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veletrhy a konference

Od 19. do 21. dubna 2012 se v portugal-
ské metropoli Lisabon uskuteční desátá kon-
ference Evropského sdružení pro strojové vi-
dění EMVA (www.emva.org). Na konferen-
ci vystoupí uznávaní odborníci nejen z oboru 
strojového vidění. Program je sestaven tak, 
aby účastníci měli dostatek času a prostoru 
se vzájemně poznat a projednat zde i obchod-
ní záležitosti. Sdružení EMVA nabízí účast-
níkům zprostředkování vzájemných setkání 
a schůzek podle jejich oboru a zájmu. Usnad-
nit vzájemné kontakty by měl i tištěný kon-
taktní průvodce, v němž budou uvedeny in-
formace o všech účastnících. Průvodce bude 
rozdán všem účastníkům.

Před zahájením konference se v pátek 
19. dubna odpoledne uskuteční valné shro-
máždění sdružení EMVA, kterého se zúčastní 
pouze členové EMVA. Večer bude konferen-
ce oficiálně zahájena seznamovacím večírkem 
Get Together na střeše hotelu Tivoli Lisboa. 
V tomto hotelu v samém centru Lisabonu 
bude pokračovat i další program konference.

Konference EMVA v Lisabonu
V pátek 20. dubna vystoupí jako hlavní 

řečník David Marsh, přední odborník na ev-
ropskou integraci, s přednáškou o budoucnos-

ti eura z hlediska úředního, měnového a fi-
nančního. Další přednášející se budou věno-
vat situaci strojového vidění v Portugalsku 
a v Brazílii. Poté vystoupí Christel Paris- 

-Bicking z firmy Keys & Pathways Consulting 
s přednáškou o tom, jak může transkulturní 
přístup k řízení přispět k úspěchu v podni-
kání. Odpolední odborné přednášky se bu-
dou zabývat např. infračerveným světlem 
v systémech strojového vidění, vývojem ka-
mer apod.

V sobotu 21. dubna bude představena stu-
die o evropském trhu v oboru strojového vi-
dění, kterou vypracovalo sdružení EMVA. 
Profesor Robert Schmitt (RWTH Aachen, Ně-
mecko) přednese příspěvek o nových přístu-
pech k výrobě inspirovaných zobrazováním 
v prostoru (3D). O standardu EMVA 1288 
bude přednášet profesor Bernd Jähne z Hei-
delbergu. Odborný program konference za-
končí David Schatz ze společnosti WiTrici-
ty (USA) strategickou přednáškou s názvem 
The Next Thing to Go Wireless – Electrici-
ty. Na závěr konference budou mít účastníci 
možnost prohlédnout si s průvodcem pamě-
tihodnosti Lisabonu.
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Obr. 1. Konferenční centrum hotelu Tivoli 
Lisboa, v němž se uskuteční konference sdru-
žení EMVA

Sportcentrum hotelu Step, PRAHA

Zveme Vás na XVIII. ročník mezinárodní odborné výstavy
techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiky, 

obnovitelných zdrojů a nejlepších dostupných technik v energetice

Součástí akce je také seminář: 

ZMĚNY V PŘEDPISECH PRO ENERGETIKU, STANDARDIZACE A ROZPOČTOVÁNÍ V ČEZ DISTRIBUCI, a.s.
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