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úvodník

l	Amersfoort (Nizozemí), 14. 5. 2009 - Spo-
lečnosti Yokogawa Europe, B. V. (www. 
yokogawa.com/eu/), a Sick Maihak, 
GmbH. (www.sick-maihak.de), podepsa-
ly smlouvu o spolupráci v oblasti distribu-
ce provozní analytické techniky. Sortiment 
obou firem se vzájemně doplňuje a spolu-
práce obou firem proto povede k posílení 
jejich pozice na mezinárodním trhu. 

l	Dallas (USA), 14. 5. 2009 – Společnost 
Texas Instruments (www.ti.com) oznámila 
akvizici firmy Luminary Micro, dodavate-
le 32bitových procesorů ARM Cortex-M3 
Stellaris. V sortimentu jsou jednoduché 
a levné mikroprocesory i výkonnější proce-
sory s mnoha komunikačními možnostmi. 
Hlavní oblastí použití jsou vestavné systé-
my pro automatizační techniku (např. říze-
ní pohybu, měřicí ústředny, dálková sprá-
va strojů a zařízení, řízení techniky budov, 
komponenty průmyslových sítí), medicín-
ská technika a herní zařízení. 

l	Leeds (Velká Británie), 14. 5. 2009 – Spo-
lečnost Farnell (www.farnell.co.uk) za-
vedla novou službo online vzdělávacích 
modulů. V rámci modulů TechCast zpří-
stupnila technické informace od význam-
ných dodavatelů, jejichž výrobky distribu-
uje, na jednom místě a v jednotné podobě. 
Technici zde najdou vysvětlující informa-
ce např. principech a použití o FPGA, mi-
kroprocesorech, LED, konektorech a dal-
ších produktech.

 
l	Vídeň (Rakousko), 26. 5. 2009 – Fraunho-

ferův ústav (www.frauhofer.de) má novou 

pobočku: Fraunhofer Austria Research 
GmbH. Pod společnou střechou této ne-
ziskové organizace pracují dvě výzkumné 
skupiny, ve Štýrském Hradci a ve Vídni, 
které ve spolupráci s místními technický-
mi vysokými školami pracují na výzkum-
ných úkolech z průmyslové praxe. 

l	Olomouc, 27. 5. 2009 – Nový klastr Med-
ChemBio (www.medchembio.cz), kte-
rý vznikl v Olomouci, se bude zabývat 
vývojem nových léků a diagnostických 
prostředků. Uskupení bude podporovat 
oblast medicinální a biologické chemie 
a zároveň sdružovat všechny subjekty se 
zájmem o tyto obory. Výzkum v oblasti 
medicinální a biologické chemie je v ČR 
na vysoké úrovni; propojení akademické-
ho světa, aplikovaného vývoje a průmyslu 
dává možnost rychlého uplatnění výsled-
ků v praxi. 

l	Flensburg (SRN), 27. 5. 2009 – Společ-
nost Danfoss Household Compressors za-
staví výrobu ve svém německém závodě 
ve Flensburgu. Ekonomická situace nutí 
firmu výrobu přemístit mimo Německo, 
konkrétně na Slovensko a do Číny. 

l	Stuttgart (SRN), 28. 5. 2009 – Společ-
nost Mesago (www.mesago.de) uspořádá 
ve dnech 19. až 21. října 2010 v italské Par-
mě veletrh SPS/IPC/Drives Italia, odborný 
veletrh pro výrobce a dodavatele v oboru 
průmyslové automatizace. Charakter akce 
bude vytvářen podle modelu úspěšného ně-
meckého veletrhu SPS/IPC/Drives, který se 
koná každoročně na podzim v Norimberku.  

l	Praha, 22. 4. 2009 – Akademický senát 
Českého vysokého učení technického 
v Praze schválil svým hlasováním vznik 
nové Fakulty informačních technologií 
(FIT). Fakulta oficiálně zahájí činnost 
1. 7. 2009. Zájemci o studium najdou in-
formace na webové stránce http://www.
fit.cvut.cz.

l	Stuttgart (SRN), 8. 5. 2009 – Společnost 
Bosch (www.bosch.com) oznámila, že 
od počátku výroby v roce 1993 vyrobi-
la již 100 miliónů ultrazvukových sníma-
čů, které se používají jako parkovací sen-
zory v automobilech. Snímače se vyrábě-
jí ve třech výrobních závodech v Evropě, 
Asii a v Americe. 

l	Hořice, 11. 5. 2009 – Vývojová zkušebna 
firmy Swell, spol. s r. o. (www.swell.cz), 
která je dodavatelem vývojových prací 
do automobilového průmyslu, úspěšně za-
vršila proces posuzování Českým institu-
tem pro akreditaci, o. p. s., (ČIA), a získa-
la tak Osvědčení o akreditaci podle normy 
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

l	Praha, 12. 5. 2009 – Autorizovaný di stri-
butor společnosti Rockwell Automation, 
firma ControlTech, spustila e-shop (www. 
automationshop.cz), na kterém si zákazníci 
z řad firem (B2B) mohou vybrat  z přibliž-
ně pěti tisíc položek sortimentu automati-
zační techniky. Více než jeden tisíc polo-
žek je  skladem s dodací lhůtou do druhého 
dne. E-shop přináší zákazníkům zrychlení 
i menších dodávek, úsporu nákladů za do-
pravu a nové služby. 

Vážení čtenáři

„Věda má ve zvyku 
nás všechny překvapo-
vat a je možné, že příš-
tí velký převrat v infor-
mační a komunikační 
technice přijde z neo-
čekávané oblasti.“ To 
je výrok z propagační brožury konferen-
ce FET09, která se konala v druhé polovi-
ně dubna v Praze v rámci předsednictví ČR 
v Radě EU. V duchu tohoto citátu je tedy 
nezbytné sledovat všechny směry výzkumu, 
i když některé z nich skončí ve slepé uličce. 
Tohle prošlapávání cest podporuje Evrop-
ská komise každoročně částkou přibližně 
100 milionů eur, která je rozdělována v pro-
gramu Future and Emerging Technologies, 
FET. Program láká výzkumníky, aby se pus-
tili do dobrodružného mezioborového výzku-
mu. Pracují-li totiž informatici a kyberneti-
ci společně s antropology, biology a třeba 

i s odborníky na etiku, mění se jejich pohled 
na to, v čem tkví problém, jak může být řešen 
a jaké výsledky může to které řešení přinést.

V souladu se svým mottem Science beyond 
fictions měla konference FET09 zavést účast-
níky až za hranice jejich vlastních představ. To 
se významným evropským vědcům-vizionářům 
v Praze podařilo prostě tím, že představili smě-
ry svého vývoje. Nesmírného pokroku bylo do-
saženo například v ovládání systémů obsahu-
jících jen několik atomů nebo molekul. Vývoj 
se opírá o to, že tyto základní stavební kame-
ny našeho světa jsou nejpřesněji známými ob-
jekty v přírodě, a vede k novým funkcím, které 
si nyní můžeme jen těžko představit.

Donedávna by to znělo jako sen, ale věd-
ci už dnes mají velmi blízko k rozhraní mezi 
mozkem a počítačem, které umožní ovládat 
myšlenkami počítač, televizi nebo i robo-
tickou paži, která může nahradit končetinu 
ztracenou při úrazu. Další vizí je navrhovat 
mechanismy a stroje tak, jak vznikají v pří-
rodě, kde se duševní i fyzické schopnosti vy-

víjejí současně stálou různorodou interakcí 
mezi fyzickým a sociálním prostředím. Také 
výzkum společenství robotů má již své vý-
sledky. Velké množství jednoduchých robo-
tů se již chová jako umělá společnost, a do-
konce mění své kolektivní funkce tak, aby se 
přizpůsobily rychle se měnícímu neznámé-
mu prostředí.

Vyjmenovala jsem zde jen několik z mno-
ha pozoruhodných výsledků a směrů uvede-
ných na futuristické konferenci FET09. Při-
znám se, že jsem si na ní připadla trochu 
jako Alenka v říši divů. Ještě napínavější 
nyní bude sledovat zavádění těchto objevů 
do praxe. Průmyslová sféra se k tomu totiž 
pochopitelně rozhodne, až když bude mít ale-
spoň jakous takous jistotu, že s novým řeše-
ním uspěje na trhu. Nechme se tedy i my pře-
kvapit tím, jak změní objevy v oboru infor-
mační a komunikační techniky náš profesní 
i soukromý život.

Eva Vaculíková, 
zástupkyně šéfredaktora
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