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úvodník

ze uspořádala ve dnech 12. a 13. května 2008 
v Praze při příležitosti patnáctého výročí své-
ho založení mezinárodní konferenci Součas-
nost a budoucnost dopravy. 

l	Praha, 13. 5. 2008 – Koncern Siemens se 
stal vlastníkem společnosti Shinwha Electro-
nics, Ltd., která je druhou největší korejskou 
firmou v oblasti požární a bezpečnostní sig-
nalizace. Díky této akvizici Siemens posilu-
je svou pozici světového hráče na trhu s po-
žární a bezpečnostní signalizací.

l	Brno, 20. 5. 2008 – Na Střední škole in-
formatiky a spojů v Brně maturují letos 
první studenti zabezpečovací a sdělovací 
techniky v dopravě. Obor byl otevřen ve 
spolupráci s firmou AŽD Praha, která trpí 
nedostatkem kvalifikovaných zaměstnan-
ců. AŽD Praha si hodlá kvalitní absolventy 
udržet, proto jim nabízí již při studiu mno-
ho výhod.

l	Praha, 28. 5. 2008 – Čtvrtá technická kon-
ference Automatizace, regulace a procesy 
ARaP '08 se bude konat v listopadu tohoto 
roku v Praze na Fakultě strojní ČVUT. Zamě-
ření konference je na technicko-ekonomické 
aspekty současné automatizace procesní vý-
roby. Podrobné informace budou průběžně 
zveřejňovány na webových stánkách konfe-
rence (www.arap.cz). 

l	České Budějovice, 29. 5. 2008 – Společ-
nost DataPartner, s. r. o., se stěhuje. Nová 
adresa, platná od 12. 6. 2008, je Senovážné 
nám. 15, 370 01 České Budějovice. Nová te-
lefonní čísla jsou uvedena na webové strán-
ce firmy (www.datapartner.cz).

l	Vídeň, 30. 5. 2008 – Společnost Cognex 
otevřela ve Vídni novou kancelář. Společnost 
má ústředí v USA a pobočky po celém svě-
tě. Nová kancelář ve Vídni byla zřízena pro 

aktivity firmy Cognex ve střední, východní 
a jižní Evropě.

l	Praha, 29. 5. 2008 – Akademický senát 
ČVUT schválil nový způsob rozdělování 
prostředků ČVUT na vědeckou a výzkum-
nou činnost svých pracovníků a studentů. 
Prostředky, které byly až dosud rozdělová-
ny mezi pracoviště ČVUT stejným způso-
bem, jako je MŠMT rozděluje mezi jednot-
livé univerzity v ČR, kde velký význam má 
počet habilitovaných akademických pracov-
níků a studentů, budou od příštího roku roz-
dělovány podle motivačních a výkonových 
kritérií, zčásti v souladu s připravovanou 
vládní reformou vědy a výzkumu v České 
republice. 

l	Praha, 30. 5. 2008 – Po osmi letech v če-
le ABB, s. r. o., opouští post prezidenta spo-
lečnosti Olle Jarleborg. Prezidentkou byla 
s platností od 1. července 2008 jmenována 
Barbara Freiová, v současné době působící 
na pozici Global Product Responsible Ma-
nager pro pohony vysokého napětí obchodní 
skupiny Power Electronic and MV Drives.

l	New York, 3. 6. 2008 – Společnost IBM 
ohlásila průlom ve výzkumu fotovoltaické 
technologie, který by mohl podstatně snížit 
náklady na využití sluneční energie při výro-
bě elektřiny. Tekutý kov využívaný v řešení 
vyvinutém v Centru inovací IBM podstatně 
sníží náklady na koncentrátorové fotovolta-
ické buňky.

l	Praha, 9. 6. 2008 – Prémie Otty Wich-
terleho byla udělena 40 mladým talentova-
ným pracovníkům Akademie věd ČR, nosi-
telům vědeckých hodností (CSc., Dr., DSc., 
Ph.D., DrSc.), kteří nepřesáhli věkovou hrani-
ci 40 let. Finanční odměna za mimořádné vě-
decké výsledky má motivovat k práci ve vědě 
a výzkumu i další mladé lidi.
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Vážení čtenáři,
v červnu končí jarní sezóna odborných ve-
letrhů, a tak nezbývá než se pustit do třídě-
ní přivezených materiálů. Perný den začíná 
a nejvíce tiskových zpráv se vrší na hromád-
ky pro novinky vystavujících firem, analýzy 
trhu a prognózy vývoje. Utěšeně narůstají 
i složky pracovně nazvané „Jak čelit pro-
duktovému pirátství“ a „Inženýři zoufale žá-
dáni“. Napodobeniny výrobků a nedostatek 
kvalifikovaných techniků trápí průmyslovou 
sféru již roky. Na konci „jarní inventury“ je 
ale jasné, že letos jsou tyhle otázky zastíně-
ny novými fenomény, a to energetickou účin-
ností a obnovitelnými zdroji energie. U nich 
začínaly nebo končily četné pódiové diskuse 
i firemní prezentace také na letošním Han-
nover Messe. Je patrné, že energetická účin-
nost je požadavkem doby. Není těžké uhod-

nout, kde se vzal tento nový impulz pro rozvoj 
průmyslu. V březnu roku 2007 se Evropská 
unie rozhodla snížit do roku 2020 množství 
vypouštěných skleníkových plynů, především 
CO2, o 20 % v porovnání s rokem 1990. V pří-
padě, že by se k ambiciózním závazkům, kte-
ré mají zastavit globální oteplování, připoji-
ly i další významné průmyslové země a Čína 
s Indií, je EU ochotna snížit emise dokonce 
až o 30 %. Z toho se zaradují ochránci pří-
rody a všichni „zeleně“ smýšlející lidé. Ale 
nejen oni. Skvělá zpráva je to i pro dodavate-
le měřicí a řídicí techniky, protože Evropané 
nechtějí, aby je úspory příliš „bolely“, a ma-
jí v úmyslu svůj příslib splnit především zlep-
šením energetické účinnosti výrobních proce-
sů, budov, automobilů a dalších výrobků. Lze 
tedy očekávat, že nastane sháňka po službách 
firem, které dokážou pomocí řídicích a měři-

l	Praha, 4. 4. 2008 – Ministr financí České 
republiky Miroslav Kalousek a senátor La-
dislav Šustr navštívili při prohlídce veletr-
hu Amper 2008 stánek společnosti Phoenix 
Contact. Během návštěvy se zajímali o za-
měření, strategii a souhrn výrobků, stejně 
jako o strukturu a sociální politiku společ-
nosti Phoenix Contact. 

l	Hannover, 21. 4. 2008 – Ocenění Hermes 
Award, které je každoročně udělováno na ve-
letrhu Hannover Messe za inovativní řešení, 
získala letos společnost Zenergy Power Co. 
za energeticky úsporný indukční vytápěcí 
systém, který je založen na principu supra-
vodivosti za vysokých teplot. 

l	Hannover, 21. 4. 2008 – Společnost ABB 
oznámila na Hannover Messe 2008, že za-
číná testovat střídavé nízkonapěťové motory 
podle nové normy IEC/EN 60034-2-1. Nové 
zkušební postupy poskytnou přesnější úda-
je o efektivitě motorů a usnadní uživatelům 
výběr motorů z hlediska úspor energie.

l	Klobouky u Brna, 29. 4. 2008 – Společnost 
MERO ČR dokončila modernizaci přečer-
pávací stanice Klobouky. Tím byla završena 
další etapa modernizace české části ropovodu 
Družba, který nyní může zvýšit přepravované 
množství ropy pro české rafinerie. Moderniza-
ce ropovodu zahrnuje i nový řídicí systém.

l	Praha, 11. 5. 2008 – Na internetu byla 
zpřístupněna Česká digitální matematická 
knihovna, DLM-CZ (http://projekt.dml.cz/), 
která zahrnuje vědecké matematické časo-
pisy vydávané v ČR a některé monografie 
apod. DML-CZ se v budoucnosti stane sou-
částí sítě digitálních knihoven vytvářených 
v Evropě a na celém světě. 

l	Praha, 12. 5. 2008 – Fakulta dopravní 
Českého vysokého učení technického v Pra-

cích metod zajistit, aby byla energie ve všech 
sférách lépe využívána. 

V Evropě dnes panuje úzkost z toho, že by-
chom se snad měli v důsledku rostoucích cen 
energií a klimatických změn vzdát blahobytu, 
na který jsme si zvykli, nebo cestování, které 
nás tak baví. To vede k horečnaté aktivitě, je-
jímž důsledkem by měly být chytře řízené, ener-
geticky úsporné provozy, budovy, automobily. 
Možná se právě zde otevírá prostor pro vyu-
žívání pokročilých metod řízení, které jsou již 
dávno vyvinuty, ale pro obavy z komplikací se 
zatím jen obtížně uplatňují v praxi. Štěstí přeje 
připraveným a čas ukáže, zdali jsou tyhle před-
poklady reálné nebo jde jen o letní snění.

Milí čtenáři, prožijte léto podle svých 
představ a snů.

Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora


