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Rakouský příhraniční spolek - Kdo jsme?
Rakouský příhraniční spolek (ÖGLV) 
sídlí v ulici Fleischmarkt 18, ve Vídni. 
Spolek je právnická osoba a má 
vlastní právní subjektivitu.
Předmětem činnosti  spolku je 
podpora zájmů soukromých 
podnikatelů, příslušníků svobodných 
povolání a vedoucích pracovníků 
v příhraničních oblastech s novými 
členskými státy EU. Za příhraniční 
oblasti jsou v první řadě považovány 
správní celky hraničící s těmito státy.
Abychom těchto cílů dosáhli, 
pořádáme přednášky, školení, 
semináře, schůze a výstavy. 
Vydáváme informační tiskoviny, 
pořádáme diskuzní večery, studijní 
cesty a jiné aktivity, které odpovídají 
záměrům spolku.
Samozřejmě, že tato činnost nekončí 
na geografických či politických 
hranicích, ale rozprostírá se i přes 

hranice sousedních států. Cílem 
spolku je tudíž také spolupráce s 
úřady a zástupci různých zájmových 
skupin v sousedních 
zemích, především v České 
republice, na Slovensku, v 
Maďarsku a Slovinsku, ale 
i v Polsku a v pobaltských 
zemích. 
Činnost spolku je založena 
na veřejně prospěšné bázi a 
není zaměřena na dosažení 
zisku.

Messegelände 
Brünn
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MSV 2022 představí nové směry 
rozvoje průmyslových technologií

Od 4. do 7. října 2022 se na 
brněnském výstavišti uskuteční 
již 63. Mezinárodní strojírenský 
veletrh. Společně s ním se budou 
konat i specializované veletrhy IMT, 
PLASTEX, FOND-EX, WELDING a 
PROFINTECH. Hlavním tématem 
bude digitalizace průmyslu 
a pozornost bude věnována 
také energetické udržitelnosti. 
Partnerem letošního ročníku se 
stal francouzský region Auvergne-
Rhône-Alpes.

„Jsme rádi, že firmy projevily zvýšený 
zájem o prezentaci na letošním 
MSV. Vrací se vystavovatelé, kteří 
se v loňském roce nemohli veletrhu 
zúčastnit kvůli pandemii. Tím se 
potvrzuje, že veletrhy jsou pro 
vystavovatele důležitou obchodní 
platformou,“ řekl Michalis Busios, 
ředitel MSV. 

Digitalizace průmyslu jako 
nosné téma veletrhu

Již potřetí bude součástí MSV také 
Digitální továrna 2.0, která se letos 

zaměří na inteligentní digitalizaci v 
různých podobách. Projekt přiblíží 
technologie umožňující transformaci 
nejen průmyslového prostředí, ale i 
celé ekonomiky. 

Ve speciální expozici v pavilonu F 
návštěvníci uvidí soubor digitálních 
a automatizačních technologií, 
exponátů i řešení, které se při 
správném využití stávají účinnou 
součástí výroby.
Prakticky se tak lze seznámit s 
myšlenkou druhé transformace 
české ekonomiky, jejímž výsledkem 
je zvyšování vnitřní efektivity 
výrobního procesu, energetické 
efektivity a efektivity využívání a 
sledování zdrojů. 
Právě energetická udržitelnost se 
zařadí k hlavním tématům letošního 
strojírenského veletrhu. Zlatým 
partnerem projektu je společnost 
Siemens, která se bude věnovat 
zejména energetické flexibilitě, 
odolnosti výroby a roli, kterou zde 
hraje digitalizace. Zajímavý program 
nabídne také digitální stage, kde se 
uskuteční živé diskuze o tématech 

jako umělá inteligence, využití 
digitálních dvojčat nebo 5G sítě. 
Ve čtvrtek 6. října se uskuteční 
mezinárodní konference s názvem 
„Biomorfní průmysl“, která se 
zaměří na zformulování vize 
české ekonomiky za využití umělé 
inteligence jako klíčového přístupu k 
digitalizaci na firemní i národní bázi.
        
Francouzský region Auvergne-
Rhône-Alpes jako partner 
veletrhu

Partnerem letošního MSV se díky 
spolupráci s Francouzsko-českou 
obchodní komorou stal francouzský 
region Auvergne-Rhône-Alpes. 
Jedná se o významný a perspektivní 
region s více než 8 miliony obyvatel 
a druhým nejvyšším HDP ve Francii. 

Region je zároveň nejprůmyslovější 
oblastí Francie, což potvrzuje i 
výrazný podíl pracovních míst v 
průmyslovém sektoru. Auvergne-
Rhône-Alpes se na MSV bude 
prezentovat formou vlastního stánku, 
který bude součástí Francouzského 

MSV 2022
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pavilonu v hale V. Veletrhu se 
zúčastní i oficiální delegace.

Aditivní výroba i 
investiční příležitosti

Mezi klíčové obory Mezinárodního 
strojírenského veletrhu se opět 
zařadí aditivní výroba. Technologie 
profesionálního 3D tisku dokáží 
významně zvýšit produktivitu výroby, 
navíc jsou stále dostupnější také 
pro malé a střední podniky. Dalším 
zvýrazněným tématem bude oblast 
oběhového hospodářství. Právě 
udržitelnost je jednou z prioritních 
částí rozvoje průmyslu a stává se 
významným předpokladem pro 
udržení konkurenceschopnosti. 
Důležité místo na MSV zaujímá také 
výzkum, vývoj a transfer technologií. 
Strojírenského veletrhu se 
pravidelně účastní řada start-
upů a nově vznikajících firem. 
Inovativní exponáty budou tradičně 
představeny v soutěži Zlatá medaile 
MSV.

Doprovodný program pro 
odborníky

První den veletrhu se uskuteční 
tradiční Sněm Svazu průmyslu a 
dopravy České republiky, který 
nabídne dialog mezi zástupci 

průmyslu a vládních představitelů. 
V letošním roce se na MSV vrací 
také komentované prohlídky 
veletrhu s názvem MSV TOUR 
zaměřené na potenciál digitalizace a 
automatizace. Zájemci mohou opět 
využít i platformu Kontakt-Kontrakt, 
naplánovat si tak s předstihem 
jednání s firmami a svůj čas na 
veletrhu tak co nejefektivněji využít. 

V pavilonu A2 návštěvníci najdou 
oblíbenou balicí linku Markem Imaje 
Packaging Live. Balicím produktem 
budou letos piva. Konat se bude 
i řada konferencí o aktuálních 
průmyslových tématech. Ve 
středu 5. října se odehraje Fórum 
aditivní výroby, které je největším 
setkáním zájemců o technologie 
profesionálního 3D tisku ve střední 
Evropě. Ve čtvrtek 6. října se 
uskuteční konference Plasty 2022 
mapující nové technologie a postupy 
specifické pro plastikářský průmysl. 

Novinkou je páteční program pro 
školy s názvem IndusTRY: Zkus to 
s průmyslem, jehož cílem je budoucí 
generaci ukázat průmysl v jeho 
nové moderní podobě. Mezi další 
témata doprovodného programu se 
řadí energetická stabilita, digitální 
transformace, blockchain nebo 
udržitelný rozvoj.

MSV spolu s IMT a 
technologickými veletrhy

Na MSV jsou zastoupeny všechny 
klíčové oblasti strojírenského a 
elektrotechnického průmyslu. V 
letošním roce se souběžně koná 
veletrh IMT, který nabídne široké 
spektrum obráběcí a tvářecí 
techniky. Dále se uskuteční 
čtveřice technologických veletrhů 
– mezinárodní slévárenský veletrh 
FOND-EX, mezinárodní veletrh 
svařovací techniky WELDING, 
mezinárodní veletrh plastů, pryže a 
kompozitů PLASTEX a mezinárodní 
veletrh technologií pro povrchové 
úpravy PROFINTECH. 

Veletrh je místem pro byznys

Návštěvníci minulého ročníku MSV 
potvrdili svou skladbou význam 
veletrhu. Za účelem obchodu na něj 
přišlo 90 % návštěvníků. Navíc 80 
% z nich se účastní rozhodovacího 
procesu ve firmách. Vystavovatelé 
ocenili zájem návštěvníků o 
prezentované exponáty, a především 
možnost navázat nové obchodní 
vztahy. Strojírenský veletrh je také 
vhodným místem k dokončení 
rozjednaných obchodů se stávajícími 
klienty. „Přímý osobní kontakt je pro 
byznys v průmyslových oborech 

Seite 4



Verein zur Förderung der Betriebe im Grenzlandbereich Seite 5

klíčový. Vnímáme však i trend v 
podobě rozvoje online prostředí. 
Proto pracujeme na vývoji digitálních 
funkcí, které vhodně doplní klasickou 
formu veletrhu,“ doplnil Busios.

Základní informace

Letošní MSV se bude nově konat 
čtyři dny od úterý do pátku. „Věříme, 
že změna v délce konání přispěje 
k ještě větší efektivitě veletrhu. 
Rozhodli jsme také na základě 
zpětné vazby od vystavovatelů a 
odborných partnerů.“ 

MSV 2022 präsentiert neue 
Entwicklungsrichtungen bei 
Industrietechnologien

Eine Gelegenheit, innovative Indu
strietechnologien vorzustellen und 
neue Geschäftsbeziehungen an
zubahnen, bietet ihren Teilnehmer
firmen die 63. Internationale Ma
schinenbaumesse, die von 4. bis 7. 
Oktober 2022 in Brünn stattfindet. 
Zeitgleich finden auch die Fach
messen IMT, PLASTEX, FOND-EX, 
WELDING und PROFINTECH statt.  

„Wir verzeichnen erhöhtes Interes
se der Firmen an einer Teilnahme 
an der diesjährigen MSV. Es kehren 
auch Aussteller zurück, die im ver
gangenen Jahr aufgrund der Pande
mie nicht an der Messe teilnehmen 
konnten. Dies bestätigt, dass Mes
sen für Aussteller eine wichtige Ge
schäftsplattform sind“, sagt Michalis 
Busios, Direktor der MSV. Bestätigt 
ist auch der Partner der diesjährigen 
Auflage, zu dem die französische 
Region Auvergne-Rhône-Alpes ge
wählt wurde.

Digitalisierung der Industrie als 
tragendes Thema der MSV

Digitalisierung gehört zu den vorran
gigen Themen neuer Entwicklungen 
in der Industrie. Die MSV befasst 
sich regelmäßig mit der Nutzung 
von mit Informationstechnologien 
verknüpften digitalen Lösungen in 
Produktionsprozessen. Auch dieses 
Jahr werden neueste Produkte und 
Leistungen rund um die Digitalisie
rung von Firmen umfassend im Rah
men der Sonderschau Digitale Fab
rik 2.0 vorgestellt. 

„Ziel des Projekts ist, alle Vorteile 
im Zusammenhang mit der digitalen 
Transformation aufzuzeigen, die sich 
vor allem durch die Effizienzsteige
rung von Abläufen in Unternehmen 
ergeben. Die Messebesucher be
kommen Prototypen smarter autono
mer Maschinen zu sehen und lernen 
die Prinzipien künstlicher Intelligenz 
kennen. Vorbereitet wird auch die 
bereits dritte Konferenz über Digita
lisierung in der Industrie. Außerdem 
möchten wir das Thema 5G vertie
fen“, erklärt Direktor Busios. Aktuel
le Fragen zur Digitalisierung in der 
Industrie werden auch im Rahmen 
des Programms auf der Digital Stage 
behandelt.
        
Additive Fertigung und 
Investitionsgelegenheiten

Zu den Schwerpunktbereichen der 
Internationalen Maschinenbaumes
se gehört erneut die additive Fer
tigung. Professioneller 3D-Druck 
vermag die Produktivität von Pro
duktionen wesentlich zu steigern und 
wird auch für mittelständische Un
ternehmen immer erreichbarer. Ein 
weiteres Schwerpunktthema ist die 
Kreislaufwirtschaft. Gerade Nachhal

tigkeit ist eine der vorrangigen Ent
wicklungsrichtungen in der Industrie 
und wird zunehmend zu einer wichti
gen Voraussetzung für das Aufrecht
erhalten der Wettbewerbsfähigkeit. 
Weitere wichtige Themen der MSV 
sind Forschung, Entwicklung und 
Technologietransfer. An der Brünner 
Maschinenbaumesse nehmen regel
mäßig zahlreiche Start-ups und neu 
entstehende Firmen teil. Innovative 
Exponate werden traditionsgemäß 
beim Wettbewerb um die Goldme
daillen der MSV vorgestellt. 

MSV zusammen mit IMT 
und Technologiemessen

Vertreten auf der MSV sind alle 
Schlüsselbereiche des Maschinen
baus und der elektrotechnischen 
Industrie. Dieses Jahr findet zeit
gleich die internationale Messe für 
Metallbearbeitung IMT statt, die ein 
breites Spektrum an Bearbeitungs- 
und Umformtechnik anbietet, und 
zeitgleich laufen auch vier Techno
logiemessen: Internationale Gieße
reifachmesse FOND-EX, Internatio
nale Fachmesse für Schweißtechnik 
WELDING, Internationale Fachmes
se für Kunststoffe, Kautschuk und 
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Verbundstoffe PLASTEX und Internationale Fachmesse 
für Oberflächentechnik PROFINTECH. „Wir möchten 
hier zeigen, wie in die Fachgebiete dieser Messen neue 
Technologien vordringen. Deren Einführung bedeutet für 
diese eher traditionell arbeitenden Branchen zahlreiche 
Veränderungen, die die Industrie künftig prägen werden“, 
erläutert Michal Svoboda, Pressesprecher der MSV.

Messen als Ort für Geschäfte

Die Besucherstruktur der letzten MSV belegt die Bedeu
tung dieser Messe. Zwecks Geschäfte kamen 90% der 
Messebesucher angereist, von denen 80% in ihren Fir
men in Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Die 
Aussteller schätzten das Interesse der BesucherInnen 
an den ausgestellten Exponaten und vor allem die Mög
lichkeit, neue Geschäftsbeziehungen anzubahnen. 

Die Maschinenbaumesse in Brünn ist auch ein vorteil
hafter Ort zum Abschließen angebahnter Geschäfte mit 
bestehenden Kunden. Direkter persönlicher Kontakt ist 
in Industriebranchen von grundlegender Bedeutung fürs 
Business. Die Veranstalter nehmen jedoch auch den zu
nehmenden Online-Trend wahr und arbeiten deshalb an 
der Entwicklung digitaler Funktionalitäten als Ergänzung 
zur klassischen Messeform. Dieses Jahr findet die MSV 
an vier Tagen, von Dienstag bis Freitag statt. 

Medieninhaber und Herausgeber: Österreichischer Grenzlandverein 
(ÖGLV) - Verein zur Förderung der Betriebe im Grenzlandbereich. 
1010 Wien, Fleischmarkt 18 / TOP 9. Tel.: +43 1 890 19 33. 
E-Mail: info@oeglv.at / Internet: www.oeglv.at 
Präsident: KommR Dr. René Alfons Haiden. Grundlegende Richtung 
des Magazins: Inhalte der Arbeit, Ziele, Initiativen und Veranstaltungen 
des Österreichischen Grenzlandvereins. Fotos: Archiv ÖGLV, Messe 
Brünn / Veletrhy Brno, Uwe und sdecoret/stock.adobe.com (1, 8).

Kontakt & Impressum

Die MSV Internationale Ma-
schinenbaumesse ist die 
wichtigste Industriemesse 
in Mitteleuropa. Die meisten 
BesucherInnen sind Fach-
leute und zu achtzig Pro-
zent Entscheidungsträger 
in Bezug auf Investitionen. 
Ein Drittel von ihnen gehört 
zum Top-Management. 

Alle Schlüsselbereiche der 
Maschinenbau- und Elektro-
industrie sind vertreten. Tra-
gender Bereich ist traditionell 
die Bearbeitung und Umfor-
mung. Das Hauptthema der 
MSV ist Industrie 4.0 und die 
Digitale Fabrik, d. h. die Digi-

talisierung der Produktion, eine der Hauptrichtungen des 
Innovationsprozesses. Ein weiteres wichtiges Thema ist 
die Kreislaufwirtschaft – der Umgang mit Materialres-
sourcen. Dabei handelt es sich um einen der vorrangigen 
Bereiche für eine nachhaltige Entwicklung. In eben diese 
Richtung wird der Trend in Industrie und Handel gehen. 
Bestandteil der Messe ist ein Top-Begleitprogramm, das 
aus Fachkonferenzen, Seminaren und Workshops zu ak-
tuellen technischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen 
Themen besteht.

Daten & Fakten zur MSV
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Die MSV setzt neue Trends
Und viele österreichische Unternehmen sind auch heuer mit dabei
Tradičně patří Rakousko k 
nejdůležitějším vystavovatelům na 
MSV. MSV poskytuje rakouským 
podnikům ideální platformu pro 
prezentaci jejich inovativních 
výrobků a služeb českému 
odbornému publiku.

Struktura zboží ve vzájemném 
obchodu se zbožím je poměrně 
vyrovnaná: vysoký podíl strojů 
a dopravních prostředků, 
průmyslového zboží a hotových 
výrobků tvoří více než 70 % celkové 
výměny zboží mezi oběma zeměmi. 
Rakousko je tedy pro Českou 
republiku jednou z nejdůležitějších 
odběratelských zemí.
Rakouský export v oblasti 
strojírenských výrobků a vozidel tvořil 
v roce 2019 cca 1,5 mld. EUR, což 
odpovídá asi třetině celorakouského 
exportu do ČR. 

Die Internationale Maschinenbau-
messe in Brünn ist eine Innovations-
plattform mit höchster Aktualität. Sie 
setzt Trends und ist für österreichi-
sche Firmen auch dank der räumli-
chen Nähe zu Österreich eine Messe 
von besonderer Bedeutung. Schließ-
lich trennen Wien von Brünn nur 120 
Kilometer. 
Sie bietet österreichischen Unterneh-
men eine ideale Möglichkeit, um ihre 
innovativen Produkte und Dienstlei-
stungen einem breiten Fachpubli-
kum zu präsentieren. 

Die Warenstruktur im Warenhandel 
zwischen Österreich und der Tsche-
chischen Republik ist verhältnismä-
ßig ausgeglichen: Der hohe Anteil 
an Maschinen und Verkehrsmitteln, 
Industriewaren und Fertigerzeug-
nissen macht mehr als 70% des 
Gesamtwarenaustausches zwi schen 
den beiden Ländern aus.
Österreich ist für Tschechien somit 
eines der wichtigsten Abnehmer-
länder. Die österreichischen Aus-
fuhren im Bereich Maschinenbauer-
zeugnisse und Fahrzeuge betrugen 
zuletzt jährlich ca. 1,5 Mrd. EUR, 
was rund einem Drittel der gesamt-
österreichischen Ausfuhren nach 
Tschechien entsprach. 

Hohe Präsenz österreichischer 
Unternehmen bei der MSV
 
Österreichische Maschinenbau- und 
Industriefirmen sehen die MSV in 
Brünn als die wichtigste Industrie-
messe in der Region.
Die Präsenz österreichischer Aus-
steller gehört auf der Internationalen 
Maschinenbaumesse zu den stärk-
sten. In den letzten Jahren kamen 
stets rund 50 österreichische Aus-
stellerfirmen nach Brünn. Und an 
den Kassen registrieren sich viele 
hundert FachbesucherInnen aus 
Österreich.
In der österreichischen Beteiligung 
traditionell stark vertreten sind die 
Bereiche Kunststoffindustrie, Werk-
stoffe und Komponenten für den 
Maschinenbau, Industrieautomation, 
Werkzeug- und Umformmaschinen 

sowie Speditionen und Logistik. 
Diese starke Präsenz bestätigt die 
Bedeutung der tschechisch-öster-
reichischen Wirtschaftsbeziehun-
gen. Die Tschechische Republik ist 
für Österreich im weltweiten Maßstab 
einer der sechs wichtigsten Handels-
partner, in der Region Mittel- und 
Osteuropa überhaupt der wichtigste. 

Dies belegte eine Befragung, bei der 
erkundet wurde, wer für österreichi-
sche Firmen der bedeutendste Han-
delspartner in Mittel- und Ost europa 
und Asien ist. Sieger war die Tsche-
chische Republik. Sie übertraf Län-
der wie Polen, Russland oder China. 
Österreich stellt sich auf der MSV 
nicht nur als wichtiger Maschinen-
bauexporteur vor, sondern darüber 
hinaus auch als attraktiver Standort 
für Investitionen.



Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát 
procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování 
o investicích, třetina patří k vrcholovému 

managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové 
oblasti strojírenského a elektrotechnického 
průmyslu. 

Nosným oborem je tradičně 
obrábění a tváření.
Hlavním tématem MSV 
je Průmysl 4.0 a digitální 
továrna, tedy digitalizace 
výroby, jeden z hlavních 
směrů inovačního procesu. 
Mezi další zvýrazněná 
témata patří cirkulární 
ekonomika – nakládání 
s materiálními zdroji. Jde 
o trend, který je jednou 
z prioritních oblastí 
udržitelného rozvoje, a 
adaptace průmyslu a 
obchodu se bude ubírat 
právě tímto směrem.

Součástí veletrhu je 
špičkový doprovodný 
program složený z 
odborných konferencí, 
seminářů a workshopů 
na aktuální technická, 
obchodní a ekonomická 
témata.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější 
průmyslový veletrh ve střední Evropě

Verein zur Förderung 
der Betriebe im 
Grenzlandbereich - 
Rakouský příhraniční spolekoeglv.at
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