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veletrhy a konference

Letošní 58. mezinárodní strojírenský 
veletrh (MSV) v Brně se koná současně 
s 10. mezinárodním veletrhem obráběcích 
a tvářecích strojů IMT, 16. mezinárodním 
slévárenským veletrhem Fond-Ex, 23. me-
zinárodním veletrhem svařovací techniky 
Welding, 6. mezinárodním veletrhem tech-
nologií pro povrchové úpravy Pro-Fintech 
a 5. mezinárodním veletrhem plastů, pryže 
a kompozitů Plastex. Veletrh se uskuteční ve 
dnech 3. až 7. října 2016 na brněnském vý-
stavišti a pořadatelé mají přihlášeno 1 670 vy-
stavovatelů a očekávají zhruba 70 tisíc ná-
vštěvníků. Přesně polovina vystavovatelů 
bude ze zahraničí: na prvním místě je stále 
Německo (274 vystavovatelů), na druhém 
Čína se 150 vystavovateli. Je tomu tak pro-
to, že Čína je letos partnerskou zemí veletr-
hu. Více o čínské účasti na MSV je v závě-
ru článku na str. 5 až 6.

Součástí MSV je také projekt Automati-
zace, který se snaží akcentovat využití prů-
myslové automatizace a informační techniky 
napříč průmyslovými obory. Hlavní partner 
tohoto projektu, Elektrotechnická asociace 
České republiky, má svůj stánek (Elektro-
park) v pavilonu Z.

Oblíbená ukázková linka Packaging Live, 
která je už tradiční součástí MSV, bude letos 
v pavilonu A2. Na ukázce balicí linky bude 
představeno uplatnění robotizace, automa-
tizované paletizace, manipulace s materi-
álem, značení a identifikace. Ve stanove-
ných časech bude možné si ukázkovou lin-
ku prohlédnout s odborným komentářem, 
během něhož se návštěvníci dozvědí nejen 
technické podrobnosti, ale v případě zájmu 
i informace o ekonomice provozu a možnos-

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos 
společně s technologickými veletrhy

tech financování nákupu balicí techniky. Více 
v článku na str. 20. 

Novinkou letos bude společná expozice 
mladých, začínajících firem StartUp v pavilo-
nu C. V pavilonu Z bude uspořádána přehlíd-
ka věnovaná transferu technologií a inovacím. 
Prezentovat se na ní budou vědecko-výzkumné 
aktivity vysokých škol, které zde průmyslovým 
podnikům nabídnou své kapacity a možnosti 
spolupráce. Ve stejném pavilonu se uskuteční 
i přehlídka středních odborných škol z Jihomo-
ravského kraje a Svaz strojírenské technologie 
tam uspořádá soutěž v programování CNC ob-
ráběcích strojů pro středoškoláky a žáky učilišť. 

Bohatý doprovodný program

Součástí veletrhu bude i bohatý dopro-
vodný program. Úplný přehled zájemci na-
jdou na webových stránkách veletrhu www.
bvv.cz/msv; následující odstavce stručně při-
pomenou jen několik vybraných konferencí, 
které mají vztah k průmyslové automatizaci.

Vize v automatizaci – Industry 4.0

Bezpochyby nejvýznamnější z nich bude 
konference Vize v automatizaci – Industry 
4.0. Konference doplněná panelovou diskusí 
se zaměří na změnu paradigmatu průmyslové 
výroby, technologické a technické předpokla-
dy této změny, ale také na její sociální a eko-
nomické souvislosti. Konference se bude ko-
nat ve středu 5. října od 13.00 h v pavilonu E 
(sál E1); pořádá ji Elektrotechnická asociace 
ČR a Veletrhy Brno, organizačně ji zajišťuje 
časopis Sdělovací technika. Bližší údaje zá-
jemci najdou na str. 11. 

Smart Life

Dále lze pozornosti našich čtenářů dopo-
ručit konferenci Technologické agentury ČR, 
která se bude konat v úterý 4. října od 9.30 
do 17.30 h v sále E3 pavilonu E. Konference 
má podtitul Smart Life a představí nové di-
gitální trendy a technologie, které ovlivňují 
nebo v blízké budoucnosti budou ovlivňovat 
naše životy. Na konferenci vystoupí odborní-
ci z mnoha různých oblastí spadajících pod 
smart life: od chytré výroby přes chytrou stát-
ní správu a chytrou společnost až po chytrá 
města. V odpolední části programu se bude 
hovořit zejména o možnostech podpory vý-
zkumu a vývoje z programů TA ČR. Zájemci 
se mohou podle svého zájmu registrovat na 
libovolnou část konference.

Energetická efektivnost v průmyslové sféře 
pro růst podniku 

Další ze seminářů cyklu Energie pro bu-
doucnost se uskuteční v úterý 4. října od 9.30 
do 14.00 h v sále P4 pavilonu P. Věnovat se 
bude např. využití energie z obnovitelných 
zdrojů a odpadů v průmyslu, využití koge-
neračních jednotek, měření spotřeby a kvality 
energie nebo možnostem ukládání elektřiny 
v průmyslu. Podrobněji viz str. 29. Seminář 
pořádá nakladatelství FCC Public. 

Další doprovodný program 

Velká část doprovodného programu bude 
letos věnována možnostem spolupráce s part-
nerskou zemí veletrhu: Čínskou lidovou re-
publikou. Zkrátka ale nepřijdou ani další 

Tab. 1. Technologické veletrhy v roce 2016

Název Zaměření Výběr zastoupených oborů Umístění Počet vystavovatelů
IMT mezinárodní 

veletrh obráběcích 
a tvářecích strojů

kovoobráběcí a tvářecí stroje, stroje pro nekonvenční a speciální techno-
logie, řízení kvality v oblasti obrábění a tváření, pružné výrobní systémy, 
přesné nástroje, měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření

B, F, P, V, Y 480 z 21 zemí

Fond-Ex mezinárodní 
slévárenský veletrh

slévárenská zařízení – projektování, konstrukce, výroba, inženýrink, zaří-
zení tavíren, kovové vsázkové suroviny, slévárenské chemické produkty, 
modely, jaderníky, kokily, formy, licí stroje, roboty a manipulátory

Z 51 z 9 zemí

Welding mezinárodní veletrh 
svařovací techniky

stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a řezání kyslíkem, 
stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem, 
stroje a zařízení pro žárové nástřiky, stroje a zařízení pro odporové svařo-
vání, pro svařování tlakem a ostatní metody svařování, navařování, řezání 
a pájení, roboty a manipulátory

G2 85 z 10 zemí

Pro-Fintech mezinárodní veletrh 
technologií pro 
povrchové úpravy

stroje, zařízení a spotřební materiál na čištění a úpravu povrchů, galvano-
technická zařízení, lakovací zařízení, zařízení pro smaltování a nanášení 
plastových povlaků, zařízení pro chemicko-tepelné úpravy povrchů, zaří-
zení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi, zařízení 
pro termické nástřiky, nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla, robo-
ty, manipulátory, zkušební a měřicí technika

E 80 z 11 zemí

Plastex mezinárodní veletrh 
plastů, pryže 
a kompozitů

polymery – suroviny a aditiva, stroje a zařízení na zpracování plastů a pry-
ží, formy, nástroje, přípravky, kompozity, polotovary a výrobky z plastů 
a na bázi pryže, zkušební a měřicí technika pro oblast zpracování plastů

G1, G2 205 ze 14 zemí
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země: např. v sále P1 pavilonu P bude ve čtvr-
tek 6. října od 10.00 do 12.00 h prezentace 
japonské robotiky a internetu věcí. Ve stře-
du 5. října od 9.30 do 15.00 h bude v hote-
lu Holiday Inn, který sousedí s výstavištěm, 
česko-saský workshop Strojírenství 4.0, který 
představí příklady úspěšné česko-saské spo-
lupráce a především možnosti jejího rozvoje. 
Další konference, semináře a setkání budou 
věnovány spolupráci s Ruskou federací, Bě-

loruskem, Kazachstánem, Indií, Jižní Koreou, 
Švýcarskem, Nizozemím a dalšími zeměmi.

V doprovodném programu nebudou chy-
bět ani tradiční akce: Sněm Svazu průmyslu 
a zasedání Fóra průmyslu a vysokých škol.

Další semináře se budou zabývat téma-
ty jako kolaborativní robotika, řízení údržby 
(pořádá nakladatelství Trade Media Interna-
tional), návrh rozváděčů, projektováni trafo-
stanic, uvádění strojních zařízení na trh atd.

Účast časopisu Automa

Časopis Automa bude mít letos stánek 
č. 012 v pavilonu C. Redakce srdečně zve 
návštěvníky k diskusím s redaktory časopisu. 
K dispozici budou ukázkové výtisky i ediční 
plán na příští rok.

Petr Bartošík

Březnová návštěva Si Ťin-pchinga, gene-
rálního tajemníka ÚV Komunistické strany 
Číny a prezidenta Čínské lidové republiky, 
v Praze otevřela debaty o tom, co znamená 
spolupráce s Čínou pro české podniky. V EU 
se diskutuje o tom, zda má být Číně udělen 
status tržní ekonomiky. Členové Evropského 
parlamentu – napříč politickými stranami – 
to odmítli a nechystá se k tomu ani dosavad-
ní česká vláda. Politiky a průmyslníky začí-
nají znepokojovat čínské investice v Evropě. 
Například nedávná koupě většinového podílu 
v německé akciové společnosti Kuka Robo-
ter čínskou společností Midea (viz článek na 
str. 96) vyvolala v Německu značné obavy: 
Kuka je totiž největším dodavatelem průmy-
slových robotů pro celý koncern Volkswagen 
(včetně firmy Škoda Auto). Kuka přitom není 
jediná: jen za rok 2015 koupili čínští investo-
ři v Německu celkem 36 firem.

Čínské výrobky bývaly synonymem pro 
levné, ale nekvalitní zboží. Hlavní čínskou 
výhodou vždy byla levná pracovní síla. Té 
se dosahovalo nejen tím, že čínští zaměst-
navatelé nebyli k dělníkům nijak štědří, ale 
rovněž tím, že čínské podniky nedodržovaly 
bezpečnostní a hygienické normy a také vliv 
na životní prostředí je příliš nezajímal. To se 
ale mění a čínské vedení musí hledat cesty, 
jak by jejich ekonomika obstála v nové situa-
ci. Jednou z cest je plán Made in China 2025.

Made in China 2025 – ambiciózní, 
ale reálný plán modernizace čínského 
průmyslu

Made in China 2025 je plán čínské vlády, 
vyhlášený v roce 2015 a rozvržený do dvou 
pětiletých období. Ačkoliv sám o sobě je vel-
mi rozsáhlý, je jen prvním krokem ke strate-
gickému cíli, aby se ČLR do 2049, kdy osla-
ví sto let od svého vzniku, stala rozhodující 
světovou ekonomickou velmocí.

Čína na prahu průmyslové revoluce

Hlavní cíle plánu Made in China 2025 
jsou:
– vytvořit výrobu založenou na inovacích, 

která dává přednost kvalitě před kvantitou 
a je ohleduplná k životnímu prostředí,

– optimalizovat strukturu čínské ekonomiky, 
aby odrážela potřeby světového trhu,

– podporovat výchovu talentů v Číně,
– modernizovat čínský průmysl tak, aby za-

ujal vyšší pozice ve výrobních řetězcích 
a byl schopen dodávat produkty se špič-
kovými užitnými vlastnostmi, 

– v hotových výrobcích zvýšit podíl klíčových 
dílů a materiálů čínské výroby do roku 2020 
na 40 % a do roku 2025 na 70 %.
Podrobný program rozvoje čínského prů-

myslu nevznikl přes noc. Oficiálně byl uve-
den čínským ministerstvem průmyslu a in-
formatiky v květnu 2015, ale na jeho vytvo-
ření pracovalo dva a půl roku 150 odborníků 
z Čínské technické akademie. Autoři nepopí-
rají svou inspiraci německým projektem In-
dustrie 4.0, ale podobnost obou plánů spočívá 
především v metodách státní podpory – faktic-
ký dosah čínského plánu Made in China 2025 
je mnohem širší než německého Industrie 4.0.

Kdo realizaci plánu Made in China 2025 
zaplatí?

Čínská lidová republika je komunistická 
země. Proto může být překvapivé, že 70 % 
čínského průmyslu je v soukromých rukou. 
Mohou za to reformy Teng Siao-pchinga, na-
startované koncem 70. let minulého století, 
a jeho koncepce socialistické tržní ekonomi-
ky. Spojení tržních principů s diktaturou jed-
né strany se v Číně osvědčilo, a proto vedou-
cí úloha komunistické strany nebyla narušena 
ani po rozpadu sovětského bloku. 

Plán Made in China 2025 tak může spo-
léhat především na iniciativu soukromých fi-
rem. Role státu je ve stanovení základního 

Článek představuje čínský program Made in China 2025, porovnává jej s německým pro-
jektem Industrie 4.0, popisuje jeho cíle, hodnotí jeho silné stránky i slabiny a posuzuje 
jeho možný vliv na evropské a české hospodářství. Představuje také oficiální účast Čín-
ské lidové republiky na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

rámce a vytvoření nástrojů pro financování 
celého plánu formou investičních pobídek 
a daňových úlev pro firmy, které se do projek-
tu zapojí. Dále vzniknou státem podporovaná 
inovační centra: do roku 2020 jich bude 15, 
do roku 2025 se počet zvýší na 40.

Ochrana duševního vlastnictví 
a standardizace

Čína si uvědomuje, že nekompatibilita po-
jetí ochrany duševního vlastnictví v Číně a ve 
zbytku světa pro ni byla velkým handicapem. 
Nerespektování práva a bezostyšné kopírová-
ní cizích výrobků i mezi vlastními čínskými 
firmami jsou problémy, které brzdí vývojové 
a inovační aktivity. Myslí na to i plán Made 
in China 2025, a proto má mezi svými cíli 
také posilování ochrany duševního vlastnic-
tví a zvyšování efektivity využívání patento-
vých a autorských práv v podnikatelské stra-
tegii podniků. 

Plán Made in China 2025 rovněž počí-
tá s flexibilnějším přístupem ke standardiza-
ci, aby se urychlilo přijímání mezinárodních 
norem a tím byl usnadněn přístup zahranič-
ních subjektů na čínský trh stejně jako vývoz 
výrobků z Číny. 

Prioritní odvětví

Cílem plánu Made in China 2025 je re-
strukturalizace čínského průmyslu jako cel-
ku. Přesto plán stanovuje deset odvětví, kte-
rá budou zvláště podporována. Patří k nim 
odvětví, která Čína potřebuje nejvíce posílit 
nebo v nichž vidí největší šance stát se svě-
tovým lídrem. Jsou to:
1. vyspělá informační technika a informatika,
2. automaticky řízené obráběcí stroje a roboty,
3. zařízení pro letecký a kosmický průmysl,
4. zařízení pro námořní dopravu a stavbu vy-

soce moderních lodí,
5. zařízení pro pokročilou železniční dopravu,
6. energeticky úsporné dopravní prostředky 

a dopravní prostředky na alternativní po-
hon,

7. zařízení pro energetiku,


