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Kompetence znamená vědět, jak to všechno patří k sobě.
Více než 100 000 zákazníků ve všech průmyslových odvětvích na celém světě důvě-
řuje značce Endress+Hauser. Stejně jako stavba z karet, i zde se mnoho dílů musí 
sejít ve správný čas a na správném místě, aby jejich spojení bylo bezpečné, efek-
tivní a opakovatelné. Důkazem dobré volby jsou stovky tisíc přístrojů dodávaných 
zákazníkům každý rok – nejširší spektrum měřicí techniky od jednoho dodavate-
le. Když potřebujete pomoci s plánováním, inženýringem, projektovým řízením, ře-
šením v oblasti automatizace nebo jen potřebujete poradit s obtížným procesem –  
Endress+Hauser je partnerem, na kterého se vždy můžete spolehnout.

Endress+Hauser Czech s. r. o.
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 080 450, fax: +420 241 080 460
e-mail: info@cz.endress.com
www.cz.endress.com
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V přehledovém článku představují vystavovatelé, s čím přicházejí ve dnech  
13. až 16. dubna na veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2010.  
Zároveň budou v tomto roce na výstavišti PVA Letňany v Praze uspořádány ještě  
dva veletrhy, Comtec 2010, zaměřený na komunikační techniku, a veletrh optické  
techniky Optonika 2010.

NA TITULNÍ STRANĚ

HLAVNÍ TÉMA

časopis pro automatizační techniku

Vážení a milí čtenáři a čte-
nářky,
dovoluji si vám oznámit, že 
dnes, ve čtvrt na pět ráno, 
u nás ve Kbelích koncerto-
vali ptáci. Já vím, že zpívají 
už dávno, takový kos, zma-

tený městským osvětlením, někdy už od led-
na, ale opravdový jarní koncert jsem slyšel 
letos poprvé. Je to také tím, že většinou tak 
brzy ráno nevstávám, ale někdy se to přiho-
dí, a tak proč ranní nespavost nevyužít k na-
psání úvodníku?
Ještě jeden koncert je teď často slýchat, ale 
ten už není tak hezký: hýkání oslů. To se ozý-
vá z našich politických hájů jako neklamná 
známka blížících se voleb. Neusmívejte se 
prosím: kdo znáte hru V+W Osel a stín, mělo 
by vás z toho spíš mrazit. To bylo přece teh-
dy, když se svět vzpamatovával z velké hos-
podářské krize...
No, ale ptačí koncerty ani hýkání politické 
propagandy s automatizací mnoho nesou-
visejí, opusťme je proto a věnujme se své-
mu oboru.
Dovoluji si vás, vážení čtenáři a čtenářky, 
pozvat do stánku vydavatelství FCC Public 
na veletrhu Amper v Praze-Letňanech (13. až 
16. dubna). V úterý a ve středu zde můžete 
hledat odpovědi na otázky související s elek-
tromagnetickou kompatibilitou, ve čtvrtek se 
podívat, co dokážou studentské roboty z FEL 
ČVUT, nebo navštívit konferenci Elegantní 
energie a v pátek se zúčastnit uvedení kni-
hy Jakuba Slavíka Z inženýra manažerem. 
Podrobnější program je na str. 4, informace 
o knize na str. 15. Současně se v Brně koná 
komplex Stavebních veletrhů (13. až 17. dub-
na), kde sice nemáme stánek, ale naše nakla-
datelství zde pořádá konferenci Energie pro 
budoucnost (14. dubna), která se bude vě-
novat připojování decentralizovaných zdro-
jů energie k rozvodné síti, kvalitě elektric-
ké energie a koncepci smart grid. Aby toho 
nebylo málo, hned následující týden, 19. až  
23. dubna, se koná Hannover Messe, jeden 
z nejvýznamnějších veletrhů z našeho obo-
ru, jehož návštěva jistě stojí za to. Informace 
o dopravě do Hannoveru, ubytování a přede-
vším o rezervaci volných vstupenek najdete 
na našich webových stránkách www.auto-
ma.cz v rubrice aktuality nebo po kliknutí 
na banner Hannover Messe na úvodní stra-
ně. Registrace volných vstupenek je sice letos 
jednodušší než loni, ale kdybyste s ní měli ja-
kékoliv problémy, ozvěte se nám do redakce.
Přeji úspěšné veletržní jaro.

Petr Bartošík, šéfredaktor

úvodník

4




