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veletrhy a konference

Automatizace a recese
Zajímáte se jako vývojář, výrobce, projek-

tant, dodavatel, uživatel nebo pedagog o pro-
blematiku automatizační a informační techni-
ky? Dotýkají se vás specifické „automatizač-
ní“ dopady hospodářské recese? Jste ochoten 
podělit se o své zkušenosti nebo vyslechnout 
názory jiných a diskutovat o nich? Máte zájem 
seznámit se s novými aktuálními odbornými 
tématy a pojmy ve výukových seminářích?

Je-li odpověď na některou z položených 
otázek kladná, je pátý ročník konference Au-
tomatizace, regulace a procesy ARaP 2009 
s tématem Automatizace a recese (Praha, 
3. a 4. listopadu 2009) pro vás zajímavou 
příležitostí, jak se odborně orientovat a ve-
řejně prezentovat.

Konference ARaP se dlouhodobě profi-
luje jako technická konference se širokým 
spektrem účastníků a zajišťuje přehledo-
vou výměnu obecně zajímavých technic-
kých poznatků především z oblasti automa-
tizace. Přípravný programový výbor pozval 
letos ve větší míře významné osobnosti ze 
státní správy, průmyslových svazů a výrob-
ců z oboru, aby se vyslovily k očekávaným 
trendům vývoje v souvislosti s recesí. Jmé-
na pozvaných přednášejících, prof. Moose 
(Fakulta dopravní ČVUT v Praze), Ing. Do-
ležala (ředitel společnosti Honeywell, člen 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace), doc. 
Šperlinka (Asociace inovačního podnikání, 
Svaz průmyslu a dopravy), kteří potvrdi-

li účast, jsou zárukou aktuálních informací 
velkého významu. K těmto obecně pojatým 
přednáškám se zájemci mohou připojit pre-
zentací svých odborných referátů.

V návaznosti na konferenci je letos nově 
nabízena možnost získat přehledové znalosti 
ve speciálně připravovaném půldenním kur-
zu – tutoriálu Demonstrované aktuální ná-
stroje návrhu automatického řízení pro pra-
xi, ve kterém s využitím vybavení laboratoří 
automatického řízení Fakulty strojní ČVUT 
budou na fyzikálních modelech předvede-
ny standardní i pokročilé metody seřizová-
ní regulátorů a řízení procesů. Kurz je určen 
všem pracovníkům z praxe a škol, kteří si 
sami chtějí vytvořit názor na uvedené nástro-
je, jež používají nebo hodlají používat, a to 
v porovnání s dalšími existujícími postupy. 

Vítána je také spolupráce podnikatelů a fi-
rem z oboru automatizace. Firemní partneři 
mohou na konferenci prezentovat svoje vý-
robky a služby a také využít konferenci k ná-
boru studentů.

Na webových stránkách http://www.arap.
cz jsou průběžně zveřejňovány aktuální infor-
mace o průběhu příprav. Je možné se zde ne-
závazně zaregistrovat, a tak se přihlásit k od-
běru informací automaticky zasílaných elek-
tronickou poštou.

(ed)

Konference ARaP má mezi podobnými akcemi pořádanými technickými vysokými ško-
lami zvláštní postavení: není to konference určená k prezentaci výsledků vědecké práce 
mezinárodní odborné veřejnosti ani k získávání „bobříků“, podle nichž jsou vědci hodno-
ceni, ale konference, jejímž cílem je vytvářet a posilovat komunitu odborníků, kteří půso-
bí v oboru automatizace, a přispívat k propojení státem placeného a soukromého výzkumu 
a vývoje a průmyslové praxe.

Vytváření a posilování komunity odborníků jsou důležité vždy, ale v době ekonomické 
krize ještě více než jindy. Období bezhlavého omezování nákladů, způsobeného panikou 
z náhlého hospodářského poklesu, pozvolna končí a průmyslové podniky se již začínají roz-
hlížet, jak znovu začít investovat do nástrojů, které by jim pomohly zefektivnit, zkvalitnit 
a lépe zabezpečit technologické procesy – a to je pro moderní automatizaci velká příležitost. 

Myslím, že to je dost pádný důvod, proč se konference ARaP zúčastnit.
Petr Bartošík
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RMG Group

Společnost Honeywell oznámila uzavře-
ní definitivní smlouvy o akvizici německé 
společnosti RMG Group (tj. RMG Regel +  
+ Messtechnik GmbH a všech jejích po-
boček).

Společnost RMG byla založena v roce 
1931 v Kasselu a specializuje se na navrho-
vání a výrobu zařízení pro měření, regulaci 
a analýzu zemního plynu, včetně průtoko-
měrů, regulačních ventilů a bezpečnostních 
komponent. V roce 2009 RMG očekává ob-
rat 290 mil. USD. 

Akvizice posílí pozici firmy Honeywell 
v oblastech dopravy, skladování, distribu-
ce a průmyslového využití zemního ply-
nu. Sortiment RMG významně posiluje na-
bídku provozních přístrojů a řídicí techniky 
firmy Honeywell. Například průtokoměry 
a regulační ventily RMG se vhodně doplňu-
jí s převodníky tlaku a teploty Honeywell, 
stejně jako s hladinoměry pro měření hladi-
ny kapalného zemního plynu (LNG). Akvi-
zice je výrazem podpory, kterou společnost 

Honeywell dává projektům úspory energie; 
zemní plyn je čisté palivo, které se stává 
stále populárnějším na celém světě.     (ed)

  Setkání studentů 
s odborníky z praxe

Pod názvem Kontakt 2009 se 4. června 2009 
v Praze uskutečnilo již tradiční setkání studen-
tů katedry řídicí techniky FEL ČVUT s odbor-
níky z průmyslové praxe. Součástí akce byly 
stručné prezentace diplomových prací studen-
tů a vyhlášení a předání cen za nejlepší diplo-
mové práce v oboru řídicí techniky. První cenu 
získal Přemysl Papík za práci Snímač zákalu, 
druhou Pavel Jonáš za práci Modelování a říze-
ní tunelových pasterizátorů a třetí Samuel Prí-
vara za práci Rizikové analýzy tunelů. Ovšem 
i mnohé další práce měly velmi dobrou úroveň. 
Během následující diskuse mohli budoucí ab-
solventi s přítomnými zástupci průmyslových 
firem hovořit také o možnostech zaměstnání.

Sponzorem ceny za nejlepší práci v obo-
ru řídicí technika pro rok 2009 byla společ-
nost UniControls.                                     (Bk)

  První konference Namur 
v Číně

Hospodářský význam asijských zemí 
pro světový trh stále roste. Tuto skuteč-
nost zřetelně vnímají i členové sdružení 
Namur, z nichž mnozí mají v Asii své vý-
robní závody a poskytují zde inženýrské 
služby.

Proto se sdružení Namur rozhodlo uspo-
řádat v Číně první konferenci, přičemž cí-
lem bude umožnit výměnu zkušeností mezi 
uživateli automatizační techniky se zvlášt-
ním zřetelem na specifika tohoto regionu. 
Konference bude uspořádána místními za-
stoupeními členů sdružení Namur, jimiž 
jsou evropské, převážně německé firmy, 
nicméně cílem je zapojit do akce také čín-
ské společnosti. 

Konference se uskuteční 19. a 20. lis-
topadu 2009 v Šanghaji. Sponzorem bude 
společnost Endress+Hauser, která má v Čí-
ně vlastní výrobní závod i distribuční stře-
diska, a může proto významně přispět k ob-
sahu konference. 

(Bk)


