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veletrhy a konference

Ve dnech 7. až 11. října 2019 proběhne 
v Brně 61. ročník Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu, který je nejvýznamnějším 
průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. 
Na veletrhu jsou zastoupeny všechny klíčo-
vé oblasti strojírenského a elektrotechnic-
kého průmyslu a každoročně se jej účastní 
více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 ná-
vštěvníků, přičemž ze zahraničí přijíždí 
přes 50 % vystavovatelů a 10 % návštěvní-
ků. Na co se lze v říjnu těšit, jsme se zeptali 
Michalise Busiose, ředitele projektu MSV.

Hlavním tématem MSV 2019 je prů-
mysl 4.0 a digitální továrna. Očekáváte 
tedy zvýšený zájem o vystavování v obo-
rech automatizace a digitalizace výrob-
ních provozů? V kterých halách bude ten-
to obor umístěn?

Zvýšený zájem o prezentaci tohoto té-
matu evidujeme již několik posledních roč-
níků, kdy se informace o digitalizaci výrob-
ních procesů začala objevovat v čím dál vět-
ším počtu stánků. V souladu s celosvětovým 
trendem jsme tedy logicky přistoupili k vět-
šímu zdůraznění tématu digitální továrny na 
veletrhu. Prezentace tématu bude probíhat ve 
dvou rovinách. Jednou z nich je prezentace ve 
stávajících stáncích vystavovatelů v jednotli-
vých oborových halách a druhou rovinou je 
ucelená prezentace této problematiky formou 
takzvané Digitální stezky ve speciální expozi-
ci. Ta návštěvníka provede na základě speci-
fického zájmu konkrétními fenomény (umělá 
inteligence, blockchain, inteligentní robotika 
a mechatronika, elektromobilita, kryptobez-
pečnost, nové formy vzdělávání) a zpřístupní 
mu možné varianty dalšího vývoje. Tuto ex-
pozici návštěvníci naleznou v hale A1 a vě-
řím, že bude atraktivním prvkem veletrhu.

V tomto roce proběhne společně s MSV 
také veletrh Transport a logistika. Ve kte-
rých halách brněnského výstaviště ho ná-
vštěvníci najdou?

Přestože je obor transport a logistika za-
stoupen na strojírenském veletrhu každý rok, 
je pravda, že v lichých letech je zájem vysta-
vovatelů z tohoto oboru minimálně o 30 až 
40 % vyšší. Návštěvníci najdou širokou na-
bídku manipulační a skladovací techniky, 
systémů pro průmyslové balení a dopravu 
především v pavilonu A2, který je vyhra-
zen celý pro logistiku. Nicméně i v někte-
rých dalších pavilonech, zejména v pavilo-
nu V, se budou prezentovat jednotliví výrobci 
např. speciální montážní techniky, doprav-
ních systémů nebo značení a identifikace.

Výrobní logistika hraje významnou úlo-
hu v digitalizovaných provozech. Odrá-
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ží se to ve skladbě vystavovatelů veletrhu 
Transport a logistika? Mají o vystavování 
zájem také firmy zaměřené na logistický 
software a IT?

Software a IT řešení jsou jednou z oblastí, 
kde se vystavovatelé prezentují většinou prá-
vě ve dvouleté periodě, takže i letos. U vý-
robní logistiky bych ale rád zmínil ještě ob-
last štíhlé výroby neboli lean production, kde 
kaž dý rok evidujeme rostoucí nabídku, a i le-

tos se vedle tradičních vystavovatelů jako Be-
ewatec, Enprag, Geolean nebo Trilogiq před-
staví i několik zcela nových.

Rychle se vyvíjí rovněž automatická skla-
dovací technika. Setkají se návštěvníci ve-
letrhu Transport a logistika s touto tech-
nikou a například s vychystáváním pomo-
cí brýlí rozšířené nebo virtuální reality?

Automatické skladovací systémy na prin-
cipu vertikálních zakladačů jsou dominan-
tou pavilonu, a i proto je pro logistiku určen 
pavilon A2, kde lze vystavit třeba i dvanác-
timetrové exponáty. I v letošním roce před-
staví své produkty několik značek. Novinkou 
bude například malý kompaktní automatický 
vertikální sklad Modula SLIM, který při výš-
ce 2,4 až 7 m, zabere pouze 2,8 m2 podlahové 
plochy a návštěvníci jej najdou v expozici fir-
my Bohemia – SysTech group v pavilonu A2.

Co se týče virtuální reality, tak v expozici 
Linde Material Handling se návštěvníci mo-
hou těšit na simulátor systémového sklado-
vého vozíku a v bezpečí si vyzkoušet práci 
ve velkých výškách moderních skladů. Tato 
společnost ukáže také využití rozšířené rea-
lity, při které budou mít návštěvníci pocit, že 
mají k dispozici vysokozdvižný vozík přímo 
v prostorech pavilonu.

V jaké míře se na veletrhu představí au-
tomatická manipulační technika a auto-
matické balicí a značicí a identifikační za-
řízení?

Automatická manipulační technika (AGV) 
je rychle rostoucí segment trhu a odráží se to 
samozřejmě i v expozicích vystavovatelů. Již 
v minulých letech se na veletrhu prezentova-
lo několik firem a letos představí své novinky 
vystavovatelé Kivnon Slovakia, Trilogiq a ně-
kteří další. Linde Material Handling představí 
moderní robotické vozíky naváděné laserem 
v neviditelném spektru záření, které nepotře-
bují pro své vedení již žádné další prvky jako 
vodicí kolejnice nebo indukční vedení v pod-
lahách. Systémy RFID patří k jedněm ze zá-
kladních pilířů digitalizace a aplikací Indust-
ry 4. 0. Umožňují podnikům zefektivnit vý-
robu, snadno identifikovat objekty a sledovat 
jejich digitální stopu. Na veletrhu sledujeme, 
že firmy již nenabízejí pouze dílčí kompo-
nenty, ale jsou schopny nabídnout kompletní 
řešení od hardwaru, řídicích systémů a soft-
waru až po integraci do stávajících systé-
mů ERP, jako například uvidíme v expozicí 
Turck Vilant Systems, která patří k předním 
integrátorům RFID a po delší době se bude 
prezentovat právě v oboru transport a logis-
tika v pavilonu A2.

Kolik vystavovatelů se bude podle vašeho 
odhadu na veletrhu Transport a logistika 
prezentovat?

Bohužel jsme limitováni kapacitou výstav-
ních hal, ale včetně vystavovatelů na volných 
plochách očekáváme přibližně sto vystavo-
vatelů. Vystavovatele na venkovních expozi-
cích bych rozhodně nechtěl opomenout. Své 
služby zde budou prezentovat mimo jiné fir-
my KNAP CZ nebo Convoi, které se zabýva-
jí dopravou a stěhováním velmi rozměrných 
strojů nebo celých továren, a doufám, že se 
jim podaří přivézt některá zařízení, která jsou 
svými rozměry opravdu ojedinělá.

Připravuje se také doprovodný program ve-
letrhu Transport a logistika? Bude se na toto 
téma konat nějaká konference, seminář?

Během veletrhu se uskuteční více než še-
desát doprovodných akcí. Horkou novinkou 
v letošním roce budou témata cirkulární eko-
nomiky a digitální továrny. Ojedinělou for-
mu, na kterou bych rád pozval zájemce ne-
jen o logistiku, bude mít doprovodný program 
Packaging Live. Přímo v pavilonu A2 bude 
umístěna balicí linka Industry 4.0 neboli linka 
budoucnosti. Návštěvníci uvidí v akci roboty, 
nový informační systém a další technologické 
novinky několika spolupracujících partnerů.
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Obr. 1. Michalis Busios, ředitel projektu MSV


