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ČÍSLA A FAKTA 2018
VYSTAVOVATELÉ
1 651 vystavujících firem  
ze 32 zemí, 52 % zahraničních 
vystavovatelů

Přehled zastoupených zemí a regionů:
Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, 
Česká republika, Čína, Finsko, 
Francie, Indie, Irsko, Itálie, Jižní Korea, 
Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, 
Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Největší zahraniční účasti:
Německo 242, Slovensko 119, 
Čína 109, Itálie 80, Rakousko 41,  
Tchaj-wan 28, Švýcarsko 26, 
Francie 21

„MSV je okénko do budoucnosti 
průmyslu. Jsem rád, že společně 
s vámi můžeme toto okénko do 
budoucnosti vytvářet.“
Generální ředitel Veletrhy Brno a.s. 
Jiří Kuliš

„Tento významný ročník MSV potvrzuje, 
že se nám stále ekonomicky daří a 
pokud se týká strojírenství, Česko je 
stále uznávanou světovou velmocí.“
premiér České republiky Andrej Babiš

„Brnianske výstavisko hralo vždy dôležitú 
úlohu. Som hrdý, že Slovenská republika 
zostala naďalej jedným z najvýznamnejších 
vystavovateľov. Tento rok sme aj 
oficiálnym partnerom jubilejného 
60. ročníka medzinárodného veľtrhu. Dnes 
sme slávnostne otvorili výstavu spoločnej 
československej histórie. Expozícia ukazuje 
to, čo sa za 100 rokov spoločne Čechom 
a Slovákom podarilo a ako sa pohli vpred 
veda, výskum a vývoj.“
premiér Slovenské republiky  
Peter Pellegrini



ČÍSLA A FAKTA 2018
VYSTAVOVATELÉ
MSV   778
IMT   467
WELDING   90
FONDEX   55
PLASTEX   182
PROFINTECH   79
Hlavní téma AUTOMATIZACE   298

Vystavovatelé MSV podle oborů:

Důlní, hutní, keramická, sklářská 
technika a slévárenství   2,2 %
Materiály a komponenty  
pro strojírenství   29,8 %
Pohony, hydraulika  
a pneumatika, chladicí  
technika a klimatizace   14,4 %
Energetika a silnoproudá 
elektrotechnika   3,6 %
Elektronika, automatizace,  
měřicí technika   17,8 %
Ekotechnika   2,6 %
Výzkum, vývoj,  
transfer technologií,  
finanční a jiné služby   15,6 %
Doprava, manipulace,  
průmyslové balení,  
skladovaní a logistika   10,5 %
Chemie pro strojírenství   3,5 %

„Na MSV vystavujeme každý rok 
už od našeho vstupu na český trh 
v roce 1994. Vnímáme tento veletrh 
jako východoevropské EMO, zkrátka 
vlajkovou loď.“
Josef Sláma, ředitel, Renishaw s.r.o.



ČÍSLA A FAKTA 2018
NÁVŠTĚVNÍCI
80 937 návštěvníků  
z 57 zemí
7 747 registrovaných 
zahraničních návštěvníků,  
tj. 9,6 %

akreditovalo se 280 novinářů  
ze 7 zemí, 50 ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí a regionů:
Angola, Austrálie, Belgie, Bělorusko,  
Bulharsko, Černá Hora, Česká republika,  
Čína, Cookovy ostrovy, Dánsko, 
Ekvádor, Estonsko, Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Indie, Itálie, Irák, Irsko, 
Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada,  
Kazachstán, Kuvajt, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malajsie, Maroko, Mexiko,  
Moldavsko, Německo, Nizozemsko,  
Norsko, Nový Zéland, Pitcairnovy ostrovy,  
Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Somálsko, Srbsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Turecko, 
Ukrajina, USA, Velká Británii

„V naší expozici bylo stále plno, neboť 
jsme prezentovali kolaboratorního 
robota, jde o automat s přímou účastí 
lidského faktoru. Letošní MSV byl pro 
naši firmu byl úspěšný.“
Libor Horniak, obchodní manažer, 
FANUC Czech s.r.o.



SLOVENSKO
PARTNERSKÁ ZEMĚ MSV 2018
Největší prezentace
slovenských průmyslových 
firem na MSV od roku 1998 

119 vystavujících firem

2 647 m2 čisté výstavní plochy

Slovensko je významný trh  
pro ⅔ návštěvníků 

89 % vystavovatelů obchoduje 
se Slovenskem

Nejvíce zastoupené obory:

Zařízení pro kovoobrábění a tváření  

Materiály a komponenty pro strojírenství

Plastikářské technologie  

Slavnostní otevření slovenské 
národní expozice v pavilonu A1 
se odehrálo za účasti předsedů 
vlád obou zemí Andreje Babiše 
a Petera Pellegriniho, ministryně 
průmyslu a obchodu ČR Marty 
Novákové a ministra hospodářství 
SR Petera Žigy.

„Považujeme brněnský strojírenský 
veletrh za jednu z nejvýznamnějších 
událostí v oblasti strojírenství 
a elektrotechniky v regionu střední 
a východní Evropy. Držím oběma 
zemím palce. Držím palce i brněnským 
veletrhům, aby se jim dařilo jako 
doposud.“
Peter Žiga, ministr hospodářství SR



AUTOMATIZACE
Elektrotechnická asociace

České republiky

11. ročník průřezového projektu,
který akcentuje využití 
průmyslové automatizace 
v jednotlivých oborech veletrhů.

298 vystavovatelů z 15 zemí, 
23 % ze zahraničí

3/4 návštěvníků považují téma 
průmyslové automatizace
za atraktivní

Největší zahraniční účasti:
Německo, Slovensko, Itálie, Rakousko

Hlavní téma: 
PRŮMYSL 4.0

Vysoký nárůst atraktivity:
82 % návštěvníků zaznamenalo 
PRŮMYSL 4.0 jako hlavní téma 
veletrhu

„Můj pocit je nadstandardně dobrý. 
Když srovnám MSV před deseti 
lety a nyní, je vidět že digitální 
transformace je realitou a že  
průmysl 4.0 je tu. Technologický  
posun českých firem je patrný  
a mají co nabídnout.“
Petr Očko, náměstek ministryně 
průmyslu a obchodu ČR zodpovědný 
za inovace a nové technologie



„Podle mne si celý strojírenský veletrh 
drží svůj standard a důležitost mezi 
oborovými veletrhy v Evropě. Splňuje 
evropský strojírenský standard. Proto 
přijedeme příští rok zase. Letos jsme 
měli dvě expozice, a to v pavilonu P 
a v pavilonu A pro 3D tisk.“
Ondřej Svoboda, jednatel,  
Misan s.r.o.

„Naše společnost je lídrem v robotice. 
Proto na MSV nejen vystavujeme, ale 
i organizujeme diskuse o automatizaci 
a robotizaci. Vidím, že toto téma zajímá 
spoustu lidí a jsem ráda za tento dialog.“
Tania Vainio, generální ředitelka ABB 
Česká republika a Slovensko



HODNOCENÍ  
VELETRHŮ 
Spokojenost návštěvníků 
i vystavovatelů zůstává nadále 
vysoká. Pozitivní až nejvyšší 
spokojenost mezi vystavovateli 
meziročně stoupla z 84 % 
na 96 %. Podíl rozhodně 
spokojených návštěvníků 
meziročně stoupl z 89 % na 
94 %. Jde o nejlepší výsledek 
za posledních 5 let. Nespokojení 
návštěvníci nebyli téměř žádní.

Přínos veletrhu pro zúčastněné 
firmy zůstává pozitivní a velmi 
dobře se vyvíjí. Oproti loňskému 
ročníku stoupl přínos pro 
zahraniční vystavovatele. 

Podíl navázaných kontaktů se 
oproti minulým rokům nezměnil. 
Letos vystavovatelé navázali 
více kontaktů se zahraničními 
návštěvníky.

Stejně jako v předchozích 
letech je největší podíl 
vystavovaných produktů ze 
zahraničí. Množství českých 
výrobků oproti loňskému 
ročníku poklesl.



HODNOCENÍ  
VYSTAVOVATELŮ 
Většina vystavovatelů
považuje účast na MSV 
za jeden z nejvýznamnějších 
marketingových nástrojů.

89 % je rozhodnuto zúčastnit 
se příštího ročníku.

97 % navázalo kontakty 
s potenciálními tuzemskými 
či zahraničními zákazníky.

39 % se podařilo rozjednat 
nové zakázky, to je nejvíce 
za posledních 5 let.

81 % hodnotilo návštěvníky 
jako tu správnou klientelu.

„Letos přišlo hodně studentů ze 
strojírenských oborů. Nám studenti 
vyhovují, neboť dodáváme do škol 
obráběcí stroje a vybavujeme jejich 
dílny. V naší expozici byl stále plno. 
Navštívili nás i zahraniční návštěvníci 
ze Slovenska, Ruska, zajímavá byla 
návštěva ze Sibiře a Rumunska. 
Právě rumunský partner s námi hodlá 
na příštím MSV v Brně společně 
vystavovat. Veletrh se pro naši 
firmu vydařil.“
Leoš Sehnal, jednatel,  
SA Trade s.r.o.

Spokojenost:

S organizací veletrhu   8,2
S propagací veletrhu   8,2
S počtem českých návštěvníků   8,1
S úrovní poskytovaných služeb   7,5
S množstvím novinek   7,5
(průměrná spokojenost na škále 1–10)



STRUKTURA  
VYSTAVOVATELŮ
Kam směřuje produkce 
vystavovatelů:

Strojírenský průmysl   75 %
Automobilový průmysl   60 %
Elektrotechnický průmysl   19 %
Letecký průmysl   18 %
Stavebnictví   13 %

Velikost vystavujících firem
podle počtu zaměstnanců:

do 25   45,2 %
26 – 250   39,1 %
nad 250   15,7 %

„MSV prostě patří k jednomu 
z nejvýznamnějších veletrhů v Evropě 
a odpovídá celosvětovým trendům. 
Do Brna přijedeme vždy, neboť 
z objednávek na veletrhu čerpáme 
celý rok. Mile nás překvapilo, že firmy 
mají zájem o větší sofistikovanější pily, 
prostě mají více zakázek a potřebují 
nakoupit moderní stroje.“
Miroslav Mašek, jednatel, 
Pilous-pásové pily, spol. s r.o.

Typy vystavujících firem:

výrobci   44,4 %
obchodníci   47,8 %
asociace a organizátoři účasti   7,8 %



HODNOCENÍ 
NÁVŠTĚVNÍCI
94 % bylo se svojí  
návštěvou veletrhu  
celkově spokojeno.

91 % plánuje navštívit 
příští ročník.

77 % bylo spokojeno 
s počtem získaných  
kontaktů.

70 % považuje za hlavní 
přínos veletrhu informace 
o nových technologiích, 
materiálech a strojích 
a získání nových kontaktů.

„Na veletrh jezdíme pravidelně, 
v Brně musíme být. Letos bylo 
dostatek návštěvníků a navázali 
jsme nové kontakty s představiteli 
nových firem. Navštívili nás i zástupci 
firem z Číny, Ukrajiny a samozřejmě 
ze Slovenské republiky.“
Jiří Novotný, technická podpora, 
První hanácká BOW, spol. s r.o.



NÁVŠTĚVNOST  
WEBU
Návštěvnost internetových 
stránek www.bvv.cz/msv 
v období 1. 8.–20. 10. 2018

Počet unikátních návštěvníků: 
123 752

Země Návštěvy Návštěvy 
v %

ČR 101 252 72,9 %

Slovensko 11 653 8,4 %

Německo 6 513 4,7 %

USA 3 596 2,6 %

Polsko 1 843 1,3 %

Rakousko 1 253 0,9 %

Itálie 1 236 0,9 %

Velká 
Británie 1 057 0,8 %

Francie 936 0,7 %

FACEBOOK

Návštěvnost za dobu kampaně: 84 254 

Návštěvnost webových stránek MSV
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STRUKTURA  
NÁVŠTĚVNÍKŮ
79 % rozhoduje nebo 
spolurozhoduje o investicích 
a nákupech.

78 % jsou stálí hosté veletrhu

7 % zcela nových návštěvníků

Nejčastěji zastoupené obory 
působnosti odborných návštěvníků:

Strojírenství   52,9 %
Automobilový průmysl   10,1 %
Elektrotechnika   6,3 %
Plasty, gumárenství, chemie   4,9 %
Školství, věda, výzkum   3,9 %
Hutnictví a slévárenství   2,4 %
Obchod   2,1 %
Energetika   2,1 %
IT a komunikace   1,5 %
Lehký průmysl   1,3 %
Bankovnictví a pojišťovnictví   1,2 %

„Pocitově byl pro nás letošní ročník 
nejlepším veletrhem posledních let. 
Jsem velmi potěšen zájmem o naše 
CNC stroje. Přišli stávající klienti i noví 
návštěvníci, zejména v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek odpoledne byla výborná 
účast a viděli jsme i vážný zájem 
o koupi. Takže jsme spokojení a příští 
rok opět nebudeme na MSV chybět.“
Jiří Malůš, zástupce pro ČR a SR, 
DATRON



O které obory MSV  
se návštěvníci nejvíce zajímali:

Kovoobráběcí  
a tvářecí stroje   16,4 %
Roboty pro strojírenství,  
digitalizace a automatizace   11,1 %
Přesné nástroje pro obrábění   8,3 %
Elektronika, měřicí  
a regulační technika   7,5 %
Nářadí   6,4 %
Pohony, hydraulika, pneumatika, 
chladicí technika   6,2 %
Svařovací technika   6,1 %
Věda, výzkum,  
transfer technologií, služby   4,5 %
Povrchové a tepelné úpravy   4,4 %
Plastové výrobky  
a polotovary   4,3 %
Ložiska, převody, spojky,  
brzdy, mazací systémy   4,1 %

Hutní polotovary  
a výrobky z kovů   3,8 %
Plastikářské stroje  
a zařízení   3,3 %
Energetika   2,5 %
Obalové materiály, balicí stroje  
pro průmysl, obaly   2,5 %
Slévárenství   2,4 %
Chemický průmysl   1,7 %
Ekotechnika   1,6 %
Finanční a jiné služby   1,1 %
Manipulační  
a skladovací technika   1,3 %
Důlní, hutní, keramická  
a sklářská technika   0,9 %

STRUKTURA  
NÁVŠTĚVNÍKŮ

Zdroje: Marketingový průzkum Ipsos 
a registrace odborných návštěvníků 



IMT – 11. mezinárodní veletrh  
obráběcích a tvářecích strojů

„Jsme obchodním zastoupením japonské 
firmy, vyrábějící a dodávající nástroje na 
třískové obrábění v oblasti soustružení, 
frézování a vrtání. Letos jsme na veletrhu 
již popáté, zúčastňujeme se ho vždy 
v sudých letech. Letošní účast hodnotíme 
pozitivně, protože nás navštívila řada 
současných zákazníků a uzavřeli jsme 
zde několik nových kontraktů.“
Vojtěch Smolák, obchodní zástupce, 
Tungaloy Czech

„Letošní ročník veletrhu vidíme 
poměrně optimisticky. Je to rok IMT 
a zároveň rok, kdy zřejmě vrcholí 
ekonomická aktivita, která se projevuje 
i v našem oboru. Je tady vysoká účast 
našich zahraničních konkurentů, 
což je signál, že situaci na českém 
trhu vidí poměrně příznivě. Pro náš 
průmysl obráběcích a tvářecích strojů 
by letošní rok měl být ve výsledcích 
ještě lepší než rekordní rok 2015.“
Oldřich Paclík, ředitel Svazu 
strojírenské technologie

467 vystavujících firem  

z 18 zemí, 53,8 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti  
Německo 112, Itálie 31, Slovensko 27, 
Čína 20, Švýcarsko 20, Francie 6,  
Jižní Korea 6

Přehled zastoupených zemí  
Belgie, Brazílie, Česká republika, 
Čína, Francie, Indie, Itálie, Jižní Korea,  
Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Rakousko, Slovensko, Španělsko, 
Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie

Vystavovatelé podle oborů
Kovoobráběcí stroje   46,6 %
Tvářecí stroje   15,4 %
Stroje pro nekonvenční  
a speciální technologie   1,7 %
Řízení kvality v oblasti  
obrábění a tváření   2,3 %
Pružné výrobní systémy   7,1 %
Přesné nástroje   17,7 %
Příslušenství pro  
kovoobrábění a tváření   6,2 %
Ruční nářadí   0,9 %
Instituce, literatura, služby   2,1 %

Velikost vystavujících firem  
podle počtu zaměstnanců
do 25   42,1 %
25–250   41,7 %
nad 250   16,2 %

výrobci   54,6 %
obchodníci   45,4 %

O veletrh projevilo zájem 41 702 
registrovaných odborných návštěvníků.

IMT 2018IMT 2018



WELDING – 24. mezinárodní  
veletrh svařovací techniky
86 vystavujících firem 
z 10 zemí 
52,3 % ze zahraničí

O veletrh projevilo zájem 
8 703 registrovaných 
odborných návštěvníků.

Největší zahraniční účasti  
Německo, Slovensko, Čína

Přehled zastoupených zemí  
Česká republika, Čína, Finsko, Francie,  
Itálie, Jižní Korea, Maďarsko, Německo,  
Rakousko, Slovensko, Velká Británie

Vystavovatelé podle oborů

Stroje a zařízení pro svařování 
a navařování plamenem  
a řezání kyslíkem   1,4 %
Stroje a zařízení pro svařování, 
navařování a řezání  
elektrickým obloukem   29,8 %
Stroje a zařízení  
pro odporové svařování   7,9 %
Stroje a zařízení pro  
ostatní metody svařování,  
navařování, řezání a pájení   7,0 %
Přídavné a pomocné materiály   5,3 %
Roboty, manipulátory  
a příslušenství pro svařování   11,4 %
Ostatní prvky, stroje  
a zařízení pro svařování   22,8 %
Svařované konstrukce,  
subdodávky   1,8 %
Výzkum, služby, instituce   2,6 %

Velikost vystavujících firem  
podle počtu zaměstnanců

malé a střední firmy  
(do 250 zaměstnanců)   92,8 %
výrobci   46,9 %



FOND-EX – 17. mezinárodní 
slévárenský veletrh

„Svaz sléváren nabídl veletržní 
prostor svým členům, kteří jej využili 
pro setkávání a obchodní jednání 
s partnery. Máme tu tři slévárny, tři 
obchodní společnosti, které nabízí 
slévárnám spotřební materiál, stroje 
a přístroje, a jednu firmu, která se zabývá 
počítačovými aplikacemi do slévárenství. 
Návštěvníci, kteří přicházeli na stánek, 
se zajímali o seznam sléváren, chtěli 
vědět, kdo co dělá, na zástupce firem 
pak směřovaly dotazy technického 
a odborného rázu.  S kolegy jsme už 
také hovořili o koncepci prezentace 
sléváren při příštím veletrhu.“
Irena Spoustová, sekretariát,  
Svaz sléváren České republiky

55 vystavujících firem 
z 10 zemí, 42,7 % ze zahraničí

O veletrh projevilo zájem
8305 registrovaných 
odborných návštěvníků.

Největší zahraniční účasti  
Německo, Itálie, Polsko

Přehled zastoupených zemí  
Bělorusko, Česká republika, Čína, Francie, 
Itálie, Německo, Polsko, Slovensko, 
Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Vystavovatelé podle oborů

Vsázkové suroviny   16,4 %
Žáruvzdoroviny   5,5 %
Technické plyny   1,8 %
Zařízení tavíren   12,7 %
Materiály pro formovací  
a jádrové směsi   3,6 %
Zařízení pro úpravu formovacích  
a jaderných směsí   1,8 %
Vtoková a nálitková technika   5,5 %
Slévárenské tavicí  
a udržovací pece   3,6 %
Zařízení formoven a jaderen   16,4 %
Licí stroje a zařízení,  
příslušenství   7,3 %
Výpočetní technika, řízení, kalkulace, 
simulace, CAD/CAM   7,3 %
Odlitky   12,6 %
Služby, poradenství, výzkum,  
instituce, vzdělávání   5,5 %

Velikost vystavujících firem  
podle počtu zaměstnanců

malé a střední firmy  
(do 250 zaměstnanců)   75,1 %
výrobci   68,9 %



PROFINTECH – 7. mezinárodní veletrh  
technologií pro povrchové úpravy
79 vystavujících firem  
z 9 zemí
36,7 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti  
Německo, Slovensko, Čína

Přehled zastoupených zemí  
Česká republika, Čína, Francie, 
Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, 
Slovensko, Slovinsko

O veletrh projevilo zájem
5 839 registrovaných 
odborných návštěvníků.

Vystavovatelé podle oborů

Zařízení na čištění  
a úpravu povrchů   28,1 %
Galvanotechnická zařízení   0,9 %
Lakovací zařízení, zařízení  
pro smaltování a nanášení  
plastových povlaků   18,7 %
Speciální zařízení  
pro úpravu povrchů   39,3 %
Ekotechnika v oblasti  
povrchových úprav   3,7 %
Výzkum, služby, instituce  
v oblasti povrchových úprav   9,3 %

Velikost vystavujících firem  
podle počtu zaměstnanců

malé a střední firmy  
(do 250 zaměstnanců)   94,4 %
výrobci   53,1 %

„Naše společnosti poskytuje 
ochranu železa proti korozi žárovým 
zinkováním ponorem. Na veletrh 
jezdíme pravidelně a jsme spokojení, 
podobně jako v minulých letech, 
protože tu pokaždé navážeme 
nové kontakty. Jsme také rádi, 
že můžeme náš obor představit 
i laikům a poskytnout jim informace 
o žárovém zinkování.“
Jan Červenka, obchodní 
a marketingový zástupce,  
Wiegel CZ žárové zinkování



PLASTEX – 6. mezinárodní veletrh  
plastů, pryže a kompozitů
182 vystavujících firem 
z 14 zemí 
50 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti  
Německo, Slovensko, Čína, Rakousko

Přehled zastoupených zemí  
Bělorusko, Česká republika, Čína, 
Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

O veletrh projevilo zájem
10 160 registrovaných 
odborných návštěvníků.

Vystavovatelé podle oborů

Polymery, suroviny a aditiva   11,3 %
Stroje a zařízení pro  
zpracování plastů a pryží   44,4 %
Kompozity   1,5 %
Polotovary a výrobky  
z plastů   22,6 %
Polotovary a výrobky  
na bázi pryže   9,1 %
Stroje a zařízení pro  
recyklaci a využití plastových  
a pryžových odpadů   6,1 %
Výpočetní, zkušební a měřicí technika 
pro plasty a pryže   3,1 %
Výzkum, služby, instituce  
v oblasti plastů a pryží   1,9 %

Velikost vystavujících firem  
podle počtu zaměstnanců

malé a střední firmy  
(do 250 zaměstnanců)   86,7 %
výrobci   51,9 %

„Expozici jsme měli tradiční, letos jsme 
jako velkou novinku předvedli modely 
nového způsobu chlazení forem na 
plasty, protože firmy odkrývají tajemství 
toho, že dobře chlazená forma pro ně 
znamená lepší výdělky a vyšší marže. 
V tomto směru jsme zaznamenali vcelku 
velký zájem a navázali dost nových 
kontaktů. Statisticky máme podloženou 
vyšší návštěvnost na stánku než loni.“
Jan Svoboda, jednatel společnosti, 
JAN SVOBODA



ZLATÉ
MEDAILE

Miniexkavátor E192E bezemisní
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci prokazatelně 
vzniklou ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými 
organizacemi

Výrobce: Bosch Rexroth spol. s.r.o.

Vystavovatel: Bosch Rexroth spol. s.r.o.

Ocenění uděleno za elektrohydraulické minirypadlo 
se sofistikovaným řízením spotřeby energie, umožňující 
práci na jedno nabití pod dobu 7 hodin i v uzavřených 
prostorách.

KRAKEN – Frézovací hlava nové generace
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci komponenty 
ve strojírenství

Výrobce: Regionální technologický institut

Vystavovatel: Západočeská univerzita v Plzni,  
Fakulta strojní – Regionální technologický institut

Ocenění uděleno za unikátní prutovou konstrukci 
frézovací hlavy. Technologií 3D tisku je dosaženo vysoké 
tuhosti konstrukce, přičemž kanálky jednotlivých prutů 
je přiváděna chladicí a řezná kapalina až k břitům frézy.



ZLATÉ
MEDAILE

Hybridní čerpací systém
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci komponenty 
ve strojírenství

Výrobce: Vysoké učení technické v Brně

Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně

Ocenění uděleno za návrh nové generace čerpací 
techniky s využitím nového konceptu prstencového 
elektromotoru s čerpadlem, které může pracovat i jako 
rekuperační turbína. Bezucpávkové řešení zvyšuje 
spolehlivost systému a zvyšuje možnosti využití.

Studio System
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje

Výrobce: Desktop Metal Inc.

Vystavovatel: MCAE Systems, s.r.o.

Ocenění uděleno za technologii automatizující a zlevňující 
kovový 3D tisk. Integrací cloudového software je vytvořen 
uživatelsky jednoduchý pracovní proces výroby složitých 
součástí z kovu. 



ZLATÉ
MEDAILE

Válečkovací nástroj Superoll MAC
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci  
ve zpracovatelské technologii

Výrobce: Sugino Machine Limited

Vystavovatel: Sugino Machine Limited – Praha,  
odštěpný závod

Ocenění uděleno za adaptivní válečkovací nástroj, který 
automaticky sleduje průměr předobrobené díry, přičemž 
je dosahováno integrity povrchu a stability celého 
technologického procesu.

Ready2_spray
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci  
v automatizační technice

Výrobce: KUKA AG

Vystavovatel: KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

Ocenění uděleno za unikátní spojení robotu KUKA 
a lakovací technologie DÜRR, kterým vznikl nový produkt 
umožňující automatizaci lakovacích operací využi telný 
zejména pro malé a střední firmy.



ZLATÉ
MEDAILE

Zlatá medaile MSV 
2018 za celoživotní 
tvůrčí technickou práci 
a dosažené inovační činy
Patří mezi nejvýraznější osobnosti 
oboru obráběcích strojů, což dokládá 
jeho bohatá pracovní kariéra, která je po 
absolvování Fakulty strojní VUT v Brně 
od roku 1972 nepřetržitě svázána se 
značkou ZPS. Po celý svůj pracovní 
život usiloval o to, aby se technické 
obory a technické vzdělání těšily 
potřebné společenské prestiži. Vždy se 
snažil podporovat myšlenku integrace 
českého průmyslu obráběcích strojů 
a z ní plynoucích synergických efektů.

PO 60.  
NA MSV
Na slavnostním večeru 1. října 2018 
byly oceněny i firmy firmy, které 
se Mezinárodního strojírenského 
veletrh zúčastnily po šedesáté. 
Jsou to:

ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Pfeiffer Vacuum Austria GmbH

Siemens, s.r.o.  

Swisstool Export – Gruppe  

Šmeral Brno a.s.  

VÍTKOVICE, a.s.  

ŽĎAS, a.s. 

„Letos slavíme 60. výročí naší účasti 
na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně. Navíc se účastníme 
také pěkné výstavy 100ries v pavilonu 
A. S účastí jsme spokojeni, v expozici 
jsme měli vysokou návštěvnost. 
Pro firmu se veletrh vydařil.“
Barbora Mocová, oddělení 
komunikace, Siemens

Ing. Radomír 
Zbožínek



100RIES představilo sto příběhů 
průmyslových legend, znovuzrození  
Masaryka i výlet do rozšířené reality
Unikátní výstava 100RIES 
návštěvníkům odvyprávěla sto 
příběhů československých 
průmyslových legend uplynulého 
století. Tím největším je příběh sochy 
TGM sochaře Otakara Španiela, 
která zdobila rotundu pavilonu A 
v roce 1928 při zahájení provozu 
výstaviště. Její repliku vytvořil během 
MSV přímo před zraky diváků robot.

„Podkladem pro výrobu sochy jsou 
data získaná 3D skenerem z modelu 
sochy uchovaného v depozitáři 
Národního muzea. Počítačový model 
pak putoval do speciálního softwaru, 
ve kterém byly naprogramovány 
obráběcí strategie pro frézování 
robotem. Průmyslový robot Kuka 
následně vyfrézuje objekt,“
popisuje ředitel společnosti MCAE 
Systems Miloslav Drápela.



SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
VELETRHU 1. 10. 2018

„Připomněli jsme si sto let existence 
společné země Československa, 
pány Masaryka, Beneše, Štefánika, 
Kramáře. Připomněli jsme si sto 
let existence svazu průmyslníků, 
nejvýznamnější zaměstnavatelské 
organizace země, a jména Kovařík, 
Wichterle, Zátka, Sodomka, Klement, 
Preiss. S panem předsedou vlády 
a paní ministryní jsem prošel pavilony. 
Jsem hrdý na svoji zemi a na výsledky 
práce našich lidí. Průmysl živil 
a vždycky bude živit tuhle zemi.“
Jaroslav Hanák, prezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR
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