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Společnost Siemens představuje nové modulární programovatelné automaty 
řady SIMATIC S7-1500. Nová PLC přinášejí především zvýšení výkonu a vylepšení 
praktické použitelnosti. Díky hladké integraci do inženýrského prostředí TIA Por-
tal lze maximálně zefektivnit i vývoj uživatelských aplikačních programů pro stro-
je a technologická zařízení. SIMATIC S7-1500 zachovává osvědčené funkce, záro-
veň však přidává nové funkce a vlastnosti podle současných požadavků a s ohle-
dem na budoucnost.

www.siemens.cz/S7-1500

NA TITULNÍ STRANĚ

časopis pro automatizační techniku

Vážení a milí čtenáři
Čeká nás veletrh Amper, pro 
obor průmyslové automatiza-
ce jedna z nejvýznamnějších 
veletržních akcí v České re-
publice. V článku na str. 9 až 
18 najdete pozvánky do stán-

ků jednotlivých vystavovatelů (těch, kteří o tuto 
formu prezentace projevili zájem) a na str. 8 se 
dozvíte, kde najdete časopis Automa, kde ma-
teřské nakladatelství FCC Public a co jsme pro 
vás na veletrhu přichystali. Zvláště vás chci po-
zvat na semináře, které pořádáme, a mezi nimi 
speciálně na seminář na téma využití výsledků 
výzkumu a vývoje v oboru automatizační techni-
ky, který se bude konat 20. března 2013 od 9.00 
do 13.30 h v sále P4 Výstaviště Brno – blíže 
na str. 8 nebo na www.fccpublic.cz/konference, 
kde je i on-line přihláška.

Za sebou máme dvě významné akce. První byla 
Process Management Academy (PMA), konfe-
rence pořádaná konzultantskou společností ARC 
Advisory Group. Konala se 4. a 5. března v bel-
gických Antverpách (úvodník píšu v hotelovém po-
koji a dívám se z okna na osvětlené monumentální 
antverpské hlavní nádraží) a byla věnována, jak 
z názvu vyplývá, automatizaci procesní výroby. 
Druhou akcí, která s automatizací souvisí zdán-
livě jen okrajově, ale ve skutečnosti stále více, byl 
veletrh Embedded World v Norimberku v Němec-
ku (26. až 28. února), kde jsme měli vlastní stánek.

Hledám-li na obou akcích společná témata, je 
to zejména zabezpečení informací, nebo chcete-
li, kybernetická bezpečnost. Pro veletrh Embed-
ded World a pro jeho doprovodnou konferenci 
to bylo zdůrazněné téma, na PMA téma jednoho 
ze seminářů a několika přednášek. Odkud hrozí 
uživatelům automatizační techniky největší ne-
bezpečí? Na semináři PMA byly identifikovány 
tyto oblasti: amatéři, pro které je průnik do ří-
dicí infrastruktury průmyslového podniku, elek-
trárny nebo distribuční společnosti velkou vý-
zvou; profesionálové, kteří se soustřeďují na kri-
tickou infrastrukturu nebo vytipované podniky, 
zejména vojenské, a běžný uživatel je pro ně jen 
vedlejší obětí; konkurenti, kteří se snaží získat 
informace (existuje-li legální trh s prostředky 
pro zabezpečení informačních systémů, existuje 
i méně legální trh s prostředky, které toto zabez-
pečení dokážou prolomit); dále dodavatelé nebo 
odběratelé, kteří se snaží o totéž jako vaši kon-
kurenti, totiž získat o vás co nejvíce informací; 
a nakonec ne nevýznamná skupina neloajálních 
zaměstnanců nebo rozzlobených bývalých zaměst-
nanců, nebezpečných důkladnou znalostí podni-
kového systému. 

K oběma akcím, konferenci Process Mana-
gement Academy i veletrhu Embedded World, 
se ještě vrátíme v některém z následujících čí-
sel. Dr. Valentijn de Leeuw z ARC mi slíbil člá-
nek na téma benchmarking (ARC by chtěla své 
aktivity v této oblasti rozšířit i na české firmy) 
a na veletrhu Embedded World jsme natočili roz-
hovor o veletrhu a o perspektivách oboru vestav-
ných systémů s prof. Matthiasem Sturmem, před-
sedou programového výboru konference.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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Od 19. do 22. března 
2013 se v halách 
brněnského výstaviště 
uskuteční největší 
veletrh elektrotechniky, 
elektroniky, automatizace 
a komunikace v České 
republice. Jde o událost, 
na kterou techničtí 
nadšenci s netrpělivostí 
čekají. Produkční tým 
veletrhu a zúčastnění 
vystavovatelé si lámou 
hlavu s tím, jak široké 
veřejnosti co nejvýstižněji 
přiblížit technický 
pokrok, jenž přináší nové 
výzvy a významné změny 
ve společnosti. 

Model výrobní linky i robot nad propastí ve stáncích FCC Public ................. 8

Nakladatelství FCC Public bude mít na veletrhu 
Amper dva stánky, v hale P stánek č. 106 
a v hale V stánek č. 127. V obou stáncích 
budou probíhat zajímavé akce. Například 
ve stánku V 106 uvidí v úterý příznivci názorné 
výuky na středních školách prezentaci modelu 
výrobní linky na označování kostek domina 
(SPŠ Trutnov). Ve stánku P 106 budou 
ve čtvrtek a v pátek roboty překonávat propast, 
balancovat za jízdy s míčkem nebo skládat 
Rubikovy kostku (FEL ČVUT). 

Co uvidíte na veletrhu Amper 2013 v Brně ..................................................... 9

V přehledné formě ( jméno vystavovatele a logo, číslo stánku, krátký text, ilustrační 
obrázek) zveřejňujeme pozvánky vystavovatelů do jejich stánků na veletrhu.

HLAVNÍ TÉMA


