mottem je: „Nikdo
není dokonalý,“ ale také:
„Když se rozhodneš něco
dělat, tak pořádně.“

E

ven at the time of coronavirus,
energy doesn’t seem to have any
excuse to take a break…
Exactly. We must supply electricity and
heat to people and businesses no matter
what. We are in this together with
waterworks, gas, heating and electricity
distribution companies. It's just part of
modern society - you turn the switch and
the light is on, you open the tap and the
water flows, you reach for the radiator
and it's warm. Power outages or water
supplies are a sign of underdeveloped or
broken states.

Landscape restoration
after mining is
a unique opportunity.
But many people fear that switching
to renewables can bring about regular
blackouts and power outages. After all,
this is happening on the west coast of the
United States, where they switched to
solar energy sources only.
You know, I don’t suppose there is the
possibility of frequent blackouts here
in Czechia. I know people well in the
energy sector and I am sure that, with
the exception of emergencies, such as
storms or floods, no one will allow for
power outages. At least from a technical
point of view, it is possible to prevent
any problems in deliveries. Another
thing, however, is that politics is entering
such a clearly professional matter. Let
me give you an example. Our company
has coal mines. When we bought them,
we were obliged by law to fully extract
them. But then came a campaign against
the production of CO2, carbon dioxide
and other greenhouse gases that could
affect global warming. And coal is already
assembled from carbon by name. When we
talked to the miners that we might have to
close the mines before we’ve fully mined
them, most of them told us, "This will
never happen. Only a fool would leave the
wealth underground. ”And you see, we are
closing the CSA quarry, even though there
are millions of tons of the highest quality
brown coal in Europe in the mining
area. And when we flood the quarry with
water, no one will ever get to that coal at
a reasonable price. But society simply has
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Text Ondřej Luštinec Foto / Photo Kateřina Šantorová

Internet of Things and Grass Roofs

(NB-IoT) Vodafonu. Jde například o to, že
senzor vydrží na jednu baterii fungovat
bez dalšího servisu až deset let, protože
přenos dat probíhá úspornou formou.
Signál NB-IoT sítě také dokáže proniknout
i do míst, kde klasické mobilní sítě
nefungují – pod vodu, pod zem nebo
například do hlubokého sklepa. A pokrývá
nejen celé Česko.
„Tyto speciální senzory v rámci
partnerské spolupráce připravil úspěšný
liberecký start-up Hardwario, který se
specializuje na vývoj a výrobu IoT zařízení
s velmi nízkou spotřebou a který se
společností Vodafone spolupracuje na
mnoha projektech v Česku i zahraničí,“
říká Pavlína Zemanová, specialistka na
oblast internetu věcí ve Vodafonu.
Data, která tímto způsobem zoo získává,
jsou automaticky přenášena do systému
Markomat, vyvinutého společností
Absolook. V něm jsou vyhodnocována
a pomocí převodu do různých typů grafů
prezentována ve snadno pochopitelných
souvislostech.
„Chceme na modelovém příkladu
ve veřejném areálu zoologické zahrady
vyzkoušet automatické získávání
informací a podrobně analyzovat rozdíly
v mikroklimatu nad různými typy
povrchů. Projekt má podle nás velký
potenciál. Jeho výsledky mohou motivovat
majitele milionů střech k zavedení změn,
které pomohou jim i jejich okolí nejen
v našich městech, ale díky mezinárodnímu
přesahu aktivit liberecké zoo i v zahraničí.
Mým plánem je také hned v druhém kroku
dostat čidla na další vybrané městské
objekty v Liberci,“ říká David Nejedlo,
ředitel Zoo Liberec.
Zpříjemnění života ve městech
Rozpálená centra měst by se tak mohla
stát mnohem příjemnějším prostředím
pro obyvatele i návštěvníky. „Pokud
se potvrdí, že celý mikrosystém v zoo
zaznamenal vypovídající změny k lepšímu,
chceme společně se zástupci zahrady
představit projekt pracovní skupině města
Liberec, která se věnuje adaptačním
opatřením souvisejícím se změnou
klimatu,“ vysvětluje Pavlína Zemanová
a dodává: „Tato pracovní skupina nyní
řeší pořízení teplotní mapy města. Právě
rozšíření projektu ze zoo do dalších částí
města by mohlo pomoci teplotní mapu
vytvořit a bude určitě inspirací i pro další
města.“ 
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Co je IoT

Internet věcí (IoT) je
technologie propojující
stroje, přístroje, senzory
nebo objekty a právě díky
tomu se jednotlivá zařízení
stávají inteligentními. To
znamená, že komunikují
s okolím a umožňují
vzdálené ovládání,
kontrolu nebo sledování.

WhaT Is IoT

The Internet of Things
(IoT) is a technology
that connects machines,
devices, sensors or objects,
making individual devices
smart. This means that
they communicate with
the environment and
allow remote control and
monitoring.

up to ten years on one battery without
having to be serviced, as the data transfer
is so economical. The signal of the NB-IoT
network can also penetrate into places
where regular mobile networks do not
work, such as underwater, underground or
even in deep cellars covering not just the
whole of Czechia, but abroad as well.
"These special sensors were prepared
in partnership by the successful Liberec
start-up Hardwario, which specializes in
the development and production of IoT
devices with very low power consumption,
cooperating with Vodafone on many
projects in Czechia and abroad," says
Pavlína Zemanová, a specialist for the
Internet of Things at Vodafone.
The data that the zoo obtains this
way is automatically transferred to the
Markomat system, developed by Absolook.
It evaluates the data through conversion
into various types of graphs in easily
understandable contexts.
"We want to test the automatic
acquisition of information on a model
example in the public area of the zoo
and analyse in detail the differences in
the microclimate over different types of
surfaces. In our opinion, the project has
great potential. Its results can motivate
the owners of millions of roofs to
introduce changes that will help them
and their surroundings not only in our
cities, thanks to the international reach
of the activities of the Liberec Zoo. My
plan in the second phase is also to get
sensors for other selected city buildings
in Liberec,” says David Nejedlo, Director
of the Liberec Zoo.
Making life in cities more enjoyable
Hot city centres could thus become
a much more pleasant environment for
residents and visitors. "If it is confirmed
that the entire microsystem in the zoo
has undergone significant changes for
the better; we want to present the project
together with the garden representatives
to the working group of the city of
Liberec, which deals with adaptation
measures related to climate change. This
working group is now preparing the
acquisition of the city temperature
map. Expanding the zoo project to other
parts of the city can help create the
temperature map and will certainly be
an inspiration for other cities as well,"
Pavlína Zemanová explains. 
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NAŠI ČTENÁŘI

VÝBĚR Z TÉMAT PRO ROK 2021

PERIODICITA, NÁKLAD A JAZYKY

Manažeři a majitelé významných českých
firem i zahraničních společností
působících v ČR.

Energertika
Investice
Mezinárodní obchodní vztahy
Diplomacie
Realitní trh
Cestování
a další

The Business Soirée
- vychází v nákladu 6000 kusů.

Politici a vrcholní představitelé státní
správy - ministři, pracovníci ministerstev,
poslanci, senátoři a starostové.
Členové a partneři řady českých
i zahraničních hospodářských komor
působících v ČR.
Diplomaté (členové českého diplomatického
sboru a zahraniční diplomaté v ČR).

AKCE PRO ROK 2021
Obchodně - diplomatické večery
Setkání s politiky
Společenské akce

Časopis je dvojjazyčný
- články jsou v českém a anglickém jazyce.

CENÍK INZERCE
FORMÁTY A CENY INZERCE

2/1

1/1

1/2
v

1/2
š
1/4 š

1/3
š

1/4
v

obchodní oddělení

2/1
1/1
1/2 v
1/2 š
1/3 š
1/4 š
1/4 v
II. obálka
IV. obálka

410 x 272 mm
205 x 272 mm
102 x 272 mm
205 x 143 mm
205 x 96 mm
210 x 72 mm
102 x 143 mm

100 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč

SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ

2x opakování
6x opakování
10x opakování

Technické specifikace
inzertních podkladů

Podklady je nutné dodat
v elektronické podobě.
Rozlišení 300 dpi
Barevný režim CMYK.
U inzerátů na spad
přičíst 5 mm na ořez
od čistého formátu.

10 %
30 %
50 %

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Vydavatel si vyhrazuje stanovit smluvní ceny.
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