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výzkum, vývoj, vzdělávání

Ve dnech 26. až 28. dubna 2016 se ve 
Stockholmu konala akce nazvaná EUREKA 
Innovation Week se zastřešujícím téma-
tem celého týdne Inteligentní města – 
udržitelná a atraktivní sídla. Setkalo se 
zde přes 900 odborníků z mezinárod-
ního průmyslu, malých a středních pod-
niků, zástupců akademického výzkumu, 
politiků, reprezentantů finančních agen-
tur a orgánů veřejné správy z celé Evro-
py a z Jihoafrické republiky, Jižní Koreje 
a Kanady.

Otevřenost a spolupráce

Celou akci 26. dubna zahájil současný 
prezident mezinárodní sítě EUREKA Per 
Tervahauta, který zdůraznil, že pro napl-
nění cílů sítě jsou nezbytné globální klast-
ry – v rámci sítě EUREKA podporova-
né iniciativou EUREKA Clusters. Bývalý 
vedoucí programu ITEA (ITEA je jedním 
z programů v rámci EUREKA Clusters) 
Rudolf Hagenmüller, nyní mluvčí skupi-
ny Intercluster v rámci alian ce EUREKA, 
vysvětlil koncepci „otevřenosti“ a vyzval 
posluchače k „otevřenosti inovací, talen-
tů, trhů a financí“. Na závěr nová vedoucí 
programu ITEA Zeynep Sarilarová přiblí-
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žila publiku klastry obecně a zdůraznila je-
jich výhody, jako jsou mj. sdílené znalos-
ti a zkušenosti, kdy každý může přispět ke 
společnému úspěchu.

 

Působivé projekty

Druhý den, 27. dubna, byly představe-
ny projekty vzniklé za podpory iniciativy 
EUREKA Cluster. Projekt Diamonds, který 
vznikl v rámci programu ITEA2, byl oceněn 
cenou Eureka Innovation Award 2016 v ka-
tegorii „přidaná hodnota“. Z tohoto projektu 
vzešla nová efektivní metodologie testování 
zabezpečení průmyslových aplikací. V ka-
tegorii „konkurenceschopnost“ byl oceněn 
projekt Celtic-Plus HFCC/G-fast s alchymi-
stickým podtitulem „jak změnit měď ve zla-
to“ – jeho tématem je totiž realizace vyso-
korychlostního internetového připojení při 
využití současné kabelové infrastruktury, 
obsahující často právě měděné vodiče. A na-
konec v kategorii „inovátoři zítřka“ obdržel 
cenu projekt Eurostars Opto-Brain, vyvíje-
jící senzory a techniku umožňující zobrazit 
zásobování mozkové tkáně kyslíkem – ne-
dostatečné okysličení mozkových buněk po 
úrazu nebo cévní mozkové příhodě je příči-
nou nevratného poškození mozku a k roz-

hodnutí o postupu léčby je dobré přesně znát 
rozsah poškození.

Příležitosti

Poslední, třetí den byl zaměřen na iniciati-
vu EUREKA Clusters a na akci ITEA Event 
2016. Šest vedoucích jednotlivých klastrů 
probíralo témata koncepce „open“ a důleži-
tosti spolupráce uvnitř jednotlivých klastrů 
i mezi nimi navzájem. 

V rámci ITEA Event 2016 se prezento-
valy další projekty a byly udělovány další 
ceny, tentokrát ITEA Award of Excellence. 
V kategorii „dopad na podnikání“ byly udě-
leny dvě ceny. První získal projekt ADAX, 
který se zabývá detekcí kybernetických úto-
ků a simulací opatření proti nim, a druhou 
projekt H4H, který vyvíjí jednotné prostře-
dí pro hybridní programování náročných 
výpočetních úloh v heterogenním prostředí, 
tvořeném výpočetními klastry s klasickými 
procesory i hardwarovými akcelerátory. Po-
slední oceněný, a to v kategorii „zaměřeno 
na uživatele“, byl projekt RECONSURVE, 
rekonfigurovatelný monitorovací systém pro 
námořní dopravu s inteligentními snímači 
a komunikační technikou. 
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Ve dnech 20. až 22. června letošního roku 
proběhne ve Stuttgartu v kongresovém cen-
tru společnosti Siemens již třetí ročník me-
zinárodního setkání uživatelů simulačního 
softwaru Plant Simulation. Na setkání za-
zní asi 25 příspěvků od zástupců společnosti 
Siemens, a zejména prezentace případových 
studií uživatelů nástroje Plant Simulation, 
tedy specialistů na simulace výrobních a lo-
gistických procesů.

Vrcholem setkání má být představení nové 
verze 2.0 programovacího jazyka SimTalk, 
který je v rámci nástroje Plant Simulation 
využíván, a především předvedení nové verze 
Plant Simulation 13 tohoto nástroje.

Podrobnější informace o konané události 
je možné najít na adrese http://sie.ag/1YjqicZ 

ze které je přístupný také odkaz na registrační 
formulář. Účast na konferenci je bezplatná.

Zástupce časopisu Automa se konferen-
ce zúčastní a po jejím skončení přinese jeho 
čtenářům přehled toho nejzajímavějšího, co 
v průběhu dvou dnů na setkání zaznělo. (jh)

  Šestý ročník SAP  
for Nuclear Infodays v Praze

V květnu uspořádala společnost SAP ČR 
šestý ročník dvoudenního workshopu SAP 
for Nuclear Infodays pro vedoucí pracov-
níky z oblastí provozu, údržby, techniky 
a IT firem podnikajících v jaderné energe-
tice. Mezi konkrétní témata patřila výro-
ba energie, nakládání s jaderným odpadem, 
regulace, jaderný výzkum, strojírenství, sta-
vebnictví a výroba paliva. Workshop SAP 
for Nuclear Infodays se letos poprvé ko-
nal v Praze a účastníkům nabídl jedinečnou 

příležitost seznámit se s nabídkou nových 
produktů společnosti SAP, které energetic-
kým společnostem pomáhají na cestě digi-
tální transformace.

Přednášející ukázali příklady využití 
systémů SAP při výrobě energie v praxi, 
kdy cílem je zvyšovat jejich spolehlivost 
a standardizovat je v rámci evropských re-
gulatorních požadavků. Představili také uce-
lená řešení pro nakládání s jaderným odpa-
dem a továrnami vyřazenými z provozu, 
zdůraznili důležitost kvality dat při digita-
lizaci a přiblížili, jak SAP řeší úlohy spo-
jené s internetem věcí. Dále byl představen 
informační systém PwC pro provoz a údrž-
bu jaderných zařízení nebo také softwarové 
aplikace SAP Mobility a SAP HANA pro 
hloubkovou analýzu dat. Partnery konfe-
rence byly společnosti Mocana, OpenText, 
OSIsoft, PwC, Scalers & Victors, Futuro-
Ware a WCM GmbH. (RA)


