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Poděkování
Pracovníci Ústavu fyziky plazmatu AV ČR děkují 
svým kolegům z laboratoří Culham ve Velké Britá-
nii, jmenovitě Dr. Michaelu Walshovi (ITER Orga-
nization, France) a Dr. Rory Scannellovi, Dr. Gra-
hamu Naylorovi a Dr. Martinu Dunstanovi (Culham 
Center for Fusion Energy, UK), za značnou pomoc 
a spolupráci na tomto projektu. Práce byla podpo-
řena granty Grantové agentury ČR č. 202/09/1467, 
Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (#AV0Z20430508), 

MŠMT ČR #7G10072 a sdružení Euratom. Názory 
a stanoviska vyjádřené v tomto článku nemusí nutně 
reflektovat názory Evropské komise. Poděkování 
patří také firmě National Instruments a Elcom a. s. 
za integraci systému. 
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y   Společnost Eaton 
Elektrotechnika mezi 
stovkou nejvýznamnějších 
firem ČR

Čtvrtou příčku v oboru elektro obsadila 
společnost Eaton Elektrotechnika v soutěži 
firem Czech TOP 100, již každoročně vy-
hlašuje stejnojmenné sdružení. Zároveň se 
umístila na páté pozici v oboru informační 
a telekomunikační techniky (IT/ICT). Cel-
kově obsadila 96. příčku s obratem přesahu-
jícím 5 mld. korun, a patří tedy mezi stovku 
nejvýznamnějších firem v České republice. 

Czech TOP 100 je sdružení, jež každo-
ročně uvádí několik firemních žebříčků a 
klade si za cíl podporovat a zvyšovat infor-
mační otevřenost českých ekonomických 
subjektů a přibližovat se evropským stan-
dardům. Zároveň se zasazuje o dodržová-
ní podnikatelské etiky ve všech oblastech 
podnikání. 

Vloni celkově vzrostly tržby 70 firem ze 
sta, které se v žebříčku umístily, a Eaton 
Elektrotechnika se drží tohoto trendu. Navý-
šila tržby oproti roku 2009 o 5,8 % a o 3 % 
také vykázala vyšší zisk před zdaněním. (ed)

  Technická školení pro 
projektanty a konstruktéry 
Eaton Tour 2011: registrace 
zahájena

Eaton Elektrotechnika i letos připravuje 
tradiční cyklus přednášek a školení pro kon-
struktéry a projektanty. Registrace na Eaton 
Tour 2011 byla právě zahájena. Od 13. září 
do 18. října 2011 se ve třinácti městech Čes-
ké republiky uskuteční odborná setkání nad 
produktovými novinkami, ale i legislativní-
mi změnami, které se týkají elektrotechnic-
kého oboru.

Pro letošní ročník Eaton Tour 2011 je 
připravován systém technických školení, 
který nabízí množství zajímavých infor-
mací o měření v průmyslových komunikač-

ních sítích, o rozváděčových systémech Pro-
fi Plus a XVTL a technice UPS. Řekl to Ľu-
boš Reviľák, vedoucí oddělení produktového 
managementu Eaton pro ČR a SR. Účastní-
ci budou mít rovněž možnost konzultovat 
vybraná témata se zúčastněnými odborníky. 

Eaton Tour 2011 startuje v Ostravě již 
13. září a pokračuje v dalších městech až 
do poloviny října. Kompletní informace včet-
ně registračního formuláře jsou k dispozici 
na webových stránkách www.eatonelektro-
technika.cz/tour. Vstup na školení je zdarma. 
Registrace je možná vyplněním elektronic-
kého formuláře na stránkách nebo e-mailem 
na TourCZ@eaton.com. Více informací na-
leznou zájemci na stránkách www.eaton.cz.

(ed)

  EMO Hannover přichází 
v době růstu německého  
strojírenství 

Veletrh EMO 2011, který se bude konat 
ve dnech 19. až 24. září 2011 v německém 
Hannoveru, přichází v období začínající-
ho růstu německého strojírenství. V prvním 
čtvrtletí ohlásili němečtí výrobci nárůst ob-
jednávek o 130 % ve srovnání se stejným 
obdobím krizového roku 2010. Domácí ob-
jednávky přitom vzrostly o 127 %, objed-
návky ze zahraničí o 132 %. Nárůst obratu 
následuje s určitým zpožděním za objednáv-
kami. „Obor se zotavuje mnohem rychle-
ji a razantněji, než jsme očekávali na pod-
zim,“ s uspokojením konstatoval Wilfried 
Schäfer, výkonný ředitel německého sdru-
žení výrobců obráběcích strojů VDW, kte-
ré je pořadatelem veletrhu EMO Hannover. 
Výsledky v objemu přijatých objednávek 
brzy dosáhnou úrovně z roku 2007, kdy 
byly nejlepší v historii. V odvětví výroby 
obráběcích strojů je v Německu zaměstná-
no 64 tisíc pracovníků, to je přibližně stej-
ně jako v minulém roce. 

Výroba obráběcích strojů je v Německu 
nejdůležitějším strojírenským oborem. Růst 
v tomto odvětví je indikátorem růstu v celém 
strojírenském průmyslu. Na veletrhu EMO se 

však nepředstaví jen němečtí výrobci, ale vý-
robci z Evropy (včetně českých, moravských 
a slovenských) i z celého světa. Pro návštěv-
níky je EMO příležitostí na jednom místě 
vidět vše, co je v oboru nového, srovnat na-
bídku konkurentů a diskutovat s vystavovate-
li o řešení konkrétních problémů. Bližší in-
formace o veletrhu najdou zájemci na www.
emo-hannover.de.                               (Bk)

  Mezinárodní kongres 
pro procesní inženýrství  
a biotechnologie v Berlíně

Ve dnech 25. až 29. září 2011 se bude 
v Berlíně konat osmý mezinárodní kon-
gres pro procesní inženýrství a první ev-
ropský kongres pro aplikované biotechno-
logie. Kongres pořádá německé sdružení 
DECHEMA a plný program a možnost re-
gistrace jsou na www.ecce2011.de a www.
ecab2011.eu. Celkem 800 přednášek zahrnu-
je vše od návrhu výrobních zařízení a linek 
a simulace výrobních procesů, přes pokroči-
lé metody řízení až po bezpečnostní techni-
ku a od biologických systémů po biorafine-
rie. Přednášky budou doplněny posterovou 
sekcí s vědeckými pracemi, doprovodnou 
výstavkou a atraktivním společenským pro-
gramem, podněcujícím diskuse mezi účast-
níky. Kongres zahájí německá ministryně 
pro vzdělání a výzkum prof. Annete Schawa-
nová a úvodní řeč bude mít prof. Peter Se-
eberger z Ústavu Maxe Plancka pro chemii 
koloidů a povrchů. Další přednášející budou 
jak z akademické sféry, tak z významných fi-
rem v oboru. Součástí kongresu bude v úterý 
odpoledne také panelová diskuse o politic-
kých a ekonomických souvislostech biotech-
nologií, shrnutých pod název „bioekonomi-
ka“. V úterý večer se účastníci mohou těšit 
na dvě studentské soutěže: pátý ročník sou-
těže ChemCar v konstrukci vozítek pohá-
něných přímo chemickou reakcí a na dru-
hou mezinárodní soutěž studentů z oborů 
pivovarnictví. 

Jednací řečí kongresu je angličtina.
(Bk)


