
Průmysl 4.0 přichází se svou další etapou – 2. vlnou, která bude představena na MSV 2019 v Brně 
 
Digitální továrna 2.0  a Průmysl 4.0_2.vlna budou jistě patřit k nejsledovanějším tématům letošního 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Spoluorganizátorem unikátní expozice a 
doprovodných programů je čerstvý člen Česko-německé obchodní a průmyslová komory společnost 
33A+. 
 
Pod vedením Zdeňka Havelky společnost 33A+ přichází s unikátními koncepty vytváření 
kyberprostoru, využití distribuované umělé inteligence a principů blockchainu při výrobních 
procesech. Expozice Digitální továrna 2.0 na MSV je reálnou ukázkou dynamiky vývoje v oblasti 
digitalizace. Lze ji chápat jako pokračování řady prezentací, které bylo možno vidět na Hannover 
Messe, kde jedním z nejčastějších citovaných motivů bylo „využití umělé inteligence pro průmysl.“ 
V naprosté většině případů šlo o vytváření digitálních dvojčat a o využívání cloudových systémů a 
velkých objemů dat. To byl duben 2019 a už v říjnu 2019 bude v rámci brněnské expozice Digitální 
továrna 2.0 tím hlavním tématem a novým motivem „kyberfyzikální modelování a AI ve firemních 
procesech.“ Toto řešení znamená velmi výrazný posun v rámci konceptu Průmysl 4.0. Jeho 2. vlna 
není tedy již jen pokročilá digitalizace zařízení a procesů, ale jedná se o uchopení celé firmy jako 
kyberfyzikálního prostoru. Zařízení mají za sebou svůj digitální obraz, svou stopu a vlastně se v daném 
kyberprostoru rodí a vyvíjí. Zdokonalují sama sebe díky distribuované umělé inteligenci a díky svým 
digitálním agentům a prostřednictvím blockchainu mohou své znalosti, schopnosti, výrobní potenciál 
autenticky využívat v podstatě kdekoli na světě.  
 
„33A+ je odbornou firmou zajišťující hlubokou digitální transformaci firem. Vytváří unikátní 
platformu,  sloužící k zavádění umělé inteligence do firemních procesů. Nepracuje s nějak převratnými 
objemy dat, ale více sází na kooperaci umělé inteligence a člověka, a díky tomu se stále vyvíjí, učí. 
Stroje jsou v podstatě v autonomním režimu a samy například hlídají své „strojové zdraví“, včas 
předpokládají možný vznik svých nemocí a v předstihu dokáží realizovat potřebná opatření, jejichž 
volba a způsob realizace záleží na nich samých,“ říká Zdeněk Havelka, jednatel společnosti. 
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