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veletrhy a konference

Ředitel sekce Robotics + Automation 
sdružení VDMA Patrick Schwarzkopf uvá-
dí, že roboty a automatizace jsou klíčo-
vé pro růst konkurenceschopnosti, kvality 
a udržitelnosti výroby: „Jestliže chcete vi-
dět ty nejlepší příklady využití inteligentní 
automatizace a robotů a dozvědět se o všech 
nových trendech v oboru, je tu pro vás mni-
chovská Automatica, špičková akce ve svém 
oboru.“

Přítomnost nejdůležitějších firem v oboru 
robotiky, jako jsou ABB, Fanuc, Kuka nebo 
Yaskawa, potvrzují pozici veletrhu Automati-
ca mezi významnými světovými veletrhy. Zú-
častní se také mnoho nových vystavovatelů, 
např. firmy Basler, Baumer, Hanwah, Nokia 
Solutions & Networks, Schaeffler Technolo-
gies a ZF Friedrichshafen. Roste poptávka 
po kolaborativních robotech, jimž bude vě-
nována hala C6 nazvaná Future Robot Hall. 
Již sedm měsíců před veletrhem je obsazená 
plocha o 12 % větší než celková plocha v mi-
nulém ročníku, v roce 2018.

Vize autonomní výroby

Digitalizace, umělá inteligence, velká data 
a další „velká slova“ slibují výrobním firmám 
„velké příležitosti“. Ale co opravdu přinášejí? 
Do jaké míry může být výroba automatizo-
vána? Jsou další kroky směrem k autonom-
ní výrobě technicky možné a mají vůbec ně-
jaký smysl? Jakou roli budou v budoucnu ve 
výrobě hrát lidé?

Je zřejmé, že současný stav je ještě hod-
ně daleko od skutečně autonomní výroby, 
ovšem rychlý technický pokrok vyvolává 
nutnost o tomto tématu nejen snít, ale i seri-
ózně diskutovat. „V budoucnu se sekvenční 
výrobní procesy změní na maticovou struktu-
ru. To s sebou nese potřebu autonomních do-
pravních vozíků a dopravníků pro flexibilní 
výrobní logistiku, strojů, které jsou schopné 
autonomně řešit i složité úkoly, a softwaru 
umožňujícího komunikaci mezi jednotlivý-
mi zařízeními,“ uvádí tisková zpráva veletrhu 
Automatica, a dodává: „Veletrh Automatica je 
místem, kde se setkávají průkopníci a vizio-
náři s technickými odborníky a inženýry. Je 
proto ideální platformou pro výměnu odbor-
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ných informací a kreativních myšlenek o bu-
doucnosti průmyslu.“

Bohatý doprovodný program pokryje 
trendy automatizace i řízení výrobních 
procesů

Spojení výrobní automatizace a informač-
ních systémů, konvergence OT/IT, propojená 
výroba a digitalizace průmyslu – to jsou další 

témata, o nichž se v moderním průmyslu dis-
kutuje. Na veletrhu Automatica bude digita-
lizaci věnována sekce IT2Industry s přibliž-
ně 80 vystavovateli, IIoT Forum nebo Smart 
Maitenance Pavilion. Automatica tak pokry-

je celé spektrum od robotiky a automatizace 
až k informačním systémům, cloud compu-
tingu a velkým datům.

Sekce Robotics + Automation sdružení 
VDMA představí na demonstrátoru OPC UA 
koncept standardizované a na dodavateli ne-
závislé výměny dat. Součástí doprovodného 
programu bude opět akce OPC UA Day Eu-
rope, pořádaná sdružením OPC Foundation.

Fóra odborníků, nová konference o IIoT, 
akce zaměřená na snímače a měřicí tech-
niku, výstava obslužných robotů, plánova-
ný společný stánek AI-Lab – tím vším ve-
letrh Automatica pomáhá sledovat trendy 
v oblastech, jako jsou digitální transforma-
ce, HMI nebo umělá inteligence. Význam-
nou součástí doprovodného programu bude 
Automatica Forum, konference s tematickými 

sekcemi Work 4.0, kolabora-
tivní roboty v praxi, mobilní 
roboty v logistice, umělá in-
teligence a výroba a analýza 
dat. Dále se uskuteční Mezi-
národní sympo zium o roboti-
ce ISR 2020 (17. až 18. červ-
na) s více než sto příspěvky.

Automatizace a příští 
generace

Nejen Českou republi-
ku, ale i Německo trápí ne-
dostatek pracovníků, zvláš-
tě s technickou kvalifikací. 
Automatica se proto chce 
soustředit i na mladou ge-
neraci a ukázat jí potenciál 
průmyslové automatizační 
techniky. Proto budou uspo-
řádány Start-up Arena, sou-
těž Makeathon (https://me-
sse-muenchen.de/en/digital/
innovation/makeathon/) pro 
až 250 účastníků, nová sou-
těž VDMA Robotics Cha-
llenge a další atraktivní akce 
pro studenty z univerzit i prů-
myslových škol. Mladí lidé 
různého věku najdou na ve-
letrhu mnoho zajímavého, bu-
dou si moci ledacos vyzkou-
šet v praxi a naleznou zde 
i mnoho kontaktů užitečných 

pro jejich odborný růst i uplatnění v praxi.
[Tisková zpráva Messe München, prosinec 2019.]
(Foto: Messe München GmbH)

(Petr Bartošík)

Veletrhu Automatica (https://automatica-munich.com/en/), který se uskuteční letos od 
16. do 19. června v Mnichově, se zúčastní více než 900 vystavovatelů z oborů robotika 
a průmyslová automatizace. Veletrh obsadí rekordní plochu 76 000 m2 a návštěvníci se 
kromě mnoha technických novinek a zajímavých exponátů mohou těšit také na novou vý-
stavní halu C6. Tématem veletrhu bude digitální transformace, využití umělé inteligence, 
ale též nové způsoby komunikace mezi strojem a obsluhou – tedy zdůrazněné téma tohoto 
vydání časopisu Automa. Důležitou součástí veletrhu je i bohatý doprovodný program.

 

Obr. 2. Soutěž Makeathon, určená pro týmy studentů němec-
kých středních i vysokých škol 

Obr. 1. Na veletrhu Automatica budou představeny i nové 
koncepty HMI, včetně využití rozšířené reality


