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Veletrhy a výstavy

l	Sicherheit + Automation.–.odborná.vý-
stava.s.kongresem

. 9..3..2010,.Stuttgart,.SRN.–..
www.messe-stuttgart.de

l	EMV 2010.–.mezinárodní.veletrh.a.kon-
ference.o.elektromagnetické.kompatibilitě

. 9.–11..3..2010,.Stuttgart,.SRN.–.

. http://mesago.de
l	Facility Management. 2010. –. veletrh.

a.konference.řízení.podpůrných.podniko-
vých.procesů

. 9.–11..3..2010,.Frankfurt.n/Moh.,.SRN.–.

. http://mesago.de
l	Climate World 2010.–.7..mezinárodní.od-

borný.veletrh.HVAC
. 9.–12..3..2010,.Moskva,.Rusko.–.
. www.climatexpo.ru
l	Romcontrola 2010.–.19..mezinárodní.ve-

letrh.měřicí.a.řídicí.techniky
. 16.–19..3..2010,.Bukurešť,.Rumunsko.–
. www.romcontrola.ro
l	Electronica & Productronica China 

2010 –.8..mezinárodní.veletrh.kompo-
nent.a.sestav.a.veletrh.výrobních. tech-
nologií

. 17.–19..3..2010,.Šanghai,.Čína.–.

. http://e-p-china.com
l	Laser Optics Berlin –.mezinárodní.vele-

trh.optických.a.laserových.technologií
. 22.–24..3..2010,.Berlín,.Německo.–.
. www.dtihk.cz
l	Control France 2010. –. odborný. vele-

trh.techniky.pro.zajištění.kvality,.Motek 
France 2010.–.odborný.veletrh.montážní.
a.manipulační.techniky

. 22.–26..3..2010,.Paříž,.Francie.–.

. www.industrie-expo.com
l	Smart System Integration 2010.–.evrop-

ská.výstava.s.konferencí.o.integraci.mini-
aturních. systémů. (MEMS,. MOEMS,. IC.
a.elektronických.komponent).s.konferencí

. 23.–24..3..2010,.Como,.Itálie.–.

. www.mesago.de
l	Magyarregula 2010 – veletrh.měřicí,.re-

gulační.a.automatizační.techniky
. 23.–26.. 3.. 2010,. Budapešť,. Maďarsko. –.

www.magyarregula.hu
l	Automaticon 2010.–.mezinárodní.veletrh.

automatizace,.měření.a.robotiky
. 23.–26..3..2010,.Varšava,.Polsko.–.
. www.automaticon.pl
l	Flowexpo 2010.–.13. mezinárodní.veletrh.

techniky.pro.dopravu.tekutin
. 24.–26..3..2010,.Guangzhou,.Čína.–.
. www.biztradeshows.com/trade-events/

flow-expo.html

l	Control Italy 2010.–.odborný.veletrh.tech-
niky. pro. zajištění. kvality,. Motek Italy 
2010.–.odborný.veletrh.montážní.a.mani-
pulační.techniky

. 25.–27..3.2010,.Parma,.Itálie.–.

. www.schall-messen.de
l	For Industry –. 9.. mezinárodní. veletrh.

strojírenských.technologií
. 30..3.–1..4..2010,.Praha,.PVA.Letňany.–.

www.forindustry.cz
l	Wire 2010.–.mezinárodní.veletrh.vodičů.

a.kabelů.–.www.wire.de,.Tube 2010.–.me-
zinárodní.veletrh.trub.a.potrubí.

. 12.–16..4..2010,.Düsseldorf,.SRN.–.

. www.tube.de
l	Amper 2010.–.18..mezinárodní.veletrh.elek-

trotechniky.a.elektroniky,.Comtec 2010 –.
1..veletrh.komunikační. techniky,.Optoni-
ka 2010.–.1..veletrh.optických.technologií

. 13.–16.. 4.. 2010,. Praha,. PVA. Letňany. –.
www.amper.cz

l	Stavební veletrhy Brno 2010:.IBF.–.me-
zinárodní.stavební.veletrh,.SHK Brno.–.
mezinárodní.veletrh.TZB,.Mobitex.–.me-
zinárodní.veletrh.bydlení

. 13.–17..4..2010,.Brno.–.

. www.stavebniveletrhybrno.cz
l	Bulcontrola – 39.. veletrh. řídicí,. měřicí.

a. automatizační. techniky,. Expoenergy 
2010 – 17.. veletrh. produktů. pro. výrobu.
energie,. vytápění,. klimatizaci,. distribuci.
ropy.a.plynu.a.elektrické.instalace,.Water 
Sofia 2010 – 4..výstava.vodárenství,.čiš-
tění. odpadních. vod,. kontroly. znečištění.
a.ochrany.životního.prostředí

. 13.–16..4..2010,.Sofia,.Bulharsko.–.

. www.bulgarreklama.com

Konference

l	EMV 2010. –. mezinárodní. konference.
o.elektromagnetické.kompatibilitě

. 9.–11..3..2010,.Stuttgart,.SRN.–.

. http://mesago.de
l	Facility Management 2010.–.konference.

o.řízení.podpůrných.podnikových.procesů
. 9.–11..3..2010,.Frankfurt.nad.Mohanem,.

SRN.–.http://mesago.de
l	CSMR 2010.–.14th.European.Conferen-

ce.on.Software.Maintenance.and.Reeng-
ineering,

. 15.–18.. 3.. 2010,. Madrid,. Španělsko. –.
www.sait.escet.urjc.es/csmr2010

l	Simutools 2010 –.3rd.International.ICST.
Conference.on.Simulation.Tools.and.Tech-
niques

. 15.–19.. 3.. 2010,. Malaga,. Španělsko. –.
www.simutools.org

l	Měřicí technika pro kontrolu jakosti.–.
19..mezinárodní.seminář.s.výstavou.

. 23.–24..3..2010,.Plzeň.–.

. www.csvts.cz/cms
l	RFID Future –.odborná.konference.o.tech-

nice.RFID
. 23..3..2010,.Praha.–.www.stech.cz
l	Smart Systems Integration 2010 – 3..ev-

ropská.konference.o.integraci.miniaturních.
systémů.(MEMS,.MOEMS,.IC.a.elektro-
nických.komponent)

. 23.–24..3..2010,.Como,.Itálie.–.

. www.smartsystemsintegration.com
l	Enterprise Asset Management.–.odbor-

ná.konference.o.správě.majetku
. 30..3..2010,.Kongresové.centrum.v.Brně.–.

www.adam-ova.cz
l	CMTEE 2010.–.IFAC.Conference.on.Con-

trol. Methodologies. and.Technology. for.
Energy.Efficiency

. 29.–31..3..2010,.Vilamoura,.Portugalsko.–.
www.cmtee.org

l	ICST 2010.–.3rd.International.Conference.
on.Software.Testing,.Verification.and.Vali-
dation.

. 6.–10..4..2010,.Paříž,.Francie.–.

. http://vps.it-sudparis.eu/icst2010/
l	Inteligentní budovy –.odborná.konference
. 14..4..2009,.Praha,.PVA.Letňany.–.
. www.stech.cz
l	DDECS 2010.–13th.International.Symposi-

um.on.Design.and.Diagnostics.of.Electro-
nic.Circuits.and.Systems.

	 14.–16..4..2010,.Vídeň,.Rakousko.–.
. http://ddecs2010.ecs.tuwien.ac.at

Uzávěrky

l	1..4..2010.–.Eurosim 2010.–.7th.Eurosim.
Congress.on.Modelling.and.Simulation

. 5.–9.. 9.. 2010,. Hotel. Diplomat,. Praha. –.
www.eurosim2010.org

l	11..4..2010.–.ISD 2010.–.19th.Internati-
onal.Conference.on.Information.Systems.
Development

. 25.–27..8..2010,.Praha.–.

. www.ksi.mff.cuni.cz/isd2010/
l	15..4..2010.–.VECIMS 2010.–.Internati-

onal.Conference.on.Virtual.Environments,.
Human-Computer.Interfaces.and.Measu-
rement.Systems

l	6.–8..9..2010,.Taranto,.Itálie.–.
. http://vecims.ieee-ims.org
l	30.. 4.. 2010. –. PDES 2010 –. 10th. IFAC.

workshop.on.Programmable.Devices.and.
Embedded.Systems

. 6.–8..10..2010,.Pszczyna,.Polsko.–.

. http://pdes.polsl.pl


