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několika větami

l	12. 7. 2010, Plzeň – Tým pracovníků z ka-
tedry konstruování strojů Fakulty strojní Zá-
padočeské univerzity v Plzni a společnosti 
Auto Projekt Centrum v Plzni poprvé před-
stavil elektromobil EHR 10. Pouhých 150 
dnů stačilo šestici nadšenců ke stvoření elek-
tromobilu mimořádného vzhledu i technic-
kých parametrů. Elektromobil s homologo-
vanými komponenty je nyní v prototypovém 
provozu na veřejných komunikacích.

l	13. 7. 2010, Praha – Novým generálním ředi-
telem společnosti Parker Hannifin Czech Re-
public se k 1. červenci 2010 stal Ing. Miro-
slav Trybuček. Úkolem manažerského týmu 
pod jeho vedením bude v období příštích tří 
až pěti let především zajištění profitabilního 
růstu, akvizice nových zákazníků OEM, roz-
voj distribuční sítě a technických služeb a také 
optimalizace vnitřních procesů a nákladů. 

l	14. 7. 2010, Houston (USA) – Společnost 
ABB uzavřela tříletou smlouvu se společ-
ností Statoil v hodnotě 23 milionů USD, 
podle které budou zdokonaleny telekomuni-
kační systémy těžebních plošin u norského 
pobřeží. Společnost ABB dodá datové sítě, 
telefonní a rádiová zařízení (UHF a VHF), 
systém místního rozhlasu (Public Address), 
meteorologické a radarové systémy.

l	15. 7. 2010, Mnichov (SRN) – Společnost GE 
zahájila soutěž GE ecomagination Challen-

ge: Powering the Grid, jejímž smyslem je 
objevit nejlepší nápady a technická řešení, 
která umožní dospět k inteligentnější, čistší 
a efektivnější elektrické rozvodné síti a kte-
rá také přispějí k rychlejšímu přijetí techni-
ky inteligentní sítě. Cílem je také uvést tyto 
nápady co nejdříve do praxe. 

l	20. 7. 2010, Praha – Spolehlivý provoz elek-
trických sítí v Evropě má zajistit společná 
platforma CTDS pro výměnu dat a bezpeč-
nostní analýzy provozu přenosových sítí, 
vyvinutá společnostmi Unicorn Systems 
a Elektrosystem. Po úspěšném testování je 
platforma implementována u provozovatelů 
přenosových soustav, které dodávají elektric-
kou energii pro 170 milionů obyvatel v Ni-
zozemí, Německu, Švýcarsku, Polsku, Čes-
ké republice a Rakousku.

l	22. 7. 2010, Hannover (SRN) – Francie bude 
partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 
2011 (4. až 8. 4. 2011) a bude se na veletr-
hu prezentovat s mottem „Inovace pro ná-
sledný růst“. Hlavními tématy francouzské 
prezentace budou energetika, elektromobi-
lita a energetická účinnost.

l	1. 8. 2010, Praha – Do funkce generálního 
ředitele ABB pro Českou byl jmenován Han-
nu Kassi, který je zároveň ředitelem klast-
ru zemí, do kterého vedle České republiky 
patří ještě Maďarsko, Slovensko a Ukraji-

na. Ve funkci generálního ředitele nahrazu-
je paní Barbaru Frei, která nastupuje v rámci 
ABB na nové místo regionální ředitelky pro 
oblast Středomoří. 

l	8. 8. 2010, Hockenheim (SRN) – Univerzit-
ní tým CTU CarTech složený ze studentů 
ČVUT v Praze se podruhé zúčastnil celosvě-
tové konstrukční soutěže Formula Student/
SAE s formulovým vozem, který si v rám-
ci školních projektů studenti sami navrhli 
a postavili. Soutěž se konala od 4. do 8. srp-
na 2010 na okruhu Hockenheim v Němec-
ku. Tým ČVUT zde byl jako jediný český 
zástupce a v soutěži 77 týmů z celého světa 
obsadil celkové 18 místo.

l	23. 8. 2010, Baar (Švýcarsko) – Společnost 
Emerson Process Management získala dvě 
objednávky v hodnotě mnoha miliónů USD 
od Westinghouse Electric Company na do-
dávku regulačních ventilů, které mají být 
použity v tlakovodních reaktorech AP1000 
jaderných elektráren Sanmen a Haiyang 
v Číně.

l	26. 8. 2010, Liberec – Poznatky o financo-
vání aktivit v oblasti vědy a výzkumu  z ev-
ropských zdrojů získali účastníci třídenní 
Letní školy přípravy a řízení mezinárod-
ních VaV projektů, která proběhla ve dnech 
24. až 26. srpna 2010 ve Výzkumném ústa-
vu textilních strojů  a. s. Liberec.

Ediční plán časopisu Automa na rok 2011
Ediční plán včetně termínů uzávěrek a expedice je k dispozici na www.automa.cz. Připomínky k tematickému zaměření časopisu a námě-

ty na články k jednotlivým tématům jsou vítány.
Každé číslo má hlavní téma, zaměřené na obecnou problematiku nebo určitý obor automatizace, a přehled techniky, určený především k pre-

zentaci nabídky na trhu. Ve vybraných číslech je přehled techniky doplněn ještě úžeji zaměřeným tabulkovým přehledem trhu.
Jednotlivá čísla však nebudou monotematická a časopis se i nadále bude v pravidelných rubrikách věnovat celé šíři oboru měřicí, regulač-

ní a automatizační techniky a informačních systémů pro průmyslovou výrobu.

č. hlavní téma  
přehled techniky

tabulkový přehled 
trhu

1 automatizační technika pro potravinářství a zemědělství, farmacii a spotřební chemii (měřicí a automatizační technika pro prostředí s velkými požadavky 
na hygienu, dokladovatelnost výroby, systémy MES pro potravinářství a farmacii) 
provozní snímače fyzikálních a chemických vlastností látek

provozní snímače 
tlaku

2 funkční bezpečnost, bezpečnostní inženýrství, lidský faktor v automatizovaných systémech
bezpečnostní relé a PLC 

3 jarní elektrotechnické veletrhy (Brno, Praha)
4 simulace výrobních procesů, koncepce „digital factory“; diagnostika průmyslových zařízení (vibrodiagnostika, bezdotykové měření teploty), systémy pro 

řízení údržby a správu výrobních prostředků 
bezdrátové komunikační systémy pro průmysl

bezdrátové 
snímače a akční 
členy

5 automatizační technika a systémy pro řízení vodárenských sítí a čističek odpadních vod, automatizované systémy pro ochranu životního prostředí (komplex 
veletrhů Watenvi v Brně) 
technika pro měření a regulaci polohy hladiny kapalin i sypkých látek (hladinoměry, regulační ventily, dávkovací čerpadla, pásové váhy…)

hladinové spínače

6 řídicí systémy pro výrobu a distribuci elektřiny, řízení spotřeby energie v průmyslu
systémy HMI/SCADA 

7 roboty a manipulátory pro sklady a výrobní logistiku, servisní roboty a roboty v lékařství a v sociální péči; automatizace kontroly kvality ve strojírenství
prostředky pro identifikaci polotovarů a zboží (optické čárové a maticové kódy, RFID; ochrana proti padělkům)

čtečky RFID

8-9 měření teploty v průmyslu; řízení spalovacích procesů a ostatních tepelných procesů ve výrobě 
analyzátory kouřových plynů

analyzátory 
kouřových plynů

10 53. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
11 měřicí a řídicí technika v dopravních prostředcích (senzory, vestavné systémy), automatizované systémy řízení dopravy (pozemní, letecké) 

prostředky strojového vidění a jejich využití v průmyslu, v dopravě i v dalších oblastech techniky
snímače obrazu

12 snižování spotřeby energie a hospodárné využívání surovin prostřednictvím automatizace, „udržitelná výroba“; automatizace technických zařízení v budovách
měřiče spotřeby energie, prostředky pro správu distribučních sítí,  technika pro „smart grids“

inteligentní měřiče 
spotřeby energie


