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úvodník

kogawa k němu poskytne i všechny inže-
nýrské služby spojené s uvedením do pro-
vozu a následný servis. 

l	Eching (SRN), 19. 1. 2009 – Společnost 
Kontron AG (www.kontron.de) pokračo-
vala i v roce 2008 v dvouciferném pro-
centním růstu obratu. Podle předběžných 
údajů vzrostl obrat o 11 %; ve čtvrtém 
čtvrtletí byl meziroční nárůst obratu do-
konce 13 %. Roste také objem přijatých 
objednávek.

l	Pittsburgh (USA), 21. 1. 2009 – Společ-
nost Emerson Process Management (www.
emersonprocess.com) oznámila dokonče-
ní projektu modernizace prvního 350MW 
bloku tepelné elektrárny Huaneng Dan-
dong v Číně. V průběhu 50denní odstáv-
ky v říjnu a listopadu 2008 byla provedena 
migrace ze systému WDPF na nový systém 
Ovation s architekturou PlantWeb. Součás-
tí projektu je také uplatnění snímačů s bez-
drátovým přenosem dat. 

l	Praha, 21. 1. 2009 – Agentura Czechinvest 
(www.czechinvest.org) zveřejnila statistiku, 
podle níž investice do výzkumu a vývoje 
nebo do strategických služeb vloni v Čes-
ké republice poprvé převažovaly nad výrob-
ními projekty. S přispěním agentury vzniká 
celkem 213 nových investičních projektů; 
76 z nich se věnuje výzkumu a vývoji, 58 
službám a 79 výrobě. Hodnota nových in-
vestic dosahuje 30 miliard korun.

l	Praha, 23. 1. 2009 – Firma Sony Central 
& Southeast Europe začala ve své v čes-
ké pobočce používat inteligentní formulá-
ře 602XML (www.602.cz); jejich použití 
se připravuje v dalších dvanácti zemích. 
Formuláře nahrazují oběh papírových do-

kumentů při schvalování marketingo-
vých výdajů a slev a v dalších procesech, 
u nichž je podstatná rychlost a prokaza-
telnost. 

l	Praha, 27. 1. 2009 – Společnost Siemens 
(http://www.siemens.cz/ad) uvolnila na 
trh měnič Simanics S110, určený pro jed-
noduché řízení servopohonů v jedné ose; 
jde o jednodušší a levnější variantu oblí-
beného měniče Sinamics S120.

l	Praha, 27. 1. 2009 – Česko-německá ob-
chodní a průmyslová komora (ČNOPK; 
http://tschechien.ahk.de) od 1. ledna 2009 
oficiálně zastupuje v Německu společnost 
Veletrhy Brno. ČNOPK propaguje akce, 
které se konají na brněnském výstavišti, 
a reprezentuje tuto společnost v Německu. 

l	Hradec Králové, 27. 1. 2009 – V návaz-
nosti na akvizici firmy SAT Corpora-
tion rozšířila firma Wonderware, v ČR 
a SR zastoupená společností Pantek (CS) 
(www.pantek.cz), svůj sortiment o systém 
Wonderware IntelaTrac pro řízení a pod-
poru rozhodování mobilních pracovníků 
v průmyslové údržbě. IntelaTrac je sada 
softwarových prostředků, která umožňu-
je definovat, plánovat a správně vykoná-
vat inspekční pochůzky po výrobních za-
řízeních včetně zpětné vazby oznamující 
zjištěné problémy s označením stupňů zá-
važnosti.

l	Reinach (Švýcarsko), 4. 2. 2009 – Spo-
lečnost Endress+Hauser (www.endress.
com) otevřela novou distribuční a servis-
ní pobočku v Kataru. Pobočka, fungující 
od počátku února, bude obsluhovat zákaz-
níky v tomto rozvíjením se emirátu v Per-
ském zálivu.

l	Paříž (Francie), 23. 12. 2008 – Divize 
T&D (Transmission and Distribution) 
společnosti Areva (www.areva-td.com) 
uzavřela kontrakt v hodnotě 60 mil. eur se 
společností StatoilHydro na dodávku roz-
vodny pro větrné farmy na pevnině i pro 
větrný park Sheringham Shoal (Norfolk, 
Velká Británie, http://www.scira.co.uk/
offshore.html) na volném moři. Areva 
dodá dvě rozvodny, jež budou umístěny 
na volném moři, zapouzdřenou rozvod-
nu na pevninu a také související zařízení 
včetně transformátorů, spínačů a vyrov-
návačů výkonu. 

l	Mülheim an der Ruhr (SRN), 9. 1. 2009 
– Hans Turck, jeden ze zakladatelů stej-
nojmenné společnosti (www.turck.de), 
která dodává snímače, jednotky rozhraní 
a prvky pro průmyslové komunikační sítě, 
oslavil 85. narozeniny. Blahopřejeme.

l	Phoenix (USA), 9. 1. 2009 – Preziden-
tem společnosti Honeywell Process So-
lutions (www.honeywell.com/ps) se stal 
Norman Gilsdorf, který dříve vykonával 
funkci viceprezidenta Honeywell Process 
Solutions pro oblast EMEA. Nahradil Ja-
cka Bolicka, který po šesti letech ve funk-
ci Honeywell Process Solutions odešel do 
důchodu.

l	Sugar Land (USA), 11. 1. 2009 – Spo-
lečnost Yokogawa Corporation of Ame-
rica (www.yokogawa.com/us) oznámila, 
že byla vybrána jako dodavatel distribu-
ovaného řídicího systému pro závod na 
přepracování uranu a plutonia, určených 
pro vojenské účely, na palivo vhodné pro 
jaderné elektrárny. Nový závod v Aikenu 
v Jižní Karolíně (USA) bude vybaven ří-
dicím systémem Centum VP a firma Yo-

Vážení čtenáři

v době tuhých lednových mrazů, kdy Evro-
pa chřadla nedostatkem zemního plynu, jsme 
připravovali toto vydání Automy, věnované 
shodou okolností automatizaci pro úsporu 
elektrické energie a omezování emisí skle-
níkových plynů. Spolu s našimi autory jsme 
se zamýšleli na tím, jak může přispět k po-
kroku v této oblasti automatizační a měřicí 
technika. Mezitím však úplně ustaly dodáv-
ky ruského zemního plynu, který dosud ne-
vyvolával takovou pozornost jako elektřina. 
Po nekonečných dvou týdnech bez plynu vy-
stoupil v televizi Vladimír Putin s elegantní 
Julií Tymošenkovou s prohlášením, že Rus-
ko s Ukrajinou urovnaly své spory, a za-
krátko začal zemní plyn zahřívat zimomři-
vou Evropu.

Všem se ulevilo, ale mnohé jistoty vzaly 
zasvé a změnil se pohled na cesty k zajištění 
energie pro průmysl i domácnosti. Vzpomeň-
me si, jak v době tzv. plynové krize přestalo 
být dřevo praskající v krbu jen romantickou 
kulisou, ale dávalo lidem i pocit, že teplo v je-
jich obýváku nezávisí na tom, zda někdo zavře 
kohout ve vzdálené ukrajinské stepi. Volání po 
energetické soběstačnosti celé naší země ved-
lo k tomu, že stouply v ceně nejen velké tepel-
né a jaderné elektrárny, ale i lokální netra-
diční zdroje elektrické energie, jako jsou vě-
trné turbíny nebo fotovoltaické panely, které 
mohou uspokojit místní spotřebu a dodávat 
přebytky do sítě nízkého napětí. To ale přiro-
zeně klade nekonečně větší požadavky na ří-
zení distribučních soustav.

Dobrou zprávou je, že odborníci i společ-
nosti působící v oboru automatizace věnují 

novým zdrojům energie, energetické účin-
nosti i ochraně životního prostředí značnou 
pozornost, jak dokazuje diskuse na straně 
5 a také článek uvádějící výsledky průzku-
mu firmy Logica na straně 14. Podle toho-
to průzkumu dokonce podnikatelé v zemích 
Evropské unie považují výrobu ohledupl-
nou k životnímu prostředí za konkurenční 
výhodu. Toto vydání Automy přináší i další 
dobré zprávy, například to, že v době eko-
nomické krize se v chytrých společnostech 
neomezují výdaje na výzkum, jak prohlá-
sil v rozhovoru na straně 26 prof. Vladi-
mír Mařík.

Přeji vám, milí čtenáři, jen samé dobré 
zprávy a také aby vám energie vystačila až 
do jarních dnů.
 Eva Vaculíková, 

zástupce šéfredaktora
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