
57AUTOMA  6/2012

veletrhy a konference

Ve dnech 22. až 25. května se v Mnicho-
vě konal veletrh robotiky, automatizace a me-
chatroniky Automatica 2012. Jak uvádí zá-
věrečná zpráva, zúčastnilo se jej 31 000 ná -
vštěvníků z více než 100 zemí světa. Norbert 
Bargmann, výkonný ředitel po-
řádající společnosti Messe 
München International, řekl: 
„Vystavovatelé a návštěvníci 
potvrdili, že Automatica byla 
lepší než kdy dříve. Její význam 
výrazně vzrostl.“ A s tímto pro-
hlášením nelze než souhlasit. 
Veletrh zároveň ukázal pozitivní 
vývoj a dobrou náladu na trhu – 
v robotice a automatizaci stroj-
ní výroby není po žádné krizi 
ani památky.

Platí to i pro Českou repub-
liku a Slovensko. Na počtu na-
šich vystavovatelů to sice znát 
nebylo – zúčastnila se jen jed-
na česká firma (Blumenbecker) 
a jedna slovenská (Spinea), ale v počtu ná-
vštěvníků byli Češi na čtvrtém místě (první 
bylo domácí Německo, za ním Rakousko, 
dále Itálie, Česká republika, Švýcarsko, Tu-
recko, Francie, Polsko a Rusko). Vystavova-

Automatica 2012 – sebevědomý veletrh 
pro silný obor

telé na to byli připraveni, takže ve stáncích 
mnoha vystavovatelů byli přítomni pracov-
níci jejich českých zastoupení nebo distri-
butorů. Trend zvát zákazníky raději na pres-
tižní zahraniční akce než účastnit se lokál-

ních veletrhů k nelibosti českých veletržních 
správ sílí. Proč tomu tak je? Podle nezávislé 
společnosti, která prováděla průzkum mezi 
návštěvníky veletrhu, je oceňována zvláště 
komplexnost nabídky. Na veletrhu skutečně 

nechyběl žádný z významných subjektů, kte-
ré v daném oboru v Evropě působí, a o dů-
ležitosti veletrhu svědčí také skutečnost, že 
mnohé firmy uvádějí své produkty ve svě-
tové premiéře právě na veletrhu Automatica 
v Mnichově. Většina návštěvníků, 95 %, po-
važuje veletrh za přední akci v oboru – a na 
takové akci je škoda chybět. 

A ještě pohled ze strany vystavovatelů. 
Stejně jako návštěvníci, i mnozí vystavova-
telé přijeli ze zahraničí – po domácím Ně-
mecku následovali vystavovatelé z Itálie, 
Švýcarska, Rakouska, USA a Francie. Také 
oni byli s veletrhem z velké části spokoje-
ni: oceňovali počet návštěvníků, ale také je-
jich odbornou kvalitu. Celkem 94 % vysta-
vovatelů je rozhodnuto svou účast na vele-
trhu příště zopakovat.

Příští veletrh Automatica se bude konat 
v roce 2014 a jeho zdůrazněné téma bude ser-
visní robotika. Cílem je předvést nejen pokro-
ky ve výzkumu a vývoji, ale také komerční 
využití servisních robotů.

Článek shrnující názory českých zástup-
ců, kteří se veletrhu zúčastnili, bude zveřej-
něn v některém z příštích vydání časopisu 
Automa. 

(Bk)

Obr. 1. Veletrh Automatica se těšil nebývalému zájmu vy-
stavovatelů i návštěvníků
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y   Veletrh EuroBLECH 2012
Vedoucí světový odborný veletrh techni-

ky a procesů pro zpracování plechu Euro-
BLECH je odborníky považován za vý-
znamný ukazatel technických i ekonomic-
kých trendů v oboru. Koná se každý sudý 
rok. Jeho 22. ročník – EuroBLECH 2012 – 
se uskuteční na výstavišti v Hannoveru 
23. až 27. října 2012. Pod heslem Zodpo-
vědnost za budoucnost budou hlavními té-
maty letošního veletrhu EuroBLECH pře-
devším výkonná technika, výrobní postupy 
šetrné k životnímu prostředí a odpovědné 
využívání materiálů. Nomenklatura veletrhu 
zahrnuje celý technologický řetězec zpra-
cování plechu – prefabrikáty, subdodávky, 
manipulaci, separaci, tvarování, zpracová-
ní pružných plechů, spojování, svařování, 
zpracování hybridních struktur, povrchovou 
úpravu, nástroje, řídicí a regulační techni-
ku, systémy CAD/CAM, řízení jakosti a vý-
zkum a vývoj.

Koncem května, pět měsíců před začát-
kem veletrhu EuroBLECH 2012, již má  
1 340 vystavovatelů z 37 zemí rezervová-

no celkem více než 84 000 m2 čisté výstav-
ní plochy. V porovnání se stejným obdobím 
předloni jde o nárůst plochy o téměř 6 %, při-
čemž veletrh EuroBLECH 2010 hostil cel-
kem 1 455 vy stavovatelů z 38 zemí na čisté 
výstavní ploše 78 600 m2 a 61 500 odborných 
návštěvníků z 98 zemí. Růst zájmu o veletrh 
EuroBLECH je podle pořadatele, veletržní 
společnosti Mack Brooks Exhibitions (www.
mackbrooks.co.uk), dán jednak patrným ur-
čitým ekonomickým oživením v průmyslu 
a jednak obecnými trendy ovlivňujícími i od-
větví zpracování plechu, jako je ekologický 
přístup, hospodárné využívání zdrojů včet-
ně energie a zaměření na mobilní struktury. 
Vedle velkého podílu živých ukázek exponátů 
bude mít veletrh EuroBLECH i letos výrazně 
mezinárodní charakter, neboť téměř 48 % do-
sud přihlášených vystavovatelů je ze zahrani-
čí, zejména z Itálie, Turecka, Číny, Švýcar-
ska, Nizozemí, Španělska atd. Z České repub-
liky se veletrhu EuroBlech 2012 zúčast ní osm 
vystavujících firem.

Podrobné informace o veletrhu Euro-
BLECH 2012 lze najít na adrese www.euro-
blech.de, kde si lze také vyžádat brožuru s in-

formacemi pro návštěvníky či zasílání měsíč-
ního elektronického zpravodaje EuroBLECH 
bulletin zdarma. (sk)

  Společnosti RS Components 
a Renesas Electronics Europe 
podepsaly smlouvu o distribuci

Společnosti RS Components a Renesas 
Electronics Europe podepsaly dohodu o spo-
lečné distribuci produktů. Podle této dohody, 
která vstoupila v platnost 1. dubna 2012, bude 
společnost RS Components nabízet evrop-
ským zákazníkům on-line vzorky nově uvá-
děných mikroprocesorů Renesas a poskytovat 
k nim datové listy, popisy ukázkových příkla-
dů a příručky pro použití. Vzorky budou do-
dávány do 24 hodin.

Kromě možnosti nakoupit vzorky bude 
společnost RS Components v pozdější fázi 
nabízet také všechny součástky ze sortimen-
tu firmy Renesas, který zahrnuje mikropro-
cesory, integrované systémy SoC (System on 
Chip), analogové součástky a napájecí zdroje.
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