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Vážení čtenáři,
právě teď, kdy se jaro láme do léta a kdy se všich-
ni těšíme na prázdniny, zrovna v této líbezné době 
začínáme v redakci s odvahou a nadějí sestavovat 
tematický plán na příští rok – 2016. Zdá se vám to 
příliš brzy? Inu, dáváme si na něm opravdu záležet 
a chceme ho poprvé představit již na zářijovém Me-

zinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Tematický plán do jisté míry 
utváří podobu časopisu a vede nás v komunikaci s autory a inzeren-
ty. Ale tak jako je při každém plánování vhodné počítat s nenadálými 
událostmi a náhodnými příhodami, i v našem časopise nejsou do vydá-
ní zařazovány pouze příspěvky na plánované téma, ale ponecháváme 
v něm dostatek prostoru pro přínosné články s nejrůznějšími náměty.

Pozorní čtenáři si jistě povšimli, že náš tematický plán je každým 
rokem jiný. Vedle „evergreenů“, jako jsou vydání zaměřená na au-
tomatizaci v chemické výrobě, v potravinářství, ve farmacii, ener-
getice a dalších oborech, vydáváme pravidelně časopis zaměřený 
na roboty, pohony, software pro řízení výroby, automatizaci budov, 
bezpečnost strojů a zařízení a podobně. Listováním v minulých te-
matických plánech je možné vystopovat, že kromě těchto pravidel-
ných témat jsou do plánů zařazovány náměty, které odrážejí to, co 
se právě děje ve světě automatizace. Kolem roku 2006 začala au-
tomatizace hrát významnější roli při ochraně životního prostředí, 
volalo se po omezování emisí skleníkových plynů – a od té doby až 
dodnes má toto téma v časopise své místo. Přibližně v roce 2011 se 
zase pozornost v automatizačním oboru obracela k integraci řídi-
cích systémů v podnicích a toto téma se v časopise objevuje stále, 
i když pod různými názvy, ať už jako digital factory v roce 2011 či 
správa životního cyklu výrobních zařízeních v roce 2013 nebo chyt-
ré továrny a integrovaná výroba v roce 2014.

Podíváme-li se ještě hlouběji do minulosti, narazíme na zajímavý 
ročník 2005 – jedno vydání v něm bylo věnováno veletrhu Pragoregu-
la. Kde je mu dneska konec! A jestlipak si vzpomenete, co důležitého se 
v témže roce událo ve světě automatizace? V Praze se tehdy uskuteč-
nil světový kongres Mezinárodní federace automatického řízení IFAC, 
a tak k němu byla vydána příloha Automa International v angličtině.

Do dobrodružné tvorby tematického plánu se můžete, milí čtená-
ři, zapojit i vy. Máte-li pocit, že v časopise zapomínáme na některé 
oblasti či náměty, že nám něco podstatného v oboru uniká, ozvěte se 
nám. Napište, o čem byste se chtěli v časopise dočíst. Rádi zohled-
níme vaše názory v jeho příštích vydáních.

Přeji hodně odvahy při plánování prázdninových cest.

Eva Vaculíková, redaktorka
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V Mladé Boleslavi právě 
doběhl vzdělávací pro-
gram pro učitele základ-
ních škol (ZŠ) z Mlado-
boleslavska, Libereckého 
a Královéhradeckého 
kraje zaměřený na zvý-
šení prestiže technických 
oborů u žáků na těchto 
školách. Zúčastnilo se ho 
téměř 50 učitelů a ředitelů 

ZŠ z uvedených oblastí. Organizátory akce jsou automobilka Škoda 
Auto, a. s., a občanské sdružení AISIS.
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Pohled odborníků na 
současnost a budoucnost 
v oboru řízení skladů a lo-
gistiky ukazuje diskuse, kte-
ré se zúčastnili RNDr. Josef 
Černý, vedoucí oddělení 
aplikací pro logistiku a vý-
robu společnosti ICZ, a. s., 

Ing. Pavel Motan, obchodní ředitel společnosti K2 atmitec, s. r. o., a vy-
sokoškolský pedagog a logistický auditor prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., 
Vysoká škola ŠKODA AUTO, v. o. s., katedra logistiky a řízení kvality.
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Článek je po statích [1] až 
[5] šestou částí volného 
seriálu celkem sedmi pří-
spěvků trojice autorů na 
vybraná témata související 
s měřením fyzikálních veli-
čin, zejména elektrických, 
a jeho hodnocením. Je věno-
ván celosvětově uznávaným 
zásadám správné labora-
torní praxe v kalibračních 
laboratořích založeným na 

obecně platné normě ISO/IEC 17025 v současném znění.

Testování pásem ISM 433 a 868 u přenosů v poplachových,  
zabezpečovacích a tísňových systémech .......................................40

Pásma ISM se používají pro 
mnohá bezdrátová vysílání, 
jako jsou přenosy v popla-
chových zabezpečovacích 
a tísňových systémech 
(PZTS), dálková ovládání 
vozidel a mnoho dalších 

přenosů v průmyslu a zdravotnictví. Problematika bezdrátových přenosů 
prostřednictvím pásem ISM je velmi aktuální a důležitá, jelikož jsou tato 
pásma frekventovaně využívána. Jedním z jejich nejpodstatnějších rizik je 
jejich ovlivnění prostřednictvím přirozeného nebo umělého elektromag-
netického rušení.
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Společnost BEROE uve-
řejnila v prosinci 2014 
studii o trhu s průmyslo-
vými roboty. Primárně se 
zaměřuje na situaci v Číně, 
kde lze předpokládat, že 
růst zdejšího trhu s roboty 
v blízké době předčí i takové 
zavedené ekonomiky, jako je 
Japonsko.

O průmyslové roboty je stále větší zájem ve všech zemích a všech 
oborech průmyslu. Rok 2013 to dosvědčil rekordním prodejem robotů 
za celkovou částku 9 bilionů amerických dolarů (asi 179 000 robotů). 
Podle zprávy společnosti IFR (International Feredation of Robotics – 
Mezinárodní federace pro robotiku) jde o 12% nárůst.

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa pro rok 2015
č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu

7 10. 6. 17. 7. automatizace v zemědělské výrobě 
a v ochraně životního prostředí – 
snímače polohy hladiny

vodivostní 
hladinoměry

8-9 3. 8. 7. 9. roboty a manipulátory v moderní 
průmyslové výrobě – komponenty 
pro systémy strojového vidění – MSV 
v Brně

10 3. 9 15. 10. automatizace v potravinářství 
a farmaceutickém průmyslu – 
provozní analytická technika

snímače 
fyzikálních 
a chemických 
vlastností kapalin

11 13. 10. 17. 11. systémy SCADA a MES – technika 
HMI – SPS IPC Drives v Norimberku

12 4. 11. 15. 12. nástroje pro řízení údržby, kalibraci 
měřicích zařízení a validaci výrobních 
procesů – měřicí a řídicí technika pro 
zajištění kvality výroby

úvodník


