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úvodník

zvýšila bezpečnost provozu a umožnila 
zrychlit železniční dopravu na této trati. 
Investorem stavby byla Správa železniční 
dopravní cesty, zhotovitelem AŽD Praha 
(www.azd.cz).

l	Lisabon (Portugalsko), 20. 10. 2009 – Spo-
lečnost Honeywell (www.honeywell.com) 
se stala partnerem firmy Toyota Motor Eu-
rope v projektu energetických úspor, jimiž 
se chce Toyota stát ekologicky nejšetrněj-
ším výrobcem automobilů v Evropě. Toyo-
ta zprovozní do konce roku 2010 ve třech 
svých evropských montážních závodech 
systém optimalizace spotřeby tlakového 
vzduchu a systém řízení teploty a vlhkos-
ti v lakovnách. Bude přitom využívat sys-
témy HC900 Hybrid Controller a Profit 
Controller od firmy Honeywell.

l	Praha, 21. 10. 2009 – Barbara Freiová, ře-
ditelka společnosti ABB, s. r. o., se umís-
tila v žebříčku nevlivnějších žen českého 
podnikání, který sestavil deník Hospodář-
ské noviny, na patnáctém místě. 

l	St. Louis (USA), 22. 10. 2009 – Společ-
nost Emerson Process Management (www.
emerson.com) ohlásila akvizici americké 
firmy EIM Controls Inc., výrobce pohonů 
pro regulační ventily.

l	Curych (Švýcarsko), 23. 10. 2009 – Společ-
nost ABB vyjádřila hluboké znepokojení 
nad osudem Maxe Göldiho, ředitele libyj-
ské pobočky ABB. Švýcarský inženýr Max 
Göldi se stal jedním z rukojmích libijského 
diktárora Muammara Kaddáfího v červen-
ci 2008, když byl ve Švýcarsku za údajné 
týrání služebnictva zatčen Kaddáfího syn 
s manželkou. Po návštěvě švýcarského pre-
zidenta v Libyi v září 2009 byl Max Göl-
di propuštěn a mělo mu být umožněno vy-

cestovat domů; ve skutečnosti o něm od té 
doby nejsou žádné zprávy.

l	Brno, 27. 10. 2009 – Viceprezident společ-
nosti Red Hat Paul Cormier předal během 
své návštěvy v Brně vývojářům místního 
střediska firmy Red Hat ocenění pro nej-
lepší inženýrské středisko Red Hat na svě-
tě. Oznámil také plán na významné rozší-
ření vývojového týmu, který již nyní čítá 
okolo dvou set specialistů na vývoj soft-
waru.

l	Plano (USA), 27. 10. 2009 – Společnost 
Invensys Operations Management (www.
wonderware.com) oznámila, že byla vy-
brána jako dodavatel softwaru pro dohled 
nad provozem kanadské jaderné elektrár-
ny Bruce Power. Zákazník oceňuje pře-
devším otevřenost systémů založených 
na platformě Archestra, snadnou integraci 
systémů řízení jednotlivých částí elektrár-
ny do jednotného celku a moderní grafic-
ké nástroje, usnadňující práci operátorům 
elektrárny. Elektrárna Bruce Power pro-
vozuje šest jaderných reaktorů a chystá se 
na spuštění dalších dvou; celkový elektric-
ký výkon potom bude 6,3 GW. 

l	Praha, 27. 10. 2009 – V rámci pilotního 
projektu jednotného vlakového zabezpe-
čovacího zařízení ETCS se uskutečnila 
zvláštní jízda vlaku společnosti Siemens 
– Desiro Trainguard. Díky spolupráci spo-
lečností Siemens (www.siemens.cz; vlast-
ník vozidla), Ansaldo STS (vlastník traťo-
vé části zařízení) a SŽDC si mohli zástup-
ci zainteresovaných institucí vyzkoušet 
činnost tohoto systému v praxi. Vlakový 
zabezpečovač ETCS sjednocuje současné 
vlakové zabezpečovací systémy, a před-
stavuje tak základní kámen budoucnosti 
interoperabilní evropské železnice.

l	Praha, 1. 10. 2009 – Novým děkanem nej-
mladší fakulty Českého vysokého učení 
technického v Praze – Fakulty informač-
ních technologií – byl podle očekávání 
zvolen prof. Pavel Tvrdík.

l	Frankfurt nad Mohanem (SRN), 1. 10. 
2009 – Novým viceprezidentem evrop-
ského sdružení pro strojové vidění EMVA 
(www.emva.org) se stal Cor Maas z nizo-
zemské firmy LMI Technologies. Při svém 
zvolení si vytkl za cíl zabývat se především 
standardizací v oboru strojového vidění.

l	Cleveland (USA), 1. 10. 2009 – Společ-
nost Eaton Corporation (www.eaton.com) 
oficiálně otevřela svou kancelář v Moskvě 
(Rusko). Nová kancelář má přispět k posí-
lení aktivit všech součástí společnosti Ea-
ton na ruském trhu.

l	Plano (USA), 1. 10. 2009 – Tým vrcholo-
vých manažerů společnosti Invensys Ope-
rations Management (www.invensys.com) 
byl posílen o dva nové členy. Dr. Ravi Go-
pinath se stal regionálním ředitelem pro 
Asii a pacifickou oblast a Teemu Tunkelo 
regionálním ředitelem pro Evropu, Rusko 
a Afriku. Teemu Tunkelo dříve pracoval 
na vedoucích pozicích ve firmách Nokia, 
Compaq, Siemens a ABB. 

l	Březnice, 7. 10. 2009 – Do provozu byl 
slavnostně předán racionalizovaný systém 
řízení dopravy na železniční trati Zdice–
Protivín. Provoz je řízen dálkově z jediné-
ho dispečerského centra ve stanici Břez-
nice. Racionalizace řízení tratě, jejíž sou-
částí byla také instalace nového traťového 
zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce 
zabezpečení mnoha přejezdů, vybavení 
stanic informačními systémy pro cestu-
jící a kamerovými systémy, významně 

Vážení čtenáři

Podzim plný barev 
provázel přípravu lis-
topadového vydání na-
šeho časopisu. Zatím-
co přírodě nyní vévodí 
žluté, hnědé a červené 
odstíny padajícího lis-
tí, odborná média teď 
žijí spíše „zelenými“ náměty. Výjimkou není 
ani toto číslo Automy, jehož tématem je ří-
zení distribučních sítí. Efektivně řízené roz-
vody elektřiny, vody, tepla či plynu jistě při-
spívají k hospodárnějšímu nakládání s ener-
gií a bezpochyby i k dýchatelnějšímu ovzduší 
malých i velkých měst. Na současném vzhle-
du českých obcí a měst je znát, jak se rad-
nice snaží o to, aby se v nich dobře a zdra-

vě žilo. Jeden příklad tohoto úsilí je popsán 
v tomto vydání na str. 21, v reportáži z kotel-
ny na dřevní štěpku. Ukazuje, jak řeší cent-
rální vytápění s ohledem na zdravé ovzduší 
v Novém Jičíně. Právě takové projekty jsou 
oceňovány v soutěži o Evropské zelené měs-
to. Prozatím se tímto titulem honosí Stock-
holm a Hamburk. Kolik projektů podobných 
tomu v Novém Jičíně musí být ještě úspěšně 
dokončeno, než v této soutěži Evropské unie 
uspěje některé z velkých českých měst! Soutěž 
je totiž vyhlášena pro města, v nichž žije více 
než 200 tisíc obyvatel a jsou ohledně znečiš-
tění nejrizikovější. Přihlášky jsou přijímány 
od konce října do 1. února 2010.

Jak pozoruji podzimní přírodu hrající nád-
hernými barevnými odstíny, napadá mě, milí 
čtenáři, proč se vlastně symbolem ochrany 
životního prostředí stala zelená barva. Pro-

bírám se různými barvami a vidím, že moc 
jiných možností vlastně ani nebylo. Vylou-
číme-li černou, která je znamením smutku, 
červenou, zvolenou za znak revoluce, bílou, 
označující nevinnost, zbývá ještě modrá, ale 
ta patří spíše námořníkům. Z přírodních ba-
rev mohla volba padnout na podzimní žlu-
tou či hnědou. Byla však zvolena jarní ze-
lená, i přesto (nebo právě proto), že bývala 
odznakem neostřílených greenhornů. Buďme 
nakonec rádi, že dnes již „zelené“ projekty 
nenesou nádech nezkušenosti, či dokonce 
zbrklosti, ale jsou naopak znakem promyš-
leného a předvídavého postupu.

A tak vám, milí čtenáři, přeji, abyste si 
uprostřed podzimu užívali všech barev života.

 Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora
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