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veletrhy a konference

JOB Fair
V pavilonu A2 ve čtvrtek 17. září budou 

mít studenti a absolventi technických škol 
možnost informovat se o pracovních příleži-
tostech, které nabízejí firmy ve strojírenství, 
elektrotechnice, energetice, automobilovém 
průmyslu a dalších příbuzných oborech. Více 
na www.jobfairmsv.cz.

Soutěž mladých strojařů v programování 
obráběcích strojů CNC

V tradiční soutěži pořádané Svazem 
strojírenské technologie v pavilonu A1 
se utkají žáci středních technických škol 
a učilišť v programování CNC. Mohou si 
vybrat ze tří řídicích systémů pro obráběcí 
stroje: Heidenhain, Siemens, Fanuc.

Stánek časopisu Automa – F 105

Do stánku časopisu Automa jsou zváni 
zájemci o automatizační techniku – mohou 
si zde pohlédnout a odnést tištěná vydání 
tohoto i předchozího ročníku a zajistit si 
předplatné časopisu s veletržní slevou. Čte-
náři se tu mohou setkat s členy redakce. Ve 
stánku jsou vítáni inzerenti, kteří zde mají 

Obr. 2. Stánek časopisu Automa

ři a odborníci se mohou ve stánku poradit 
o námětech na články či sdělit připomínky 
k zaměření časopisu Automa.

(ev)

příležitost seznámit se s tématy časopisu na 
tento a také na příští rok, rezervovat si inze-
ráty na obálkách časopisu, konzultovat své 
představy a připomínky k časopisu. Auto-

Časopis Automa je mediálním partnerem 
konference Vize v automatizaci, která se bude 
konat na Výstavišti v Brně dne 15. září od 
14 h v rámci doprovodného programu MSV 
2015. Konferenci pod záštitou Českomorav-
ské elektrotechnické asociace, společnos-
ti Veletrhy Brno a Vysokého učení technic-
kého v Brně pořádá nakladatelství Sdělova-
cí technika. 

Podtitul letošního ročníku, již třinácté-
ho, je Fenomén Industry 4.0 – hrozba, nebo 
výzva?

Industrie 4.0 je projekt vyhlášený němec-
kou vládou na podporu uplatnění nových me-
tod řízení v německém průmyslu, založených 
na koncepci kyber-fyzických systémů (CPS). 
Cílem je zlepšit konkurenceschopnost ně-
meckých firem na celosvětovém trhu zvýše-

Konference Vize v automatizaci
ním efektivity nejen v rámci samotných vý-
robních podniků, ale i v rámci celých doda-
vatelských řetězců. 

Ve světě existuje množství podobných 
koncepcí, vznikajících ovšem nikoliv z po-
pudu a s podporou vlád, ale z iniciativy 
průmyslových firem a dodavatelů automa-
tizační a informační techniky a na základě 
jejich potřeb a požadavků. Je to např. prů-
myslový internet věcí IIoT, koncept podpo-
rovaný sdružením Industrial Internet Con-
sortium (založeným v roce 2014 firmami 
AT&T, Cisco, General Electric, IBM a In-
tel), nebo globální firemní koncepce jako 
Digital Enterprise firmy Siemens či Co-
nnected Industry firmy Rockwell Automa-
tion. Je tedy zřejmé, že doba je opravdu 
zralá na změnu.

Jako vše nové, i koncepce kyber-fyzických 
systémů a průmyslového internetu věcí vyvo-
lává pocit ohrožení. Proto otázka v podtitulu 
konference, jejíž hlavní součástí bude kulatý 
stůl, kde budou odborníci diskutovat o hroz-
bách a výzvách spojených s Industrie 4.0, ať je 
chápána jako projekt německé vlády, nebo jako 
obecný koncept IIoT (potom je často používán 
anglický překlad Industry 4.0). Kromě mnoha 
zatím nevyřešených technických problémů jsou 
s novou koncepcí a s projektem její podpory 
spojeny i četné ekonomické a politické výzvy.

Konference Vize v automatizaci se koná 
v sále P1 brněnského výstaviště, registro-
vat se lze na webové stránce www.stech.cz/
konference/archiv/2015/vize-v-automatizaci.
aspx, konferenční poplatek je 500 Kč.
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Eulog 2015

Třetí ročník logistické konference Eulog 
2015 se bude konat 16. září 2015 v rámci ve-
letrhu Transport a logistika v pavilonu A2 na 
brněnském výstavišti souběžně s Mezinárod-
ním strojírenským veletrhem 2015 v Brně.

Tématem letošní konference je Distribuč-
ní proces – aneb od výrobce k zákazníkovi. 

Na rozdíl od minulého ročníku bude konfe-
rence pouze jednodenní, přičemž bude roz-
dělena do dopoledního bloku a odpoledního 
bloku. Každý z nich bude vyplněn přednáš-
kami o výrobě, balení, informační technice 
v logistice, skladování a manipulaci a přepra-
vě. Každý blok však nabídne jiné, konkrétně 
zaměřené přednášky. Cílem letošního roční-
ku je představit logistiku v praxi. Posluchači 
se tedy mohou těšit hlavně na případové stu-

die. Informace o programu jsou uvedeny na 
www.logisticka-konference.cz.

Druhý ročník logistické konference Eulog 
se konal v roce 2013 v rámci veletrhu Euro-
trans na brněnském výstavišti v pavilonu G2. 
Na dvoudenní konferenci byly uvedeny před-
nášky na téma logistický audit v autoservi-
sech, alternativní paliva a palivové systémy, 
optimalizace procesů v servisním středisku, 
inteligentní sklady apod. (ev)


