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úvodník

Vážení a milí čtenáři

Čím začít úvodník k číslu, jehož oboro-
vým tématem jsou distribuční sítě, než kon-
statováním, že již staří Římané...? V tomto 
případě musíme ještě dále do minulosti. Prv-
ní distribuční sítě v podobě městských vodo-
vodů se objevily před šesti tisíci lety ve sta-
rověké Indii. S určitým odstupem po vodo-
vodech byly  v Indii vystavěny i stokové sítě. 
Vodovodní a stokové sítě měla i antická měs-
ta. Asi nejznámější antickou stokou, dosud 
zachovanou, je Cloaca Maxima v Římě. 

Středověká města měla také své vodovo-
dy a stokové sítě: vodovody obvykle konči-
ly ve veřejně přístupných kašnách a odpad-
ní vody se vylévaly do nekrytých struh ústí-
cích do nejbližšího potoka nebo řeky. Až do 
domů se voda začala přivádět teprve začát-
kem novověku, a napojení domů na kanali-
zační síť je ještě pozdějšího data: uvádí se, 
že po první světové válce bylo v nově vznik-
lém Československu na veřejnou kanalizaci 
napojeno jen 7 % domácností.

Zajímavá otázka je, jak byla výstavba vo-
dovodů a kanalizací financována a jak se pla-
tilo vodné. Ve středověku výstavbu těchto sítí 
většinou hradil majitel panství nebo město. 
Výše vodného závisela na velikosti a katego-
rii domu a platilo se správci vodovodu, které-
mu se říkalo rourník nebo rúrař, nebo formou 
městské daně. Když se vodovodní síť rozšířila 
až do domů, platilo se podle průměru potrubí 
nebo podle velikosti kalibrovaného kohoutu, 
jímž byl dům připojen na vodovodní síť. Prv-
ní vodoměry se začaly v českých zemích po-
užívat až koncem devatenáctého století: byly 
to zejména vodoměry místní výroby (Společ-
nost pro výrobu měřidel Praha) a německé od 
firmy H. Meinecke – Breslau.

Počátkem devatenáctého století vznikly prv-
ní plynárenské sítě a koncem téhož století i sítě 
elektrorozvodné. Centrální zásobování teplem 
je z distribučních sítí nejmladší, rozšířilo se až 
ve druhé polovině dvacátého století.

O současnosti a očekávané budoucnosti 
distribučních sítí se můžete dočíst v článcích 
Distribuční energetické sítě: nové požadav-

ky na automatizaci (str. 6–7) a Vodárenské a 
stokové sítě dnes a zítra (str. 10–11) a v člán-
cích na ně tematicky navazujících. 

Řízení provozu distribučních sítí není jed-
noduché – zpravidla jde o sítě velmi rozsáh-
lé, s mnoha poruchovými veličinami, obtížně 
odhadnutelnou spotřebou a často i o soustavy 
s velkým dopravním zpožděním. Přitom jsou 
na spolehlivost těchto sítí kladeny velké po-
žadavky. Uplatňují se zde proto mnohé meto-
dy z pokročilé teorie řízení a ze sféry umělé 
inteligence. Zvlášť v oblasti elektrických sítí 
lze očekávat, že požadavky na řízení  poros-
tou s uplatňováním lokálních zdrojů: vodních 
a větrných elektráren a zdrojů využívajících 
biomasu nebo bioplyn. Tyto zdroje jsou přá-
telské k životnímu prostředí, ale začlenit je 
do elektrorozvodné sítě při zachování kvality 
elektřiny dodávané spotřebitelům není snad-
né. Právě v oboru řízení distribučních sítí je 
proto nutné více než jinde rozvíjet komunika-
ci mezi akademickými a vysokoškolskými vý-
zkumnými pracovišti a praxí.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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l	Antverpy, 11. 9. 2007 – V Antverpách se 
konalo čtvrté fórum uživatelů FDT User Fo-
rum. Zúčastnilo se jej přes sto odborníků 
z evropských firem. Mimo jiné zde byly pre-
zentovány první výsledky testů funkce FDT 
a eEDDL použitých na Foundation Fieldbus, 
které vykonalo sdružení WIB.

l	Praha, 24. 9. 2007 – Kalibrační labora-
toř Atlas Copco v Praze získala osvědče-
ní o shodě systému řízení na základě normy 
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato kalibrač-
ní laboratoř nabízí kalibrace v rozsahu 0,2 až 
1 000 N·m s přesností 0,05 % pro všechny 
průmyslové nástroje, jako jsou ruční momen-
tové klíče, elektrické a pneumatické utahová-
ky matic nebo momentové převodníky. 

l	Příbram, 27. 9. 2007 – Mimořádná val-
ná hromada společnosti ZAT, a. s., rozhodla 
o přechodu všech akcií v držení minoritních 
akcionářů na hlavního akcionáře – společnost 
Brixen Limited. Od 12. října 2007 tak bude 
mít společnost ZAT, a. s., pouze jediného ak-
cionáře.

l	Brno, 1. 10. 2007 – Mezi významné uži-
vatele výrobního systému Mangrow od firmy 
Merz se zařadila i společnost Huhtamaki Čes-
ká republika, a. s., výrobce a dodavatel oba-
lů pro potravinářský průmysl. Mangrow na-
hradil starý systém na bázi systému Control 
Web, který již nevyhovoval potřebám a po-
žadavkům managementu firmy.

l	Praha, 3. 10. 2007 – Microsoft zpřístupnil 
sadu Microsoft Office 2007 domácnostem: po 
celý podzim a zimu si ji mohou zájemci kou-
pit za 1 690 Kč včetně DPH. Sada je určena 

pro nekomerční použití a může být nainsta-
lována až na tři počítače. 

l	Praha, 3. 10. 2007 – Od 1. 9. do 31. 12. 
2007 jsou přijímány projekty v první výzvě 
programu Potenciál pro podporu výzkumných 
a vývojových aktivit zejména malých a střed-
ních podniků. Program vypisuje Czechinvest 
a v první výzvě bude podle předpokladů roz-
děleno přibližně 600 mil. korun. Další infor-
mace na http://www.chzechinvest.org nebo 
http://www.mpo.cz

l	Praha, 5. 10. 2007 – Agentura Cenia vy-
tvořila nový e-learningový kurz Odpovědné 
nakupování, který seznamuje účastníky, pře-
devším z malých a středních podniků a ve-
řejných institucí, s možnostmi odpovědnější 
spotřeby a ekologicky šetrnějšího provozu. 
Kurz vznikl v rámci projektu Cenia Partner-
ství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a lze 
jej navštívit na adrese http://moodle.usv-part-
ner.cz

l	Praha, 11. 10. 2007 – Novou generální 
ředitelkou české pobočky společnosti Micro-
soft se stala Jane Gilsonová, která od března 
tohoto roku zastávala v této pobočce pozici 
obchodní a marketingové ředitelky a od čer-
vence 2007 také pozici výkonné generální 
ředitelky. Jane Gilsonová ve funkci generál-
ní ředitelky vystřídala Michala Čupu, který 
pobočku vedl od roku 2006.

l	Vídeň/Moskva, 15. 10. 2007 – Společ-
nost Reed Exhibitions Messe Wien, která 
má právo na používání značek odborných 
veletrhů Aqua-Therm a Intertool, založila 
společný podnik s ITE Moscow LLC se zá-

měrem uspořádat společně v Moskvě 
v říjnu 2008 veletrh Intertool a v březnu 
2009 veletrh Aqua-Therm. Společnost 
Reed bude zajišťovat mezinárodní trhy, 
zatímco ITE se postará o domácí trh a pro-
voz výstaviště.

l	Espelkamp, Německo, 22. 10. 2007 – 
Společnost Harting rozšířila svůj závod 
v Zhuhai v Číně. Celkem 250 zaměstnanců 
zde na 20 000 m2 vyrábí komponenty pro 
telekomunikace, průmyslovou automatiza-
ci, dopravu a energetiku.

	l	Praha, 24. 10. 2007 – Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, a. s., koncem září uzavřel se 
společností Siemens smlouvu na dodávku 
dalších pěti vlakových souprav pro praž-
ské metro, které doplní 48 již dodaných 
nových souprav jezdících na lince C. Vla-
ky vyrobí pražský výrobní závod Siemens 
Kolejová vozidla a dopravnímu podniku je 
dodá do roku 2011. Nové soupravy splní 
zvýšené provozní požadavky prodloužené 
linky C.

l	Havlíčkův Brod, 24. 10. 2007 – Společ-
nost B:TECH za účasti oficiálních hostů 
slavnostně otevřela nové sídlo firmy (U Bo-
rové 69, Havlíčkův Brod). Přestavba staré 
průmyslové budovy podle architektonické-
ho návrhu dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka 
stála 43 mil. korun. Součástí areálu, kromě 
haly pro strojní výrobu a kancelářské haly, 
je i nové školicí středisko, vybudované za 
podpory Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR.
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