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LIGNA v číslech

Po stránce ostatních statistických údajů 
byla letošní LIGNA zhruba srovnatelná 
s tou předloňskou, kdy se zde prezen-
tovalo 1567 vystavovatelů. Letos organi-
zátoři uvádí bez bližšího upřesnění více 
než 1500 vystavovatelů. Pro srovnání: 
v roce 2013 se v Hannoveru představilo 
1637 vystavovatelů ze 46 zemí na ploše 
124 000 m2.
Trvale ubývá zejména domácích vysta-

vovatelů. Podle oficiálních seznamů se 
v roce 2013 Ligny zúčastnilo 720, před-
loni 658 a letos 618 německých firem. 
Druhé místo si drží Itálie s 276 vystavo-
vateli (předloni 280 a v roce 2013 265). 
Na třetí pozici se 63 firmami se umístilo 
Rakousko (předloni 70). Dále (s poč-
tem vyšším než 30) následovaly: Čína 
55 (54), Tchaj-wan 40 (34), USA 39 
(35), Švédsko 37 (38),Turecko 36 (31) 
a Španělsko 34 (27). Naopak Švýcarsko 
se z předloňských 35 vystavovatelů pro-
padlo na letošních 25 a dostalo se tak 
až pod Českou republiku, kterou letos 
na Ligně reprezentovalo rekordních 27 
přímých vystavovatelů (předloni 25). 
Slovensko reprezentovali 3 vystavova-
telé (předloni 2).

Poněkud slabší byla oproti očekávání 
celková návštěvnost. Ačkoliv po prvních 
dvou dnech se zdálo, že tomu bude spí-
še naopak, nakonec se celkový počet 
příchozích odborníků zastavil na 93 000, 
z toho 42 000 zahraničních ze 100 růz-
ných zemí. V roce 2015 na Lignu zavítalo 
96 000 odborníků, přičemž asi 40 000 
jich přijelo ze zahraničí. A právě množství 
zahraničních návštěvníků a zastoupe-
ných zemí bylo to, co vystavovatelé ve 
svém hodnocení Ligny 2017 vyzdvihovali 
nejvíce. „Byli jsme ohromeni mezinárodní 
účastí letošní Ligny. Na náš stánek přišli zá-
kazníci z více než 60 zemí. To nám vytvořilo 
významné příležitosti na nových i stávají-
cích trzích,“ řekl Luigi De Vito, ředitel Divize 
dřevozpracujících strojů SCM Group.

LIGNA 2017 
přinesla velké množství inovací

Letošní veletrh pro dřevoobráběcí a dřevozpracující zařízení, stroje a nástroje 
LIGNA, který se uskutečnil od 22. do 26. května v Hannoveru, byl podle 
oficiálního vyjádření organizátorů úspěšný. Na straně vystavovatelů vzrostl 
zejména počet zúčastněných zemí (z předloňských 46 zemí na letošních 50) 
a z hlediska návštěvnosti vzrostla zahraniční účast (na 42 000 z předloňských 
40 000). Zvýšila se ale také celková čistá výstavní plocha (129 000 m2 

z předloňských 120 000 m2). Po technické stránce jsme na veletrhu sice 
nezaznamenali žádné „převratné“ novinky, zato jsme měli možnost shlédnout 
obrovské množství více či méně zajímavých inovací. Ty nejdůležitější se týkaly 
automatizované digitální výroby označované obecně jako Průmysl 4.0.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Návštěvnost letošního veletrhu LIGNA dosáhla počtu 93 000 osob, přičemž téměř polovina jich přijela ze zahraničí, a to ze 
zhruba 100 zemí
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Reorganizace výstavy

Nepřehlédnutelnou inovací letošní 
Ligny, kterou organizátoři avizovali hned 
po skončení té předloňské, bylo nové 
uspořádání výstavních hal podle průmys-
lového zaměření. Z dřívějšího členění, 
na které byli pravidelní návštěvníci ve-
letrhu po léta zvyklí, zůstaly zachovány 
kategorie:

 Lesnické technologie
 Energie ze dřeva
 Pilařské technologie
 Výroba velkoplošných materiálů na 
bázi dřeva

 Technologie pro povrchovou úpravu
Zřízeny byly dvě nové kategorie:

 Strojní komponenty a automatizační 
technologie

 Nástroje a stroje pro zakázkovou 
a průmyslovou výrobu

A právě poslední ze jmenovaných 
kategorií zamíchala letošním uspořá-
dáním nejvíce. Zahrnovala v sobě totiž 
všechny vystavovatele, kteří byli dříve 
podle zaměření svých technologií čle-
něni do 3 kategorií: „Opracování ma-
sivního dřeva“, „Nábytkářský průmysl“ 
a „Řemeslná výroba, příslušenství, ser-
vis“. Reorganizace těchto oborových 
skupin a jejich sloučení do jedné přine-
slo kompletní přemístění vystavovatelů 
na nové pozice v rámci 6 výstavních hal, 
přičemž každého z hlavních vystavova-
telů umístili do jedné haly, aby se náv-
štěvnost co nejrovnoměrněji rozložila 
(BIESSE 11, IMA 12, SCM 13, HOMAG 
14, WEINIG 27).
Přestože některým pravidelným návštěv-
níkům, ale i menším vystavovatelům, při-
padalo nové členění oproti původnímu 
poněkud chaotické (a někteří vystavo-
vatelé nebyli se svým novým umístěním 
spokojeni), podle organizátorů více než 
80 % všech účastníků hodnotilo nové 
tematické uspořádání jako „dobré“ nebo 
„velmi dobré“. Pochvalovali si ho hlavně 
velcí vystavovatelé s širokým portfoliem 
strojů a technologií, kteří se nezaměřu-
jí striktně jen na zpracování masivního 
dřeva nebo plošných materiálů a kvůli 
kterým se celá změna hlavně dělala. 
„Nové uspořádání se ukázalo být vel-
kým úspěchem. Pro naše zákazníky bylo 
velmi snadné se orientovat,“ pozname-
nal Wolfgang Pöschl, předseda divize 
Dřevozpracující stroje při Německé 
asociaci strojního průmyslu (VDMA) 
a předseda představenstva společnosti 
Michael Weinig AG. Spokojeni s novým 
uspořádáním ale byli i vystavovatelé z ji-
ných kategorií, např. ručního elektric-
kého nářadí. „Mix velkých technologií  

Hlavním tahákem letošního veletrhu byla automatizovaná digitální výroba zakázko-
vého typu se zapojením robotů

Svoji připravenost na 4. průmyslovou revoluci deklarovali i výrobci dřevoobráběcích 
nástrojů
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a malých strojů přivedl na náš stánek 
některé nové kategorie návštěvníků,“ 
uvedl kupříkladu Marcel Pfos ze spo-
lečnosti Festool.
Pro některé zejména menší firmy to však 
byl důvod (anebo záminka) k tomu, aby 
svoji účast na letošní Ligně vynechaly.
S velmi nadšenou reakcí se podle or-
ganizátory provedeného průzkumu set-
kalo také zvláštní upozornění na povr-
chové technologie, přičemž každý třetí 
návštěvník projevil zájem o toto téma.

Digitální výroba

Nosným tématem letošní Ligny byla 
automatizovaná digitální výroba zná-
má pod označením Průmysl 4.0, a to 
v mnoha různých podobách. Hlavní směr 
v této oblasti určují především největší 
lídři v oboru, jako je HOMAG, WEINIG, 
SCM nebo BIESSE. Každý přitom nabí-
zí vlastní řešení založené na společném 
základu – sběru a vyhodnocování dat 
z jednotlivých strojů a jejich využití ke 

komunikaci mezi technologiemi a počí-
tačovým řízením výroby. (Více na toto 
téma v samostatném článku v rubrice 
Technologie.)

Méně technických novinek

S aktuálním tématem automatizace a ro-
botizace výroby zřejmě souvisí i skuteč-
nost, že ostatní vystavovatelé na letošní 
Ligně nepřekvapili žádnou „převratnou“ 
technickou novinkou. Většinou se jed-
nalo o inovace již dříve prezentovaných 
řešení. Zdálo se, jako by výrobci vy-
čkávali, jak se bude dál vyvíjet Průmysl 
4.0, resp. do jaké míry se skutečně do-
tkne jejich zákazníků, aby se mohli ve 
svém dalším vývoji zaměřit tím správným 
směrem. Avšak velká část z nich v duchu 
hesla „štěstí přeje připraveným“ dekla-
rovala alespoň svoji připravenost na tzv. 
4. průmyslovou revoluci heslem „Ready 
for Industry 4.0“.
Pokud se na veletrhu nějaké novinky 
objevily, byly soustředěny hlavně v ob-

lastech, kde se zásah robotizace a au-
tomatizace nepředpokládá, tedy v ruční 
a řemeslné výrobě.

Dřevařský summit

S velkým zájmem se i letos setkal 
Dřevařský summit, určený především 
publiku z oblasti prvotního zpracování 
dřeva, který tvořil významnou součást 
doprovodného programu veletrhu. 
Patnáct delegací ze 13 zemí (včetně 
Kanady, Kolumbie, Čile, Bulharska 
a Rumunska) využilo příležitosti pro 
dialog s odborníky z oboru. Pod hes-
lem „Přístup ke zdrojům a technologiím“ 
účastníci summitu diskutovali o nejno-
vějších trendech a vývoji v kategoriích 
„Lesnictví a dřevozpracující průmysl 
4.0“, „Cesty zdrojů“, „Kontrola lesních 
požárů“ a „Řízení vozové flotily“.

Příští LIGNA se uskuteční opět za dva 
roky v termínu od 27. do 31. května 
2019.

Příjemným zpestřením technologického veletrhu byla designová výstava a spolková soutěž „Die Gute Form“, jejíž součástí byla 
také speciální prezentace truhlářského řemesla „Živá dílna“, vybavená zařízením od některých vystavovatelů

Velkým lákadlem pro návštěvníky byla možnost vyhrát zajímavou a hodnotnou cenu ve slosovací soutěži u některých vystavo-
vatelů. V případě čtyřstranky Weinig ale byla šance 2500:1. Získala ji společnost Thomaseth Treppenbau z Jižního Tyrolska
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Objevte naše dekory a struktury rozdělené

pro lepší použitelnost do 11 inspirujících 

barevných světů , odrážející moderní životní

styl a interiérové trendy.
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