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MSV 2021

MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl 
budoucnosti

• Aktivní jednání se státní správou o podmínkách konání veletrhu

• Pochopení a vstřícnost ze strany hlavní hygieničky

• Předpokladem je, že veletržní akce ve 2. pololetí roku bude možno 

konat bez výrazných omezení

• Řádná uzávěrka pro vystavovatele posunuta na 30. června 2021
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– Mezinárodní 
strojírenský 
veletrh 

– 8.–12. 11. 2021
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MSV 2021

Digitální továrna 2.0 na MSV 2021

Druhý ročník úspěšné expozice prezentující vzdělávací 
formou nejnovější služby a produkty v oblasti 
digitální transformace podniků
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88 %
návštěvníků MSV

považuje tento 
projekt za přínosnou 

přidanou hodnotu

78 %
účastníků MSV rozhoduje 
o investicích a nákupech

96 %
vystavovatelů MSV 

navazuje 
na veletrhu kontakty 

se zákazníky



MSV 2021

Hlavním tématem Digitální továrny 2.0 
bude technologická transformace 
české ekonomiky

Cílem projektu je ukázat, jak může Česká republika zvládnout 
technologickou transformaci a stát se „laboratoří Evropy“, 
kde se nasazují, pilotují a úspěšně rozvíjejí nové technologie. 
To vše v souladu s Národním plánem obnovy ČR.
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MSV 2021

Digitální továrna 2.0 se zaměřuje na:
• hlubokou digitalizaci výroby, kde je firma chápána jako kyberfyzický

systém řízený umělou inteligencí

• inteligentní práci s interními i externími daty

• kooperaci mezi zaměstnanci a umělou inteligencí a vzájemnou 
mezifiremní spolupráci probíhající digitálně 

• předvedení prototypů chytrých autonomních strojů a zařízení

• využití blockchainu v průmyslu Uvedené přístupy by měly 
zajistit zvýšení podnikové 
efektivity o 25–30 %.
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Součásti Digitální továrny 2.0
1. Expozice transformačních technologií
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• prostorově propojená, tematicky 
strukturovaná expozice složená 
z ostrůvků firem definující jednotlivé 
komponenty digitální továrny

• možnost propojení firemní prezentace 
s ukázkami případových studií

Připravovaná témata:
• Umělá inteligence ve výrobě

• Nová infrastruktura spojená 

s internetem věcí a 5G sítě

• Inteligentní robotika

• Nové firemní datové systémy

• Blockchain

• Případně další originální 
témata
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Součásti Digitální továrny 2.0
2. Digitální stage
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• prostor navazující na expozici transformačních technologií, ve kterém 
vystavovatelé živě prezentují svá řešení – ideálně formou případových 
studií

• aktivity na digitální stagi jsou moderovány a streamovány online

• výstupy jsou zpracovány do archivu, který je přístupný i po skončení 
akce
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Součásti Digitální továrny 2.0
3. Konference 
Česká republika – průmyslová velmoc 2024?
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• zaměření na otázku zvládnutí digitální transformace v pocovidové
době a následné datové propojování firem vedoucí ke zvýšení 
efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce

• konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR 
i případovým studiím o úspěšných řešeních a postupech
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