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úvodník

vlastními silami zvládnout vývojové čin-
nosti nezbytné pro využívání vyspělé tech-
niky. Seznam 32 firem je zdarma k dispozi-
ci v tištěné podobě nebo na webové strán-
ce http://www.ama-sensorik.de

l	Santa Clara (USA), 15. 10. 2008 – Společ-
nost Intel Corporation oznámila rekordní 
tržby za třetí čtvrtletí ve výši 10,2 miliar-
dy dolarů. Provozní zisk činil 3,1 miliardy 
dolarů. Vedení společnosti je přesvědčeno, 
že bohatý sortiment, silné cash flow, úsilí 
při zavádění nové techniky a tržní dynami-
ka umožní společnosti Intel předčit ostatní 
srovnatelné společnosti právě v době, kdy 
se vývoj podnikání obtížně předpovídá.

l	Renton (USA), 16. 10. 2008 – Firma 
Microscan oznámila úspěšné završení 
akvizice divize Machine Vision společ-
nosti Siemens. Získala tak více než šedesát 
patentů a deset řad kamerových systémů 
a softwaru pro zpracování obrazu v prů-
myslu. Doplní tím svou nabídku produktů 
a řešení pro identifikaci, sledování a kon-
trolu produktů v průmyslové výrobě. 

l	Praha, 17. 10. 2008 – Společnost ABB 
uspořádá druhý ročník interaktivní inter-
netové soutěže ABBsolvent pro studenty 
technických vysokých škol. V pěti inter-
netových a jednom prezenčním kole bu-
dou soutěžící řešit technické i ekonomic-
ké problémy přesně vymezené energetické 
společnosti. Pravidla soutěže a další infor-
mace jsou na www.abb.cz/abbsolvent

l	Milwaukee (USA), 20. 10. 2008 – Ralph 
Carter, bývalý prezident a výkonný ředi-
tel společnosti Pavilion Technologies, byl 
jmenován prezidentem divize Rockwell 
Software, která je součástí firmy Rockwell 
Automation. Bude zodpovědný za rozvoj 
skupiny programů FactoryTalk Integrated 
Production and Performance Suite a za 

upevňování pozice společnosti Rockwell 
Automation v oboru informačních sys-
témů pro průmysl. Akvizice společnosti 
Pavillion Technologies firmou Rockwell 
Automation se uskutečnila v roce 2007.

l	Austin (USA), 27. 10. 2008 – Společnost 
Coogee Chemical Company se sídlem 
v Kwinaně v Austrálii s úspěchem nainsta-
lovala bezdrátové snímače Smart Wireless 
od firmy Emerson Proces Management na 
rotující reaktor, kde je třeba měřit teplotu 
a tlak. Ve zprávě o projektu, kterou zveřej-
nila společnost Emerson, zákazník oceňu-
je především zvýšení spolehlivosti měření 
ve srovnání s předchozím řešením, u nějž 
vzhledem k častým poruchám sběracích 
kroužků docházelo k odstávkám reaktoru 
i několikrát týdně a k velkým výrobním 
ztrátám. 

l	Pardubice, 27. 10. 2008 – Do seznamu 
referencí společnosti Geovap přibyla im-
plementace systému monitorování a říze-
ní technologie čerpací stanice Vena-Trade 
v Mohelnici. Systém byl realizován pomo-
cí řídicího systému Inels (Teco) ve spoje-
ní se systémem SCADA Reliance (Geo-
vap), v němž byla vytvořena vizualizace 
veškeré technologie. Řídicí systém insta-
lovala firma S&V ProIBa, veškerý hard-
ware Pavel Bednář. 

l	Bonn (SRN), 30. 10. 2008 – Společnost 
Eaton Corporation oznámila, že z funk-
ce výkonného ředitele skupiny Moeller 
odchází Theo Kubat a na jeho místo byl 
jmenován Richard Boulter, dosavadní vi-
ceprezident pro oblast EMEA a generální 
ředitel divize Power Components and Sys-
tems  společnosti Eaton, která od dubna 
2008 vlastní skupinu Moeller. Theo Kubat 
má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru 
ve společnosti Moeller a významně při-
spěl k růstu této společnosti.
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Vážení čtenáři,

listopadové vydání časopisu Automa je vě-
nováno řídicí technice pro ochranu životního 
prostředí. Pojem ochrana životního prostře-
dí vyvolává různé představy. Jednou z nejvy-
pjatějších je obrázek ekologického aktivisty 
připoutaného ke komínu jaderné elektrárny. 
Komín jako symbol znečišťování se rovněž 
s oblibou používá k vyvěšování protestních 
transparentů. A tak jsme na komín zamíři-
li i my, nikoliv však protestovat, ale podívat 
se, jak se v pražské spalovně odpadů měří 
koncentrace škodlivin ve spalinách. Měřicí 
přístroje a analyzátory jsou tam totiž insta-
lovány na ochozu uvnitř onoho převysokého 

komína, v prostorném mezikruží, které vzniklo 
mezi jeho pláštěm a vlastní komínovou rou-
rou. Vyjeli jsme na ochoz výtahem, vše si pro-
hlédli a vyfotografovali a zažili chvíli napě-
tí, protože se porouchal zámek a čekalo se na 
zámečníka. Z komína jsme nakonec vyvázli, 
důkazem čehož je reportáž, kterou si můžete 
přečíst na str. 24.

Lidé již dlouho hledají cesty k tomu, aby 
krásná planeta Země zůstala obyvatelná ješ-
tě i pro naše vzdálené potomky. Vyloučíme-li, 
že by lidé přivyklí pohodlí zavrhli civilizační 
výdobytky a hromadně se uchýlili k „návra-
tu k přírodě“, nezbývá, než se vydat jakoby 
opačným směrem, cestou trvale udržitelného 
rozvoje. Tahle myšlenka vychází z přesvěd-

l	Salamanca (Španělsko), 20. 9. 2008 – Ve 
Španělsku byla uvedena do provozu nej-
větší fotovoltaická elektrárna o výkonu 
25 MW. Tvoří ji celkem 70 000 solárních 
panelů typu PV společnosti Kyocera, kte-
ré jsou uspořádány do tří oddělených polí 
na ploše 36 ha. Vyprojektována je již další 
španělská fotovoltaická elektrárna o vý-
konu 30 MW, kde bude instalováno téměř 
90 tisíc solárních panelů.

l	Mnichov (SRN), 7. 10. 2008 – Společnost 
Kontron podepsala dohodu s firmou Intel 
Corporation, na jejímž základě odkoupí 
její skupinu Communication Rackmount 
Server Operation, která se zabývá ná-
vrhem, prodejem a technickou podpo-
rou špičkových serverových sestav, včet-
ně elektronické i mechanické konstrukce 
serverů, jejich analýzy z hlediska odolnosti 
proti teplotám a vibracím a implementací 
vyspělých funkcí zabezpečení. Prodej ješ-
tě podléhá schválení příslušných úřadů.

l	Londýn (Velká Británie), 14. 10. 2008 – 
Společnost QS Quacquarelli Symonds 
zveřejnila na svých internetových strán-
kách a v novinách The Times svůj žebří-
ček nejlepších světových univerzit. Jako 
obvykle se na prvních místech umístily 
domácí a americké univerzity (Harvar-
dova univerzita, USA, Yaleova univerzi-
ta, USA, Cambridgeská univerzita, VB, 
a Oxfordská univerzita, VB). Z českých 
univerzit se do hodnocení dostala pražská 
Karlova univerzita (261.), ČVUT v Pra-
ze (401.–500. místo, bez rozlišení pořa-
dí), VUT v Brně a Masarykova univerzi-
ta v Brně (500+).

l	Göttingen (SRN), 15. 10. 2008 – Odborné 
sdružení pro senzoriku AMA vydává po-
šesté seznam firem, které poskytují služ-
by tzv. transferu vědomostí, tj. předávají 
know-how firmám, které nejsou schopny 

čení, že hospodářský růst nemusí být nut-
ně spojen s růstem znečištění a znehodno-
cení prostředí a přírodních zdrojů, jak tomu 
bylo v celé historii industriální společnosti. 
Myšlenka v sobě skrývá mnohé výzvy také 
pro ty, kdo vyvíjejí a vyrábějí řídicí a mě-
řicí techniku. A také naději, že promyšle-
ně řízené výrobní procesy a pečlivé měře-
ní a sledování všech jejich kroků nakonec 
„smíří“ člověka, přirozeně toužícího po po-
kroku, s přírodou.

Přeji vám, milí čtenáři, podzim plný vý-
zev a nadějí.

Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora


