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Zástupci společností Siemens a Schneider Electric se v rozhovoru shodují v tom, 
že na trhu automatizace balicích a plnicích strojů a linek dochází v poslední době 
k významnému oživení poptávky. Hnací silou poptávky po nových balicích strojích jsou 
nové výrobky, případně také nové marketingové strategie. Zákazníci dnes požadují 
funkce pro řízení pohybu, motion control, tedy především použití servopohonů. 
Dalším trendem je nahrazování klasických PLV průmyslovými počítači. 

Zařízení společnosti SMC v tiskařském a balicím průmyslu .........................9

V tiskařských strojích jsou kromě 
kvalitních pneumatických prvků 
v poslední době stále častěji používány 
také přístroje navržená pro odstranění 
elektrostatického náboje. Pneumatické 
prvky se zase uplatní v balicích strojích, 
např. v uzavíračce sáčků pro stisk čelistí 
pro tvorbu příčného a podélného svaru, 
pohon stříhacího nože oddělujícího 
fóliové sáčky, pohon klínů pro skládání 
dna stojících fóliových sáčků a mnoho 
dalších

Dosažení nové úrovně produktivity řídicích systémů …..  .......................... 10

Při automatizaci spojitých 
technologických procesů nabývá 
v poslední době na významu princip 
zvaný Collaborative Production 
Automation. Je definován zpravidla 
jako „metoda unifikace rozdílných 
systémů řízení za účelem dosažení 
provozní dokonalosti“. Tam, kde byla 
až dosud doporučována kompletní 
výměna řídicího systému, je nyní 
možné nabídnout evoluční strategii 

rozvoje řídicích systémů na základě existující instalace, což umožňuje zákazníkům 
budovat vlastní, spolehlivé základy automatizovaných systémů.

NA TITULNÍ STRANĚ

časopis pro automatizační techniku

Vážení čtenáři,
do redakce našeho časopi-
su chodí spousta zpráv. Čas-
to v nich firmy sdělují, že 
se jim cosi povedlo: „vy-
vinuli jsme nový výrobek“, 
„získali jsme významnou za-

kázku“, „v uplynulém období jsme dosáh-
li dobrých hospodářských výsledků“ a tak 
podobně. Kdybych nevěděla, jak neradi se 
podnikatelé svěřují tisku se špatnými zprá-
vami, připadala bych si jako na šťastné pla-
netě. Ostatně pochlubit se s dobrým výsled-
kem svědčí o zdravém sebevědomí firem. 
Navíc jakékoliv dobré zprávy přijdou vhod 
právě nyní, v období nejdelších nocí, kdy se 
člověk těžko brání depresím.

Několik příznivých zvěstí dorazilo i z Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR. A to je 
skutečně překvapivé – vždyť žijeme v době 
úsporných opatření vlády pro snížení schod-
ku veřejných financí a na spadnutí je i pro-
testní stávka pracovníků veřejného sektoru 
proti snižování platů. První dobrou zprávou 
je, se poštěstilo českým firmám, které chtě-
jí vystavovat na veletrhu senzoriky a měři-
cí techniky Sensor+Test 2011 v Norimberku 
(7. až 9. 6. 2011). Mohou požádat o dotaci 
do výše 120 000 korun a uhradit z ní přímé 
náklady na vystavování. Prestižní veletrh 
Sensor+Test 2011 byl totiž na návrh Česko-
moravské elektrotechnické asociace zařazen 
do projektu Specializované výstavy a veletr-
hy v rámci Operačního programu podnikání 
a inovace (OPPI). Na žádosti firem již nyní 
čeká Hospodářská komora České republiky 
(www.komora.cz/veletrhy), která byla pově-
řena realizací tohoto projektu.

Vlídnou tvář podnikatelům ukazuje i sám 
ministr průmyslu a obchodu Martin Kocou-
rek. Do úřadu nastoupil s předsevzetím zrušit 
každý rok tři desítky nařízení, která zbyteč-
ně ztěžují život živnostníkům a firmám. Hod-
lá tím ulevit podnikatelům od nadměrné by-
rokracie. Jaké až nesmyslné administrativní 
povinnosti jim ukládají úřady, na to již čtvr-
tým rokem upozorňuje anketa Hospodářských 
novin Absurdita roku. Čtenáři v ní hlasová-
ním určují „vítěze“ těchto kuriozit. Absurdi-
tou roku 2010 je povinnost podnikatelů do-
nést v případě kontroly na správu sociálního 
zabezpečení dokumenty, které jsou finančním 
úřadem on-line aktualizovány, čili které má 
správa k dispozici. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu samo nominovalo svého kandi-
dáta, a to nařízení vlády, které firmám velmi 
striktně určuje, kdy si mají vymalovat.

A tak vám, milí čtenáři, přeji jen samé 
dobré zprávy v přicházejícím roce 2011.

Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora
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