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Na 55. mezinárodním strojírenském ve-
letrhu vystavovalo ve dnech 7. až 11. října 
2013 celkem 1 482 firem z 28 zemí na čisté 
výstavní ploše 36 480 m2. Ze zahraničí přije-
lo 676 vystavovatelů, jejich podíl se tedy blí-
ží jedné polovině (přesně 45,6 %) všech vy-
stavujících firem.

Z grafu na obr. 1 je patrné, že veletrhu 
dominovaly firmy z oborů kovoobrábění, 
povrchových úprav, svařování a nářadí, kte-

ré tvořily více než jednu tře-
tinu vystavovatelů (37,9 %). 
Téměř 10 % firem se řadí do 
oboru výzkum, vývoj a trans-
fer technologií, což dosvěd-
čuje, že vedle výrobních firem 
nacházejí na MSV stále větší 
prostor také výzkumné ústavy 
a akademická pracoviště. Obor 
automatizace byl letos zvýraz-
něným tématem MSV, ale au-
tomatizační firmy jako by spíše 
čekaly na jarní veletrh Amper. 
Výrobky z odvětví elektroniky, 
automatizace a měřicí techni-
ky na MSV prezentovalo pou-
ze 9,3 % vystavujících firem.

Souběžně s MSV probíhal 
v pavilonu G2 třídenní (8. až 10. října) vele-
trh dopravy a logistiky Eurotrans. Zaměřen 
byl hlavně na servisní a garážovou techniku 
a dopravní logistiku. 

Rozlehlé výstaviště v Brně se v průběhu 
let proměňuje. V posledních několika roční-
cích MSV v Brně bylo patrné, že vystavova-
telé přecházejí do moderních pavilonů po-
stavených v té části výstaviště, která je více 

MSV 2013 v Brně: téměř polovina 
vystavovatelů ze zahraničí

vzdálena od hlavního vchodu. Historické pa-
vilony se uvolňují a těžiště veletrhu se pře-
souvá do zadní části výstaviště. Také stánek 
nakladatelství FCC Public byl letos poprvé 
umístěn v pavilonu Z. Již tradičně byly do 
stánku zváni studenti středních a vysokých 
škol, aby návštěvníkům představili vlastno-
ručně vytvořená robotická zařízení (obr. 2).

Pavilonu Z vévodila expozice Turecka, 
které bylo partnerskou zemí veletrhu a v Brně 

se představilo jako dodavatel strojů (např. 
lisů, laserových řezacích strojů a hydraulic-
kých nůžek), kovoobráběcích nástrojů, spojo-
vací techniky a spojovacího materiálu.

V pavilonu Z byly též uspořádány dvě 
speciálně zaměřené prezentace, Robotický 
park, v němž dala Českomoravská elektro-
technická asociace prostor zajímavým ro-
botickým úlohám, a Packaging Live, tedy 

linka na balení čokolád, která několikrát za 
den představila balicí, manipulační a znači-
cí zařízení v provozu (viz článek ve vydání 
Automa 11/2013 na str. 65).

Rozsáhlý doprovodný program

V průběhu veletrhu se během pěti dnů 
uskutečnilo více než padesát mezinárodních 
konferencí, seminářů a workshopů. Odborné 
konference byly zaměřeny na aktuální téma-
ta, jako jsou digitální továrna, 3D vizualizace, 
možnosti úspor energií a využití aplikovaného 
výzkumu. Nakladatelství FCC Public uspo-
řádalo dva semináře (viz vložený rámeček). 
Z akcí zaměřených na podporu zahraničního 
obchodu byl největší zájem o Business den 
Ruské federace, Exportní stoly CzechTrade 
a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt. 

Popáté se uskutečnil v rámci MSV pro-
jekt Transfer technologií a inovací na podpo-
ru spolupráce vědy a průmyslu a nechyběl ani 
tradiční jednodenní veletrh pracovních pří-
ležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo 
patnáct významných zaměstnavatelů.

Zlatá medaile MSV 2013

Soutěž o nejlepší inovační exponáty vy-
hlašuje na MSV každoročně Svaz průmyslu 
a dopravy ČR společně s Vysokým učením 

Semináře nakladatelství FCC Public na 
MSV 2013 v Brně
Energie pro budoucnost X – 
efektivní výroba a využití energie

Seminář představil konkrétní možnos-
ti, jak zlepšit energetickou bilanci podni-
ku či budovy. Přinesl informace o souhrn-
ných statistických údajích o spotřebě ener-
gie v naší ekonomice a nastínil teoretické 
poznatky o energetice. Prezentace toho-
to semináře je možné si prohlédnout na 
www.odbornecasopisy.cz/energie-pro-bu-
doucnost-x.html.

Průmyslové právo v praxi II – 
od nápadu k patentu

Účastníci semináře se dověděli, jak čer-
pat poznatky z patentových a jiných prů-
myslověprávních databází a jak tyto po-
znatky použít k určení vývojových zadání 
a také jako nástroje obrany před konkuren-
cí. Na semináři bylo uvedeno několik uži-
tečných tipů, jak postupovat při ochraně 
průmyslových práv.

Obr. 2. Robot hrající Člověče nezlob se! předváděli ve stánku 
časopisu Automa studenti Střední průmyslové školy elektro-
technické, Brno, Kounicova 16

Obr. 1. Zastoupení vystavovatelů na MSV 2013 v Brně (zdroj: Veletrhy Brno, a. s.)
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technickým v Brně. Expertní hodnotitelská 
komise pod vedením doc. Ing. Radka Knof-
líčka, proděkana Fakulty strojního inženýr-
ství VUT v Brně, hodnotila přihlášené expo-
náty podle těchto kritérií: novost exponátu, 
míra invence, řád inovace, odlišnost hlavní 
funkce, odlišnost doplňkových funkcí. Zla-
tými medailemi byly oceněny tyto výrobky:
–  frézovací multifunkční centrum MCU 

1100V–5X (Kovosvit MAS, a. s.): staveb-
nicový stroj, na kterém spolupracovali 
odborníci strojních fakult ČVUT v Praze 
a VUT v Brně,

– chytrý autopilot na letounu EPOS (výrobce: 
Evektor, spol. s r. o., Kunovice, vystavova-
tel: VUT v Brně): automatický systém digi-
tálního řízení letu vede k výrazně větší bez-

pečnosti letu při zachování velké míry auto-
nomie řízení pro piloty,

– M2 cusing (výrobce: Concept Laser 
GmbH, vystavovatel: Misan s. r. o., Lysá 
nad Labem): stroj pro laserové spékání ko-
vových prášků (nástrojové oceli, slitiny ti-
tanu, hliníku, CoCr, Au, Ag); inovace spo-
čívá v komplexní diagnostice výrobního 
procesu a následném automatické zpraco-
vání zprávy o výsledku procesu,

–  proudový turbínový motor TJ100S-125 
(První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.): 
pohonná jednotka s tahem 1 250 N určená 
především pro bezpilotní prostředky; jeho 
regulaci zajišťuje digitální řídicí systém,

– zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-
-VIT (Vítkovice Heavy Machinery a. s., 

Ostra va): kesonové zařízení pro masovou 
výrobu ocelí, kde po vakuové rafinaci ná-
sleduje odlévání. 

MSV 2014 spolu s technologickými 
veletrhy

Příští rok se odborná veřejnost může tě-
šit na 56. ročník MSV, který se uskuteč-
ní ve dnech 29. září až 3. října 2014. Sou-
časně s MSV proběhne veletrh obráběcích 
a tvářecích strojů IMT 2014 a technologic-
ké vele trhy Welding, zaměřený na svařování, 
Fond-ex (slévárenství), Plastex (veletrh plas-
tů, pryže a kompozitů) a Profintech, zaměře-
ný na povrchové úpravy.

(ev)

Automatizace je obor, který se bouřlivě roz-
víjí. To, co se před dvaceti lety zdálo být pou-
hou fantazií a snem (psali o tom jen spisovate-
lé sci-fi), je dnes reálnou skutečností. Co ještě 
nedávno bylo jen věcí teoretických výzkumů, 
lze běžně využívat v průmyslu. Jako učitel au-
tomatizace na Střední průmyslové škole Zlín 
si uvědomuji, že bych měl vývoj tohoto obo-
ru průběžně sledovat, abych byl „v obraze“ 
a mohl kvalifikovaně učit a předávat studen-
tům aktuální informace. Sledování nejnovějších 
poznatků a jejich zavádění do praxe je velmi 
složité a časově náročné. Mohu sice „brouzdat 
na síti“ a využívat služby různých vyhledávačů. 
Takto ale nelze získat ucelený pohled, mnoh-
dy ani neznám nejnovější pojmy, které bych 
mohl zadat do vyhledávače. Proto je důleži-
tým, možná až nezbytným způsobem získává-
ní nových poznatků účast na konferencích, se-
minářích a kurzech. V současné době je to ale 
problém, především finanční. Nezíská-li škola 
grant z peněz EU, jen obtížně se mohou její pe-
dagogičtí pracovníci těchto akcí účastnit. Dru-
hou cestou je čerpání poznatků z knižních pu-
blikací, které rovněž nepatří mezi nejlevnější. 
Proto je každá taková příležitost velkým příno-
sem pro každého vyučujícího.

Konference ARaP očima středoškolského učitele
Ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 jsem 

se spolu s kolegyní mohl zúčastnit technic-
ké konference ARaP (Automatizace, Regula-
ce a Procesy) v konferenčním sále Strojní fa-
kulty ČVUT v Praze. Bylo to poprvé, přestože 
šlo již o devátý ročník této konference. Zajíma-
vé byly informace o výsledcích bádání před-
nášejících z technických univerzit i o aplika-
cích řídicích systémů v průmyslu, o kterých 
referovali přednášející z praxe. Přínosné byly 
přednášky o sledování, automatickém řízení 
a optimalizaci spalování v kotlích na bioma-
su, především přednášky o možnosti predik-
tivního řízení kotlů, a o optimalizaci spalování, 
které přinášejí velké úspory. Inspirativní byly 
i přednášky, zaměřené na inteligentní budovy, 
na využití nových typů snímačů v těchto bu-
dovách a domácnostech a na možnost predik-
tivního řízení vytápění v budovách.

Velký význam měly přednášky naučného 
charakteru (tutoriály), především o počítačo-
vém vidění (prof. Václav Hlaváč), o inferenč-
ních senzorech na bázi modelů (prof. Vladi-
mír Havlena) a o magnetických senzorech 
(prof. Pavel Ripka). Bylo překvapující, že 
i témata náročná na teorii, která využíva-
jí komplikovaný matematický aparát, zde 

byla srozumitelně vysvětlena nám, laickým 
posluchačům. Uvědomuji si, že to vyžaduje 
hluboké porozumění přednášejících, nadhled 
a schopnost vcítit se do myšlení posluchačů.

Z pohledu středoškolského učitele auto-
matizace mohu konferenci ARaP považovat 
za velký osobní přínos, a to nejen pro získá-
ní nejnovějších informací a poznatků ze své-
ho oboru, ale i proto, že jsem se mohl sezná-
mit s odborníky, kteří v tomto oboru pracují. 
Mohl jsem s nimi diskutovat o různých pro-
blémech, o využití počítačů a technických 
prvků v praxi a také o tom, co oni považují 
za důležité pro výuku na středních průmyslo-
vých školách. Setkal jsem se i s autory učeb-
nic pro výuku automatizace. Jsem přesvěd-
čen, že osobní setkání a vzájemné diskuse 
nemůže nahradit pouhá elektronická komuni-
kace. Je jen škoda, že se konference zúčastni-
lo velmi málo posluchačů z řad učitelů střed-
ních škol. Závěrem bych chtěl organizátorům 
konference poděkovat a popřát jim, aby i příš-
tí (již desátý) ročník byl stejně úspěšný a při-
lákal podstatně více zájemců z praxe, přede-
vším učitelů středních škol. 

Josef Kovář
(kovar@spszl.cz)
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y   Ohlédnutí za konferencí 
TCP 2013

Letošní, již 21. ročník mezinárodní kon-
ference Technical Computing Prague, vý-
ročního setkání uživatelů a příznivců soft-
warových systémů Matlab® a Simulink®, 
dSpace a Comsol Multiphysics®, se usku-
tečnil pod označením TCP 2013 v Praze 
dne 13. listopadu 2013. Konference tradič-
ně přinesla informace o významu a příno-

sech nástrojů pro technické výpočty, analýzu 
dat, modelování a simulace v praxi nejrůz-
nějších, především technických, ale i netech-
nických oborů lidské činnosti. Celkem kon-
ferenci TCP 2013 navštívilo 91 účastníků a 
bylo na ní předneseno 28 referátů, z toho tři 
technicko-obchodní pracovníků pořádající 
společnosti Humusoft, s. r. o., a prezento-
váno osmnáct vývěsek. Přednesené odborné 
referáty jsou spolu s dalšími příspěvky uve-
řejněny v tištěném sborníku (ISBN 978-80- 

-7080-863-4, ISSN 2336-1662) rozšířených 
anotací příspěvků s přiloženým CD s pří-
spěvky v plném znění. Celkově bylo v rámci 
konference publikováno 58 příspěvků. Ved-
le jejich tradičně vysoké odborné úrovně je 
zejména potěšující nárůst počtu příspěvků 
s tématy z průmyslové praxe. Sborník pří-
spěvků je v elektronické podobě k dispozici 
na www.humusoft.cz/akce/matlab13/, společ-
ně s videonahrávkami některých prezentací.

(sk)


