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Poprvé pod jednou národní střechou

Podpora digitalizace a inovací jsou prioritami Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Jejich naplnění se děje v rámci nových strategických doku-
mentů – zejména Inovační strategii 2019–2030 nebo strategie Digitální 
Česko. Mnoho opatření se už uvádí do praxe, například zpřehlednění 
systému daňových odpočtů na výzkum a vývoj, nový systém investič-
ních pobídek mířících na podporu i menších firem a projektů s vy-
sokou přidanou hodnotou či zcela nový program TREND zaměřený 
na podporu projektů vývoje v oblasti nejprogresivnějších technologií.

Předpokladem úspěšného naplnění vize České republiky jako 
inovačního lídra je rozvoj vzdělávacího systému, třeba v oblasti tech-
nického vzdělávání. I proto MPO intenzivně spolupracuje s vysokými 
školami. S ČVUT v Praze jsme vyhlásili studentskou soutěž o nejlepší 
návrh 3D tištěné sochy z recyklovaného PET materiálu. Tématem 
byla „Digitální továrna“, která je spolu s Průmyslem 4.0 mottem letoš-
ního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 

Soutěž vyhrál koncept Kaleidoscope od studentky Technické uni-
verzity v Turecku Ekin Ünlü, zaujal tvarem a interaktivitou. Vítěznou 
práci nyní představujeme v České národní expozici na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu. Vznikl také časosběrný dokument, který 
zachycuje dosavadní „život“ 3D Kaleidoscopu. 3D socha bude vydra-
žena a výtěžek půjde na rozjezd studentského start-upu. Aukce se 
uskuteční během slavnostního galavečera na Hvězdárně Brno.

I touto akcí přispíváme k plnění cílů koncepce „Digitální ekonomi-
ka a společnost“ a pilíře „Chytrý marketing“, který je součástí Inovační 
strategie 2019–2030. Chceme dokázat, že Česká republika je zemí 
pro budoucnost, The Country For The Future. Pod touto národní 
identitou se na MSV uskuteční celá Česká národní expozice. Poprvé 
pod jednou národní střechou nabídne služby firmám třináct státních 
organizací, které podporují tuzemský byznys. Věřím, že si tuto jedineč-
nou akci nenecháte ujít.  

Petr Očko
náměstek pro digitalizaci a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu
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sPEcIáL sTROjíREnský PRůmysL

Třeba menší rodinné firmy začínají být 
velkým tahounem regionů, včetně toho, že 
jsou nositeli nejpokročilejších technologií. 
Vítězi budou obecně ti, kdo dokážou odhad-
nout budoucí stav, o tom ostatně podnikání 
je. Všichni, kdo vytvořili velká podniková 
impéria, nebo také menší úspěšné firmy, je 
postavili na tom, že měli správný odhad. 

Jak velké je riziko nárůstu nezaměstna-
nosti? 
Technologie podle průzkumu, který loni  
zveřejnil úřad vlády, budou během pěti let 

v 11 procentech povolání schopny nahradit 
víc než 50 současných dovedností. V horizon-
tu 30 let to potká více než 50 procent doved-
ností v naprosté většině aktuálních profesí. 
Zcela jistě ale existují oblasti, kde bude člověk 
nenahraditelný, například kreativní průmy-
sl. Nebo tam, kde jde o péči. Na změny se 
musíme včas připravit, budou mít dopady 
na profesní strukturu. 

Součástí každého veletrhu je doprovodný 
program odborných konferencí, seminářů 
a workshopů. Jaký program připravilo MPO 
v tomto směru pro letošek? 
Program je velmi bohatý. Kromě tradičních 
bilaterálních jednání v něm nemohou chybět 
aktivity, které souvisí se zmiňovaným Prů-
myslem 4.0, start-upy, výzkumem, vývojem, 
inovacemi, umělou inteligencí a jiné. 

Jaké bude vaše osobní zapojení a program 
na veletrhu? 
MSV zahájím spolu s panem premiérem Ba-
bišem v České národní expozici. Potom se po-
díváme na jiné projekty a zavítáme na Sněm 
Svazu průmyslu a dopravy. Čeká mě pracovní 

snídaně s představiteli ruských regionů, kon-
ference ke start-upům a inovacím, seminář 
k Průmyslu 4.0, vyhlášení 4. ročníku soutěže 
Přeměna odpadů na zdroje, Fórum průmyslu 
a vysokých škol, akce o energetice v sou-
vislosti s exportem, konzultace s firmami 
a další. A rovněž aukce naší Digitální továrny, 
čili 3D sochy  z recyklovaného PET materi-
álu nazvané Kaleidoscope. Výtěžek půjde 
na studentský start-up Cirkulární ekonomi-
ka v praxi.   

Jak se díváte na existenci fyzických 
veletrhů v dnešní internetové a digitální 
éře? Jsou stále nezastupitelné jako MSV 
v Brně? 
Mají a vždy budou mít své místo. Osobní 
kontakt s lidmi je nenahraditelný. Přináší 
emoce, možnost osobně vnímat vůně, never-
bální komunikaci, detailně si vše prohléd-
nout a sáhnout na to, co vás zaujme. Jde 
o naprosto nenahraditelnou kvalitu interakce 
a zážitku.  

Jaké jsou vaše ministerské priority do kon-
ce roku 2019?
Patří mezi ně snižování administrativní zátě-
že, proto jsme mimo jiné představili živnos-
tenský balíček. Musíme řešit energetický mix 
nejen v souvislosti s útlumem uhlí, nedávno 
jsem informoval o jízdním řádu výstavby 
nových jaderných zdrojů. Masivně investuje-
me do výzkumu a vývoje, uvádíme do života 
Inovační strategii. Národní hospodářská 
strategie, klíč k naší ekonomické prosperitě, 
bude hotová do konce roku 2019. n

Budujeme sebevědomý stát 
se znalostní ekonomikou
Výzkum, vývoj a praxe mají k sobě čím dál tím blíž, světová konkurence nás navíc nutí zavádět 
všechny inovace daleko rychleji do reality. Toto ukážeme právě v Brně, předpokládá ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
je nejvýznamnější průmyslový veletrh 
ve střední Evropě, s každoroční účastí více 
než 1600 vystavovatelů a 80 tisíc příchozích. 
Ze zahraničí přijíždí přes 50 procent vystavo-
vatelů a 10 procent návštěvníků. O jak důle-
žitou akci jde v kontextu celé agendy MPO? 
Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je 
každoročně stěžejní veletržní akcí českého 
průmyslu. Na letošním ročníku najdou lidé 
historicky poprvé na jednom místě služby 
hned třinácti státních institucí, které pod-
porují tuzemský byznys. V České národní 
expozici, která bude středobodem pavilonu Z, 
se pod značkou Czech Republic: The Country 
For The Future se představí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahranič-
ních věcí, Ministerstvo obrany, Agentura pro 
podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTra-
de, Česká exportní banka, Česká rozvojová 
agentura, Českomoravská záruční a rozvo-
jová banka, Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, Technologická agentura ČR, úřad 
průmyslového vlastnictví a Strojírenský 
zkušební ústav.

Hlavním letošním tématem MSV je Průmysl 
4.0 a digitalizace výroby. Vytlačuje nebo 
zastiňuje tato nová, inovativní agenda tra-
diční obory a jejich zaměření? 
Nevytlačuje. Doplňuje je, posouvá jinam. Moji 
rodiče se na digitální svět včetně Průmyslu 
4.0 dívají úplně jinak než já. A moje děti, které 
s počítačem vyrůstaly, jsou rovněž někde 
úplně jinde. Nezávisle na věku je zcela zásadní 
vycházet technologickému pokroku vstříc, 
podporovat vědu a výzkum a vychovávat 
technicky zdatnou společnost. Proto mám 
radost z předmětu „technika”, který zavádíme 
na základních školách, legislativní úpravě 
duálního vzdělávání či mistrovských zkoušek.      

Jak si vede Česká republika v Průmyslu 4.0 
a digitalizaci v porovnání se zeměmi EU?
Málokterá země disponuje takovým množ-
stvím schopných lidí jako my. Je třeba dát 
to světu vědět, což také děláme. Kybernetika 
a automatizace vše zrychluje a mění dosa-
vadní postupy a zvyky. Zcela nové výzvy pro 
průmysl, ale i celou ekonomiku a společnost, 
přináší navíc umělá inteligence. Výzkum, 
vývoj a praxe mají k sobě čím dál blíže, navíc 
světová konkurence nás nutí daleko rychleji 
zavádět všechny inovace do reality. Toto 
ukážeme právě v Brně.

Jaká je role MPO v tomto procesu a jaké 
jsou možnosti resortu při naplňování cílů 
Průmyslu 4.0?
Zásadní je vládou schválený program finanč-
ní podpory The Country for the Future, který 
se týká období 2020–2027. Mimo jiné umožní 
vznik a další rozvoj center pro digitální ino-
vace. Také podporujeme start-upy, spin-off 
prostředí a zavádění podnikových inovací. 
Předpokládané celkové výdaje činí 9,1 miliar-
dy korun, z toho 6,1 miliardy jde ze státního 
rozpočtu. Připravili jsme rovněž novelu 
zákona o investičních pobídkách. Od letoš-
ního září cílí na projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, tedy na ty, které jsou spojené 
s výzkumem a vývojem. Chystáme soutěž 
na zapojení měst do soutěže o testování 5G 
technologií, před koncem roku chceme znát 
vítěze. V listopadu vyhlásíme výzvu na pod-
poru zavádění inovací v malých a středních 
podnicích z programu The Country for the 
Future. A připravujeme ještě mnoho dalšího.

Kam byste chtěli republiku v Průmyslu 4.0 
a digitalizaci dostat? 
Naší ambicí je být v roce 2030 vysoce výsled-
kově orientovanou ekonomikou založenou 

na ziskovosti a chytrých řešeních ať už 
v oblasti průmyslu, energetiky nebo obchodu. 
Chceme tu mít finální produkci, chceme být 
nezávislí. Celé je to o investicích do inovací, pro-
to je základem Inovační strategie – a proto tak 
masivní podpora vědy. Budujeme sebevědomý 
stát, a ten musí být založen na znalostech.

O jak dlouhý proces zhruba půjde? Existují 
už podrobné strategie?
Začali jsme připravovat Národní hospodář-
skou strategii. Dvacet let nebyla. Základem 
bude zmíněná Inovační strategie. Až bude 
hotová hospodářská strategie, vyplynou 
z toho nutné investice do infrastruktury, 
školství, inovací, sociálních aspektů a tak 
dále. Půjde o peníze ze státního rozpočtu, 
z evropských fondů, stejně jako z Národního 
rozvojového fondu. Ten bude řešen přes stát-
ní ČMZRB, zapojily se čtyři největší tuzemské 
banky a další zájemci se hlásí.   

Když to dobře půjde, co se změní v praxi pro 
firmy?
úspěšné firmy myslí dopředu a strategicky 
plánují. Takových podnikatelů je u nás velké 
množství, a zdaleka nejde jen o korporace. 

Masivně investujeme do 
výzkumu a vývoje, uvádíme 
do života Inovační strategii. 
Národní hospodářská strategie, 
která chyběla 20 let, bude 
hotová do konce roku 2019.

karel Havlíček 
Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále 
PIBS při Manchester Metropolitan Universi-
ty, doktorské studium dokončil na podni-
kohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde 
se rovněž na fakultě financí a účetnictví 
habilitoval na docenta.

Od přelomu milénia hájil zájmy pod-
nikatelů, a to zejména v pozici předsedy 
představenstva Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR. Jako 
spoluvlastník a generální ředitel skupiny 
SINDAT vybudoval v uplynulých dvaceti le-
tech z této firmy respektovaného investora 
v oblastech malého a středního průmyslu 
a nových technologií.

Od roku 2014 je členem Rady vlády pro 
výzkum, vývoj a inovace a od roku 2018 je 
jejím místopředsedou.

V dubnu 2019 byl předsedou vlády 
navržen na pozici místopředsedy vlády pro 
hospodářství a současně na post ministra 
průmyslu a obchodu. Do obou funkcí byl 
jmenován prezidentem republiky 30. dubna 
2019. Ke stejnému datu se vzdal všech sta-
tutárních a vlastnických pozic v podnikatel-
ské sféře a opustil vedení Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR.

Hovoří anglicky, německy, rusky, špa-
nělsky, částečně francouzsky a čínsky. Je 
ženatý a má tři děti.

Při dozimetrické kontrole. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček po návštěvě reaktorové-
ho sálu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
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Zahraniční obchod se opět 
blíží ke čtyřem bilionům
V českém exportu se stále více prosazují výrobci specializovaných produktů, spojených 
s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Bodují přístroje pro použií v medicíně a letectví.

Zahraniční obchod České republiky se 
v posledních letech veze na vlně úspěchu. 
Vývoz v posledních dvou letech překročil 

hranici čtyř bilionů korun a podle dostupných 
dat to vypadá, že se mu to podaří také letos. Do-
vozy rostou vlivem vyšší spotřeby domácností.

Dominantou ve struktuře zahraničního 
obchodu jsou stroje a přepravní zařízení, 
které si meziročně upevňují své postavení. 
Sahají po 59 procentech podílu v oblasti vý-
vozu a 47 procentech podílu v oblasti dovozu. 
Za sedm měsíců letošního roku dosáhly 
vývozy přírůstku 7,5 procenta, což znamená 
nárůst o 108 milionů korun. O 74,2 milionů 
korun si polepšila celková bilance zahranič-
ního obchodu České republiky.

Už nyní se v českém exportu prosazují 
výrobci specializovaných produktů, spojených 
s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Jde 
například o přístroje a zařízení, které nacháze-
jí uplatnění v lékařství a veterinární medicíně. 
Vývoz elektrodiagnostických přístrojů mezi 
lety 2015 a 2018 vzrostl o 71,6 procenta. Uplat-
nění nacházejí tyto přístroje po celém světě. 
Do Číny se vyváží téměř 12 procent, více než  
10 procent směřuje do Švýcarska a další při-
bližně desetina na vyspělý německý trh. 

Dalším inovativním odvětvím je obor leta-
del a souvisejících zařízení. Tato branže zvýšila 
v letech 2015 až 2018 export o více než 39,3 pro-
centa. Hlavními vývozními destinacemi jsou 
Francie (31,1 %) a Ruská federace (13,3 %). n

ZBOžOVá sTRukTuRA ZAHRAnIčníHO OBcHODu čEské REPuBLIky ZA 1-7/2019
Vývoz Dovoz Bilance

1-7/2018 1-7/2019 index 
19/18

1-7/2018 1-7/2019 index 
19/18

1-7/2018 1-7/2019

mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod ČR 2 506 560 100 2 646 378 100 105,6 2 274 288 100 2 399 963 100 102,9 232 272 306 415

v tom:

Potraviny a živá zvířata 75 896 3,0 79 470 3,0 104,7 99 626 4,4 106 418 4,5 106,8 -23 730 -26 947

Nápoje a tabák 18 813 0,8 19 986 0,8 106,2 16 552 0,7 17 944 0,8 108,4 2261 2042

Suroviny nepoživatelné, bez paliv 55 689 2,2 58 696 2,2 105,4 47 889 2,1 49 596 2,1 103,6 7800 9100

Minerální paliva, mazadla a příbuzné mat. 46 931 1,9 48 213 1,8 102,7 132 866 5,8 130 507 5,6 98,2 -85 935 -82 294

Živočišné a rostlinné oleje a tuky 4401 0,2 5097 0,2 115,8 3398 0,1 3680 0,2 108,3 1003 1417

Chemikálie 156 945 6,3 174 101 6,6 110,9 254 348 11,2 271 814 11,6 106,9 -97 403 -97 714

Tržní výrobky tříděné dle druhu a materiálu 388 336 15,5 390 747 14,8 100,6 387 429 17,0 383 899 16,4 99,1 908 6848

Stroje a přepravní zařízení 1 449 197 57,8 1 557 269 58,8 107,5 1 064 568 46,8 1 098 096 46,9 103,1 384 630 459 174

Různé průmyslové výrobky 303 934 12,1 304 780 11,5 100,3 260 929 11,5 268 653 11,5 130 43 005 36 126

Nespecifikováno 6417 0,3 8018 0,3 125 6683 0,3 9355 0,4 140 -266 -1337
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PODíL sTROjů A PřEPRAVníHO ZAříZEní ZA 1-7/2019
Název zboží Stat. hodnota  

(v tis. Kč, 2019)
Stat. hodnota  

(v tis. Kč, 2018)
Meziroční rozdíl  

(v %)
Podíl (v %)  

na celkovém exportu

Silniční vozidla 546 174 211 512 701 526 6,53 20,64

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 250 656 718 246 971 045 1,49 9,47

Kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování datt 199 969 555 182 386 333 9,64 7,56

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam  
a reprodukci zvuku

191 912 684 155 470 307 23,44 7,25

Stroje a zařízení všeobecné užívaná v průmyslu 186 850 696 179 132 060 4,31 7,06

Stroje  zařízení pro odvětví průmyslu 75 335 253 73 682 006 2,24 2,85

Stroje a zařízení k výrobě energie 66 369 287 63 378 456 4,72 2,51

Ostatní dopravní a přepravní prostředky 22 306 868 17 853 304 24,95 0,84

Kovozpracující stroje 17 694 224 17 622 424 0,41 0,67

Zdroj: 2x MPO

Testování prototypu. Letoun L-39 NG, inova-
tivní výrobek firmy Aero Vodochody.

Naším cílem je vytvářet prostředí, které bude stimulovat české firmy v rozvíjení 
jejich inovačního potenciálu a s ním spojených kompetencí, konkurenceschopnosti  
a schopnosti prosadit se na zahraničních trzích. Tím chceme zvyšovat jejich  
přidanou hodnotu a ekonomický zisk a podněcovat jejich globální ambice.  
Klíčové je vytvoření osy mezi stěžejními oblastmi, kterými jsou: 

•  Výzkum
•  Inovace 
•  Investice 
•  Infrastruktura 
•  Internacionalizace

Karel Havlíček
Ministr průmyslu a obchodu

Inovační strategie 
České republiky 2019—2030



Co přinesla porevoluční léta?
Přechod na tržní ekonomiku znamenal velký 
boom pro veletrhy. Trh se otevřel zahraničí, 
vznikaly nové firmy, všichni se chtěli na no-
vém trhu etablovat a prezentovat. „Devade-
sátky“ byly nejlepší veletržní léta. Vznikaly 
nové akce, některým se dobře daří stále – na-
příklad Amper, Techagro, některé ztratily své 
opodstatnění – jako Autosalony, Invex. 

Jakými změnami prošla společnost Veletr-
hy Brno, dříve BVV?
BVV spadlo bohužel do kuponové privatiza-
ce, třebaže typickým vlastníkem veletržní 
správy s výstavištěm v Evropě je veřejný 
sektor, město nebo kraj. Proběhl outsourcing 
a privatizace mnoha činností. BVV mělo 
počátkem devadesátých let přes tisíc zaměst-
nanců. Dnes 260. V minulých desetiletích 
proběhla podstatná modernizace výstaviště, 
čímž se brněnské výstaviště dostalo na ev-
ropský standard.
 
Jaké má společnost tržby a z čeho se tvoří?
Tržby se pohybují řádově okolo miliardy 
korun. Tvoří je organizace veletrhů, posky-
tování veletržních služeb, výstavba expozic, 
reklama, pronájem pavilonů a dalších nemo-
vitostí pro neveletržní akce jako kongresy, 
firemní nebo kulturní akce. Více než 30 pro-
cent našich tržeb představuje vývoz služeb 
do zahraničí, byť jde o poskytování služeb 
zahraničním subjektům v tuzemsku. 

Jak velké jsou investice, které jste v posled-
ních letech provedli? Které vás čekají?  
Areál výstaviště včetně informatiky potře-
buje ročně desítky milionů korun na velké 
či menší opravy a údržbu. Největší investicí 
byl pavilon P, největší multifunkční hala 
ve střední Evropě o rozsahu tří fotbalových 
hřišť. Pavilon E byl přebudován na kongreso-
vé prostory. Připravujeme výstavbu nového 
pavilonu D a jeho propojení s pavilonem C. 
Rekonstrukcí a zlepšením prochází pavilon 
B. Máme rozsáhlý fundus výstavářského za-
řízení, který si zaslouží novou skladovou halu 
pod jednou střechou. 

BVV organizuje během roku celou řadu vý-
stavních akcí, ale vraťme se opět k MSV. Se 
kterými pavilony je bytostně spojen a jaké 
jsou jeho současné výstavní prostory?

MSV zaplní všechny použitelné pavilony 
výstaviště. MSV dal popud vzniku prakticky 
všech pavilonů. Pavilon Z byl vystavěn pro 
první MSV. Je symbolem výstaviště stejně 
jako funkcionalistický pavilon A, který sym-
bolizuje vznik výstaviště. Dnes chtějí všichni 
vystavovat v moderních pavilonech P, F, V. 
Proto plánujeme už zmíněnou moderní halu 
D ve středu výstaviště. 

Jaké změny prodělávala vnitřní infrastruk-
tura? Například internetová připojení, mo-
bilní aplikace? 
Pavilony jsou náš hardware, v jejich útrobách 
jsou uloženy veškeré potřebné technologie. 
Včetně WiFi a pevné internetové infrastruk-
tury. Naši činnost jsme v posledním desetiletí 
zcela digitalizovali. Pro návštěvníky je určitě 
užitečná i mobilní aplikace, která umožňuje 
sjednat schůzky s vystavovateli nebo snímat 
QR kódy z exponátů, aby nemuseli tahat těž-
ké tašky papírových prospektů jako dříve.

Na MSV jsou vždy zastoupeny všechny 
klíčové oblasti strojírenského a elektro-
technického průmyslu. Letošní motto zní 
Průmysl 4.0 a digitální továrna. Jak se hledá 
rovnováha mezi „starým” a „novým”?

Symbolem MSV jsou stále ozubená kolečka, 
ta ve strojích budou nadále. Digitalizace 
průmyslu je budoucnost a veletrh musí uka-
zovat budoucnost. Takže na MSV přibývají 
k ozubeným kolečkům jedničky a nuly.  

Často se vede polemika, zda mají v éře in-
ternetu a různých komunikačních nástrojů 
stále ještě význam akce jako jsou fyzické 
veletrhy. Jaký je váš názor?
Veletrhům se celosvětově daří. Jde o „live 
marketing“, marketing naživo, kde důležitou 
roli hrají emoce, lidský kontakt, což je ne-
nahraditelné. Internet je komplementární 
médium. Když budu chtít provokovat, řeknu 
vám, že veletrhy jistě přežijí tištěná média.

Na co byste speciálně pozval návštěvníky 
letošního MSV? 
Návštěvník se může vydat po digitální stezce. 
Expozice vystavovatelů, kteří mají k digi-
talizaci průmyslu co říci, budou označeny, 
a mobilní aplikace je na stezku digitalizace 
navede. Návštěvníci tradičně oceňují expozici 
3D tisku, letos k ní přibude zvláštní expozice 
Digitální továrna 2.0 s praktickými ukázkami 
digitalizace průmyslu, které předvede Micro-
soft, ABB a další. n

Veletrh je marketing  
v přímém přenosu
Mezinárodní strojírenský veletrh byl důvodem pro stavbu prakticky všech pavilonů a všechny 
je zaplňuje. Všichni chtějí vystavovat v moderních pavilonech P, F, V, proto připravujeme další 
moderní halu D ve středu výstaviště, říká generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. 

Mezinárodní strojírenský veletrh se pyšní 
přídomkem „nejvýznamnější průmyslový 
veletrh ve střední Evropě” s každoroční 
účastí více než 1600 vystavovatelů a 80 tisíc 
návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 
procent vystavovatelů a desetina přícho-
zích. Odkdy mu patří tento primát?
Platí to posledních dvacet let. Od doby, kdy se 
z MSV vydělila zemědělská technika do Tech- 
agra a auta do Autosalonu. MSV se takto stal 
veletrhem průmyslových technologií, nikoli 
produktů strojírenství jako dříve. Správně by se 
měl jmenovat Mezinárodní průmyslový veletrh. 

Jaké byly historické milníky MSV? 
Začalo to národní Výstavou československého 
strojírenství 1955. V rámci RVHP bránila vzniku 
mezinárodního veletrhu NDR, a to z důvodu 

konkurence pro Lipský veletrh. První meziná-
rodní veletrh se konal až v září 1959. Byl to však 
veletrh všeobecný, byť s převahou produktů 
strojírenství. Počátkem 70. let se začaly některé 

obory vydělovat, protože nestačilo místo v pavi-
lonech. Dalším milníkem byl přechod na tržní 
ekonomiku, ke které veletrhy bytostně patří. 
Veletrh je koncentrovaný trh, obrázek trhu. 

jiří kuliš 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. 
V letech 1976–1992 pracoval na různých manažerských pozicích ve společnosti Brněnské 
veletrhy a výstavy. Před odchodem do diplomacie zastával v letech 1990–1992 pozici ob-
chodního ředitele. V letech 1992–2005 působil jako chargé d´affaires mise České republiky 
na Novém Zélandu, následně jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchod-
ně-ekonomický rada ČR v Japonsku a ve Washingtonu, USA. Od roku 2006 pracoval jako 
konzultant managementu Veletrhů Brno a.s. Od prosince 2009 zastává pozici generálního 
ředitele společnosti Veletrhy Brno, která je vedoucí veletržní správou v regionu střední 
Evropy. Mluví plynně německy, anglicky a rusky.

Naši činnost jsme v posledním 
desetiletí zcela digitalizovali.  
Pro návštěvníky je určitě 
užitečná mobilní aplikace, která 
umožňuje sjednat schůzky 
s vystavovateli nebo snímat QR 
kódy. Letos se může návštěvník 
vydat po digitální stezce.
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Vzhůru do pedálů! III. výstava čs. strojírenství Brno v roce 1957, 
pohled do expozice jízdních kol.

Z ptačí perspektivy. V době konání II. výstavy čs. strojírenství v roce 
1956 mělo brněnské výstaviště celkem 15 pavilonů. Pro účely výstav 
a jiných veřejných podniků jich sloužila pouhá třetina.

Obchodně živnostenský pavilon. Stavba z roku 1928 (na snímku  
z roku 1956) se skládá ze dvou křídel, mezi nimiž se do výše  
45 metrů tyčí vyhlídková věž. V letech 1957–1958 a 1996 prošel  
pavilon G zásadními rekonstrukcemi, jeho střední část (věž  
a nádvoří) je chráněna jako kulturní památka.

na vlně euforie. Na úspěch I. výstavy čs. strojírenství z roku 1955 navázala o 12 měsíců později 
přehlídka s pořadovým číslem II. V témže roce na jaře byla zahájena nová etapa rozšiřování 
a rekonstrukce výstavního areálu.

Prezident Osvoboditel. Tomáš Garrigue Masaryk (druhý zleva) v doprovodu premiéra Antonína 
Švehly (druhý zprava) v Brně v roce 1928 při návštěvě „Výstavy soudobé kultury”.

Elegán z karosy. Mezi ukázkové příklady 
nové techniky ve strojírenství a úspěchů 
mírového života se na II. výstavě čs. stro-
jírenství v Brně zařadil prototyp autobusu 
Škoda 706 RTO. 

Šlapání s motorem. V roce 1956 dorazil 
do areálu brněnského výstaviště prototyp 
československého motorového kola vyro-
beného v Rokycanech, kde sídlila Ústřední 
konstrukční kancelář. 

Hit z chirany. Mezi nejnovější výrobky, které 
mohla veřejnost v té době obdivovat, patřilo 
na II. výstavě čs. strojírenství stomatologické 
křeslo. Zájemci se do něj mohli i posadit.

Premiéra dálnopisu. Pracovníci VUT Praha 
představili v roce 1957 v Brně na   
III. výstavě československého strojírenství 
stroj pro psaní na dálku. Sloužil k předávání 
písemných zpráv mezi pracovišti podniku 
nebo závodu.

Z Brna do celého světa. Maketa země- 
koule před expozicí zemědělských strojů 
znázorňovala proslulost traktorů Zetor.  
Stalo se na III. výstavě československého 
strojírenství v roce 1957.

Hlavní výstavní pavilon. V centrální hale 
byly v roce 1957 vystaveny a uváděny do cho-
du nejnovější výrobky z oboru těžkého 
strojírenství.

Výstava prvorepublikové éry,   léta poválečné obnovy, 
šlágry čs. strojírenství 1928–1959

Dobové motto. Heslo II. výstavy čs. strojírenství v Brně v roce 1956 
znělo „Nová technika ve strojírenství, nové úspěchy mírového živo-
ta.” Na snímku celkový záběr hlavního výstavního pavilonu. 
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–  GPS pozice: Informace o místě, kde se 
stroj s jezdcem nachází, jsou důležité pro 
identifikaci daného okruhu. Díky automa-
tickému načtení mapy okruhu lze nastavit 
správně převodovku a sekundární převod 
motocyklu pro ideální využití potenciálu 
motoru.

Bezkonkurenční průkopník
Propojení motorky, senzorů a cloudové plat-
formy pro online vyhodnocování dat je zcela 
unikátní a nikdo z konkurenčních jezdců 
podobné řešení nepoužívá. Aplikace Fleet 
Manager, která je bezplatnou součást plat-
formy MindSphere, umí sledovat jednotlivá 

naměřená data, porovnávat uložené hodnoty 
za vybrané časové období a vytvářet grafy. 

Zároveň dovede tvořit pravidla hry (tzv. 
Rules). „Jsme schopni vytvářet pokročilé limi-
ty pro měřené veličiny, při jejichž překročení 
nás systém upozorní,“ připomíná závodnice 
Fuchsíková.

Data, odeslaná senzory z motorky do Mind-
Sphere a vyhodnocená pomocí aplikace Fleet 
Manager, si může závodní tým zobrazit už 
v průběhu jízdy online, nebo následně kdykoli 
offline. Sama závodnice tyto údaje pozorovat 
nemůže – s rychlou jízdou to nejde dohroma-
dy. V případě nebezpečí ji umí kolegové z depa 
informovat do reproduktoru v přilbě. „Mohou 
mi dát zprávu, že je třeba málo nahřátá zadní 
pneumatika pro extrémní brzdění nebo velký 
náklon do zatáčky,“ říká závodnice.

Rychlá analýza dat přímo na okruhu je 
velkým přínosem i v situacích, kdy žádné 
bezprostřední nebezpečí nehrozí. Mecha-
nikům dává šanci reagovat na zobrazená 
data a okamžitě poté, co závodnice přijede 
z tréninku, vhodně nastavit motorku, aby 
dosahovala co nejlepších výsledků.

Hloubkovou analýzu dat provádí závod-
nice se svým týmem v klidu v kanceláři, kde 
je možné vidět daleko více souvislostí k dané 
jízdě. „V tom okamžiku můžeme využívat 
knihovny MindSphere a data zpracovávat 
pomocí vyšší logiky. Umíme využít například 
neuronové sítě, strojové učení, prediktivní 
analýzu a podobně, které jsou zabudované 
v knihovnách platformy Siemens,“ shrnuje 
Petra Fuchsíková. n

Siemens představuje  
první digitálně  
nativní řídicí CNC  
systém Sinumerik

Systém Sinumerik ONE, jehož nová generace 
představuje další krok Siemensu na cestě 
k digitální transformaci v oblasti obráběcího 
průmyslu, umožňuje konzistentní interakci 
mezi virtuálním a reálným světem. Přispívá 
tak k vyšší produktivitě ve výrobě i využívání 
obráběcích strojů. 

Ve spolupráci se softwarem vytváří 
Sinumerik One, v mezích jednoho inženýr-
ského systému, řídicí jednotku stroje a jeho 
digitálního dvojčete. To vede k ucelené 
integraci hardwaru a softwaru. Díky konzis-
tentní interakci a komunikaci mezi reálným 
a virtuálním světem a výkonnému hardwaru 
vznikají nové standardy v oblasti produktivi-
ty, výkonu a digitalizace. Univerzální digitální 
dvojče produktu, výroby i výkonu se stává 
nepostradatelným pomocníkem nejen pro 
výrobce strojů, ale i jejich operátory.

Výrobci obráběcích strojů si mohou už teď 
– s pomocí systému Sinumerik ONE– virtu-
álně zmapovat celý proces vývoje a výrazně 

tím zkrátit fázi vývoje nových strojů a dobu 
pro jejich uvedení na trh. Celkovou dobu 
uvedení do provozu zkrátí virtuální příprava 
celého procesu. Virtuální model stroje otevírá 
výrobcům a pracovníkům obsluhy zcela 
nové možnosti. Mohou se důkladně věnovat 
nejrůznějším konceptům a funkcím strojů 
i ve chvíli, kdy ještě nemají k dispozici reálný 
hardware. Realistická simulace zpracování 
umožní simulovat celé programování obrobků 
a nastavení a provoz stroje na počítači. I ško-
lení pracovníků může probíhat s použitím 
digitálního dvojčete namísto reálného stroje.

Softwarové a hardwarové inovace systému 
Sinumerik ONE navíc výrazně urychlí celý 
proces zpracování. CNC řídicí systém s inte-
grovaným automatem Simatic S7-1500F je 
k dispozici jak ve verzi pro rozvaděč, tak v pa-
nelovém provedení. Dokonale zapadá do in-
ženýrského prostředí TIA Portal a výrobcům 
strojů poskytuje vysoce výkonný inženýrský 
rámec. S pomocí konceptu Safety Integrated 
podporuje nový Sinumerik ONE průmyslové 
standardy v oblasti bezpečnosti. Integrovaná 
bezpečnost informačních systémů nabízí 
i koncept vícevrstvé hloubkové ochrany.  n
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Chytrá motorka: unikátní 
propojení stroje, senzorů  
a cloudové platformy
Jednou z hvězd expozice Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
bude chytrá motorka Honda CBR 600RR a její jezdkyně Petra Fuchsíková. Společně závodí 
a sbírají ceny na českých i evropských okruzích. V letošní sezoně se tým rozšířil o nového 
výkonného pomocníka – Siemens cloudovou platformu pro internet věcí MindSphere. 
Ukládají se do ní data, která v průběhu jízdy odesílají senzory z různých částí motocyklu. 

Digitální technologie, s níž přijel 
do Brna jeden z největších českých 
elektrotechnických podniků, poskytu-

je závodnici Petře Fuchsíkové mimořádnou 
zpětnou vazbu a možnost zlepšovat nejen 
technický stav stroje, ale i závodní strategii 
a styl jízdy. Senzory sledují v průběhu jízdy 
požadované parametry a naměřená data 
ihned odesílají do cloudu. údaje analyzují 
mechanici pomocí bezplatné aplikace Fleet 
Manager, a to buď online přímo při jízdě, ane-
bo po jejím skončení. V cloudové platformě 
Siemensu je také možné využít zabudované 
knihovny pro strojové učení, prediktivní 
analýzu a neuronové sítě. 

Změřit, vyhodnotit a zlepšit výkon 
Veškerá čidla jsou propojena do řídicí jednot-
ky Edge Device. Data se posílají pomocí SIM 
karty přímo do cloudu MindSphere a jsou 
zobrazována online při jízdě jezdce. Jednot-
livé senzory, zabudované v různých částech 
motocyklu, sledují například tyto parametry: 
–  Rychlost: Záznam rychlosti z celého závod-

ního okruhu umožňuje porovnávat jednot-
livé úseky – zatáčky i rovinky a následně 
vypočítat, jak dráhu projet co nejrychleji. 
To může přinést zrychlení v každém kole až 
o několik sekund.

–  Zrychlení a zpomalení: Motorka je osazena 
senzorem, který měří zrychlení a zpomalení. 

Akcelerace a brzdění motocyklu musí být co 
nejkratší. Na to jsou navázány další senzory, 
které měří ponor přední a zadní vidlice. Čím 
méně se ponoří vidlice na předním kole, tím 
je motorka při brzdění stabilnější. Při zrych-
lení se měří ponor zadní vidlice, kdy  
se motorka může stavět na zadní kolo. 

–  Náklon motorky: Když se jezdec a motorka 
vhodně nakloní, mohou projet zatáčku 
ve vysoké rychlosti. Tímto senzorem je 
možné analyzovat maximální a minimální 
náklon a porovnat ho s akcelerací a brždě-
ním. Čím menší je její náklon, tím větší je 
třecí plocha pneumatiky na vozovce – a tím 
větší je i možné zrychlení při výjezdu.

Úspěšná jezdkyně na smart stroji. Petra Fuchsíková se umístila v agenturním ježdění nelicenco-
vaných jezdců v celkovém hodnocení sezóny dvakrát po sobě na prvním místě, letos je průběž-
ně třetí. Záznam rychlosti z celého okruhu, přenášený čidly do cloudu MindSpehre, umožňuje 
porovnávat jednotlivé úseky a vypočítat, jak projet dráhu co nejrychleji. To může přinést zrychlení 
v každém kole až o několik sekund.

Honda cBR 600RR.  Propojení motorky, senzorů a cloudové platformy  
pro online vyhodnocování dat je zcela unikátní a nikdo z konkurenčních  
jezdců podobné řešení nepoužívá. Aplikace Fleet Manager, která je bezplatnou 
součást platformy MindSphere, umí sledovat jednotlivá naměřená data,  
porovnávat uložené hodnoty za vybrané časové období a vytvářet grafy. 



uznání pro tatrovku. Další zastávkou prezidenta a jeho doprovodu 
se stala výstavní plocha Tatry Kopřivnice, která přivezla model 603.

Pompézní start. Celkový pohled na brněnské výstaviště a vyhlíd-
kové věže při premiéře Mezinárodního veletrhu Brno, který v roce 
1959 ještě nenesl přívlastek strojírenský. Na akci, kterou připravilo 
spolu s podnikem Brněnský vzorkový veletrh celé město, se prodalo 
neuvěřitelných 925 tisíc vstupenek.

Dominanta na známce. I. Mezinárodní veletrh se dostal na poštovní 
známky. Jedním z otištěných motivů byl pavilon Z s unikátní střešní 
konstrukcí (na snímku) .

už pošestadvacáté. 
V roce 1984 pořádalo 
Brno už 26. ročník 
Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu. 
Generální tajemník ÚV 
KSČ a prezident Gustáv 
Husák (druhý zleva) 
zavítal se členy před-
sednictva a dalšími 
hosty do expozice 
Závodů silnoproudé 
elektrotechniky Praha 
v pavilonu Z.

soused s ruským jménem. Součástí panoramatu Brněnských veletrhů a výstav se stal hotel 
Voroněž (výšková budova v pravé části snímku). Postaven byl v 70. letech minulého století, slav-
nostní otevření se konalo v září 1979. Stavební technologie byly pořízeny ve Švédsku, projektan-
ti byli z Maďarska. Původně byl hotel určen pro návštěvníky ze zemí SSSR.

Přes kanál La manche. Naložená „embéčka” vyrážela z areálu 
výstaviště v Brně-Pisárkách do ciziny. Jejich zásilka na fotografii 
z roku 1967 zamířila k zákazníkům ve Velké Británii.

Veletrhy jako parkoviště. Volné plochy brněnského výstaviště 
sloužily v 60. letech, v době mezi Mezinárodním veletrhem a dalšími 
pořádanými výstavami, jako překladiště automobilů Škoda 1000 MB 
určených na export.

Zájem z ciziny. Pravidelně se opakující 
Mezinárodní veletrh se v 70. letech otevřel 
i delegacím z nesovětského bloku. Na sním-
ku kolumbijská parlamentní delegace při 
prohlídce veletržního areálu. 

Auto ve vzduchu. Výstavy se od počátku 
neomezovaly pouze na statické ukázky 
výrobků strojního průmyslu, jejich součástí 
byla i živá předvádění. Na snímku z roku 1963 
zvedá vozidlo autojeřáb podniku ČKD Slaný.

Start fenoménu Mezinárodní    veletrh, okázalé  
přehlídky úspěchů RVHP 1959–1989

Za účasti hlavy státu. Na I. Mezinárodní veletrh dorazil v září roku 
1959 do Brna prezident Antonín Novotný. S delegací si prohlédl 
letadlo LET L-200 Morava. Rozšíření nabídky. Plocha výstaviště z vyhlídkové věže, září roku 1970. Ve stejném roce se poprvé 

otevřely brány pro Mezinárodní slévárenskou výstavu Fondex a pro výstavu Invex.

První pětiletka. Pátý ročník ukázek doved-
nosti tuzemských strojařů hostilo brněnské 
výstaviště v roce 1963.
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ABB píše budoucnost  
digitálního průmyslu 
Společnost ABB představuje na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu výsledky 
spolupráce s českými i zahraničními společnostmi v oblasti nejmodernějších digitálních 
technologií. Zároveň ukazuje, jak mohou tyto chytré technologie změnit oblast energetiky, 
výroby, dopravy i života.

Stánek ABB v pavilonu P se nese v origi-
nálním duchu a unikátní formě. Firma 
dodává zájemcům digitální technologie 

a inteligentní řešení, která zvyšují pružnost 
a produktivitu výroby. 

„Budoucí výrobní provozy budou inte-
ligentnější, flexibilnější a umístěny blíže 
zákazníkům. Abychom mohli přinášet řešení 
připravená na budoucnost, propojujeme 
znalosti a zkušenosti z oblasti elektrotech-
niky, automatizace, robotiky a digitalizace.  
ABB už dnes, díky svým robotickým a auto-
matizačním řešením, jedinečným způsobem 
kombinuje práci lidí a robotů a otevírá nové 
příležitosti,“ uvádí Tanja Vainio, generální 
ředitelka ABB Česká republika a Slovensko. 

Vůbec poprvé na MSV, ovšem s reálnými 
referencemi v České republice, předvádí ABB 
inteligentní řídicí pracoviště. Jde o jedinečné 
ergonomické řešení pro řízení průmyslových 
procesů s rozšířenými digitálními funkcemi 
pro operátory. Pracoviště EOW-i zvyšuje 
efektivitu obsluhy. V situacích, kdy je třeba 
jednat, poskytuje vše na dosah ruky pro 

rychlé řešení. Důležitou funkcí EOW-i je i za-
jištění plné bdělosti operátorů, zvýšení jejich 
pozornosti a snížení únavy.

Součástí rodiny ABB Ability™ (platfor-
ma digitálních řešení, pozn. red.) je Digital 
Powertrain. Zahrnuje servisní služby, 

analytické softwary a chytré senzory s clou-
dovým připojením. Je to řetězec zařízení 
k přenosu informací o stavu pohonu a zá-
kaznické aplikace. Skládá se z frekvenčního 
měniče, elektromotoru a čerpadla (případně 
kompresoru). Jednotlivá zařízení jsou osa-

zena chytrými senzory, které posílají údaje 
o aktuálním stavu na cloud. Tam jsou data 
dále vyhodnocena. Uživatel tímto způsobem 
získává zcela nový přehled o aktuálním 
stavu své aplikace. 

Atraktivní exponáty nabízí i celá řada 
partnerských firem v čele se společností B&R 
nebo Hewlett Packard Enterprise. K vidění 
je například konkrétní robotická pracoviště. 
Eltep zve na pracoviště se strojovým viděním 
nové generace, vystavovaná buňka je příkla-
dem inteligentní automatizace s robotem, 
která dokáže pomocí nového 3D scanneru 
samostatně vyhledávat díly. 

K dalším partnerům patří MSV Systems, 
na jehož obrazovkách je možné sledovat 
vizualizaci thermoforming. Jde o tvarování 
plastových trubek rozvodů paliva prostřed-
nictvím virtuální reality.

ABB se letos prezentuje také ve speciální 
expozici v hale A, která široké veřejnosti 
a ve spolupráce mnoha významných společ-
ností přibližuje veřejnosti továrnu budouc-
nosti. Její součástí bude unikátní patento-
vaná nabíjecí stanice ABB HP Terra Gen 2, 
která je schopna nabít osobní auto na dojezd 
200 km během pouhých osmi minut. n

Microsoft má továrnu  
budoucnosti  
Technologie se neustále posouvají dál, do každého odvětví pronikají inovace. Jinak tomu není 
ani v oblasti inteligentní výroby, kterou v posledních letech provází průlomové technologie. 
Jak se nimi dá pracovat a co nabízejí, předvede v Brně v projektu Digitální továrna 2.0  
společnost Microsoft a dvě desítky jejích partnerů. 

Microsoft se už přes 40 let podílí 
na digitalizaci všech aspektů lidské-
ho života. Firma a její lidé mezilid-

skou komunikaci, způsob běžné práce, vyvíjí 
nové a efektivní modely podnikání A v ne-
poslední řadě hledají cesty, jak se pomocí 
dat starat o životní prostředí nebo šetřit li-
dem drahocenný čas. 

Posouvání hranic platí i pro strojírenství 
a výrobu, kde podniky – ve spolupráci se 
společností Microsoft – implementují řešení 
pro automatizaci, robotizaci a datové řízení. 
To vše, aby se staly Digitální továrnou 2.0. 

O tom všem se však v Brně nebude 
pouze mluvit, protože potřebné technolo-
gie a data jsou už dostupná. Návštěvníkům 
expozice slibuje Microsoft zážitek, a to 
velký. Budou si moci vyzkoušet, jaké to je 
být dělníkem i manažerem v moderní dato-
vě řízené továrně. 

Na konci této „předváděcí” cesty si pak 
budou moci sestavit výrobek, odhalit jeho 
případné vady nebo optimalizovat provozní 
záležitosti i interní komunikaci na základě 
přístupných dat. Příchozí si prostě budou 

moci ověřit, jak chytré a rychlé mohou 
firmy být.   

Česká pobočka společnosti Micro-
soft, která zahájila činnost v roce 1992, se 
v posledních letech stala jedním z  klíčo-
vých vývojových center v Evropě. Pracuje 
na nástrojích jako Dynamics 365 (řízení 
vztahů se zákazníky pomocí cloudu), 
Microsoft Teams (interaktivní komunikač-
ní nástroj pro spolupráci ve firmě) nebo 
Skype. V roce 2016 spojila česká pobočka síly 
se slovenskou. Microsoft Česká republika 
a Slovensko se takto stal ještě silnějším part-
nerem firem ve střední Evropě, který pomá-
há zákazníkům s jejich digitální transfor-
mací. n

Výběr nejzajímavějších řešení 
od partnerů ABB
–  digitální technologie pro řídící systémy 

od B&R
–  robotické pracoviště se strojovým vidě-

ním od Eltep
–  robotické pracoviště s technologií ther-

moformingu od MSV Systems
–  řešení pro bezpečné pracovní prostředí 

od Jokab Safety
–  komplexní řešení automatizovaných 

strojů od ICE Industrial Services
–  bin picking stanice s aplikací přesného 

robotického odebírání a manipulace 
s díly od Photoneo 

–  autonomní měřící linka od KUBOUŠEK 
Group

Partneři microsoftu  
na cestě budoucností 
Adastra: Představí koncept, jak v rámci 
průmyslového prostředí lokalizovat a iden-
tifikovat materiál, produkty nebo i samot-
né dopravní stroje. 
kWare s.r.o.: Ukáže, jak správně řídit servis 
a servisní techniky v  terénu. 
Gesteem (Gs consulting a.s.): Ve spo-
lupráci se společností Rob4Job ukáže 
společnost , analýzu a následné vyhodno-
cení dat.
Plantyst s.r.o.:  Představí monitoring taktu 
a produkce výrobní linky v reálném čase 
prostřednictvím vlastního IoT zařízení. 

cEs EA s.r.o. + cleverlance Enterprise  
solutions a.s.:  Jako systémový integrátor 
zastřešuje dodávku příběhové části řešení 
MSV a jeho partnerů. 
Feedyou s.r.o.: Chatbot jako virtuální asis-
tent či průvodce ukazuje, že komunikace  
se zákazníkem není jen doména retailu. 
Intelligent Technologies s.r.o.:  Ukáže kom-
plexní 360° pohled na výrobu, dodavatelský 
řetězec, controlling a ekonomiku zakázky. 
BEckHOFF Automation s.r.o.: Předve-
de tříosý rotační manipulátor (vrtací stroj) vy-
bavený řízením TwinCAT a vlastními pohony. 
InFOTEcH s.r.o.: Od interní logistiky, přes 
vyvolávací systém až přesnou polohu lidí, 
materiálu a dopravních strojů. 
Dorps s.r.o: Interaktivní a efektivní navr-
hování prostoru výroby, simulace, pokroči-
lá tvorba a prezentace tréninků pomocí  
rozšířené reality. 

Vítejte v budoucnosti. Společnost ABB zve zá-
jemce na ukázku továrny budoucnosti. K vidění 
jsou průmysloví roboti, automatizace výroby  
i nejmodernější digitální technologie.

Posouvání hranic. Návštěvníkům expozice  
slibuje Microsoft zážitek. Budou si moci vy-
zkoušet, jaké je být dělníkem i manažerem  
v moderní datově řízené továrně. 



Privatizace BVV, investice do   areálu, rostoucí návštěvnost, 
moderní technologie 1989–2018

Dva roky po privatizaci. Celkový záběr na 
výstaviště v roce 1993. Na přelomu 80. a 90. 
let bylo několik pavilonů propojeno krytými 
průchozími tubusy, tzv. pasarely. V roce 2001 
se společnost přejmenovala na Veletrhy 
Brno, zavedená zkratka BVV zůstala.

Premiéra nízkopodlažní tramvaje.   
Asynchronní model Astra, vyrobený ve spo-
lupráci společností Škoda Dopravní techni-
ka a Inekon, byl k vidění na 39. mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v roce 1997.

Přes 1500 firem. I v tomto směru rok 2015 
bodoval, účastíci přijeli ze 32 zemí. Stánek 
firmy WFL.

Všude plno. Na 57. ročník MSV v roce 2015 dorazilo 75 239 návštěvníků z 54 zemí.

Lokomotiva na plyn. Výrobce Vítkovice  
Machinery Group dovezl dopravní prostře-
dek na levnější pohon v roce 2012.

Hosté z Indie. Generální ředitel Veletrhů Brno 
Jiří Kuliš (vlevo) hovoří na otevření expozice 
Indie, která byla partnerskou zemí v roce 2017.

40. jubileum. Firma Mavel Benešov při-
vezla do Brna novou Kaplanovu turbínu. 
Byla první svého druhu, na níž bylo použito 
strojní broušení lopatek s přesností na 
setinu milimetru.

Ikony minulosti. Škoda Favorit (na svět přišla v roce 1987)  
byla součástí výstavy 100ries, která připomínala 100 příběhů  
či legendárních značek československého průmyslu.

Zlatá medaile za inovace. Jedno z tradičních ocenění získal baterio-
vý miniexkavátor. Jde o stavební stroj vhodný do uzavřených prostor, 
výrobcem je společnost Bosch Rexroth.

Elektrická čtyřkolka. Dvoumístné vozidlo Velor-X-Trike obdivovali 
návštěvníci na stánku Moravskoslezského kraje.

už pošedesáté. 
Jubilejní  
Mezinárodní 
strojírenský 
veletrh, 
nejvýznamnější 
průmyslový 
podnik tohoto 
druhu ve střední 
Evropě, završil 
loni v říjnu šestou 
dekádu své 
existence.

Vysokorychlostní 3D skener. Typ ATOS 5 vyvinula, vyrobila  
a vystavila ve své expozici firma MCAE.
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s podniky, s dodavateli, se zahraničními dele-
gacemi.

Ani vyhodnocení neděláme hned po MSV, 
ale až v závěru roku. Naši pracovníci musí 
debatu začít, poté v ní pokračovat a postup-
ně dílčí věci dotahovat. To chce svůj čas. 
Navíc třeba na stánku nutně nemusí být 
generální ředitel, takže se schůzka s ním 
domlouvá až na dobu po veletrhu a podob-
ně. V každém případě je brněnský veletrh 
skvělou příležitostí, kterou se snažíme maxi-
málně využít.

Letošní téma je Průmysl 4.0 a digitální 
továrna. Jak se důraz na nové technologie 
a modernější postupy promítá do vaší  
práce?    
Pozorujeme změny, a to na straně klientů. 
Například strojírenství je pořád o energetice, 
dopravě či obrábění, což může znít staromód-
ně. Jenže zdokonalování výrobních možnosti 
a postupů je vidět prakticky na každém kro-
ku. U uhelných elektráren až tolik neplatí, 
že jsme je kdysi stavěli nějak a teď je umíme 
mnohem líp. Zato u autobusů se to dá říci 
zcela právem. Dělali jsme na několika systé-
mech pro dopravní podniky v cizině, a ty ino-
vace jsou opravdu úžasné. To samé platí pro 
zdravotnictví: stavíme hodně nemocnic v ze-

mích jako jsou Papua-Nová Guinea, Gabon, 
Laos, Ghana. To, co tam vzniká, je dokonalé 
high-tech prostředí, ať už jsou to operační 
sály, vzduchotechnika, rozličná smart-řešení 
pro energie, vzduch, praní.

Jestliže tedy nastává někde posun, je to 
u samotných klientů. Ti se posouvat musí, 
protože kdyby zůstali stát na místě, dopad-
nou jako ti, které jsme podporovali před 
zhruba 10 lety. Mnozí tehdy dostali velkorysé 
státní podpory, bohužel ale usnuli na vavří-
nech a skončili v dluzích nebo úplně.

Dneska soutěží všichni se všemi, není 
možné prosadit se s něčím nezajímavým 
nebo málo atraktivním. Tím, jak se naši kli-
enti posouvají, jdeme kupředu i my.

Příkazy doby se mají promítnout i do po-
doby letošního MSV, tamní prostředí má 
být poněkud „jiné”, „virtuálnější”, „méně 
fyzické”. Jak jste s touto výzvou vypořádali 
vy?
Přicházíme s velkou inovací, s novým pro-
duktem, který poprvé představíme právě 
v Brně. Jde o novou online službu na našem 
webu, která výrazně zrychluje potřebné 
procesy. Vyvíjeli jsme ji poměrně dlouho, 
jmenuje se „Klikni pro export. Bude dostup-
ná na našem webu, zatím pouze pro jeden 
produkt. Později ji chceme zavést pro velkou 
část našich produktů. Dosud museli naši 
klienti vše posílat mailem. S touto novou 
online službou se komunikace s EGAPem 
zjednoduší. 

V čem konkrétně? 
V systému jsou nahrané formuláře, stačí je 
pouze  online vyplnit. Pro klienta je to poho-
dlnější, rychlejší a méně byrokratické. Dosud 
byla na našem webu nejnavštěvovanější tzv. 
kalkulačka, kde se dalo snadné zjistit, co je 
pojistitelné, za kolik, jaké jsou limity, kolik 
se dá upsat. Teď, s Klikni pro export, pevně 
doufáme, že to bude právě tato služba, kterou 
naši klienti nejvíc využijí.

Nakolik je takovýto krok důležitý pro vaše 
image, pro zviditelnění značky?
Hodně. Docela s tím bojujeme, protože seg-
ment malých a středních podniků, který je 
státní – a tudíž i naší prioritou –, je poměrně 
složitý. Jsme poněkud omezeni obchodními 
pravidly OECD a EU, nesmíme nabízet pro-
jekty kratší dvou let. Kdyby tato časová hra-
nice neplatila, byli bychom na tom výrazně 
lépe. Ovšem to je „kdyby”…

Pravidla hry jsou tedy jasně daná…
Ano. My si jdeme svou vlastní cestou, sázíme 
na samostatnost, spolehlivost a rychlost 
při poskytování služeb. To současně před-
pokládá, že druhá strana musí pochopit, co 
děláme, a najít si způsob, jak se k těmto infor-
macím dostat. 

Když budeme moci nově nabízet online 
službu, která podá odpovědi na celou řadu 
otázek, výrazně nám to pomůže. V první fázi 
pro nás bude logicky velmi důležitá zpětná 
vazba, po uplynutí určitého testovacího reži-
mu máme v úmyslu tuto online službu dále 
rozšiřovat, jak jsem se zmínil. 

Závěrem klasická otázka? Mají veletrhy 
v dnešní online době pořád své místo, nebo 
se přežily?
Za mě rozhodně ano. Nedám na veletrhy do-
pustit. Jistě, jsou tam některé prvky, které se 
přežily z dřívější doby, avšak berme v potaz, 
jak vypadá struktura českého průmyslu. Kdo 
ho táhne, kdo jsou nejdůležitější manažeři, 
ne všechny firmy strojírenského charakteru 
mají v čele třicátníky. Strojírenství je specific-
ký segment, generační výměna v něm ještě 
neproběhla.

Když se veletrh dělá dobře, dává to smysl. 
Nesmí to být jenom splněná povinnost. My 
jsem vždy dělali co nejvíce pro to, abychom 
na náš stánek přilákali lidi – abychom na-
vázali kontakt a mohli začít spolupracovat. 
Jsem přesvědčený, že v tomto oboru je vele-
trh správný. n

Naši klienti se rychle posunují. 
Musíme s nimi držet krok 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je skvělou příležitostí, kterou se snažíme maximálně 
využít. I proto právě na něm představíme velkou inovaci, aplikaci Klikni pro export, oznamuje 
generální ředitel státní pojišťovny EGAP Jan Procházka.

Jak důležitou položku představuje Meziná-
rodní strojírenský veletrh v Brně v ročním 
kalendáři státní pojišťovny EGAP?  
Brněnský veletrh je pro nás v určitém smyslu 
gradací našich celoročních aktivit. V Praze 
máme zkraje léta klientskou akci v pražské 
Vile Grébovka, v srpnu vyrážíme do Čes-
kých Budějovic na Zemi Živitelku. Nicméně 
Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je 
přece jenom v něčem jiný. Do Brna jezdíme 
už mnoho let, bereme to jako příležitost pro 
setkání s našimi partnery v jisté zvláštní 
kulise a atmosféře. Poslední tři roky jsme se 
potkávali v Exportním domě, šlo o společný 
projekt Ministerstev zahraničních věcí, obra-
ny a EGAP. To byl myslím velmi dobrý kon-
cept. Letos jsme to ještě o něco povýšili, pan 
vicepremiér (Karel Havlíček, pozn. red.) nás 
vyzval, abychom šly – všechny státní institu-
ce (celkem 13 subjektů, pozn. red.) – do společ-
né České národní expozice, kde se budeme 
prezentovat bok po boku. V pavilonu Z, kde 
se tato expozice nachází, máme „bankovní 
trojúhelník” v sestavě ČEB, EGAP a ČMZRB.

Jaké jsou hlavní body programu EGAP pří-
mo na výstavišti?
První část spočívá už ve zmíněných schůz-
kách s klienty, kteří tam většinou vystavují. 
Druhá část je akviziční, předem si vždy pro-
jedeme seznam účastníků. Pošleme k nim 
naše pracovníky, ti jim vysvětlí, co děláme 
a co nabízíme. Pak je zde spousta seminářů, 
kde se diskutují konkrétní témata, jako třeba 
doprava. Tam máme také své zastoupení. 
Patří sem dále konference, workshopy nebo 
exportní snídaně (letos spolupořádáme dvě 
s bankami).

Na nich říkáme, co umíme a co jsme 
schopni zařídit ve spolupráci s tou či onou 
konkrétní bankou. Důležitou akcí je také tra-
diční sněm Svazu průmyslu a dopravy.

Brno je zkrátka specifické. Už jen v tom, 
že sem přijedou lidé z celé republiky, stejně 
jako z ciziny. Na jednání je zároveň více času, 
protože MSV trvá několik dní. Hlavně ty prv-
ní tři jsou nabité. I tak je náš harmonogram 
rozpočítaný na půlhodiny.

Jaký je efekt celého tohoto snažení? 
Nejde o typický kontraktační veletrh. Není to 
jako u letců, kteří průběžně uzavírají smlouvy 
a pak se s nimi přijedou na nějaké vrcholné 
setkání pochlubit. My především mapujeme 
terén, probíráme větší projekty, diskutujeme 

jan Procházka
Absolvent Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
a Provozně ekonomické fakulty Mende-
lovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně. Od ukončení studia pracoval 
ve společnosti CYRRUS a.s., kde před 
příchodem do státní pojišťovny EGAP 
zastával funkci hlavního analytika a ře-
ditele pražské pobočky. Byl členem Ná-
rodní ekonomické rady vlády, kde mimo 
jiné vedl skupinu pro Klíčové výkon-
nostní ukazatele státní správy. Působil 
i v Legislativní radě vlády – v Komisi 
RIA a Nezávislé energetické komisi II 
(Pačesova komise II). Je předsedou 
dozorčí rady státního podniku Budě-
jovický Budvar. Generálním ředitelem 
EGAP a předsedou představenstva je 
od konce roku 2012. 

Strojírenství je pořád 
o energetice, dopravě či 
obrábění, což může znít 
staromódně. Zdokonalování 
výrobních možnosti a postupů 
je přesto vidět na každém 
kroku.
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Kombinace nových a převzatých para-
metrů zaručuje soustruh, který je výkonný, 
přesný a trvanlivý. Obecně platí, že stroje 
Kovosvit MAS jsou svými parametry nad ob-
dobnými modely jiných výrobců, ať už z hle-
diska velikosti nástrojové hlavy, nebo použití 
motorů vřeten. Stroje postavené v Kovosvitu 
MAS jsou robustnější a mají větší výkon.

Varianta KL 285 QUICK  
nabízí litinové lože
CNC soustruh KL 285 ve variantě Super Pre-
cision, který předvedl Kovosvit MAS v Brně 
v roce 2018, střídají tentokrát na MSV tři nové 
stroje ve variantě QUICK.

Dva soustruhy KL 285 řady QUICK poskytne 
výrobce ze Sezimova ústí partnerskému Svazu 
strojírenské technologie pro zavedenou soutěž 
programování studentů. Na stánku Kovosvitu 
MAS bude k vidění stroj ve variantě KL 285 SY 
QUICK, vybavený osou Y a protivřetenem.

Nová varianta soustruhu KL 285 QUICK 
vychází z řady principů v předešlé verzi 
Super Precision. Stěžejní komponenty jsou 
od předních českých, evropských a japon-
ských dodavatelů. Cílem techniků firmy 
Kovosvit bylo, aby stroje KL 285 plnily 
obvyklé požadavky na přesnost, výkon, 
rychlost obrábění, spolehlivost. Ty dnes do-
plňují parametry jako snadná ovladatelnost, 
ergonomie, nízká hlučnost, snadný servis 
a moderní design. Varianta stroje KL 285 SY 
QUICK s osou Y a protivřetenem představuje 
nejvyšší možnou technologickou konfiguraci.

Soustružení s předešlou variantou Super 
Precision se svou přesností blížilo broušení. 
Tohoto stupně bylo dosaženo mimo jiné 
uložením vřeteníku na masivní konzole 
z polymerního betonu, který tlumí vibrací. 
Nová verze KL 285 QIUCK je postavená 
na litinovém loži. Tento materiál zajišťuje 
dostatečnou tuhost a přesnost stroje. Pro 

nejnáročnější odběratele je k dispozici právě 
zpřesněná varianta Super Precision.

Nový soustruh KL 285 postupně nahradí 
stroje řady SP280. S ohledem na vysokou 
cenu pracovní plochy v halách je navržen 
tak, aby prošel dvoukřídlými dveřmi. Doprav-
ník třísek je možné nasměrovat dozadu.  
Stroj je také energeticky úspornější. Sou-
struh KL 285 QUICK vyhovuje požadavkům 
strategie Průmysl 4.0, jeho případné adaptace 
pro konkrétní technologii zpracovává divize 
MAS Automation přímo v Kovosvitu.

Centrum MCU 450  
zvýšilo rozjezd osy Z
Obráběcí stroj MCU 450 se vrací na brněnské 
výstaviště po dvou letech. Stroj se dočkal 
vylepšení technických parametrů. Nejdů-
ležitější změnou je zvětšení pojezdu v ose 
Z o 120 mm z původních 400 mm na 520 mm. 
Zároveň došlo ke zvýšení rozjezdu v ose X 
z původních 450 mm na 500 mm. Těmito 
úpravami se výrazně zvýšily užitné vlastnos-
ti tohoto multifunkčního pětiosého vertikál-
ního obráběcího centra.

V nabídce Kovosvitu MAS doplňuje stroj 
MCU 450 pětiosá obráběcí centra MCU 1100 
a MCU 700. MCU 450 je v této řadě nejmenší. 
Respektuje klíčové požadavky zákazníků, 
kteří využívají pětiosé kontinuální obrábění 

pro komplexní často tvarově náročné dílce, 
kladou důraz na maximální možnou kvalitu 
povrchu a dodržení přesného tvaru.

Sortiment vřetenových jednotek nabíze-
ných pro MCU 450 vychází ze současného sor-
timentu společnosti Kovosvit MAS. Statická, 
dynamická a teplotní optimalizace stroje byla 
řešena ve spolupráci s pracovištěm RCMT 
při ČVUT Praha, využity byly nejmodernější 
návrhové a výpočetní postupy v oblasti virtu-
álního modelování obráběcích strojů.

Kovosvit MAS už zařadil stroj MCU 450 
do sériové výroby a v tomto roce dodá na trh 
jednotky kusů. Na výběr mají zákazníci 
z variant s řídícím systémem Siemens 
(Siemens 840D) nebo Heidenhain (Heiden-
hain TNC640). Kvalitu tohoto stroje nejlépe 
dokazují dodávky na náročné trhy Evropské 
unie jako jsou Itálie nebo Švédsko, kde si ho 
oblíbili zejména výrobci v leteckém průmy-
slu. n

KL 435 od Kovosvitu: 
přívětivé ovládání 
i úsporný provoz
Zcela nový soustruh, který přebírá a dále posouvá to nejlepší 
z předchozích modelů společnosti z jižních Čech, je svými  
parametry nad konkurenčními výrobky. V Brně má tuzemskou 
premiéru dokončená verze této novinky.

Přední český výrobce obráběcích strojů, 
společnost Kovosvit MAS, představuje 
na Mezinárodním strojírenském vele-

trhu (MSV) nový soustruh KL 435. Premiéru 
mají v Brně také soustruhy KL 285 QUICK 
a pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 
450, které vystavuje jihočeský podnik s kula-
tým jubileem v nových variantách. 

„Kovosvit si letos připomíná 80 let od svého 
založení. Po mohutných oslavách 75. výročí 
jsme se nicméně rozhodli, že počkáme s vel-
kolepými oslavami na 100 let. Letošní oslavy 
budou zaměřeny zejména na zaměstnance 
Kovosvitu,” uvedl před veletrhem generální 
ředitel Libor Kuchař. Tradiční vystavovatel se 
tak na nejvýznamnější průmyslovém veletrhu 
ve střední Evropě, namísto oslav, soustředí 
na prezentaci svých produkčních novinek.

Soustruh KL 435  
navazuje na SP 430
Soustruh KL 435 si mohli zákazníci a obchod-
ní partneři Kovosvitu poprvé prohlédnout 
na dubnových Zákaznických dnech, tehdy 
ještě rozpracovaný na montáži. Do Brna 
na MSV nyní přicestoval dokončený stroj. 

KL 435, který je dalším z řady KL (Kovosvit 
Lathe), navazuje na KL 285, který společnost 
poprvé ukázala na MSV v minulém roce. 
Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních 
soustruhů SP. Samotný KL 435 je přímým 
pokračováním SP 430 – konstruktéři se při 
inovaci zaměřili na ergonometrii a celkovou 
přívětivost ovládání stroje.

Základní parametry původního SP 430, ať 
už jde o tuhost, provedení skeletu, velikost 
zástavbového prostoru či kinematiku, nebylo 
nutné zásadně měnit. Vývojáři proto zaměřili 
pozornost na vylepšení dílčích detailů. Šlo 
například o úpravy na ose Z. Výsledkem je 
zlepšená tuhost v této ose. Dále byl upraven 
způsob upevnění lineárního vedení. Tyto 
kroky mají přispět k delší životnosti těchto 
komponentů. 

Další snahy o zlepšení se soustředily 
na vřeteník, konkrétně na hlavní vřete-
no. Původní odměřování bylo nahrazeno 
odměřováním, které je součástí vřetena, 
což zvyšuje přesnost polohování osy C. 

U vřetena se navíc podařilo zvýšit průchod-
nost pro obrábění z tyčového materiálu. 
U vřetena velikosti A8 jde o posun z 80 mm 
na 86 mm, u vřetena velikosti A11 z 90 mm 
na 95 mm. 

Inovovaný stroj poskytne obsluze pod-
statně vylepšený způsob seřizování polohy 
upnutí součásti. Upínací válec byl místo 
indukčních spínačů vybaven přímým  

odměřováním. Polohu upnutí součásti  
nastaví obsluha velmi jednoduše na obra- 
zovce řídícího systému, a to pouhým stisk-
nutím tlačítka. Odpadá pracné a zdlouha-
vé mechanické nastavování indukčních 
spínačů.

 
Změna v umístění  
hydraulického agregátu
V soustruhu KL 435 pracuje nový hydraulic-
ký agregát s proporcionálními ventily pro 
nastavování upínacích tlaků sklíčidla a ko-
níka. Tlaky upínání se dají nastavit přímo 
z ovládacího panelu.

Další změnou k lepšímu je přesunutí 
hydraulického agregátu. Zatímco u SP 430 
je umístěný v blízkosti obsluhy, u KL 435 se 
nachází v zadní části stroje. Přínosy jsou 
dva. Teplo, které agregát generuje, se dostane 
co nejdále od oblasti vřeteníku, čímž se 
snižuje riziko deformací způsobené teplotou 

a zvyšuje se stabilita stroje. A dále hluk, který 
agregát vydává, se po umístění do zadní části 
stroje výrazně zmenší.

Oproti předchůdci SP 430 se KL 435 dále 
liší novým ovládacím panelem řídícího systé-
mu. Jeho naklápění ve dvou směrech zvyšuje 
pohodlí obsluhy. Ovládací panel je identický 
se strojem KL 285. To znamená, že když si 
zákazník zakoupí další stroj nové řady KL, 
bude pracovat s ovládacím panelem, na který 
je zvyklý.

Soustruh KL 435 je kompatibilní s po-
žadavky „Průmyslu 4.0“. Stroj umí zasílat 
monitoring požadovaných veličin přímo 
do zvoleného systému tak, aby vedoucí nebo 
manažeři výroby měli přehled o stavu a vytí-
ženosti stroje. Samozřejmostí je připravenost 
stroje pro robotizaci a možnost jeho začle-
nění do výrobních linek. Stroj je vybaven 
i hibernační režimy, které v časech mimo 
výrobu šetří spotřebu energie.
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Výkladní skříň 
podniku. Zleva 
nový soustruh KL 
435 se zdokona-
lenou ergonomií 
a celkovou pří-
větivostí v ovlá-
dání, uprostřed 
KL 285 QUICK, 
nově postavený 
na litinovém loži, 
vpravo vylepšený 
obráběcí stroj 
MCU 450.
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ně pohonů, řízení pohonů a původního SW 
ČVUT lze simulovat celý proces obrábění.  

Ventilátorová komora Alton s radiálním 
ventilátorem a volně uloženým oběžným 
kolem byla vyvinutá se společností Alteko 
za pomoci počítačové simulace proudění 
CFD. Mezi výhody nové komory patří mini-
malizace vzniku lokálních tlakových ztrát, 
vyšší energetická účinnost a nižší akustický 
výkon. Tichá lokální větrací jednotka s otoč-
ným rekuperačním výměníkem, vyvinutá 
ve spolupráci se společností Recuair, je 
určena pro obytné místnosti. Díky unikátní 
otočné konstrukci dosahuje účinnost zpětné-
ho získávání tepla až 94 procenta a umožňuje 
provoz i pod bodem mrazu. 

Navařované struktury laserem se uplat-
ňují v opravárenství nebo při výrobě nových 
součástí. Tuto technologii je možné využít 
ve výrobě prototypů, v sériové výrobě dílců  
i v automatickém režimu a opravárenství. Gra-
vírované struktury laserem se uplatní ve výro-
bě složitých a těžko obrobitelných materiálů.

Ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem 
Policie ČR a firmou TechTest byl vyvinut 
nový elektronický systém pro detekci latent-
ních daktyloskopických stop RecoDacty-
lus. Zařízení dokáže spojovat vyhledávání 
i zajišťování stop v jedné rychlé proceduře 
a urychlí tím práci kriminalistů. 

Kompozitový vzduchovod pro cvičný 
proudový letoun L-39 NG vznikl se spolupráci 
s VZLú a společností Aero Vodochody Aero-
space. Druhou ukázkou z leteckého oboru 
bude měřicí pracoviště pro zkoušky flutterové 
odolnosti lehkých sportovních letadel. n

ČVUT láká na studentskou 
formuli, 3D tisk z kovu nebo 
na navařování laserem
Fakulta strojní v Praze představuje na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
patnáct vlastních novinek z oblasti vědy a výzkumu. 

Největší zájem návštěvníků brněnské-
ho výstaviště zřejmě vyvolá poslední 
model studentské formule. Jde o pro-

jekt týmu CTU CarTech který letos výborně 
uspěl na mezinárodních závodech a získal 
několik pódiových umístění.  

Unikátní technologie 3D tisku z kovu, 
vyvinutá společně s firmou Kovosvit MAS, 
patří do kategorie Hybrid Manufacturing. 
Umožňuje vytvářet kovové dílce navařová-
ním elektrickým obloukem a jejich obrábění 
v jednom pracovním prostoru s nesrovna-
telně nižšími náklady. Vyšší produktivitu 
a přesnost přináší Systém pro vyrovnávání 
a upnutí obrobku. „Mechatronická upínka“ 
dokáže na čtvrtinu zkrátit čas pro vyrovnání 
a upnutí velkých obrobků. 

V oblasti biomechaniky byl ve spolupráci 
se společností ProSpon vyvinut otěruvzdor-

ný povlak pro ortopedické implantáty. Chrá-
ní jejich povrch v kloubních spojeních před 
otěrem přilehlými měkkými tkáněmi.  

Sestava pro výuku PLC programová-
ní a virtuálního zprovoznění automa-
tizačních linek pomáhá předcházet 
problémům a chybám, které by 
mohly vzniknout v návrhu, výro-
bě a zapojování linek. Získané 
znalosti ušetří náklady i čas. 
Virtuální modely pro kontrolu 
a optimalizace technologií ob-
rábění jsou účinným nástro-
jem pro realistické simulace 
chování strojů a procesů. 
Na digitálním dvojčeti, sesta-
veném z virtuální stanice CNC 
řídicího systému stroje, modelu 
MKP nosné struktury stroje včet-
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Exportní příležitosti pro moderní energetiku  
 

Česká národní expozice The Country For The Future, Pavilon Z, 8. 10. 2019 od 14:00 

 
 

Postupná dekarbonizace světové ekonomiky přináší obří investice do výstavby nových, 

čistých zdrojů energie, a tedy příležitosti pro české výrobce moderních energetických 

technologií. Seminář představí exportérům konkrétní trhy, na které se vyplatí zaměřit. 

Poradí, jak na zahraničním trhu uspět i jak získat potřebné financování. Všechny tyto  

a další potřebné informace získají posluchači na místě i v unikátní brožuře Zapojení  

moderní energie. 

14:00                   Úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu   

                                Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 

14:15                     Zapojení moderní energie  

                                (představení publikace o příležitostech pro moderní energetiku  

                                na vybraných světových trzích) 

                                 Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel agentury CzechTrade 

                                Ing. Jaroslav Výborný, MBA, předseda představenstva  

                                a generální ředitel České exportní banky 

14:20                   Dekarbonizace jako příležitost pro české exportéry   

                                Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky 

14:35                    Exportní příležitosti v moderní energetice,  

                                představení nejzajímavějších trhů 

                                Ing. Jiří Jílek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade  

                                Santiago de Chile a regionálního centra Latinská Amerika 

14:50                   Možnosti financování vývozu pro moderní energetiku   

                                Ing. Zuzana Šejtková, vedoucí oddělení akvizic České exportní banky 

 

15:00–15:30    Networking a konzultace

Pozvanka_136x297.qxp  25.09.19  9:27  Stránka 1
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mechatronická upínka.  
Tato novinka dokáže  

na čtvrtinu zkrátit čas pro  
vyrovnání a upnutí velkých obrobků.

sTROjíREnský PRůmysL

Vítězové z Assenu. Tým CTU Car Tech tvoří 
asi 30 studentů bakalářského, magisterského 
i doktorského studia Fakulty strojní a Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze. Letos získali  
v soutěži Formula Student první místo v kate-
gorii Náklady a výroba. V tuzemsku se závodí  
na polygonu v Mostě.



Získejte nové obchodní 
partnery po celém světě
ČSOB Trade Club

Unikátní aplikace ČSOB Trade Club
Získejte nové kontakty pro mezinárodní obchod a kvalitní informace o potenciálu 
nových trhů. Vyhledávejte je jednoduše díky aktualizované databázi informací 
o 190 zemích.

ww.csob.cz/tradeclub

sPEcIáL
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Brexit změní obchodování 
s Velkou Británií
Odchod Velké Británie se v mnoha očích proměnil v nekonečnou mýdlovou operu. Sázky 
ve hře o brexit však jsou přeci jen velké. I přes značnou míru nejistoty a váhání jsou základní 
fakta jasná – brexit změní způsob, jakým se obchoduje mezi Českou republikou a Velkou 
Británií. A na tyto změny je třeba se připravit.  

Velká Británie opustí Evropskou unii  
31. října 2019. Datum bylo určeno roz-
hodnutím Evropské rady poté, co Brito-

vé na jaře požádali o odklad. Čas poskytnutý 
na schválení dojednané brexitové dohody se 
ale krátí a zřejmě ani střídání na pozici brit-
ského premiéra politickou krizi ve Westmin-
steru neukončilo. Spíše naopak, jak ukázalo 
zářijové dění v britském parlamentu. 

Brexit znamená změny, a ty pocítí nejvíce 
běžní občané a firmy. Jejich rozsah a kon-
krétní podobu určí to, jestli se nakonec poda-
ří sjednat výstupovou dohodu, či zda nastane 
tzv. tvrdý brexit. (viz Dvě varianty Brexitu). 
Nejistota, co a kdy bude, je zatím hlavním dů-
vodem, proč mnoho firem přípravy na brexit 
odkládá. Odmítají investovat peníze do něče-
ho, co ani nastat nemusí. Jenže tato taktika 
by se mohla vymstít.

MPO je připraveno pomoci
Brexit postihne ty, kdo přímo obchodují 
s Velkou Británií, stejně jako ty, kteří mají 
britské subjekty v dodavatelských řetězcích 
nebo spoléhají na britské subdodávky do vý-
robků pro země, s nimiž má EU sjednané 
obchodní dohody. Brexit zasáhne i posky-
tovatele a příjemce služeb, ty, kteří vysílají 
své zaměstnance do Velké Británie, zájemce 
o tendry v Británii či ty, kdo spoléhají na cer-
tifikáty vydané britskými zkušebnami. Ti 
všichni se budou muset vyrovnat s důsledky 
brexitu, pokud Britové skutečně opustí EU 
bez dohody 31. října 2019. 

Velká Británie je pro české firmy 5. nejdů-
ležitější exportní destinace. Každý rok mezi 
Českou republikou a  a Britskými ostrovy 
putuje zboží a služby v hodnotě zhruba 300 
miliard korun. Dá se tedy očekávat, že česká 
ekonomika dopady brexitu pocítí. Obzvláště 
zranitelné mohou být malé a střední podniky 
a firmy, které nemají zkušenost s obchodem 
mimo EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO), ať už brexit dopadne jakkoliv, reaguje 
proto s předstihem a připravilo celou řadu 
informačních zdrojů a nabízí svou asistenci 
(viz Jak se připravit na brexit?).

Na stránkách MPO je dostupný přehledný 
Průvodce pro podnikatele k dopadům brexi-
tu, kde firmy zjistí, co znamená brexit právě 
pro jejich podnikání. Brexit v kostce nabízí 
informační stránka www.businessinfo.cz/
brexit, kde jsou připraveny nejdůležitější in-

formace, užitečné odkazy, kalendář akcí a zá-
znamy z dřívějších seminářů. MPO rovněž 
nabízí individuální asistenci, firmy mohou 
své případy konzultovat přes brexit@mpo.cz 
nebo Zelenou linku pro export 800 133 331. 

O odchodu přímo na veletrhu
Mezinárodní strojírenský veletrh je pří-
ležitostí, kde téma brexitu jako výzvy pro 

český zahraniční obchod nesmí chybět. 
Na stánku MPO v České národní expozici 
The Country for the Future budou připra-
veny informační materiály. V úterý  
8. října 2019 bude možné debatovat 
o brexitu jak na teritoriálním semináři 
pořádaného agenturou CzechTrade, tak 
během odpoledne, kdy budou zástupci 
MPO a Generálního ředitelství cel přítomni 
v prostoru České národní expozice. 

Navzdory ubíhajícímu času je stále poli-
tické řešení přesto možné a odchod Británie 
podle podmínek výstupové dohody zůstává 
jednoznačnou prioritou České republiky. To 
však neznamená, že by přípravy na nepříz-
nivý scénář odchodu bez dohody měly být 
zanedbávány. MPO doporučuje minimálně 
prověřit své dodavatelské řetězce a zjistit, 
jak splnit veškeré celní, regulatorní a admi-
nistrativní požadavky obchodování s Velkou 
Británií jako třetí zemí. n

jak se připravit na Brexit? 
SEMINÁŘ DOING BUSINESS  
– VELKÁ BRITÁNIE A FRANCIE
KDY? 8. 10. 2019 od 9:00
KDE? Výstaviště Brno, Regionální hospo-
dářská komora, Výstaviště 405/1, Brno
REGISTRACE skrze přihlašovací formulář 
KONZULTACE NA MSV

KDY? 8. 10. 2019 od 13:30
KDE? Výstaviště Brno, pavilon Z, Česká 
národní expozice The Country For The 
Future, stánek MPO
REGISTRACE na brexit@mpo.cz

INDUSTRY DAY – OPATŘENÍ  
NA BRITSKÝCH HRANICÍCH  
PRO PŘÍPAD NO DEAL BREXITU
KDY? 17. 10. 2019
KDE? Budova Ministerstva průmyslu  
a obchodu, Politických vězňů 20, Praha
Detaily akce budou upřesněny

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE V KLIENT-
SKÉM CENTRU PRO EXPORT
KDY? 18. 10. od 10 hod
KDE? CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2
REGISTRACE na kcexport@business- 
info.cz nebo brexit@mpo.cz

Dvě varianty Brexitu
Varianta 1 Spořádaný brexit: pro firmy 
neznamená žádnou změnu – nadále bu-
dou platit pravidla vnitřního trhu a nové 
podmínky obchodu nastaví až obchodní 
dohoda EU s Velkou Británií.

Varianta 2 Tvrdý brexit: znamená zásadní 
změnu pravidel obchodování. Obchod 
s Velkou Británií se bude podobat tomu 
s USA či Indií a bude třeba počítat se cly, 
kontrolami na hranicích či změnami v re-
gulatorní oblasti.

nevyzpytatelný premiér. Boris Johnson a šéf 
Evropské komise Jean-Claude Juncker.



7.– 11. 10. 2019
brno

61.
Mezinárodní 
strojírenský 
veletrh
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