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úvodník

Vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle bych vás rád upozornil na člá-
nek o certrifikačním systému IECEx Sche-
me (str. 98–100), který dává nahlédnout do 
složitého normalizačního procesu, v němž 
se kříží zájmy mnoha různých stran. Důleži-
té z mého pohledu je, aby základní motivací 
vždy zůstávalo ne formálně vyhovět normám, 
ale zajistit skutečnou bezpečnost zařízení. 
O certifikaci zařízení do prostředí s nebez-
pečím výbuchu, včetně certifikačního systé-
mu IECEx Scheme, bude na veletrhu Amper 
v diskusním fóru ve stánku nakladatelství 

FCC Public hovořit Jan Pohludka z FTZÚ 
Ostrava-Radvanice – odborník, kterého jis-
tě není třeba představovat. Přijďte si jej po-
slechnout a položit mu své dotazy ve středu  
2. dubna 2008 od 10 hodin do stánku FCC 
Public (2 D 4). Podrobný program diskusní-
ho fóra najdete na webových stránkách časo-
pisu v rubrice aktuality.

Ti, kdo využívají webovou podobu časo-
pisu, jistě zaregistrovali nový vzhled webo-
vých stránek (www.automa.cz). Nyní je mož-
né stahovat soubory ve formátu PDF s články 
v té podobě, jak vyšly v časopise, a přihlásit 

se k odběru novinek a aktualit prostřednic-
tvím RSS. Vyhledávací nástroj zůstal zacho-
ván, ale je upraven tak, aby pracoval rych-
leji. Do nové podoby byly převedeny i star-
ší ročníky časopisu, takže vyhledávání není 
nijak omezeno.

Budete-li mít k novým webovým stránkám 
jakékoliv připomínky nebo budete-li potře-
bovat poradit, ozvěte se nám. Doufám, že si 
mnoho z vás uloží úvodní stránku časopisu 
Automa do svých oblíbených položek.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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l	Redmond (USA), 29. 1. 2007 – Zkušební 
verze operačních systémů Windows Embed-
ded CE, Windows XP Embedded a Windows 
Embedded for Point of Service jsou k dispo-
zici na stránkách společnosti Microsoft: http://
www.microsoft.com/windows/embedded. Jde 
o plně funkční 120denní nebo 180denní insta-
lační programy operačních systémů určených 
pro vestavná výpočetní zařízení.

l	Praha, 30. 1. 2008 – Byl spuštěn webo-
vý server HPC info (www.hpcinfo.cz), jehož 
cílem je přinášet informace o dění v oblasti 
HPC – High Performance Computing, a to 
jak ze světa, tak z českého prostředí. Server je 
provozován společností Sprinx Systems, kte-
rá je sama dodavatelem techniky HPC, nic-
méně je otevřený celé komunitě odborníků, 
která se zabývá využitím počítačů pro řešení 
výpočetně náročných numerických úloh.

l	Praha, 31. 1. 2008 – Agentura pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest (www.
czechinvest.org) zahájila příjem registračních 
žádostí o dotace z programu Inovace – Pro-
jekt na ochranu práv průmyslového vlast-
nictví. Na základě výzvy k podávání žádostí 
zveřejněné 2. ledna letošního roku budou na 
tento program z Operačního programu Podni-
kání a inovace (OPPI) vyplaceny prostředky 
v objemu 60 mil. korun. Příjem registračních 
žádostí začal 3. března 2008 a bude ukončen 
31. prosince 2008. 

l	Brno, 31. 1. 2008 – Brněnský závod na 
výrobu parních turbín Siemens Industrial Tur-
bomachinery, s. r. o., se stal hlavním sponzo-
rem basketbalového klubu vozíčkářů S. K. 
Hobit Brno. Jméno společnosti Siemens po-
nese i celá ligová soutěž handicapovaných 
basketbalistů, které se letos poprvé zúčastní 
kromě tří českých týmů také celky ze Sloven-
ska, Polska a Maďarska (úplný herní program 
je na www.wbasket.cz).

l	Praha, 31. 1. 2008 – Altran Engineering 
Academy je mezinárodní soutěž určená stu-
dentům posledních ročníků technických vy-
sokých škol a jejich čerstvým absolventům. 

Hlavní cenou v soutěži je šestiměsíční stáž 
u týmu ING Renault F1 v Enstone (UK). Při-
pomeňme, že loni vyhrál s projektem automa-
tizace aerodynamických výpočtů český inženýr 
Ing. Josef Dubský. Zájemci o účast v pátém 
ročníku soutěže se mohou hlásit do 15. května 
2008 prostřednictvím webové stránky http://
www.altran-academy.com

l	Praha, 7. 2. 2007 – Společnost Trend 
Micro Incorporated, dodavatel síťového an-
tivirového softwaru a hardwaru a softwaru 
pro zabezpečení internetového obsahu a sou-
visejících služeb, otevřela v Praze pobočku 
pro Českou republiku a Slovensko. Otevření 
kanceláře Trend Micro v Praze vychází ze zá-
měrů firmy decentralizovat řízení v regionu 
střední a východní Evropy s cílem lépe uspo-
kojovat lokální potřeby zákazníků. 

l	Praha, 13. 2. 2008 – Společnost Schne-
ider Electric se prostřednictvím nadace Ar-
cha Chantal, která byla založena v roce 1993 
z iniciativy herečky Chantal Poullain-Polív-
kové, bude podílet na rekonstrukci dětských 
oddělení nemocnic a léčeben. Dodá nemoc-
nicím kompletní vybavení vypínačů a zásu-
vek, které jsou vhodné pro veselé barevné in-
teriéry. 

l	Curych (Švýcarsko), 13. 2. 2008 – Výkon-
ný ředitel ABB Fred Kindle odchází od spo-
lečnosti „z důvodu nepřekonatelných rozdí-
lů v názorech na to, jak vést společnost“. Do 
funkce prozatímního výkonného ředitele jme-
novalo představenstvo dosavadního finanční-
ho ředitele Michela Demarého. Fred Kindle 
nastoupil do ABB v září 2004 a funkci pre-
zidenta a výkonného ředitele převzal v lednu 
2005. 

l	Curych (Švýcarsko) 14. 2. 2008 – Čis-
tý zisk ABB v roce 2007 vzrostl na 3,8 mld. 
USD. Trhy zůstávají silné a nadále se zvyšu-
je výkonnost společnosti. K dosažení rekord-
ního zisku rozhodným způsobem přispěly též 
výnos z prodeje ABB Lummus Global a da-
ňové zvýhodnění (celkem přibližně 1 mld. 
USD k čistému zisku). Podle zatím neofici-

álních výsledků hospodaření ABB v České 
republice v roce 2007 tržby ABB, s. r. o., 
poprvé přesáhly 8 mld. Kč.

l	Brusel (Belgie), 19. 2. 2008 – Novým 
generálním ředitelem Honeywell Průmyslo-
vá automatizace pro Evropu, Blízký východ 
a Afriku se stal Norman Gilsdorf. Norman 
Gilsdorf má dlouholeté zkušenosti přede-
vším v oblasti chemického a petrochemic-
kého průmyslu; pracoval u firmy UOP, jež 
je nyní součástí koncernu Honeywell, a vý-
znamně se zasloužil o vybudování současné 
pozice UOP a Honeywellu v Rusku.

l	Rueil Malmaison (Francie), 20. 2. 2008 
– Společnost Schneider Electric dosáhla za 
rok 2007 rekordních finančních výsledků. 
Pozitivně se na nich podílela i divize APC- 
-MGE, jejíž výsledky překročily plán, a pro-
kázalo se tak, že se APC úspěšně začleňuje 
do firmy Schneider Electric. Celkové tržby 
ve výši 17,3 mld. eur byly ve srovnání s ro-
kem 2006 o 26 % vyšší, zisk před zdaně-
ním dosáhl 2,56 mld. eur. Z hlediska další-
ho rozvoje firmy je pozitivně hodnoceno, že 
32 % tržeb pochází z rozvojových zemí.

l	Brno, 25. 2. 2008 – Firma TR instruments 
otevřela nové obchodní zastoupení pro se-
verní Moravu. Adresa je Těšínská 1508, 
739 34 Šenov (tel. 00420 597 576 209).

l	Milwaukee (USA), 28. 2. 2008 – Spo-
lečnost Rockwell Automation oznámila, že 
bylo dosaženo definitivní dohody o akvi-
zici divize Safety and Automation společ-
nosti Cedes AG. Divize Safety and Auto-
mation společnosti Cedes je dodavatelem 
světelných závor a další bezpečnostních 
i ostatních optoelektronických prvků, řídi-
cích jednotek a jejich příslušenství pro po-
užití v průmyslu.

l	Praha, 4. 3. 2008 – Společnost Natio-
nal Instruments (Czech Republic), s. r. o., 
změnila sídlo společnosti. Od 22. 2. 2008 
je její adresa Dělnická 12, 170 00 Praha 7 
– Holešovice.


