
Odborná sekce Hydraulika a pneumatika  

Nejvýznamnější akcí pořádanou sekcí Hydraulika a pneumatika  v letošním roce byla již 24. 
mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika, která úspěšně proběhla  12. – 14. září 2018 na 
Novotného lávce v Praze. Pořádání pravidelných mezinárodních konferencí Hydraulika a pneumatika 
je zcela mimořádnou aktivitou sekce Hydraulika a pneumatika, která trvá již více jak 50 let. Konají se 
s železnou pravidelností  v intervalu 2 ½ roku – střídavě v jarním a podzimním termínu.  Letošní 
konference dostála přívlastku  mezinárodní, neboť mezi  účastníky byli odborníci nejen z okolních 
evropských států, ale třeba také z Finska, Koreje a opakovaně z Japonska. Hojná zahraniční účast je 
zčásti dána členstvím asociace v Cetopu (Evropská asociace pro hydrauliku a pneumatiku), na jejichž 
stránkách byla konference propagována. 

Pár čísel o konferenci: Zaznělo 23 příspěvků v češtině nebo angličtině, všechny byly v anglické verzi 
uveřejněny ve sborníku. Doprovodné výstavky se zúčastnilo 6 firem působících na českém trhu 
v daném oboru. Počet účastníků byl  55, včetně osmi zahraničních.  Díky velmi dobrému 
ekonomickému výsledku konference je pokladna sekce Hydraulika a pneumatika bohatší o téměř 
135 000 Kč.  

Konferenci tradičně provázel společenský program. Po prvním dni jednání se zájemci z řad účastníků  
v doprovodu profesionálního průvodce agentury JASTA (specialista na konferenční servis, se kterým 
CAHP dlouhodobě úspěšně spolupracuje) prošli nejatraktivnějšími partiemi Starého Města, přes 
Karlův most do Malostranské besedy, kde byl celý den zakončen rautem.  Musím říci, že i tato 
doprovodná část programu konference byla hodnocena velmi pozitivně, a to nejen díky skvělé 
plzeňské dvanáctce, kterou v Malostranské besedě čepují.   

Mediálním partnerem konference byl tentokrát časopis MM Science Journal, který je na seznamu 
časopisů, v nichž je zveřejnění článku hodnoceno body do systému Scopus.  MM Science Journal 
v rámci mediálního partnerství v předstihu publikoval  oznámení  a  reklamu k 24.  mezinárodní  
konferenci a všem autorům jsme nabídli zveřejnění jejich příspěvků doporučených vědeckým 
výborem konference ve speciálním čísle tohoto časopisu. 

Závěrem mohu konstatovat, že 24. mezinárodní konference Hydraulika a penumatika  byla úspěšná a 
navázala tak na tradici předchozích ročníků.  Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci konference, za skvěle odvedenou práci.  Věřím, že další, tentokrát již 25. mezinárodní 
konference, jež se uskuteční v roce 2020, dosáhne ještě vyšší úrovně. 
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