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veletrhy a konference

Automatica �00� se zajímavým 
doprovodným programem

Ve dnech 10. až 13. června 2008 se bude 
v Mnichově konat již třetí mezinárodní vele-
trh Automatica 2008, odborný veletrh pro au-
tomatizaci s důrazem na montážní a manipu-
lační techniku, robotiku, průmyslové zpraco-
vání obrazů a s tím spojenou techniku. Jeho 
pořadatelem je veletržní společnost Messe 

München GmbH a odborný svaz VDMA – 
Robotik + Automation. Devět měsíců před za-
hájením se k účasti na veletrhu přihlásilo více 
než 440 firem z Německa i ze zahraničí, které 
si již závazně objednaly přes 28 500 m2 čis-
té výstavní plochy, což odpovídá téměř 92 % 
výstavní plochy obsazené na předchozím ve-
letrhu v roce 2006. 

Automatica se pořádá každý druhý rok 
přímo ve středu evropského trhu pro roboti-
ku a automatizaci. Odborný návštěvník zde 
má možnost se pod mottem Innovation and 
Solutions velmi přehledně seznámit nejenom 
s nejnovějšími trendy, ale i s celým řetězcem 
tvorby hodnot v automatizaci – od kompo-
nent až po systémy a od projektů až po služ-
by. Navíc zde odborníci naleznou různá au-
tomatizační řešení navržená „na míru“, která 
dokážou optimálně splnit specifické výrobně 
technické požadavky a zadání.

Součástí veletrhu Automatica 2008 bude 
bohatý a hodnotný doprovodný program. Již 
potřetí se v rámci veletrhu 11. a 12. června 
v mezinárodním kongresovém centru v bez-
prostřední blízkosti veletržního areálu usku-
teční mezinárodní kongres o robotice, největ-
ší odborné fórum svého druhu pod patrona-
cí VDI (Verband Deutscher Ingenieure). Ve 
stejné dny se bude také konat pracovní zase-

dání odborné skupiny DAGM (Deutsche Ar-
beitsgemeinschaft für Mustererkennung), kte-
ré organizačně zajišťuje katedra komunikace 
člověk-stroj Technické univerzity v Mnicho-
vě. Atraktivní prezentace zajímavých novi-
nek z oboru servisní robotiky bude tradičně 
zorganizována v úzké spolupráci s Fraunho-

ferovým ústavem pro výrob-
ní techniku a automatizaci 
IPA a bude zaměřena přede-
vším na komerční úlohy. Ve 
spolupráci s několika výrob-
ními podniky a výzkumný-
mi ústavy (Festo, ITQ, DLR 
aj.) bude uspořádána inovač-
ní platforma Mechatronika, 
komplexně věnovaná téma-
tu, které je pro odvětví prů-
myslové automatizace stále 
důležitější. Fórum Automa-
tica bude zahrnovat různé 
pódiové diskuse k aktuál-
ním otázkám odvětví, které 
všem skupinám návštěvní-
ků poskytnou zajímavé in-
formace.

Veletržní společnost se 
rozhodla uspořádat v Mni-
chově v červnu 2008 po-

prvé mezinárodní odborný veletrh solární 
techniky Intersolar 2008, zčásti souběžně 
s veletrhem Automatica. Kombinace dvou 
odborných veletrhů ukáže především odbor-
níkům z výrobní sféry, kam směřuje součas-
ný vývoj, neboť za využitím ekologické so-
lární energie stojí rychle rostoucí průmyslo-
vé odvětví vybavené nejmodernější výrobní 
a montážní technikou, pro které je veletrh 
Automatica jedinečnou přehlídkou auto-
matizační techniky. Zatímco veletrh Auto-
matica bude zahájen 10. června a potrvá do 
13. června, mezinárodní veletrh Intersolar 
se bude konat ve dnech 12. až 14. června 
2008, takže obě akce se budou po dva dny 
překrývat. 

Podrobné informace o veletrhu Automati-
ca 2008 obdrží vystavovatelé i zájemci o ná-
vštěvu veletrhu od zástupce pořadatele pro 
ČR a SR, společnosti EXPO-Consult+Servi-
ce (http://www.expocs.cz), popř. si je mohou 
vyhledat na webové stránce veletrhu http://
www.automatica-munich.com. Veletržní sprá-
va nabízí českým vystavovatelům zvýhodně-
né cenové podmínky účasti v rámci společné 
české expozice.
[Informace pro tisk veletržní společnosti Messe 
München GmbH.]
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Obr. 1. Robotické svařovací pracoviště využívající strojové 
vidění (foto Messe München)
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