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Zájem o účast na 60. mezinárodním stro-
jírenském veletrhu je největší za poslední de-
setiletí. Všechny pavilony jsou téměř vypro-
dány a celkem se zúčastní přibližně 1 650 fi-
rem z více než 30 zemí. Vystavovatelé chtějí 
zaujmout kvalitou a nápaditostí svých expo-
zic, takže návštěvníky čeká v každém pavi-
lonu atraktivní podívaná. Špičkové stroje bu-
dou vyrábět v přímém přenosu, roboty před-
vedou spolupráci s lidskými kolegy a jinde 
se pomocí virtuální reality návštěvníci pře-
nesou do továren fungujících na principech 
průmyslu 4.0. Zároveň se ohlédnou do histo-
rie, připomenou si legendy českého a sloven-
ského průmyslu a oslaví stoleté výročí vzni-
ku Československa.

MSV je vlajkovou lodí komplexu několi-
ka průmyslových veletrhů. Letos se společ-
ně s ním uskuteční dalších pět mezinárod-
ních veletrhů, které se v Brně konají vždy 
v sudých letech. IMT bude přehlídkou ko-
voobráběcích a tvářecích strojů, Fond-Ex se 
zaměří na slévárenství, Welding na svařova-
cí techniku, Profintech představí technologie 
pro povrchové úpravy a Plastex je veletrhem 
plastů, pryže a kompozitů.

Po boku českých firem, ať už domácích vý-
robců, nebo poboček zahraničních dodavatelů, 
uvidí návštěvníci stánky vystavovatelů z celé 
Evropy i dalších světadílů. Podíl zahraničních 
účastníků dosáhne stejně jako v posledních ně-
kolika letech úctyhodných 50 %. Nejvíce jich 
přijede z Německa a početné zastoupení budou 
mít také Slovensko, Itálie a Rakousko.

Špičkové obráběcí stroje i nová éra 
robotiky

Brněnský veletrh si nenechají ujít před-
ní čeští výrobci obráběcích a tvářecích stro-
jů, kteří avizují několik zajímavých novinek. 
Zlínský producent Tajmac-ZPS obsadí v pavi-
lonu P téměř 400 m2, na kterých vystaví čty-
ři stroje včetně významně inovovaného ver-
tikálního obráběcího centra MCFV 1260iP. 
Další nepřehlédnutelnou expozici zde bude 
mít společnost Kovosvit MAS, která vedle 
jiných strojů přiveze i zcela nový kompaktní 
soustruh KL 285 MC. Nový stroj v souladu 
s pravidly průmyslu 4.0 sám hlásí, jak je ka-
pacitně vytížen, a je připraven na robotizaci, 
automatizaci a začlenění do výrobních linek. 
Z výrobců tvářecích strojů si určitě zaslouží 
pozornost firma Šmeral Brno, která v pavilo-
nu B vystaví průlomovou novinku ve svém 

Šedesátý MSV bude největší za poslední dekádu

výrobním programu – hydraulický stroj pro 
přesné stříhání se spodním pohonem s typo-
vým označením SBM 440.

V pavilonu P se tentokrát představí také spo-
lečnost ABB, jejíž expozice nazvaná „nová éra 
robotiky“ aspiruje na jednu z nejatraktivněj-
ších na celém veletrhu. Návštěvníci se mohou 
těšit na praktické ukázky robotických řešení 
a mj. třeba na část linky pro automobilový prů-
mysl, ohýbání potrubí, ukázku realizace úlohy 
bin-picking nebo montáž drobných součástek. 
K vidění zde budou novinky a zajímavé úlo-
hy z oblasti digitalizace, zjednodušení ovládá-
ní a programování a kolaborativní práce robo-
tů s využíváním nové techniky a intuitivnějšího 
programování robotů. Hlavní atrakcí má být jed-
noruká verze kolaborativního robotu YuMi, kte-
rý představuje zatím nejhbitější a nejkompakt-
nější robot ABB. Robot o hmotnosti pouhých 
9,5 kg může být namontován na stěnu i na strop 
a začlení se do jakéhokoliv výrobního prostředí.

Velmi zajímavou expozici letos chystá 
Vysoké učení technické v Brně. V pavilonu 
Z představí projekt jednoduše programova-
telného robotu ARCOR a model továrny na 
přípravu míchaných nápojů, pochlubí se dvě-
ma závodními monoposty ze soutěže Formu-
la Student a návštěvníkům ukáže mj. lithium-
-iontový akumulátor určený pro uchovávání 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Československý pavilon A1 s výstavou 
100RIES a robotem frézujícím sochu 
Masaryka

Šedesátý MSV bude opět českosloven-
ský a nejlépe to ukáže pavilon A1 s výstavou 
100RIES, která „odvypráví“ 100 příběhů čes-
koslovenských průmyslových legend uplynu-
lého století. K exponátům patří třeba tryskový 
stav, lehký kulomet, vzor 26, hodinky Prim, 
motocykl Jawa 350 nebo traktor Zetor Crys-
tal v historické i aktuální verzi. Stejně jako 
při prvním Mezinárodním strojírenském ve-
letrhu v roce 1959 bude nad hlavami návštěv-
níků zavěšen větroň Blaník L 13. Některé ex-
ponáty se na výstavu 100RIES ani nevejdou, 
třeba slavný motorový vůz Stříbrný šíp budou 
zájemci obdivovat na koleji před pavilonem 
A1. K největším lákadlům se připojí ještě re-
plika sochy prezidenta T. G. Masaryka, kte-
rá zdobila dnešní rotundu pavilonu A v roce 
1928 při zahájení provozu výstaviště. V prů-
běhu veletrhu bude sochu přímo před zraky 
návštěvníků frézovat třímetrový robot.

Slovensko jako současná automobilová 
velmoc na výstavě 100RIES připomene his-
torii svého automobilového průmyslu a při-
veze třeba historicky první sériově vyráběný 
osobní automobil na Slovensku – vůz Škoda 
743 Garde kupé z roku 1982 s výrobním čís-
lem 00001. Chybět nebude ani jízdní kolo Fa-
vorit, moped Babetta nebo současný unikát – 
první světový superquad (kombinace automo-
bilu a čtyřkolky) značky Engler.

Slovensko je také partnerskou zemí le-
tošního MSV. Oficiální slovenská expozice 
ve vizuálu značky Good Idea Slovakia ob-
sadí v pavilonu A1 plochu o rozloze 500 m2, 
kde bude společně vystavovat 40 firem. Cel-
kem se veletrhu zúčastní více než 80 sloven-
ských vystavovatelů včetně tradičních stro-
jírenských a průmyslových značek jako Že-
leziarne Podbrezová, Trens SK nebo ZVL 
Slovakia.

Užijte si veletrh s doprovodným 
programem, MSV Tour a Brno Fair City

Na MSV nejde jen o vystavovatele, kaž-
doročně se veletrh stává také největším pě-
tidenním konferenčním centrem s průmys-
lovým zaměřením nejen v České republice. 
K nejvýznamnějším akcím patří tradiční pon-
dělní Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR – 
klíčové diskusní setkání představitelů vlády 
s podnikatelskou sférou, které tentokrát bude 
poprvé československé a s účastí premiérů 
obou zemí. Dále se chystá např. dvoudenní 
B2B projekt Kontakt–Kontrakt, konferen-
ce o spolupráci s Čínou, setkání s japonský-
mi firmami z oblasti automatizace a interne-
tu věcí nebo tradiční konference o 3D tisku. 
Kompletní doprovodný program zájemci na-
jdou na webových stránkách veletrhu.

Návštěvníkům se rovněž nabízí jedineč-
ná příležitost, jak si bez starostí a plánování 
užít veletrh a vidět z něj to nejzajímavější. Po 
úspěšné loňské premiéře se zase chystá pro-
jekt MSV Tour – organizované prohlídky vy-
braných vystavovatelů podle několika nejdů-
ležitějších témat: robotizace a automatizace, 
bezpečnost v průmyslu, údržbě i diagnostice 
a snižování energetické náročnosti.

Jubilejní MSV je opět propojen s akcí 
Brno Fair City, která všem účastníkům vele-
trhu umožňuje čerpat mimořádné slevy. Sta-
čí navštívit Info Point na výstavišti, obstarat 
si identifikační náramek a pak si užít návště-
vu města s různými výhodami od výhodných 
menu v restauracích a akcí v barech a klubech 
až po zvýhodněnou jízdenku MHD nebo sle-
vu na taxi. Více na www.brnofaircity.cz.

(Veletrhy Brno)

Jubilejní 60. ročník MSV ukáže špičkovou techniku i technologie a to nejlepší z histo-
rie i současnosti českého a slovenského průmyslu. Od 1. do 5. října 2018 se na brněn-
ském výstavišti koná celkem šest průmyslových veletrhů a unikátní výstava připomínají-
cí 100 let od vzniku Československa.
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