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veletrhy a konference

rozhodnuto zaměřit konferenci na téma Au-
tomatice a kvalita. Smyslem této volby bylo 
zdůraznit, že nejlepší způsob, jak obstát 
v konkurenčním boji o zakázky, je kvalita 
a spolehlivost nabízených automatizačních ře-
šení. V tomto roce přijali pozvání tři význam-
ní hosté: prof. Vladimír Haasz z Rady pro vý-
zkum, vývoj a inovace, doc. Karel Šperlink 
ze Svazu průmyslu a dopravy a Ing. Miroslav 
Janeček z Technologické agentury ČR. Per-
sonální zastoupení přednášejících z průmys-
lové a akademické sféry bylo velmi podobné 
tomu v roce 2007. Pro účastníky konference 
se podařilo domluvit exkurzi do technického 
zázemí Strahovského tunelu.

Sedmý ročník konference ARaP 2011 byl 
veden snahou o nové pojetí konference za-
měřením na prezentaci zkušeností a poznat-
ků z  realizovaných a připravovaných auto-
matizačních projektů. Spolupořadatelem se 
v tomto roce stala Českomoravská společ-
nost pro automatizaci, a tak jednou z nápl-
ní konferenčních diskusí byla učebnice au-
tomatizace pro střední odborné školy, při-
pravovaná do tisku kolektivem autorů pod 
vedením doc. Maixnera z této společnosti. 
Sedmý ročník konference také přinesl změ-
nu informačního a registračního systému 
konference, jehož autorem je Ing. Cyril Os-
wald, který se od té doby rovněž stará o ně-
které organizační záležitosti.

Osmý ročník konference v roce 2012 byl 
prvním ročníkem se zahraniční účastí a před-
náškami v angličtině. Hosty byli dva známí 
organizátoři mezinárodních sympozií IFAC, 
prof. Antonio Visioli z Università degli Stu-
di di Brescia s přednáškou Event-based PID 
Control a prof. Sebastián Dormido z Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia 
v Madridu s přednáškou Fundamentals on 
Network Control Systems. Jejich přednášky 
vzbudily mezi účastníky konference značný 
ohlas a přitáhly i další neregistrované zájem-
ce. Byly publikovány v Acta Polytechnica 
a po přeložení v časopise Automa.

Hlavními tématy loňského devátého roční-
ku byly automatizace budov a jejich „chytré“ 
řízení, umělá inteligence v praxi a inteligent-
ní snímače. K těmto tématům přednesli své 
příspěvky významní hosté: prof. Ing. Václav 
Hlaváč, CSc., z centra strojového vnímání ka-
tedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze, prof. Ing. Vladimír Havlena, 
CSc., z Honeywell Prague a prof. Ing. Pavel 
Ripka, CSc., děkan Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze.

 Pozvánka na letošní konferenci

Připomenutím bodů, které ve vývoji kon-
ferencí ARaP vnímáme jako důležité, chceme 
bývalým účastníkům i současným zájemcům 

přiblížit témata, která se mohou stát motivací 
pro jejich letošní účast na konferenci. Proto 
jsme jako motto pro zaměření letošního roč-
níku vybrali: Automatizace, regulace a pro-
cesy – ohlédnutí a perspektivy. Desátý ročník 
je tedy příležitostí k bilancování s výhledem 
do budoucna. Desátého výročí bychom také 
chtěli využít k setkání absolventů oborů auto-
matizace a technické kybernetiky na Fakultě 
strojní ČVUT s příležitostí pochlubit se svý-
mi úspěchy. Věříme, že oslovení absolventi 
se zúčastní nejenom společenské části konfe-
rence ARaP 2014, ale že také aktivně přispě-
jí svými odbornými vystoupeními a firemní-
mi prezentacemi k náplni programu letošního 
ročníku. V něm, stejně jako v minulosti, po-
čítáme s aktivním zapojením přednášejících 
z firemní i akademické sféry, z níž se bude-
me snažit zajistit tradiční vyzvané přednášky. 
Pro získání podrobnějších informací zájemce 
odkazujeme na webové stránky konference 
www.arap.cz, kde kromě aktualit týkajících 
se letošního ročníku najdou odkazy na minu-
lé ročníky. Registrované předběžné zájemce 
o účast na konferenci automaticky informu-
jeme e-mailem o přípravě programu. Obdob-
ně hodláme využít e-mailové adresy získané 
od absolventů k distribuci konkrétních infor-
mací a pozvání.

Bohumil Šulc, Stanislav Vrána, FS ČVUT

Odbornou konferencí a výstavou pod ná-
zvem Dny teplárenství a energetiky nava-
zuje Teplárenské sdružení České republiky 
(TSČR) na tradici předcházejících devate-
nácti ročníků konference Dálkové zásobo-
vání teplem a chladem. Tato akce, která se 
konala 23. až 25. dubna v Hradci Králové, 
byla koncipována jako odborné fórum pro 
zástupce tepláren, technických firem, samo-
správ, bytových družstev i společenství vlast-
níků. Na výstavě se mimo jiné představi-
li dodavatelé měřicí a řídicí techniky, kteří 
se zaměřují na energetiku: ZPA Nová Paka 
(měření teploty), ZPA Smart Energy (elek-
troměry a měřicí systémy), Radeton (bezdrá-
tová detekce kabelů a potrubí), Landis+Gyr 
(elektroměry a měřicí technika) a další. Fir-
ma Endress+Hauser na této akci představila 
vírový průtokoměr schopný sledovat i prů-
tok páry. Využila k tomu také živé vysílá-
ní, které probíhalo první dva dny konference 
na webu elektrika.tv. Zde byli v desetiminu-
tových rozhovorech představováni vystavo-
vatelé a další hosté.

Na konferenci patřil k nejsledovanějším 
úvodní blok přednášek o energetické situaci 
v Evropě a diskuse o energetické politice EU. 
Velký zájem vyvolala také panelová diskuse 
Vize 2030: teplo stále dostupné, jejíž účast-

Dny teplárenství a energetiky
níci přes dvě hodiny debatovali o budoucnos-
ti teplárenství. Pohled z Bruselu zprostředko-
val poslanec Evropského parlamentu Evžen 
Tošenovský. Podle něj se politický postoj EU 
mění podle aktuální situace tu k obnovitel-
ným zdrojům, tu k plynu atd. Trochu ve stí-
nu však zůstává otázka využití uhlí. „Platí, že 
EU zatím preferuje autonomní přístup každé 
země k vlastní energetice a doporučuje vyu-
žití domácích zdrojů. V diskusi o energetic-
ké budoucnosti Evropy je nejdůležitější přiná-
šet věcné argumenty a nepodceňovat význam 
uhlí pro energetiku jednotlivých států,“ uza-
vřel Tošenovský.

Účastníci konference se shodli na deseti 
bodech, které chce Teplárenské sdružení pro-
sazovat při jednáních s vládou, zájmovými or-
ganizacemi atd. Hlavním bodem tohoto desa-
tera je, že české teplárny jednoznačně upřed-
nostňují další využívání domácího hnědého 
uhlí, které by měl stát přednostně zajistit pro 
účinnou kombinovanou výrobu tepla a elek-
třiny, před dovozovým zemním plynem. Mezi 
další významné body patří jednak požadavek 
dopracování energetické a surovinové koncep-
ce s přihlédnutím k aktuálním změnám v Ev-
ropě, zejména v Německu, a také žádost, aby 
plánované zvýšení poplatků za vytěžený ne-
rost nezvyšovalo cenu paliva pro teplárny. Pro 

účastníky konference byla uspořádána exkurze 
do kogenerační uhelné Elektrárny Opatovice.

Na slavnostním večeru byly vyhlášeny ví-
tězové dvanáctého ročníku soutěže Projekty 
roku v soustavách zásobování teplem a chla-
dem, v níž jsou oceňovány úspěšné realizace. 
Titul Projekt roku získala Teplárna České Bu-
dějovice, a. s., za vyřešení přechodu Pražské-
ho předměstí z páry na horkou vodu. V sou-
těži uspěla také firma Dalkia Mariánské Láz-
ně s projektem Zelená energie pro Marián ské 
Lázně, v rámci něhož byla postavena kotelna 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
z obnovitelných zdrojů, která zásobuje teplem 
3 300 domácností a lázeňské objekty. Místo 
dosavadního zemního plynu a topných olejů 
kotelna využívá zbytkové dřevo z těžby mimo 
jiné ze Slavkovského lesa. Díky tomu nyní 
vypouští až o 17 000 t méně CO2 než dříve. 
Dalším držitelem ocenění Projekt roku se sta-
la ČEZ Teplárenská, a. s., za teplofikaci měs-
ta Ledvice, kam byl vyveden tepelný napáječ 
z nedaleké elektrárny. K němu bylo připojeno 
100 objektů s ročním odběrem 10 500 GJ tep-
la. Podrobnější informace o soutěži Projekty 
roku v soustavách zásobování teplem a chla-
dem a dalších aktivitách TSČR jsou uvedeny 
na www.tscr.cz. 
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