tisková zpráva
DO PLZNĚ PŘIJEDE PŘES PĚT SET ODBORNÍKŮ NA VYSOKÉ NAPĚTÍ
Plzeň, 4. 8. 2015 – Na konci srpna pořádá Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity
v Plzni prestižní mezinárodní sympozium o technice vysokého napětí. XIX. ročník
konference „ISH – International Symposium on High Voltage Engineering” se uskuteční
v termínu 23. – 28. srpna v Parkhotelu. Do Plzně přijede přes pět stovek odborníků
ze 40 zemí.
První ročník konference ISH se konal v roce 1972 v Mnichově, od té doby pořádá sympozia
střídavě některá z evropských či mimoevropských univerzit – v roce 2011 proběhlo například
v Hannoveru, o dva roky později v Soulu. Letos se tato konference bude poprvé konat
v České republice a její organizace byla svěřena právě Fakultě elektrotechnické ZČU.
ISH je jednou z největších světových konferencí věnujícím se tématům vysokého napětí,
přenosu elektrické energie, výpočtů, diagnostiky a materiálů v energetice. Jejím hlavním
cílem je přinést hlubší poznání a informace ve zmíněných oblastech a přispět k jejich rozvoji.
Jedním z jejich úkolů je rovněž motivovat studenty a mladé vědce, aby zintenzivnili svůj
zájem o obor elektrotechniky a energetiky. Součástí konference bude kromě odborného
programu i prezentace firem, které rozvíjejí svou činnost v uvedených oborech.
„Jedná se o velice prestižní mezinárodní akci v oboru elektrotechniky a energetiky a jsme hrdí
na to, že Západočeská univerzita v Plzni byla poctěna její organizací,“ říká předseda
organizační komise, prof. Rainer Haller. „Uspořádání konference v naší metropoli je rovněž
skvělou příležitostí představit Plzeň nejen jako významné místo kvalitního vysokoškolského
vzdělání a vědeckého bádání, ale i město s dlouholetou průmyslovou a kulturní tradicí,“
dodává Haller.
Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobnější informace
a program konference jsou k dispozici na webu www.ish2015.org.
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