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úvodník

čistírnu odpadních vod v Budapešti, na du-
najském ostrově Csepel. Čistírna bude mít 
kapacitu 350 000 m3 denně.

l	Curych  (Švýcarsko), 24. 7. 2008 – ABB 
vykázalo ve druhém čtvrtletí roku 2008 re-
kordní počet objednávek, rekordní tržby i zisk 
před zdaněním a úroky (EBIT). Čistý zisk 
vzrostl na 975 mil. USD. 

l	Rueil-Malmaison  (Francie),  28.  7.  2008 
– Společnost Schneider Electric oznámila 
akvizici firmy Xantrex Technology. Xantrex 
je jedním ze tří největších světových výrobců 
invertorů pro větrné a solární elektrárny. Xan-
trex dále vyrábí např. napájecí zdroje, měniče 
DC/AC, zálohové napájecí systémy apod.

l	Paříž  (Francie),  30.  7.  2008  – V Geb-
ze, v regionu Kocaeli v Turecku, byl po-
ložen základní kámen nové továrny na vý-
robu distribučních transformátorů, která je 
součástí investičního programu francouzské 
společnosti Areva T&D určeného pro tento 
region v celkové výši 75 mil. eur. Program 
rovněž znamená vytvoření 850 nových pra-
covních pozic. Areva T&D je preferovaným 
partnerem pro řešení stále rostoucí potřeby 
energie v Turecku.

l	Scottsdale (USA), 7. 8. 2008 – Počet uzlů 
komunikační sběrnice Profibus překročil 
hranici 25 milionů. Na své výroční konfe-
renci (5. až 7. 8. ve Scottsdale, Arizona) to 
oznámila organizace Profibus Trade Organi-
zation, která nyní podporuje i Profinet. Zna-
mená to, že od roku 2004, kdy bylo dosaže-
no 10 milionů uzlů, roste počet uzlů ročně 
průměrně o 25 %.

l	Boston  (USA),  11.  8.  2008 – Agentura 
ARC Advisory Group zveřejnila studii, pod-
le níž trh s distribuovanými řídicími systé-
my (DCS) vzrostl mezi lety 2006 a 2007 
o 13 % a lze očekávat, že i v dalším období 
stále poroste tempem přibližně 10 % za rok. 

Rok 2008 bude podle této studie klíčovým 
pro migrační strategie; stále více firem bude 
usilovat o získání zakázek na náhradu star-
ších systémů dodaných jejich konkurenty. 

l	Praha, 13. 8. 2008 – Agentura Czechin-
vest oznámila, že Česká republika jejím 
prostřednictvím získala v prvním pololetí 
letošního roku 124 nových investic za bez-
mála 20 miliard korun; přes 65 % z nich 
přitom míří do výzkumu a vývoje nebo do 
služeb. Největší počet nových investic při-
pravily firmy zabývající se vývojem soft-
waru.

l	Praha,  18.  8.  2008 – Hospodářská ko-
mora ČR prohlásila, že „nařízení REACH je 
stále velkou zátěží pro malé a střední podni-
ky“. Nařízení REACH (registrace, hodnoce-
ní, povolování a restrikce chemikálií), platné 
v EU, stanoví, že výrobci a dovozci muse-
jí posoudit bezpečnost vyráběných látek jak 
pro lidské zdraví, tak i pro životní prostře-
dí, a navrhnout opatření pro jejich bezpečné 
používání; podle HK ČR ale REACH stále 
zůstává administrativně, finančně i sociálně 
obrovskou zátěží pro chemický průmysl i na-
vazující obory.

l	Londýn  (Velká  Británie),  20.  8.  2008 – 
Společnost Invensys Process Systems získa-
la zakázku na modernizaci řídicích systémů 
v elektrárně Chvaletice. Jde o upgrade stá-
vajících systémů Foxboro I/A Series na ver-
zi 8.4 s rozšířeným souborem funkcí, přede-
vším v oblasti komunikace a prediktivní dia-
gnostiky.

l	Norimberk  (SRN),  22.  8.  2008 – Spo-
lečnost Siemens oznámila převzetí firmy 
Innotec, GmbH., která je dodavatelem soft-
waru a inženýrských služeb pro procesní vý-
robu. Nová akvizice významně posílí pozici 
společnosti Siemens v tomto segmentu prů-
myslu. Akvizice ještě podléhá schválení pří-
slušnými úřady.
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Vážení čtenáři,

padesát  let  od  prvního  strojírenského  ve-
letrhu v Brně, padesát let značky Simatic, 
padesát let indukčních snímačů, patnáct let 
od vzniku společností Pantek (CS), Autel... 
Je zajímavé, že lidé taková „kulatá“ a „po-
lokulatá“ výročí využívají k ohlédnutí  ra-
ději než „nekulatá“, ač přece kulaté číslo 
samo o sobě ničím významné není, není to 
žádný důležitý mezník, žádné dovršení vý-
vojové etapy. No ale nechť, každá příleži-
tost zamyslet se nad tím, čím jsme za uply-
nulé roky prošli a co za námi zůstalo, může 
být užitečná. Zastavit se a poodstoupit od 
přítomnosti …

Byl jsem letos v Efesu. Procházel jsem uli-
cemi starověkého města, které bylo před dvě-
ma tisíci lety jedním z největších center teh-
dejšího světa a místem, kde se rodila evropská 
a křesťanská kultura. Dnes jsou tu jen zříce-
niny a davy turistů. Co zůstane po dvou tisí-
cích letech po nás? Co je ve srovnání s tím 
patnáct nebo padesát let? Tyto otázky vyvolá-
vají pocit pokory: kde je vlastně hranice mezi 
současností a historií?

Zastavit se a pohlédnout zpět. Ovšem ne je-
nom nostalgicky vzpomínat, ale hledat v minu-
losti směr cesty dopředu − k tomu mohou být 
výročí prospěšná, ať jsou kulatá či nekulatá, ať 
se týkají nedávné minulosti, nebo toho, co mů-
žeme znát jen z knih a historických pramenů.

l	Ostrava, 1. 7. 2008 – Společnost Level 
Instruments – Level Expert (www.levelex-
pert.cz) je od 1. 7. 2008 výhradním distribu-
torem produktů německé firmy Vega Grie-
shaber KG také pro Slovenskou republiku.

l	Verl (Německo), 8. 7. 2008 – Společnost 
Beckhoff otevřela v polovině května nové 
zastoupení ve Slovinsku. V Chorvatsku má 
od března nového distributora, společnost 
Krovel. Obě změny jsou součástí plánu na 
posílení přítomnosti společnosti Beckhoff 
ve střední a jihovýchodní Evropě.

l	Praha, 17. 7. 2008 – Firma Software602 
vyvinula pro Kriminalistický ústav Praha 
elektronické formuláře pro ohledání těl obětí 
hromadných neštěstí podle požadavků Inter-
polu. Při havárii či jiné katastrofě s mnoha 
oběťmi budou mít kriminalisté v noteboo-
ku přesné obrazy papírových dokumentů, 
na které lze ručně zaznamenávat poznámky 
nebo k nim přikládat digitální fotografie.

l	Curych (Švýcarsko), 17. 7. 2008 – Před-
stavenstvo ABB Ltd. oznámilo, že výkon-
ným ředitelem ABB Group byl jmenován 
Joseph M. Hogan. V ABB začne působit 
od 1. září 2008. J. M. Hogan je v součas-
nosti výkonným ředitelem v GE Healthcare 
a dříve pracoval mj. v GE Fanuc Automati-
on North America, Inc., a GE Plastics.

l	Karviná, 21. 7. 2008 – Společnost Ar-
celorMittal Tubular Products Karviná (dří-
ve Jäkl Karviná) rozjíždí rozsáhlý investič-
ní program. Do pětileté obnovy a moderni-
zace strojního zařízení, výstavby nové haly 
a další obslužné infrastruktury hodlá inves-
tovat od začátku roku 2009 přes 250 milio-
nů korun. 

l	Rueil-Malmaison (Francie), 22. 7. 2008 
– Společnost Schneider Electric získala kon-
trakt ve výši 4 miliony eur na dodávku řídi-
cích systémů a elektroinstalace pro novou 

Druhý  zákon  termodynamiky  říká,  že 
všechny  změny  směřují  k  horšímu.  Ovšem 
skrývá  v  sobě  i  řešení:  platí  jen  pro  uza-
vřené  soustavy  blízké  rovnováze.  Stačí  do-
dat energii, a vše může být jinak. Je to plat-
né myslím dost obecně, nejen ve fyzice, ale 
i v podnikání,  jako nutná podmínka: má-li 
se něco zdárně vyvíjet, musí se na tom cíle-
vědomě pracovat.

Přeji hodně zdaru brněnskému strojíren-
skému veletrhu, značce Simatic, indukčním 
snímačům, firmám Pantek i Autel i Vám všem, 
milí čtenáři.

Petr Bartošík,
šéfredaktor


