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veletrhy a konference

Ve dnech 26. až 28. listo-
padu 2019 se v Norimberku 
očekává na 1 650 vystavovate-
lů. Veletrh je oblíbený u čes-
kých odborníků – na loňský 
ročník jich přijelo z České re-
publiky 1 650 z celkového po-
čtu 65 700 návštěvníků. Česká 
republika je tak po Rakousku 
druhou nejsilněji zastoupenou 
zemí původu zahraničních ná-
vštěvníků.

Na veletrhu SPS se bude pre-
zentovat čtrnáct vystavovatelů 
z České republiky: ATAS elek-
tromotory Náchod, CADware, 
dataPartner, Dinel, EM Brno, La-
bara, výzkumné centrum NTIS, 
PSP Pohony, PZK Brno, Sensit, 
Silent-Czech, SOPO, TOS Znoj-
mo a VUES Brno. Ze Slovenské 
republiky budou vystavovat tři 
firmy: ICS Industrial Cables Slo-
vakia, Photoneo a Spinea.

Optimismus na trzích 
v odvětví automatizace

V roce 2018 byl zaznamenán výrazný jed-
nociferný vzrůst objednávek na globálním 
trhu v oboru automatizace. Jestliže se ne-
zkomplikuje mezinárodním politická situa-
ce, např. vlivem brexitu, počítá svaz ZVEI 

Průmyslová automatizace na veletrhu SPS  
již potřicáté

pro rok 2019 s nízkým, jednociferným růs-
tem. Tahouny růstu jsou Asie a Jižní Ameri-
ka, především Indie a Brazílie.

Světová produkce automatizace činila 
v roce 2017 přibližně 520 miliard eur, z toho 
Čína se podílela 45,4 %, následovala EU 
s 20,9 % (Německo 8,2 %) a USA s 10,3 %.

Přednášková fóra

Digitalizace hraje v odvětví automatizace 
stále důležitější roli. Vedle konkrétních pro-
duktů, řešení a příkladů využití ve výstavních 
stáncích budou moci návštěvníci veletrhu SPS 
načerpat další poznatky v přednáškách ve ve-
letržních fórech:
– VDMA Forum – hala 5, stánek 5-240,
– ZVEI Forum – hala 6, stánek 6-240,
– Messe Forum –hala 3, stánek 3-668,
– Messe Forum – hala 10.1, stánek 10.1-330.

Komentované prohlídky

Pro návštěvníky, kteří chtějí získat uce-
lený přehled o novinkách a směrech vývoje 
v jednotlivých oblastech, budou uspořádány 
komentované prohlídky. Účastníci prohlídek 
se seznámí se skutečnými případy použití 
v praxi. Na veletrhu SPS 2019 budou uspořá-
dány komentované prohlídky na tato témata:
– strojové učení a umělá inteligence,
– simulace produktů a strojů,
– průmyslová bezpečnost ve výrobě,
– cloudová prostředí,
– prediktivní údržba.

Na komentované prohlídky je nutné si za-
koupit zvláštní vstupenku.

Pro návštěvníky

Výstaviště je v době veletrhu SPS otevře-
no od 9 do 18 hodin, poslední den (28. 11.) 
jen do 17 hodin. Jednodenní vstupenka za-
koupená v online předprodeji (https://visi-
tortickets.mesago.com/ticket/en) stojí 30 €, 
studenti zaplatí 14,99 €.

(ev)

S novým, kratším názvem SPS (Smart Production Solutions) vstupuje listopadový no-
rimberský veletrh automatizace do třicátého ročníku. Veletržní správa Mesago opusti-
la dřívější pojmenování SPS IPC Drives a používá nyní jednodušší a mezinárodně sro-
zumitelnější název SPS, který napovídá, že veletrh spojuje průmyslovou automatizaci 
s průmyslovou informatikou, jinými slovy že se zaměří na chytrou digitální automatizaci.

Obr. 1. Výstavní plocha veletrhu SPS 2019 v Norimberku
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y   ŠKODA AUTO Vysoká 
škola a soutěž KyberSTOČ

Soutěžní přehlídka KyberSTOČ ( https://
www.savs.cz/co-nas-ceka/co-nas-ceka-de-
tail/soutez-kybestoc) je určena pro studen-
ty středních škol. Prezentují zde své tvůr-
čí nápady z oboru automatizace, mechatro-
niky, kybernetiky a softwarových systémů. 
Tradičně se konala v areálu Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava. Or-
ganizuje ji Českomoravská společnost pro 
automatizaci spolu s katedrou automatizace 
a počítačové techniky v průmyslu Fakulty 
materiálově-technologické VŠB-TU Ostra-
va. Mediálním partnerem je časopis Auto-
ma. Letošní čtvrté kolo se zde uskutečnilo 

12. března. Rostoucí účast studentů potvrzuje 
skutečnost, že přehlídka je stále populárnější 
a inspirativnější a projekty studentů jsou stále 
nápaditější. Tyto projekty by ovšem nemohly 
vzniknout bez pomoci pedagogů ze středních 
škol, kteří studentům věnují svůj čas, podpo-
rují jejich kreativitu a napomáhají vzniku jed-
notlivých prezentací.

Připravované páté kolo se uskuteční 27. lis-
topadu 2019, tentokrát ale nově v Mladé Bo-
leslavi v prostorách Škoda Auto Vysoká ško-
la (ŠAVŠ, http://www.savs.cz). Ta se zařadila 
mezi hlavní partnery a organizátory soutěže.

Přehlídka je rozdělena na dva bloky –  
v prvním, úvodním bloku bude probíhat sou-
těžní přehlídka jednotlivců a kolektivů a ve 
druhém bloku bude doprovodný program pro 
studenty, zaměřený na zajímavé oblasti a no-

vinky z oblasti průmyslové automatizace a in-
formatiky, který je připravován se ŠKODA 
AUTO, a. s., a na závěr budou vyhlášeny vý-
sledky soutěžní přehlídky.

Spojení soutěže KyberSTOČ a ŠAVŠ není 
náhodné. Škola totiž připravuje zcela nové, 
technicko-ekonomicky orientované studijní 
programy. Jejich součástí budou předměty 
zaměřené na obory automatizace, mechatro-
niky, kybernetiky, softwarových systémů či 
elektrotechniky.

Účastníci se seznámí s prostředím ŠAVŠ, 
s jejím vybavením a vazbou na mateřský pod-
nik Škoda Auto. Akce bude příležitostí k vzá-
jemnému setkání studentů a k jejich setkání 
s odborníky v oboru.

Jiří David, SAVŠ, 
(j.david@vsb.cz)


