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úvodník

l	Rueil-Malmaison (Francie), 19. 2. 2009 – 
Společnost Schneider Electric (www.schnei-
der-electric.com) oznámila výsledky za 
fiskální rok 2009. Růst o 6,6 % a zisk před 
zdaněním 2,75 mld. eur jsou dobré výsled-
ky, nicméně v nejisté době firma pokládá 
za priority zvyšování efektivity a restruk-
turalizaci nákladů. Z oborového hlediska 
byl v sektoru automatizace a řídicí techni-
ky růst jen 3,3 % (ve čtvrtém čtvrtletí byl 
dokonce zaznamenán pokles o 6,7 %).

l	Milwaukee (USA), 2. 3. 2009 – Společnos-
ti Rockwell Automation (www.rockwel-
lautomation.com) a ProLeiT AG (www.
proleit.com) oznámily podepsání doho-
dy, která umožňuje společnosti ProLeiT 
těsněji integrovat řídicí systémy Plant iT 
a Brewmaxx s Logix Control Platform od 
společnosti Rockwell. Systémy Plant IT 
a Brewmaxx jsou systémy MES určené 
zvláště pro výrobce nápojů a pro potravi-
nářství vůbec. 

l	Berlín (SRN), 3. 3. 2009 – Společnosti 
Rosatom (www.rosatom.ru) a Siemens 
(www.siemens.com) podepsaly Memo-
randum o porozumění jako výchozí do-
hodu pro joint venture v oblasti jaderné 
energetiky. Dohoda počítá s dalším vý-
vojem ruské koncepce reaktorů VVER 
a se společným postupem při konstrukci 
nových a modernizaci fungujících jader-
ných elektráren.

l	Norimberk (SRN), 3. 3. 2009 – Společ-
nosti Aonix (www.aonix.com), dodava-
tel nástrojů PERC pro vývoj vestavných 
aplikací v jazyce Java pracujících v reál-
ném čase, a SYSGO (www.sysgo.com), 
dodavatel softwaru pro úlohy se zvýšený-
mi požadavky na bezpečnost a zabezpeče-
ní, oznámily dohodu o spolupráci v rámci 
evropského projektu Trusted Embedded 
Computing (TECOM). Aonix poskytne 
virtuální stroj PERC Ultra a své znalosti 

v oblasti zabezpečení komplexních ve-
stavných systémů a Sysgo platformu Pi-
keOS a zkušenosti s virtualizací v zabez-
pečeném prostředí.

l	Austin (USA), 5. 3. 2009 – V podniku Len-
zing Fibers v Heiligenkreuzu v Rakousku 
bylo třeba pro splnění ekologických limi-
tů měřit teplotu v řece, z níž závod ode-
bírá chladicí vodu (rozdíl teplot na vtoku 
a výtoku nesmí být větší než 3 K). Protože 
místa odběru a výtoku chladicí vody jsou 
značně vzdálená, ukázalo se jako nejlep-
ší řešení využít bezdrátové snímače. Pod-
nik se rozhodl pro snímače Smart Wire-
less od společnosti Emerson Process Ma-
nagement (www.emersonprocess.com). 
Použitím bezdrátových snímačů ušetřil 
na nákladech za odečty teploty pochůz-
kou a zlepšil spolehlivost měření.

l	Praha, 5. 3. 2009 – V pořadí již třetí vý-
zvu k podávání žádostí o podporu do pro-
gramu Inovace – Inovační projekt vyhlási-
lo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
Program je součástí Operačního programu 
Podnikání a inovace, který spravuje agen-
tura CzechInvest (www.czechinvest.org). 
Registrační žádosti do třetí výzvy progra-
mu budou přijímány od 15. dubna 2009.

l	Praha, 10. 3. 2009 – Společnost Micro-
soft (www.microsoft.cz) svým zákazní-
kům v České republice nabízí od počát-
ku března komplexní řešení firemní ko-
munikace za výrazně zvýhodněné ceny. 
Nabídka zahrnuje slevu až 35 % při ná-
kupu serverového řešení Microsoft Ex-
change Standard 2007 a snížení ceny sady 
kancelářských aplikací Microsoft Office 
Professional Plus 2007 až o čtvrtinu. Na 
platformě Exchange a Microsoft Office je 
možné založit celý systém komunikace se 
zákazníky nebo řízení skladových zásob 
přímo z terénu prostřednictvím noteboo-
ku nebo mobilního telefonu. 

l	Praha, 15. 1. 2009 – Společnost Schnei-
der Electric prodloužila smlouvu s Na-
dací rozvoje občanské společnosti o ge-
nerálním partnerství sbírkového projektu 
Pomozte dětem! (www.pomoztedetem.
cz) a bude další dva roky podporovat pro-
jekt pomáhající dětem bez domova, dě-
tem s postižením, ale i dětem ohroženým 
drogovou závislostí, a to úhradou finanč-
ních nákladů spojených s provozem toho-
to sbírkového projektu.

l	Jičín, 22. 1. 2009 – Vybrané snímače tep-
loty, převodníky a zdroje z produkce firmy 
JSP (www.jsp.cz) úspěšně prošly zkouš-
kami seizmické odolnosti podle ČSN IEC 
980:1993 Doporučené způsoby ověřová-
ní seismické způsobilosti elektrického za-
řízení bezpečnostního systému jaderných 
elektráren pro podmínky JE Dukovany.

l	Curych (Švýcarsko), 12. 2. 2009 – Společ-
nost ABB (www.abb.cz) oznámila solidní 
provozní výsledky za čtvrté čtvrtletí 2008, 
a to i přes problémy na globálním trhu, kte-
ré měly vliv na objednávky. Zisk před úro-
čením a zdaněním (EBIT) a čistý zisk za 
čtvrté čtvrtletí byly sníženy o dříve ozná-
mené finanční rezervy, nicméně EBIT za 
celý rok dosáhl rekordních 4,6 mld. USD. 
Výhled na rok 2009 ale označil Joe Hogan, 
výkonný ředitel firmy ABB, za nejistý.

l	Dublin (Irsko), 13. 2. 2009 – Společnosti 
Schneider Electric (www.schneider-elec-
tric.com) a Philips (www.lighting.philips.
com) oznámily na Evropském fóru inteli-
gentní energetiky v Dublinu společný po-
stup při zajišťování interoperability svých 
produktů určených pro vybavení budov 
a domácností. Na místě demonstrovaly 
spolupráci svých zařízení komunikují-
cích bezdrátovým protokolem ZigBee. 
Jde o součást celoevropského programu 
HOMES, který se zaměřuje na úspory 
energií v budovách a domácnostech. 

Vážení a milí čtenáři

Veletrh Amper je stále významnější událostí 
nejen pro elektrotechniky, ale i pro odborní-
ky z oblasti měřicí, regulační a automatizač-
ní techniky. Firmy se zde chlubí svými úspě-
chy a novinkami a návštěvnici si mohou udě-
lat obrázek o vývoji v oboru. Jaký asi bude 
letošní veletrh?
Nedávno jsem se zúčastnil Process Mana-
gement Academy 2009 (PMA), významné 
evropské odborné konference, kterou kaž-
doročně pořádá agentura ARC Advisory 
Group v německém Düsseldorfu a jež se vě-
nuje automatizaci a řízení v oblasti procesní 
výroby. V kuloárech i při odpolední diskusi 

byla často slyšet slova pokles, recese, krize. 
Panelová diskuse v závěru prvního dne byla 
nezvykle ostrá. Zástupci dodavatelů a inže-
nýrských firem vyčítali svým zákazníkům, že 
bezohledně ruší již objednané zakázky, zá-
kazníci zase dodavatelům neústupnost při ce-
nových jednáních – v době, kdy klesá objem 
prodeje, očekávají větší vstřícnost. Nakonec 
se obě strany shodly na tom, že je třeba vy-
tvořit nové modely vztahů, založené na jas-
ném vědomí, že obtížnou dobu mohou přežít 
jen společně. 
Je vůbec možné, aby chamtivost a sobectví 
v obchodních vztazích byly nahrazeny spolu-
prací a důvěrou? Podle mého názoru jiná ces-
ta opravdu není – nekooperující, egoistické 

chování vede v lepším případě k výsledkům, 
které nejsou optimální, v horším případě ke 
kolapsu celého systému – a je jedno, mluví-
me-li o obchodu a podnikání, o týmové práci 
ve firmě nebo třeba o jízdě v dopravní špičce. 
Může-li být současná krize něčemu užitečná, 
tedy například tomu, abychom si toto pravi-
dlo, známé z teorie her, lépe uvědomili.
Krize nepřejde sama od sebe ani ji nevyřeší 
zběsilí „krotitelé nákladů“ (na PMA se pro 
ně používal termín cost busters) nebo státní 
intervence. Bude to od nás vyžadovat mno-
ho námahy, přemýšlení a odvážných rozhod-
nutí. Nu, tak směle do toho.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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