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veletrhy a konference

V roce 2013 přijelo na veletrh a konferen-
ci Embedded World celkem 22 547 návštěv-
níků a vystavovalo zde 865 firem, z toho bylo 
478 německých. Ze zahraničí přijelo 29 % 
zájemců (obr. 1). Pořadatel, NürnbergMes-
se GmbH, počítá v roce 2014 se stejným zá-
jmem ze strany návštěvníků i vystavovatelů.

Veletrh je výhradně zaměřen na oblast 
vestavných systémů, na stavební prvky, mo-
duly a kompletní systémy, operační systémy 
a aplikační software i služby. Toto přesné za-

měření poskytne návštěvníkům dobrý přehled 
v oboru bez zbytečného přecházení po ha-
lách. Vystavovatelé se i v příštím roce ve-
jdou do hal 1 až 5 norimberského výstaviště. 

Jasné zaměření veletrhu míří také na jinou 
cílovou skupinu než podzimní veletrh SPS 
IPC Drives. Dr. Matthias Sturm z Vysoké ško-
ly pro techniku, ekonomii a kulturu v Lipsku 
tento rozdíl vysvětlil v rozhovoru pro časopis 
Automa: „Podzimní veletrh SPS IPC Drives je 
spíše pro systémové inženýry, jejichž záměrem 
je automatizovat procesy. Embedded World se 
zase zaměřuje na návrháře vestavných systé-
mů, sítí a vývojáře softwaru.“

Matthias Sturm přikládá velký význam 
mezinárodnímu charakteru Embedded World: 
„Nejprve jsme začínali pouze s německými 
vystavovateli a první konference byla v něm-
čině. Ale brzy jsme zjistili, že firmy chtějí pů-
sobit mezinárodně. A tak jsme přidali anglič-
tinu jako druhý jazyk, což bylo správné roz-
hodnutí ve správný čas. Poté se konference 
i veletrh velmi rozrostly a nyní jsme na cestě 
stát se největším veletrhem vestavných systé-
mů na světě. Nejvíce se zaměřujeme na Evro-
pu, protože nové myšlenky jsou pro evropské 
hospodářství nejdůležitější.“

Setkání odborníků na Embedded World 2014

Student Day 

Třetí den veletrhu, 27. února 2014, se 
uskuteční Studentský den. Jeho hlavním bo-
dem bude úvodní přednáška Jacoba Appel-
bauma, internetového aktivisty a novináře 
z USA, ale také odborníka na metody šifro-

vání a bezpečnost IT. Jacob Appelbaum je 
také výborný řečník a zasazuje se o ochra-
nu občanských práv a soukromé sféry. Prá-
vě on pozval více než tisícovku univerzit-
ních studentů na Embedded World. Studenti 
z významných univerzitních měst v Němec-
ku, Rakousku, Švýcarsku a České republice 
přijedou bezplatně autobusy do Norimberku 
a také vstup na výstaviště budou mít zdarma. 
Cílem již pátého ročníku Studentského dne 
je umožnit studentům, aby nahlédli do obo-

ru vestavných systémů a našli na něm kon-
takty na budoucí zaměstnavatele.

Konference Embedded World 2014

Třídenní konference Embedded World 
s mottem smart connection, smart software, 
smart systems reflektuje všechny stránky ve-
stavné techniky, která je také základem in-
ternetu věcí, sítí senzorů, komunikačních sítí 
a výkonného middlewaru.

Předseda výboru konference Embedded 
World Dr. Matthias Sturm specifikoval cílo-
vou skupinu konference takto: „Embedded 
World je významnou konferencí pro inžený-
ry, kteří vyvíjejí vestavné systémy nebo je po-
užívají. Je na ní představeno mnoho příkladů 
použití v automobilovém průmyslu, energe-
tice, zdravotnictví. Bez ohledu na aplikační 
obor vytvářejí tito odborníci komunitu, je-
jímž cílem je zajistit bezpečnou a spolehli-
vou funkci vestavných systémů.“ Konference 
je tedy místem setkání, příležitostí k debatě. 
„Každý, kdo pracuje v tomto oboru, se může 
na konferenci přiblížit k vyřešení svého pro-
blému. K novým nápadům ho přivedou disku-
se s kolegy, kteří řeší stejné otázky,“ doplňuje 
Dr. Matthias Sturm. „Na konferenci se hovo-
ří o důležitých aspektech blízké budoucnos-
ti. Na rozdíl od akademických konferencí za-
měřených na základní výzkum a otázky, kte-
ré přímo nesouvisejí s konkrétními výrobky, 

se naše konference v prv-
ní řadě soustřeďuje na ře-
šení pro následující rok.“ 
Podle Matthiase Sturma 
je důležité sepětí konfe-
rence s veletrhem: „Jestli-
že mají inženýři ve svém 
podniku nějaký problém 
nebo vyvíjejí nový pro-
dukt, mohou si na kon-
ferenci vybrat vhodnou 
sekci a tam objeví třeba 
nový algoritmus nebo při-
jdou na to, jaké mají chy-
by v softwaru. Poté mo-
hou ještě projít halami 
veletrhu a najít tam fir-
my, které jim dále pomo-

hou s jejich problémem.“
Do 28. ledna 2014 je možné se zare-

gistrovat na konference Embedded World 
a Electronic Displays za nižší registrační 
poplatek (Early Bird rate) na stránce www.
embedded-world.eu/registration.html nebo 
www.electronic-displays.de/registration.html.

Podrobné informace o veletrhu a kon-
ferenci Embedded World 2014 lze nalézt 
na www.embedded-world.de.

(Bk, ev)

Obr. 1. Celkem 29 % návštěvníků přijelo 
na Embedded World 2013 z jiných zemí než 
z Německa; graf ukazuje, odkud pocházeli tito 
zahraniční návštěvníci
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Obr. 2. Dr. Matthias Sturm, předseda výboru 
konference Embedded World

Obr. 3. Atmosféra na veletrhu Embedded World 2013

Pro komunitu odborníků na vestavné systémy v Evropě je veletrh a konference Embedded 
World událostí číslo jedna. Příští ročník se uskuteční 25. až 27. února 2014 v Norimber-
ku a představí hardware, software, nástroje i služby v oboru vestavných systémů. Vývoj 
v oblasti elektronických zobrazovačů mapuje dvoudenní konference (26. až 27. února 
2014) Electronic Displays, pořádaná již tradičně při veletrhu Embedded World.


