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úvodník

pozici bylo bezodkladně vypsáno výběrové 
řízení. Na svoji funkci současně rezignoval 
také obchodní náměstek Aleš Pohl. Říze-
ním obchodního úseku byl dočasně pově-
řen Karl Heinz Wismer. Vedení společnos-
ti v obchodním úseku dále posílil Norbert 
Schmidt, dosavadní ředitel moskevské dce-
řiné společnosti Messe Düsseldorf.

l	Lidköping (Švédsko), 7. 9. 2009 – Společ-
nosti Handheld Group a Getac Technology 
Corporation společně oznámily strategické 
partnerství v oblasti odolných PDA. Pro-
dukty pod společnou značkou budou k do-
stání v široké síti autorizovaných partne-
rů společnosti Handheld Group po celém 
světě (www.handheldgroup.com). 

l	Praha, 7. 9. 2009 – Společnost GE Energy 
(www.ge.com/energy) podepsala smlouvu 
na dodávku až 101 větrné turbíny společ-
nosti ČEZ Romania pro elektrárnu Cogea-
lac. Po dokončení projektu vznikne vůbec 
největší kontinentální větrná farma v Evro-
pě. ČEZ Romania je součástí největší stře-
doevropské distribuční firmy ČEZ Group.

l	Stockholm (Švédsko), 7. 9. 2009 – Společ-
nost Atlas Copco, s. r. o. (http://www.atlas-
copco.com/czus), koupila společnost Ser-
vis A. C., s. r. o., distributora a poskytova-
tele služeb v oblasti zařízení na stlačování 
vzduchu, který působí na severní Moravě. 

l	Rueil-Malmaison (Francie), 10. 9. 2009 
– Společnost Schneider Electric prodala 
švýcarskou společnost Selectron Systems 
AG (www.selectron.ch) zpět jejímu vede-
ní a zaměstnancům. Schneider získal spo-
lečnost Selectron v rámci akvizice firmy 
Berger Lahr v roce 2001. Selectron dodává 
automatizační prostředky zejména do sek-
toru drážní dopravy a v tomto oboru pa-

tří v Evropě k nejznámějším a nejúspěš-
nějším firmám; silné zastoupení má také 
v Číně. 

l	Espelkamp (SRN), 15. 9. 2009 – Dietmar 
Harting, zakladatel společnosti Harting 
KGaA (www.harting.com) a jeden z čel-
ných představitelů německého průmyslu, 
oslavil své sedmdesáté narozeniny. 

l	Litoměřice, 21. 9. 2009 – Společnost 
Hennlich Industrietechnik (www.henn-
lich.cz) začala nově působit na ruském 
trhu, a pokračuje tak ve své expanzi do za-
hraničí. Stejně jako dříve v tomto roce 
ve Francii, i na ruském trhu se v první 
fázi uplatní nakládací zařízení a opatření 
proti prašnosti provozů z divize Hennlich 
Engineering.

l	Příbram, 21. 9. 2009 – Společnost ZAT, 
a. s. (www.zat.cz), zakoupila 100% po-
díl v SEZ, s. r. o. (Severočeské elektro-
technické závody). Společnost SEZ se 
základním kapitálem jeden milion korun 
se věnuje především projektování, výro-
bě, instalaci a opravám elektrických stro-
jů a přístrojů.

l	Maulburg (SRN), 21. 9. 2009 – Výrobní 
kapacitu závodu Teltow společnosti En-
dress+Hauser (www.endress.com), kte-
rý byl poničen požárem, postupně nahra-
zuje produkce z nového závodu Stahn-
dorf. Již 20. července zde byla vyrobena 
první testovací série senzorů tlaku a nyní 
se rozbíhá sériová výroba, jejíž kapacita 
postupně roste. Od 21. září se zde vyrá-
bí dvacet senzorů dP denně, v říjnu začne 
výroba senzorů malých měřicích rozsahů 
a v prvních dnech listopadu výroba sen-
zorů pro snímače řady M a senzorů Con-
tite pro snímače Deltapilot.

l	Detmold (SRN), 26. 8. 2009 – S účinností 
od 1. září 2009 byl do vedení firmy Weid-
müller (www.weidmueller.com) jako její 
obchodní a marketinkový ředitel jmeno-
ván Volpert Briel. Za svůj hlavní cíl si 
klade, kromě stabilizace domácího trhu, 
rozvoj aktivit ve střední Evropě, v Asii 
a Americe.

l	Brusel (Belgie), 31. 8. 2009 – Jean-Yves 
Blanc z firmy Schneider Electric byl zvo-
len novým prezidentem Evropského sdru-
žení pro automatické řízení budov eu.bac 
(www.eubac.org). Ve své funkci chce při-
spět především k vytváření evropských 
standardů pro energeticky úsporné systé-
my domovní automatizace.

l	Eching (SRN), 1. 9. 2009 – Společnost 
Kontron (www.kontron.de) otevřela spo-
lu se svými indickými partnery středisko 
prodejní a technické podpory v indickém 
Bangalore.

l	Praha, 1. 9. 2009 – Francouzsko-čes-
ká obchodní komora (www.ccft-fcok.cz) 
se stala oficiálním zástupcem společnos-
ti Veletrhy Brno, a. s., ve Francii. V první 
fázi bude získávat vystavovatele a odbor-
né návštěvníky pro pět největších brněn-
ských veletrhů, a to MSV, Salima, IBF, 
Watenvi a Techagro. V rámci pravidelných 
obchodních misí a odborných seminářů se 
zaměří na zvyšování povědomí francouz-
ských podniků o postavení brněnského vý-
staviště ve středoevropském regionu.

l	Brno, 2. 9. 2009 – Generální ředitel akci-
ové společnosti Veletrhy Brno (www.bvv.
cz) Jiří Škrla odstoupil z funkce. Plněním 
úkolů plynoucích z agendy generálního 
ředitele byl dočasně pověřen ekonomický 
náměstek Egbert F. Zündorf; na zmíněnou 

Vážení a milí čtenáři

Na straně 56 najdete 
referát o zlatých medai-
lích udělovaných na le-
tošním MSV v Brně. Do-
volte mi, abych se i já 
k brněnskému veletrhu 
několika větami vrátil. 
Pokles počtu vystavova-
telů byl znatelný na prv-
ní pohled, zvláště v našem oboru, tj. v průmys-
lové automatizaci. Přesto bylo mezi vystavo-
vateli i návštěvníky cítit určité uklidnění: ano, 
je tu krize, všichni musíme šetřit, ale nějak 
to společně vydržíme. Na začátku roku jsem 
v jednom z úvodníků psal o nelítostných „kro-
titelích nákladů (cost busters)“, kteří snahou 
snížit všechny výdaje nejlépe na nulu dokážou 

firmu těžce poškodit. Tenkrát jim nervózní doba 
přála; dnes už podniky jednají mnohem uvážli-
věji a místo nulových nákladů preferují náklady 
optimální, efektivně vynaložené.

Veletrh jsme využili k diskusím se čtená-
ři, autory a představiteli firem z oboru prů-
myslové automatizace, ať už na veletrhu vy-
stavovali, nebo se na něj jen přijeli podívat. 
V té chvíli už jsme měli v ruce nový ediční 
plán na rok 2010 (v tomto čísle jej zájemci 
najdou na str. 1) a ceník inzerce (je k dispo-
zici na našich webových stránkách nebo jej 
na vyžádání pošleme). 

Děkuji všem, kteří podporují myšlenku 
rozvíjet časopis Automa jako nástroj k ce-
loživotnímu vzdělávání odborníků ze všech 
oborů automatizace; zvláště těm, kteří svou 
podporu vyjádří předplatným časopisu nebo 
tím, že do jeho rozpočtu přispějí svou inzercí. 

Za sebe i za redakci slibuji, že uděláme vše, 
co bude v našich silách (a finančních mož-
nostech), aby Automa byla co nejefektivněj-
ším prostředkem k prezentaci trendů a no-
vých poznatků v oboru, zajímavých projek-
tů, výrobků, akcí a událostí, a to jak ve své 
tištěné podobě, tak na webu. Mimochodem, 
všimli jste si, že v rubrice www.automa.cz/
aktuality přibude téměř každodenně nová 
zpráva? Víte, že je po aktivaci kanálu RSS 
můžete dostávat přímo na výchozí stránku 
svého internetového prohlížeče? A že člán-
ky z archivu ve formátu PDF si již můžete 
stáhnout i bez přihlášení?

Chcete-li nám s tvorbou časopisu pomo-
ci, zamyslete se nad tím, co vám v časopise 
chybí, a napište nám své náměty, připomín-
ky nebo kritiku.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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