
61AUTOMA  10/2010

veletrhy a konference

prezentovat komponenty a umělé končetiny, 
které umožní pacientům přirozený pohyb.

Pro přednášky a diskuse o elektronice 
ve zdravotnictví bude na veletrhu uspořádá-
no Electronica Forum 2010.

Úplná nabídka a světový charakter 
veletrhu

I předchozí ročník veletrhu electronica 
2008 si zachoval dobrou návštěvnosti i po-
čet vystavovatelů, a tím pozitivně zapůso-
bil na obor elektroniky. Vystavovalo zde 
2 800 firem, z toho 58 % z jiných zemí než 
Německo. Veletrh si prohlédlo přibližně 
73 000 registrovaných odborných návštěv-

níků. Oproti minulým ročníkům vzrostl po-
čet návštěvníků ze střední a východní Ev-
ropy a z Tchaj-wanu, Brazílie, Jižní Afriky 
a Ruska. Návštěvníci na veletrhu oceňují 
především přítomnost předních výrobců, 
úplnost nabídky a velký počet zahraničních 
vystavovatelů.

Čeští vystavovatelé na veletrhu 
electronica

Koncem června bylo na veletrh electro-
nica 2010 přihlášeno dvacet českých vysta-
vovatelů. Veletrh je zařazen do seznamu za-
hraničních výstav s podporou české účasti 
z prostředků Ministerstva průmyslu a ob-

chodu ČR. České firmy mohou získat podpo-
ru až 120 000 korun na přímé výdaje spoje-
né s vystavováním. Cílem projektu je posílit 
konkurenceschopnost českých průmyslových 
firem na zahraničních trzích. Další informa-
ce o podpoře jsou na stránkách Hospodářské 
komory ČR (www.komora.cz/veletrhy), kte-
rá je realizátorem tohoto projektu.

Závěr

Veletržní správu Messe München zastupuje 
v ČR a SR společnost Expo-Consult+Service, 
která organizuje zájezdy na veletrh a zajišťuje 
předprodej vstupenek a ubytování.
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Již za několik týdnů otevře své brány ve-
letrh SPS/IPC/Drives 2010; bude se konat 23. 
až 25. listopadu 2010 v Norimberku (SRN). 
Zájem o veletrh odráží oživení německého 
průmyslu – prodaná výstavní plocha v jede-
nácti veletržních halách již přesáhla loňský 
úspěšný ročník a očekává se 
téměř 1 200 vystavovatelů, 
včetně všech klíčových vý-
robců na trhu. Veletrh při-
tom odolává občasným sna-
hám o umělé rozšíření no-
menklatury nebo spojení 
s jinými veletrhy, a zůstává 
tak díky důslednému oboro-
vému zaměření na automa-
tizaci a pohony velmi atrak-
tivní zejména pro odbor-
né návštěvníky, a to nejen 
z Německa. V loňské roce 
prošlo turnikety 48 595 ná-
vštěvníků.

Současně s veletrhem se 
koná také odborná konfe-
rence věnovaná automati-
zaci strojní výroby, komu-
nikačním systémům v prů-
myslu a pohonům. Poprvé 
se zde budou udělovat oce-
nění pro mladé inženýry. Budou to dvě ceny, 
jedna v oboru automatizace, druhá v obo-
ru pohonů.

Návštěvu veletrhu by si měl naplánovat 
každý, kdo se chce seznámit s nejnovějšími 
trendy v oboru automatizace strojní výroby 
a pohonů. Najde zde vše od snímačů, spína-
čů, pohonů a měničů frekvence, přes vstupně-
-výstupní moduly, programovatelné automaty, 

Veletrh SPS/IPC/Drives 2010 odráží oživení 
průmyslové výroby

komunikační techniku a průmyslové počítače 
až po systémy SCADA a HMI. Vystavovatelé 
představí jednotlivé komponenty, ale i ucele-
né systémy a referenční aplikace. Letos bu-
dou zdůrazněná témata veletrhu energetická 
efektivnost, identifikace v průmyslu a bez-

pečnost a zabezpečení průmyslové výroby. 
Návštěvníky jistě upoutají i společné stán-
ky Open source meets industry a AMA Cen-
ter for Sensor, Measuring and Testing Tech-
nologies. Otevírací doba v úterý a ve středu 
zůstala prodloužena od devíti ráno do sedmi 
hodin večer; ve čtvrtek veletrh končí v pět 
odpoledne. Pro vystavovatele je prodloužená 
otevírací doba sice náročná, ale umožňuje jim 

celou dobu na veletrhu využít velmi intenziv-
ně. Nejsou zde „hluché dny“, kdy po areálu 
bloudí jen pár zájemců. Také návštěvníkům 
umožňuje prodloužená otevírací doba efektiv-
ně naplánovat pobyt na veletrhu a dává jim 
jistotu, že ani ti poslední z nich, kteří přijdou 

ve čtvrtek odpoledne, nepotka-
jí ve stáncích už jen montážní 
čety likvidující expozice.

Pro české návštěvníky je 
veletrh SPS/IPC/Drives lákavý 
tím, že jde o premiérový vele-
trh, kde firmy uvádějí na trh své 
novinky, a přitom je dobře do-
pravně dostupný, ať už automo-
bilem, vlakem nebo autobusem. 
Zvláště návštěvníci ze západní 
poloviny Čech mohou návště-
vu veletrhu pohodlně stihnout 
v průběhu jednoho dne. Ti ze 
vzdálenějších oblastí mohou 
večer navštívit historické cen-
trum města s příjemnou atmo-
sférou nebo návštěvu Německa 
využít k prvním předvánočním 
nákupům.

V příštím čísle časopisu Au-
toma přineseme souhrnný člá-
nek s prezentacemi některých 

vystavovatelů, kteří jsou známi i českým od-
borníkům. Kromě toho, že se téměř všude 
kromě němčiny lze domluvit i anglicky, je 
možné v některých stáncích narazit i na čes-
ky hovořící personál.

Bližší informace o návštěvě veletrhu, do-
pravě a registraci návštěvníků najdou zájem-
ci na www.mesago.com/sps.
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Obr. 1. Živá diskuse ve stánku


