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Galerie nápadů
a inspirací

Ve dnech 14. – 17. 10. se na ostravském výsta-
višti Černá louka uskuteční již osmý ročník
populární výstavy DŮM A BYT zaměřený na
stavbu, nábytek, dekorace a úsporné bydlení.
Organizátorem této atraktivní výstavy je tra-
dičně společnost Ostravské výstavy, a.s.

Akce nabízí návštěvníkům možnost seznámit
se s novými trendy a materiály v oblasti staveb-
nictví, nábytku a dekorací, popřípadě se mohou
nechat inspirovat přehlídkou různých typů ne-
movitostí.

Letošní ročníky výstavy Dům a byt představí
několik nových projektů, z nichž nelze opome-
nout konferenci Příprava stavby zaměřenou na
problematiku PPP projektů, jejich výhod ale
také úskalí. Konference rovněž mapuje mož-
nosti rozvoje trhů na Severní Moravě a v sou-
sedních oblastech Polska a Slovenské republiky.
Téma konference je koncipováno v návaznos-
tech spolupráce soukromého a veřejného sek-
toru (PPP) s výhledem k možnostem přípravy
pozice pro příchod investorů do regionu Severní
Moravy. 

ZAHRADA ČECH potěší už po 34.
34. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického veletrhu v České repub-
lice ZAHRADA ČECH v Litoměřicích začne 17. a potrvá do 25. září 2010.
Každoročně na něj zavítá více jak 100 000 návštěvníků, kteří se mohou těšit
na bohatý sortiment potřeb pro zahradu a chalupaření. Zahrada Čech je navíc
proslulá i pestrým doprovodným programem. Časopis Receptář připravuje
soutěž „Vaříme s bylinkami” Den s Receptářem i s bohatým kulturním pro-
gramem, stejně jako den s Českým rozhlasem 2 Praha.

Sortiment výstavy

Otevřeno bude po celou dobu výstavy vždy od 9 do 18 hodin, pouze poslední
den, tedy v sobotu 25.9. se zavřou brány výstaviště už v 17 hod. Dospělí zaplatí
za vstup 80 Kč, snížené vstupné pro studenty a seniory bude 50 Kč a pro děti
dokonce jen 30 Kč.

Podrobný doprovodný program i přehled kulturních akcí 
najdete na stránkách pořadatele www.zahrada.cech.cz

HOBBY s módou
Pravidelně na dny 14. – 17. 10. 2010 připra-
vuje Výstaviště České Budějovice a.s. pod-
zimní variantu populární výstavy HOBBY.
Návštěvníci zde opět naleznou spoustu inspi-
rací pro práci na zahradě, v domě a chalupě
či pro zútulnění svého domova. Souběžně
s výstavou HOBBY podzim se koná tradiční
výstava MÓDA SHOW.

Obě akce jsou tradičně doplněny bohatým do-
provodným programem. 

Ihned po zahájení 12. ročníku výstavy
HOBBY podzim čeká na návštěvníky zábavný
pořad s Receptářem, hudebním blokem a soutě-
žemi o ceny. Na pátek (tj. další den) je připraven
Den zahrádkářů s řadou užitečných přednášek
s náměty a praktickými radami o pěstování,
údržbě a přípravě zahrady na zimu. 

V sobotu (16. 10.) se bude přímo na pódiu
v pavilonu B1 kulinařit v tradiční kuchařské
soutěži s pořadem Receptář prima nápadů za
účasti Přemka Podlahy, tentokrát pod názvem
SÝROVÁNÍ o nejlepší divácký recept.

Po celou dobu výstavy budou k dispozici opět
expozice s bezplatnými odbornými poradnami:
mykologická, včelařská, zahrádkářská a kaktu-
sářská.

Navštívit lze i stálou výměnnou burzu Klubu
sběratelů, letos zaměřenou k 745. výročí zalo-
žení města České Budějovice.

Dále je připraven řemeslný trh, poradny cho-
vatelů drobného zvířectva a v pavilonu H budou
mít návštěvníci možnost najít si svého dodava-
tele zdravého ovoce.

Haná přivítá návštěvníky na „Selském dvoře“

Ve společném termínu ve dnech 13. – 17. září 2010 se v Brně konají technolo-
gické veletrhy, jimž vévodí 52. mezinárodní strojírenský veletrh. Souběžně s ním
proběhne 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT a další tři
specializované technologické veletrhy: 13. mezinárodní slévárenský veletrh
FOND-EX, 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 3. meziná-
rodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. Ve společném
termínu se uskuteční také 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany,
bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Na podzim proběhne v Praze již 21. ročník mezinárod-
ního stavebního veletrhu FOR ARCH. Letos patří této
významné akci na letňanském výstavišti PVA termín
21. – 25. 9. 2010. V současnosti je na veletrh a sou-
běžné akce přihlášeno na 800 vystavovatelů na obsa-
zené čisté výstavní ploše více než 18 000 m2.

stavební
událost

Návštěvníky jedné z nejvýznamnějších veletržních udá-
lostí v oblasti stavebnictví v ČR čeká pestrý doprovodný
program. Jsou připraveny např. konference Dřevěné sta-
vění, Zelená úsporám, Požární bezpečnost, konference
Protipovodňové asociace nebo třeba téma Využití sluneční
energie pro bytové domy. Velmi zajímavou bude konfe-
rence Křižovatky architektury, která je spojena s works-
hopem a jejím hlavním tématem bude urbanismus s ohle-
dem na ekologii, eleganci, ale také ekonomickou stránku
stavění. Výsledky studentského workshopu budou moci
shlédnout návštěvníci veletrhu ve dnech od 21. do 25. září.
V rámci souboru veletrhů se bude také konat finále Sou-
těžní přehlídky řemesel SUSO, či výstava architektonické
soutěže mladých architektů Young Architect Award 2010.

Mezi největší a nejvýznamnější vystavovatele v oboru
stavebních materiálů patří například společnosti Wiener-
berger, Heluz, Porfix, H+H či Tondach. Zajímavá řešení
a nové trendy z oboru oken a žaluzií představí na veletrhu
významné firmy jako jsou Hoco, Stavona, Albo, Slovak-
tual, Internorm nebo Vertex. Jako další vystavovatelé
z oborů stavebnictví, sanity, podlah a interiérů, elektro,
a vytápění se budou prezentovat mimo jiné také firmy Sa-
peli, Cobra, Lomax, Podlahy Šesták, Sapho, USSPA, Tech-
nistone, Domin Art, Regulus, ABB, Haas + Sohn, Atmos
a další.

Letos jsou nově pořádány souběžně s veletrhem FOR
ARCH také veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie
a vzduchotechniky FOR THERM, veletrh FOR CITY,
který představí produkty a služby pro kraje, města a obce

Technologické veletrhy

• výstavní expozice Ovocnářské
a zelinářské unie 

• nový pavilon zahrádkářů 
• expozice Svazu českých vinařů

a včelařů 

• ovoce, zelenina, okrasné dřeviny
a ovocné stromky, ochrana rostlin 

• cibuloviny, osiva, květiny 
• zahradní doplňky a technika
• chaty a pergoly 

Letošní špičkovou produkci pěstitelů
ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
představí podzimní zahradnická výstava
FLORA OLOMOUC 2010. Tradičně po-
slední „zelená“ výstava roku na olo-
mouckém výstavišti Flora otevře své
brány ve dnech 7. – 10. října. 

V hlavní výstavní expozici, pro níž zvo-
lili pořadatelé název „Selský dvůr“, se pod
záštitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské
unie Čech a Moravy představí nejlepší do-
mácí producenti ovoce a zeleniny. Pestro-
barevné a chutné výpěstky doplní nejzají-
mavějších odrůdy tykví a nebude chybět ani
přehlídka květin s královnou podzimu –
chryzantémou. Expozici doplní exponáty
floristické soutěže v aranžování květin po-
řádané Svazem květinářů a floristů letos
o nejhezčí aranžmá slavnostního stolu.
Ovocné školkařské výpěstky, které jsou
specifikem podzimní Flory a nejžádanějším
artiklem na doprovodných prodejních tr-

zích, najdou zájemci na venkovních plo-
chách výstaviště.

Lákavou bude rovněž velká společná ex-
pozice členů Českého zahrádkářského
svazu, kteří představí nejrůznější krajové
odrůdy ovoce, různé druhy zelenin, včelař-
ské produkty, houby a určitě nezapomenou

ani zahrádkářskou a mykologickou po-
radnu, moravská vína a burčák. 

Patnáctá Olima
Výstavní přehlídku ovoce, zeleniny

a podzimních květin doplní v pořadí už pat-
náctá OLIMA, festival gastronomie a ná-
pojů s nabídkou zdravých a kvalitních po-
travin. Doprovodné Dny moravských vín
představí a nabídnou ochutnávky ze všech
vinařských podoblastí Moravy a oblíbený
Flora košt „open“ – soutěž o nejlepší
ovocný destilát, do níž loni přihlásili pěsti-
telé a „paliči“ z Moravy, Čech a Slovenska
276 vzorků tvrdých moků, což byl v historii
soutěže zatím absolutní rekord – nabídne
zase kvalitní ovocné pálenky. 

Na zahrádkáře, chalupáře a kutily čekají
prodejní zahradnické trhy s pestrým sorti-
mentem květin, ovoce, zeleniny, okrasných,
ovocných dřevin, drobné zahradní mecha-
nizace, pomůcek a potřeb. 

Spojením technologických veletrhů do společ-
ného termínu pořadatelé vyšli vstříc zájmům vysta-
vujících firem a partnerských asociací.

„Tímto krokem jsme reagovali na aktuální vývoj
v daných branžích a požadavky vystavovatelů.
Firmy, které se v minulosti účastnily jak Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu, tak specializovaných
projektů, v současné situaci chtějí vystavovat jen
jednou v roce. A preferují MSV, kde mohou oslovit
více nových potenciálních zákazníků,“ vysvětlil ře-
ditel projektu Jiří Rousek.

Spojení zvýšilo počet komplexně prezentovaných
oborů a přináší nové synergické efekty. Všechny
společně konané veletrhy oslovují podobnou cílovou
skupinu, ale rozšířená nabídka zasáhne ještě více
branží a potenciálních klientů. Atraktivita MSV pro
návštěvníky vzroste, takže lze očekávat zvýšení je-
jich počtu. 

Veletrhy FOND-EX, WELDING a PROFIN-
TECH se původně měly konat v květnovém termínu
stejně jako v letech 2006 a 2008. Společně s nimi
v minulosti probíhal také Mezinárodní veletrh plastů
pryže a kompozitů PLASTEX, který se letos neus-
kuteční vůbec. Důvodem je říjnové konání největ-
šího světového veletrhu plastikářského a gumáren-
ského průmyslu K Düsseldorf, na který se
soustřeďují všechny klíčové firmy oboru. Vystavo-

vatelé z této branže se na brněnském výstavišti pre-
zentují v rámci MSV a jeho oborového celku Plasty,
gumárenství, chemie. Letos se zároveň s technolo-
gickými veletrhy realizuje další ročník projektu
AUTOMATIZACE pro obory měřicí, řidicí, auto-
matizační a regulační techniku.

MSV 2010
Strojírenský veletrh je od dob svého vzniku nej-

větší veletržní akcí na brněnském výstavišti
a v Česku vůbec a zůstává tomu tak i letos, jak do-
kládají čísla: 1 500 vystavovatelů ze 30 zemí, z toho
540 ze zahraničí.. Z nich zřejmě budou kromě jiného
návštěvnicky mimořádně zajímavé expozice indic-
kých a čínských vystavovatelů. Přijede samozřejmě
celá Evropa, z níž některé země jsou zastoupeny ko-
lektivní účastí (Francie, Itálie, Německo, Polsko,
Rakousko, Rusko, Slovensko). Kolektivní účast
bude mít také Tchaj-wan.

Největší zahraniční účast má Německo (230 fi-
rem), dále Slovensko, Itálie a Rakousko. Německá
expozice se zaměřuje na přesné nástroje, kovoobrá-
běcí a tvářecí stroje, zařízení pro povrchové úpravy,
materiály a komponenty pro strojírenství, plasty, gu-
márenství, chemii, elektroniku a měřicí techniku. 
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Podzimní FLORA OLOMOUC
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Loni před Vánocemi byl do funkce gene-
rálního ředitele společnosti Veletrhy
Brno jmenován pan Jiří Kuliš, který již
dříve pracoval v této společnosti na růz-
ných manažerských postech. Z dalšího
jeho profesního života je zajímavé půso-
bení v rámci diplomatické mise na No-
vém Zélandě a jako obchodního rady
pro Austrálii. Od roku 2006 působil jako
externí konzultant vedení společnosti
Veletrhy Brno pro internacionalizaci.
Veletrhy Brno tedy zná z různých úhlů.
Zajímalo nás, jaké představy o dalším
směrování této společnosti má a jaké
jsou jeho názory na vývoj veletrhů
v České republice.

� Pane řediteli, už jste přes půl roku
ve funkci. S jakou vizí jste šel do
BVV,  jaká je realita a co dál? 

Já jsem se vrátil na BVV v roli externího
poradce vedení pro internacionalizaci. Při-
šel jsem po návratu z USA v roce 2005
právě s tou vizí nejlepší středoevropské
veletržní správy a výstaviště pro střední
Evropu. Rozšířil jsem bývalou vizi být
jedničkou v Česku o hranice sousedních
zemí – a my si rozumíme, že se jedná
o Polsko, Slovensko, Maďarsko a částečně
Rakousko, ale Rakousko funguje přeci jen
historicky trošku jinak. To širší vnímání
středoevropského regionu mi dala ame-
rická perspektiva. Můj úkol v roli generál-
ního ředitele v tomto směru pokračuje, ale
úkoly při nástupu do funkce byly jiné, in-
terního firemního charakteru. Nastoupil
jsem v době oslabení veletržního trhu, ob-
dobí šetření marketingových nákladů, po-
klesu hospodářské výkonnosti firmy...
Bylo nutné přijmout další úsporná opa-
tření, hledat rezervy všude. Ale úkol být
výstavištěm pro střední Evropu, neuzaví-
rat se do myšlení národních hranic a trhů,
je dlouhodobější, stálý. 

� Jak se daří spolupráce s městem
Brnem a Jihomoravským krajem?

Město Brno i kraj si jsou vědomy hospo-
dářského a strategického významu Vele-
trhů Brno pro region z hlediska jeho eko-
nomiky. Navíc jsme vizitkou města Brna,
kraje a České republiky také vůči zahra-
ničí. V tomto rámci se musí spolupráce
pohybovat. Město Brno je navíc menši-
nový akcionář společnosti. Sepjetí a po-
rozumění mezi veletržní správou a měs-
tem je základem úspěchu veletržního
podnikání. Pokud sepjetí a porozumění
neexistuje, nemůže zdárně fungovat
žádné výstaviště. 

� Jakou od vás pomoc či službu oče-
kávají malé a střední firmy, které
většinou účast na veletrzích neod-
mítají?

Ale odmítají, když nemají peníze jako
nyní. Pravdou je, že 80 % vystavovatelů
na veletrzích nejen u nás ale celosvětově,
jsou právě malé a střední firmy, a proto si
jich vážíme. Malé a střední firmy vytváří
nejen zdravé podhoubí ekonomiky, ale
i veletrhů. Proto se snažíme nabízet ta-
kové služby v takových cenových hrani-

cích, aby byly pro MSP dostupné.
Chceme více zaměřovat doprovodné pro-
gramy na potřeby MSP, ale poskytovat
MSP rovněž vzdělávání v oblasti využí-
vání veletrhů. Tuto roli by konečně mohla
s námi sehrávat i SOVA ČR.

� Jak se díváte na roli SOVA ČR
v souvislosti s rozvojem výstavní
činnosti a na spolupráci s HK ČR?

Význam veletržního průmyslu jako odvě-
tví služeb, jako tvůrce pracovních míst
a hodnot v sektoru obchodních služeb,
není v České republice všeobecně, ani
u vládních institucí doceněn. Veletržní
činnost mohou pozitivně či negativně
ovlivnit i některé legislativní normy.
V tomto ohledu vidím potřebnou a dosud
ne zcela naplněnou roli SOVA ČR. Smys-
lem SOVA ČR je jistě i vytváření dobrých
„sousedských vztahů“ mezi organizátory.
SOVA se rovněž musí podílet na budování
image veletržního průmyslu a veletrhů
jako marketingového nástroje nejen mezi
vystavovateli, ale i mezi komunikačními
agenturami, které s námi mohou, ale ne-
musí vždy spolupracovat. Lepší je silná
SOVA ČR než malá a rozhádaná. Z toho
důvodu jsem doporučil spojení asociace
výstavářských firem a SOVA. Bude tak
lépe viditelné, že veletržní průmysl vy-
tváří mj. zaměstnanost a podílí se na
tvorbě HDP ve službách.

HK ČR a AMSP by měly sehrávat ob-
dobnou podpůrnou roli pro veletržní prů-
mysl, jako je tomu v Německu, kde hos-
podářské instituce, svazy a veletržní
správy spolu úzce spolupracují. To mimo
jiné přispělo k síle německých veletrhů.
Zde se tak neděje a je to škoda.

� Spolupráce s Messe Düsseldorf?
Vztah Messe Düsseldorf a BVV vyplývá
ze skutečnosti, že MD je majoritním
vlastníkem společnosti Veletrhy Brno.
Jedná se o vztah majetkový. MD pracuje
v naprosto odlišných podmínkách, na od-
lišném, velkém německém trhu, v regi-
onu, který představuje spádovou oblast
pro 20 mil. osob, tematicky se veletrhy
BVV a MD příliš nekryjí. Několik pro-
jektů MD patří mezi skutečně světové ve-
letrhy (Drupa, Interpack, Gifa, Wire Tube,
Medica). Zásluhou MD dostalo brněnské

výstaviště moderní podobu a tu potřebnou
evropskou dimenzi.

Veletrhy Brno jsou výhradním zástup-
cem MD pro Českou republiku. Veletrhy
Brno jsou hezkou dcerou koncernu MD,
která pracuje samostatně v jiném regionu
a podmínkách. 

� Jaké jsou současné zahraniční akti-
vity BVV?

Těžiště naších zahraničních aktivit jsou fi-
liálky v Düsseldorfu a Moskvě v oblasti
výstavby veletržních expozic nejen pro
české, ale zejména pro místní klienty. Po-
dílíme se na realizaci oficiálních a kolek-
tivních účastí českých firem na veletrzích
v zahraničí jako součást spolupráce s pří-
slušnými svazy a vystavovateli. 

Jsme ovšem aktivními propagátory
v zahraničí – nejen sebe, ale v ruku v ruce
s propagací našich veletrhů i české eko-
nomiky a České republiky. To je jistě zá-
služná činnost…

� V jaké fázi je podle Vás hospodář-
ská recese a jak zasáhla veletrhy?
Už se situace na veletržním trhu
stabilizuje?

Veletrhy jsou logickým barometrem eko-
nomiky, ať už jde o její růst, nebo pokles.
Veletrhy kopírují poměrně přesně situaci
daného oboru. Jako veletržní správa ne-
můžeme ovlivnit hospodářské podmínky
a už vůbec ne globální rozhodnutí nadná-
rodních firem. Například automobilový
průmysl byl odbytovou krizí postižen
v loňském roce asi nejvíce. Automobilky,
které jsou většinou nadnárodní koncerny,
byly nuceny šetřit a v důsledku toho byly
některé autosalony skromnější nebo byly
zrušeny. V letošním roce se výrobci aut na
veletrhy vracejí, protože potřebují podpo-
řit svůj odbyt v těžké době a těžké konku-
renci. 

Letošní rok je stále ještě složitý, ale
snad se objevují náznaky, že se firmy na
veletrhy vydávají sebevědoměji než loni.
Z hlediska rozvoje veletržních akcí nám
nyní záleží na jejich stabilizaci. 

� Jak se díváte na veletrhy v Praze?
Veletržní dění či nedění v Praze nebudu
komentovat. Pouze si myslím, že Praha
by se měla profilovat jako evropské kon-
gresové město a Brno jako evropské ve-
letržní město. Tak malý geografický pro-
stor a ekonomika, jako je Česko, prostě
nepotřebuje dvě evropská výstaviště. Vy-
budování výstaviště v Brně má historický
základ, pro vybudování takového výsta-
viště v Praze by bylo zapotřebí 4 – 5
mld. Kč s dlouhodobou návratností. Ta-
kovou investici nikdo neudělá. Soutěžení
mezi Prahou a Brnem ve veletrzích nemá
smysl. Stejně jako Praha vždy vyhraje
v cestovním ruchu. Praha potřebuje mo-
derní kongresové centrum s odpovídají-
cím výstavním prostorem pro kongresové
výstavy. Žádná pražská veletržní či kon-
gresová lokalita v současné době neodpo-
vídá mezinárodním standardům pro vý-
staviště a nedá se zde zrealizovat veletrh
na evropské úrovni. Tečka. 

Veletrhy Brno – jednička ve střední Evropě

Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. Je ve-
doucím Ústavu strojírenské technologie
ČVUT v Praze, Profesní specializací je
povrchář. Je zakládajícím členem Cen-
tra pro povrchové úpravy, působí jako
soudní znalec v oblasti strojírenství.

My jsme poznali tohoto zajímavého
člověka při příležitosti ocenění nejlepších
výrobků a technologií ve stavebnictví
v Nadaci ABF pro rozvoj stavebnictví
a architektury, kde ve svém vystoupení
hovořil velmi zaujatě na téma veletrhů.
A proto jsme ho požádali o rozhovor. 

� Veletrh je podle Vás koncentrace
poznání v krátkém čase. Je to záro-
veň divadlo v pozadí celosvětového
dění. Můžete tyto Vaše myšlenky
našim čtenářům přiblížit?

Divadelní představení je příkladem kon-
centrace vjemů a hlavně myšlenek velmi
často nadčasových. Každého obohatí
a ukáže mu cestu, přinese novou energii
do života. Pro diváka jde o minimálně
trojrozměrné setkání s živou skutečností.
Obohaceni dějem, napětím a myšlenkami
v neopakovatelném okamžiku. A což te-
prve pro herce…

A veletrh? To je obrovská scéna, kon-
centrace vzdělanosti a poznání. Je to se-
tkání s peletonem těch nejlepších, který
nečeká a vyhrává.

Je neopakovatelné být zde jako divák.
A což teprve, kdo má to štěstí vystavovat,
být v peletonu. Vidět a být viděn, pocho-
pit kam se jede, a možná se stát uznáva-
ným partnerem těch nejlepších. Zúčastnit
se, znamená nezaostávat. 

Do divadla i na veletrhy chodí jen ti, co
vědí, proč tam chodí. Jen ti nejlepší, co

umí naslouchat a odnášet si to nejcen-
nější. Myšlenky na budoucnost.

� Řekl jste, že účast na veletrzích je
potřebná, ba nutná a měla by ji
podporovat EU.

Ano. Ale v realitě jsme svědky omezování
i těchto vzdělávacích akcí, především
v nových zemích EU. Možná, že ve
smyslu dalších úspor. Ve skutečnosti spíše
v duchu evropského dělení na dvě části
Evropy, se i veletržní akce v EU takto roz-
dělují. To je silně kontraproduktivní pro
celou EU a její budoucnost. Výsledek to-
hoto omezování je vlastně počátkem pro-
padu a v budoucnosti i zániku těchto rá-
doby monopolních nových evropských
veletržních správ. Stane se tak postupnou
ztrátou vystavovatelů i návštěvníků z Ev-
ropy, ale především z důvodů úspěšné ex-
panze a tlaků nových vystavovatelů mi-
moevropských zemí.

Pro země s tradičně vyspělým průmys-
lem a tomu odpovídajícími veletržními
akcemi je jejich omezování či zanikání
velmi destruktivní. Postupnou neveřejnou
privatizací veletržních areálů, správ i práv
k pořádání tradičních akcí, formou spojo-
vání akcí, zdražováním a přechodem na

bienále dochází k omezování technických
informací a přístupu ke vzdělávání tech-
nické veřejnosti.

Formou návštěvy akcí v zámoří ani
v sousedních zemích EU se nemohou
zúčastnit veletrhů všichni potřební. Pokud
nejde o záměr, tak určitě o další z omylů
EU. Technické zaostávání jednotlivých
zemí způsobuje totiž postupné zaostávání
celé EU.

� Krize podle Vás v naší zemi vzniká
spíše tím, že jsme museli některé
kapacity snížit a řadu úplně zrušit
a to ne vlastní vinou. Můžete to po-
někud přiblížit?

Ve slepé víře ve spravedlivou spolupráci
a ochranu mocných jsme naši průmyslově
vyspělou zemi se soběstačným zeměděl-
stvím postupně nechali přejít do cizích ru-
kou a vlivů. Předáním všech ziskových
odvětví do zahraničí, především bank, po-
jišťoven, zdrojů vody, strategických stro-
jírenských a hutních provozů jsme se stali
zadluženou zemí závislou na nekvalifiko-
vané práci s malou nebo žádnou přidanou
hodnotou. 
Za posledních dvacet let jsme zastavili
výrobu letadel, motocyklů, lokomotiv,
zbraní, cukru, lnu a získali zadluženost
(vnější i vnitřní), vysokou nezaměstna-
nost a neřízenou migraci ze všech koutů
světa.

Dnes po dvaceti letech máme opravdu
holé ruce, ale jsme silnější a poučeni
o velmi drahou zkušenost. 

Naši lidé jsou pracovití, vzdělaní a do-
káží již brzy opět téměř nemožné. Vlád-
nout si sami ve své zemi, pracovat
a hlavně konečně říkat pravdu sobě i pře-
spolním.

Zúčastnit se znamená nezaostávat

Dohoda o spolupráci mezi SOVA ČR a AVF ČR

Specializované veletrhy 
už zamířily i za hranice Evropy
Na téměř dvou desítkách veletržních akcí konaných na čtyřech kontinentech se mo-
hou do konce letošního roku prezentovat české firmy v rámci dotovaného projektu
specializovaných výstav a veletrhů (SVV). Mezi dalšími cíli českých firem jsou na-
příklad Alžírsko, Irák, Egypt, Čína či Indie.

Od února, kdy projekt odstartoval, se
uskutečnilo již téměř třicet specializova-
ných veletrhů v Evropě, USA i v oblasti
jihovýchodní Asie.

„Počet zúčastněných firem se přiblí-
žil třem stovkám. Vzhledem k velkému
zájmu o další akce očekáváme, že plá-
novaný počet 1 400 účastí v rámci
stovky zahraničních veletrhů během tří
let trvání projektu SVV bude pravdě-
podobně překročen,“ říká tajemník Hos-
podářské komory České republiky Radek
Pažout. 

V rámci projektu, který realizuje HK
ČR ve spolupráci s nositelem projektu,
agenturou CzechTrade a Ministerstvem
průmyslu a obchodu, může vystavovatel
získat finanční podporu až do výše 120 ti-
síc korun bez DPH na přímé náklady spo-
jené s veletržní expozicí. Dotaci přitom
může obdržet opakovaně. Limitem je čer-
pání podpory v rámci tzv. „de minimis“,
tj. 200 tisíc eur během tří let. Další for-
mou podpory pro české vystavovatele je
realizace komunikačních aktivit v terito-
riu veletrhu a celková koordinace a admi-
nistrace související s žádostmi o dotaci
poskytovaná bezplatně ze strany HK ČR.
Celý projekt je financován z prostředků
Operačního programu Podnikání a ino-
vace. 

Kladné reference
Ohlasy českých podniků na dosud rea-

lizované veletrhy jsou velmi pozitivní.
Kladně je hodnoceno zejména získávání

nových obchodních partnerů, zviditelnění
firmy na zahraničních trzích a bezproblé-
mový průběh výstav. Dalším plusem pro
české vystavovatele je komunikační, rea-
lizační a propagační zajištění ze strany
Komory i CzechTrade. To potvrzuje i ře-
ditel Czech ICT Aliance Michal Zálešák,
který vedl účast skupiny českých firem na
veletrhu CeBIT v Hannoveru: „Hospo-
dářská komora a CzechTrade nám me-
todicky a organizačně významně po-
mohly. I díky nim byla letošní účast na
CeBITU úspěšná.“

„Vstřícnost pracovníků Komory
i CzechTradu k jednotlivým vystavova-
telům byla úžasná, jejich odbornost vy-
soká,“ pochvaluje si šéf společné české
účasti na loveckém a střeleckém veletrhu
v Norimberku a předseda Asociace vý-
robců a prodejců zbraní a střeliva Rudolf
Fulín. 

Lucie Marková, Štefan Weber

Doporučení pro žadatele dotace
Zájemci o účast v projektu SVV by měli
věnovat pozornost podmínkám pro zís-
kání podpory. Jedná se zejména o sídlo
firmy či její provozovny mimo území
hl. m. Prahy a začlenění aktivit firmy do
podporovaných ekonomických činností
dle klasifikace CZ-NACE. 

Další informace na mailu
veletrhy@komora.cz, telefonním čísle

+420 266 721 300 či na
www.komora.cz/veletrhy.

Prezident AVF ČR Ing. Jiří Carda a předseda SOVA ČR PhDr. Jan Novotný při
podpisu dohody

V jistém směru historickou událostí lze
označit podpis smlouvy o spolupráci
mezi Společenstvem organizátorů vele-
trhů a výstav SOVA ČR a Asociací vý-
stavářských firem AVF ČR. Obě asoci-
ace existují, SOVA ČR s určitými
proměnami, od poloviny 90. let. Nikdy
spolu však nespolupracovaly. Zatímco
SOVA ČR sdružuje zejména organizá-
tory, AVF pouze realizátory expozic.
Dohromady obě profesní sdružení dis-
ponují zhruba padesáti členy, jsou zde
zastoupeny největší a nejdůležitější
firmy pracující v oblasti veletrhů v ČR. 

Obsahem podepsaného dokumentu je
společné působení ve prospěch veletrž -
ního průmyslu, a to jak navenek, smě-
rem ke státním orgánům a profesním 
institucím, podnikatelské sféře i veřej-
nosti, tak i dovnitř oboru. Své síly spojí
též při každoročním vyhlašování Osob-
nosti veletržního průmyslu a soutěže
o nejlepší expozici AURA. 

SOVA ČR vznikla v roce 1996
v Brně, AVF ČR v roce 1994 také

v Brně. V Praze působilo od roku 1992
Pražské veletržní a výstavní společen-
stvo (PVVS). Většina členů těchto aso-
ciací byla aktivní i v rámci Sekce vele-
trhů a výstav Hospodářské komory ČR.

Roku 2001 se sloučily členské firmy
SOVA ČR a PVVS do jedné organizace
pod názvem SOVA ČR, která se stala
živnostenským společenstvem HK ČR
v souladu s požadavky Evropské unie. 

AVF pracuje samostatně a vzájemné
kontakty mezi oběma sdruženími byly
až donedávna minimální.

Na 12. Valné hromadě SOVA ČR dne
24. března 2010 byl schválen návrh
předsednictva, aby byly oficiálně navá-
zány kontakty s vedením AVF ČR s cí-
lem úzké spolupráce ve prospěch vele-
tržního průmyslu v České republice. Již
v průběhu května došlo v Brně k první
schůzce předsedů, kde byly formulo-
vány zásady možné spolupráce. Ještě
koncem května odsouhlasila obě před-
sednictva text smlouvy a nyní došlo
k jejímu podpisu. Praha, 17. 6. 2010

25. ročník veletrhu výpočetní techniky a spotřební elektroniky CeBIT Hannover konaný
2. – 6. 3. 2010 proběhl za účasti 4 150 firem. Z toho 13 vystavovatelů přijelo z Česka.



               3                                                                 VELETRŽNÍ ZPRÁVY

a v neposlední řadě se souběžně v rámci
For Archu koná SPORT TECH neboli 2.
veletrh sportovních staveb, jejich techno-
logií a vybavení. Tímto rozšířením no-
menklatur je doplněna oborová čistota
souboru veletrhů.

Během minulých ročníků veletrhu FOR
ARCH byl zaznamenán zvýšený zájem ze
strany vystavovatelů o cílenější prezentaci
z oblasti vodovody – kanalizace a nava-
zujících oborů souvisejících s úpravou
a využitím vody. Proto bude v rámci le-
tošního ročníku pořádána samostatně
komponovaná výstava o vodě FOR
AQUA. Projekt si dává za cíl představit
komplex všech služeb, výrobců a dodava-

telů, kteří se zaobírají problematikou spo-
jenou s vodou ve všech podobách (zpra-
cování, rozvody, úprava, ochrana před vo-
dou, vodní stavby apod.). 

Další zajímavostí v rámci veletrhu FOR
ARCH je výstava For Digital Signage
2010, která si stanovila za cíl pokrýt ex-
pozičně a edukačně nový obor digitální
komunikace a značení, obecně nazývaný
„digital signage“, který se přirozeně začal
rozvíjet nasazením automatizace a robo-
tizace v komunikaci. Součástí výstavy je
oborová konference zaměřená na jedno-
tlivá témata a workshop věnovaný různým
řešením „digital signage“. Letos získala
výstava celý pavilon 2D, jenž je situován
v srdci výstaviště a má rozlohu 500 m2.

Hodnota ně-
mecké účasti bude
podpořena pří-
tomností ministra 
hospodářství Dr.

Reinera Haseloffa ze Sasko-Anhaltska.
Významná bude bezesporu slovenská

účast, kterou zvýrazní vládní delegace
SR v čele s ministrem hospodářství a vý-
stavby Jurajem Miškovičem u příležitosti
Slovenského dne 16. září. Slovensko se
prezentuje v oborech: obráběcí a tvářecí
stroje, materiály a komponenty pro stro-
jírenství, dopravní a manipulační tech-
nika, plasty, gumárenství, chemie a silno-
proudá elektrotechnika.

VELETRH PLNÝ NOVINEK
Letošní ročník charakterizuje široká

prezentace novinek v oboru strojírenství.
Pořadatelé hlásí, že z celkového
počtu přihlášených exponátů tvoří
novinky plných 60 procent. 

Největší počet nových prvků se
objeví v oboru kovoobráběcích
a tvářecích strojů, softwarových
systémů CAD/CAM, v oboru
elektroniky, automatizační a mě-
řicí techniky, ve svařovací tech-
nice a v oboru robotiky ve svařo-
vání. Nové postupy najdou
návštěvníci také u strojů a zařízení
na zpracování pryže a plastů, ve
slévárenství a ekotechnice. 

LOKOMOTIVA NA ZEMNÍ PLYN
Patří k novinkám, které náv-

štěvníci uvidí vůbec poprvé.
Vznikla v průběhu let 2009 –
2010 rozsáhlou rekonstrukcí pů-
vodní lokomotivy, kterou provedla
společnost VÍTKOVICE Doprava,
a.s. Je vybavena motorem TE-
DOM TG 250 AV CNG o objemu
11 943 cm3 s trvalým výkonem
180 kW a minimálními otáčkami
2 000 ot./min. Je poháněna stlače-
ným zemním plynem. 

TRIHYBUS
Městský autobus s hybridním

elektrickým pohonem s vodíko-
vými palivovými články vyrobený
v plzeňské Škodě Electric a.s. vy-
užívá unikátní trojité hybridní
technologie. Hlavním zdrojem
energie pro elektrický trakční motor je
membránový palivový článek od firmy
Proton Motor o výkonu 48 kW. Autobus
bude provozován na pravidelné městské
lince v Neratovicích.

DOPROVODNÉ AKCE MSV
Mimořádně zajímavou akcí se beze-

sporu letos stane Transfer technologií
a inovací v pavilonu A1, který nabídne
prezentaci výzkumných kapacit vysokých
škol českému průmyslu. Jeho cílem je
podpořit spolupráci výzkumných center
a výroby. 

Mezi nejzajímavější exponáty této akce
patří například bezpilotní letoun Marabu,
elektromobil Škoda Superb-el, robot Or-
feus, elektro skateboard (VUT Brno), for-
mulový vůz, motoricky poháněné zápěstí,
planograf V10, mikroskop, nekývající je-
řáb (ČVUT Praha), 1. český elektromobil

v retro stylu EHR10 (ZČU Plzeň) či elekt-
ronová svářečka, „nanokomparátor“ –
přístroj pro laserové kalibrace koncových
měrek (AV ČR).

V rámci MSV se koná 50 konferencí,
seminářů, diskusních for a workshopů
s mezinárodní účastí. 

Tématem těchto akcí jsou nejnovější
technologie, legislativa a technické
normy, zahraničně obchodní spolupráce,
exportní potenciál, konkurenceschopnost,
vzdělávání, management, výzkum, vývoj
a inovace.

Výběr některých konferencí:
Business den Ruské federace          14. 9.
Řízení podniku v krizovém období 14. 9. 
Švýcarské technologické dny   14.–15. 9. 
Běloruský business den                   15. 9.
East-West business fórum               16. 9. 

Dostavba jaderné elektrárny Temelín –
příležitost pro český průmysl?
Rotunda          15. 9. 10.00 – 17.00 hodin

Tato konference navazuje na loňskou
na podobné téma. Cílem letošní konfe-
rence je prezentovat jednotlivé účastníky
tendru na dostavbu jaderné elektrárny Te-
melín a posoudit možný přínos stavby pro
české firmy. Veletrhy Brno pořádají tuto
akci ve spolupráci s Krajskou hospodář-
skou komorou Jižní Moravy, se Svazem
podnikatelů ve stavebnictví a dalšími sub-
jekty. 

IMT 2010
450 vystavovatelů z 19 zemí vystavuje
v oborech: Obráběcí stroje • Tvářecí
stroje • . Stroje pro nekonvenční a speci-
ální technologie • Řízení kvality v oblasti
obrábění a tváření • Pružné výrobní sy-
stémy • Přesné nástroje • Příslušenství pro

kovoobrábění a tváření • Servis a opravy
kovoobráběcích a tvářecích strojů • Repa-
sované stroje • Ruční nářadí

WELDING
80 vystavovatelů z 9 zemí představí
obory: Zařízení tavíren, žáruvzdoroviny
• Kovové vsázkové suroviny, slévárenské
chemické produkty • Stroje a zařízení pro
výrobu modelů • Slévárenská zařízení –
projektování, konstrukce, výroba, engi-
neering • Modely, jaderníky, kokily,
formy a jejich příslušenství • Pomůcky
a materiály pro formovny a jaderny • Licí
stroje a zařízení, příslušenství • Roboty,
manipulátory a příslušenství pro sléváren-
ství • Odlitky • Šrot a stroje na zpracování
šrotu • Poradenství, literatura, služby,
vzdělávání, instituce v oblasti slévárenství

FOND-EX
80 vystavovatelů z 10 zemí,
z toho 30 % ze zahraničí se bu-
dou prezentovat zejména v obo-
rech. Zařízení tavíren, žurovzdor-
niny • Pomůcky a materiály pro
formovny a jaderny • Licí stroje
a zařízení, příslušenství

PROFINTECH
70 vystavovatelů z 9 zemí před-
staví své exponáty v zajímavých
oborech, zejména: Stroje, zaří-
zení a spotřební materiál na čiš-
tění a úpravu povrchů • Nátěrové
hmoty, tmely, ředidla, rozpouš-
tědla • Zařízení pro vytváření po-
vlaků laserem a plazmovými tech-
nologiemi.

INTER PROTEC 
10. mezinárodní veletrh pro-
středků osobní ochrany, bezpeč-
nosti práce a pracovního prostředí

Zajímavou odbornou konfe-
rencí v rámci tohoto veletrhu je 5.
mezinárodní konference Spo-
lečně bezpečně v Evropské unii
s obsahem Aktuální témata bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci
do roku 2012. Koná se ve dnech
14. – 15. září ve Velkém sále
Klubu Univerzity obrany v Brně. 

AUTOMATIZACE
Tento projekt, jehož potenciál je ne-
sporný, je zastoupen 246 vystavovateli
z 9 zemí. Nejvíce obsazenými obory se
letos stávají: Měřicí přístroje fyzikálních
veličin • Přístroje pro automatickou regu-
laci a řízení • Senzorová technika – čidla
• Přístroje pro zjišťování vlastností a vad
materiálu • Měřicí systémy a přístroje •
Laboratorní a vědecké přístroje

Společně s Mezinárodním strojíren-
ským veletrhem proběhne URBIS IN-
VEST (13. – 17. 9.) – Mezinárodní vele-
trh investičních příležitostí, podnikání
a rozvoje v regionech. Je umístěn do pa-
vilonu A1, kde se prezentuje 60 vystavo-
vatelů. 

V rámci tohoto veletrhu probíhají per-
manentně praktické ukázky ochrany před
povodněmi. 

Technologické veletrhy

Ich načasovanie nie je náhodné. Po ho-
rúcom lete prichádza zmena počasia a ľu-
dia sú vo všeobecnosti viac náchylní pod-
ľahnúť rôznym ochoreniam. Prevencia,
zvýšená starostlivosť o zdravie a cielené
posilňovanie imunity by mal uviesť do
praxe každý, kto sa chce v zime vyhnúť
nepríjemným chorobám. S cieľom posky-
tovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť
sa na výstavách stretávajú odborníci, ktorí
pracujú v rôznych odvetviach zdravot-
níctva. 

Slovenské dentálne dni sú zamerané
na prezentáciu stomatologických prístro-
jov, nástrojov a materiálov. Jedenásty roč-

ník podujatia prinesie aj bohatý sprie -
vodný program. 

Súbežne sa konajú aj 12. ročník vý-
stavy zdravotníctva Slovmedica
a 8. ročník výstavy pre zdravotne postih-
nutých ľudí Non Handicap. 

Slovenské dentálne dni sú miestom
stretnutia zubných lekárov, sestier, zub-
ných laborantov, dentálnych hygienikov,
ale výstavu si so záujmom prezrie aj ši-
roká verejnosť dbajúca o zdravie svojho
chrupu. Odborní návštevníci prichádzajú
za účelom výmeny poznatkov, návštevy
workshopov, prednášok a konferencií,
oboznámenia sa s novými prístupmi

v dentálnych ošetreniach a starostlivosti
o hygienu ústnej dutiny. 

Významnou časťou sa na organizovaní
podujatia podieľa a na odbornú stránku
dohliada Únia dentálnych výrobcov a pre-
dajcov. Kvalitu a odbornosť bohatého
sprievodného programu garantujú Slo-
venská komora zubných lekárov a Slo-
venská stomatologická spoločnosť. Dôle-
žitou súčasťou programu tohtoročných
Slovenských dentálnych dní je aj Medzi-
národný stomatologický kongres. 

Výstavy Slovmedica a Non Handicap
prezentujú to najnovšie z vybavenia ne-
mocníc, prístroje a nástroje pre ošetrova-
nie pacientov, pomôcky, ktoré zmierňujú
bolesť a uľahčujú rekonvalescenciu ležia-
cich, či predmety dennej potreby pre zjed-
nodušenie života postihnutých ľudí. 

STAVEBNÍ UDÁLOST
Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Soubor podzimních akcí v PVA Letňany

Pro útulný domov
Útulnost, krásu a tvář bytu, domu či kanceláře utváří především vhodně zvolený
a vybavený interiér. Pro všechny, kdo rádi tvoří, bydlí a pracují v příjemném pro-
středí je určen veletrh dekorací, skla, stolování, svítidel, bytových doplňků a textilu
FOR DECOR, který pořádá společnost ABF. Podzimní dny Pražského veletržního
areálu v Letňanech prozáří ve dnech 7. – 10. října 2010.

Specializovaný kontraktačně prodejní veletrh je určen jak odborné, tak široké veřej-
nosti. Novinky interiérového designu pro nadcházející sezónu zde budou prezentovat
přední firmy z oboru, které oceňují i synergii se souběžně probíhajícími veletrhy FOR
INTERIOR, veletrh nábytku, interiérů a designu a FOR PRESENT, veletrh dárkového
zboží a samozřejmě také možnost uzavírat předvánoční kontrakty a zjistit zájem kon-
cových zákazníků. 

Veletrh bude zaměřen na interiérové a exteriérové dekorace, stolování, starožitnosti,
bytový textil, osvětlení, biokrby a topné panely. Cech čalouníků a designerů garantuje
odbornou spolupráci na veletrhu
a bude se také podílet na doprovod-
ném programu veletrhu, který by ne-
měl uniknout vaší pozornosti. Před-
staví se zde například i Prague
Patchwork Meeting – výstava patch-
worku. Již nyní vám můžeme prozra-
dit, že nebudou chybět prezentace, fil-
mové promítání a předvádění prací
z patchworku. 

Všem, kteří budou potřebovat po-
radit s uspořádáním svého bytu, navr-
žením kuchyně nebo třeba s výběrem
barev v pokojích, budou zdarma radit
odborníci z architektonických studií.
Bude zde také probíhat populární
a velmi žádané poradenství z pohledu
učení FENG-SHUI. Za zmínku stojí
doprovodný program Cechu čalou-
níků, kteří připravují ve spolupráci se
Svazem na ochranu spotřebitelů se-
mináře na téma „reklamace nábytku“.

Na nejmenší děti bude orientován ve-
letrh FOR BABIES, který představí
novinky ze světa kojeneckých po-
třeb, dětského nábytku, módy i hy-
gieny. Prezentovat se budou
přední firmy z oboru, dojde k se-
tkání odborné i laické veřejnosti,
návštěvníci se mohou tě-
šit na poradenství obo-
rových svazů a sdru-
žení a zajímavý
doprovodný program. 
Více informací na
www.for-babies.cz

Druhou akcí je veletrh FOR
TOYS zaměřený na hračky,
hry, hlavolamy a stavebnice
pro nejrůznější věkové kate-
gorie. Známé i nové značky
představí novinky z magic-
kého světa her a zábavy pro

děti. Nebude samozřejmě
chybět poradenství a do-

provodný program. 
Na podrobnosti se

podívejte na
www.fortoys.cz

Svět dětí, her a zábavy
Na přelomu září a října, přesně 30. 9. – 3. 10. 2010 proběhne premiérově dvojice
veletrhů zaměřených na děti a jejich potřeby. Atraktivní duo pořádá společnost
ABF na letňanském výstavišti v Praze.

Jeseň na Inchebe Bratislava začne triom medických výstav
V termíne 23. – 25. 9. sa v areáli Incheba Expo Bratislava uskutoční súbor medzi-
národných výstav zameraných na zdravotníctvo: Slovenské dentálne dni, Slovme-
dika a Non Handicap. 

Výnimočná podujatia

15. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových do-
plnkov a bytového dizajnu MODDOM bude i v tomto roku
výnimočným podujatím a zároveň miestom stretnutia a zís-
kavania dôležitých obchodných kontaktov, informácií i cen-
nej inšpirácie. Opäť tu objavíte nové trendy v nábytku a bý-
vaní, kde sa bude prezentovať slovenský i zahraničný dizajn. 

Veľtrh Moddom je vynikajúcou príležitosťou pre konfronto-

vanie sa s trhom umenia, materiálom, rôznymi štýlmi, ktoré tak
pestro variujú v súčasnej modernej spoločnosti.

18. výstava technických zariadení budov TZB je súčasťou
veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a dizajnu MODDOM 2010.

9. ročník medzinárodnej výstavy výtvarného umenia ART,
v termíne od 20. – 24. októbra 2010, ktorá sa stáva už tradičným
miestom stretnutia priaznivcov umenia a dizajnu, je venovaná
voľnému a užitému umeniu – soche, maľbe, keramike, grafike,
fotografii, drevu, sklu a všetkému, čo súvisí s umením, životným
štýlom a prostredím, v ktorom sa pohybujeme a žijeme. 

Táto atraktívna výstava je príjemnou súčasťou veľtrhu nábytku,
bytových doplnkov a dizajnu MODDOM 2010. Opäť ponúka
možnosť prezentovať sa profesionálnej ako aj laickej verejnosti
a získať nové obchodné i umelecké kontakty. 



Jedná se o jednu z největších a nejzná-
mějších regionálních gastronomických
i potravinářských výstav v naší republice
s mnohaletou tradicí. Výstava se každo-
ročně těší velkému zájmu ze strany vysta-
vovatelů, odborníků i ze strany široké ve-
řejnosti.

Návštěvníci výstavy zde mohou obdi-
vovat prezentace firem z oblasti gastrono-
mických zařízení a kuchyňských spotře-
bičů, cukrářských potřeb, stolových
dekorací a keramiky, prezentace zástupců
pivovarů, vinařství, likérek, mlékáren
a velkoobchodů, výrobců masných vý-
robků, těstovin, sladkostí a cukrovinek,
prodejců kávy a čaje, koření, kuchyň-
ských doplňků. Každoročně se zde pre-
zentují i zástupci odborných časopisů,
pardubických restaurací, výrobci pardu-
bického perníku a zástupci odborných
asociací a sdružení.

Zpestřením letošního ročníku výstavy
bude již 2. ročník soutěže KUCHAŘŮ
VÝCHODOČESKÉHO REGIONU,
která probíhá pod záštitou Asociace ku-
chařů a cukrářů ČR. Bude soutěžit 10
týmů od Krkonoš až po Svitavy. Stejně
jako v loňském ročníku mohou návštěv-
níci výstavy navštívit odborné semináře
k moderním cukrářským trendům, které
přednese společnost Monaco Internati-
onal se svými cukrářkami a hosty. Dále
zde bude probíhat kurs cukrářského zdo-
bení metodou Patchwork, pocházející
z Anglie, který pořádá pan Ing. Jan Vítek.

Své zajímavosti představí gastrono-
mické muzeum a slavnostní tabule
Dr. Šmída, odborného poradce při natá-
čení filmu “Jak jsem obsluhoval anglic-
kého krále“. Nově bude v letošním roč-
níku věnována celá jedna výstavní hala
oboru vinařství a someliérství. Na své si

tak přijdou milovníci kvalitního vína.
Dalším zpestřením letošního ročníku
bude Soutěž ve zdobení perníku pod do-
hledem odborníků. Po vyhlášení vítězů
přijde řada i na nejmenší návštěvníky.
Děti si budou moci samy ozdobit per-
níčky podle vlastní fantazie.

Celou výstavu bude doprovázet bohatý
doprovodný program, jehož hlavními
partnery jsou Labská hotelová škola, Aso-
ciace kuchařů a cukrářů ČR, společnost
Monaco International. Návštěvníci tak
uvidí ukázky carvingu, baristickou a bar-
manskou show, čeká je degustace a ochut-
návky kuchařských specialit. Každý den
bude probíhat soutěž návštěvníků o hod-
notné ceny.

Bližší informace k výstavě včetně
fotogalerie naleznete na webových

stránkách www.pvv.cz.
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Každá firma potřebuje re-
klamu a marketingovou
komunikaci. A v každé
firmě je člověk, který za
reklamu zodpovídá – vy-
mýšlí strategii, zadává vý-
robu, připravuje reklamní
kampaně. A právě na tyto
manažery cílí 5. ročník
prezentačního veletrhu
Svět reklamy, který se
uskuteční 21. září 2010
v Interhotelu Voroněž
v Brně a o čtrnáct dní
později 5. října 2010 v ho-
telu Diplomat v Praze. Na
podrobnosti jsme se zep-
tali Ing. V. Hasalové z ve-
letržní správy Omnis.

V čem je prezentační veletrh Svět reklamy ojedinělý?
Pod slovem veletrh si většinou představíme několikadenní finančně, logisticky

i časově náročnou akci s řadou doplňkových aktivit. Veletrh Svět reklamy je jednodenní,
má jednoduché expozice, nízké účastnické poplatky a vše zaměřuje na jediné – na jed-
nom místě shromáždit pestrou nabídku a v neformální atmosféře ji představit odborným
návštěvníkům s reálnou poptávkou. 

Co mi návštěva veletrhu může přinést?
Seznámíte se s horkými novinkami, novými nápady, technologiemi, představí se vám

nové firmy se svojí nabídkou, budete mít možnost pohovořit se zástupci médií. Reklama
je dynamický obor a pořád se objevují novinky. Přehled o nich získáte nejlépe na vele-
trhu, na internetu najdete zboží nebo službu, jen když víte, co hledat. Výsledkem
návštěvy by měla být inspirace, jak obohatit nebo změnit firemní reklamu, a taška
prospektů a kontaktů, kde tyto změny zadat či nakoupit.

Prezentační veletrh Svět reklamy se koná 21.září 2010 v kongresovém areálu
Interhotelu Voroněž v Brně. V termínu 5. října 2010 se koná Svět reklamy v hotelu
Diplomat v Praze 6. Otevírací hodiny jsou v obou případech od 9 do 17 hodin.

Další informace: www.omnis.cz

První říjnovou akcí bude 33. národní
výstava Zemědělec od čtvrtka 7. do
neděle 10. října. Připravila tradičně
kvalitní spektrum prodejců s nejširším
sortimentem všeho, co může člověk
potřebovat pro zahradu a dům, pro uži-
tek i potěšení, a s produkty – ovocem,
bramborami, zeleninou – které nabízí
podzim. Samozřejmě nebudou chybět
ani vystavovatelé s velkou zemědělskou
technikou i s technikou, jakou mohou

užívat zahrádkáři, případně s technikou
komunální. 

Souběžně s výstavou Zemědělec pro-
bíhá již popatnácté výstava hospodář -
ských zvířat, technologií pro chov a vete-
rinárních pomůcek Náš chov. V jejím
rámci se uskuteční ve čtvrtek 7. října Den
chovu prasat, v pátek 8. října Den chovu
skotu, v sobotu 9. října Den chovu ovcí
a koz a v neděli 10. října Den drobno-
chovu a Den včel. Po celé čtyři dny tu

bude rovněž celostátní výstava genových
zdrojů národních plemen.

Gurmány potěší zabíjačkové hody,
ochutnávky drůbežího, skopového a ho -
vězího masa.

V rámci výstavy se v sobotu 11. září
uskuteční Středočeské dožínky s oce -
něním Zemědělských hospodářů Středo -
českého kraje roku 2010. 

Pro návštěvníky je připravena soutěž
o osobní automobil Hyundai i10.

Exotika
Od pátku 29. do neděle 31. října se

uskuteční třetí ročník mimořádně
atraktivní výstavy Exotika.

Výstavní halu A1 obsadí bažanti, vodní
ptáci, holoubci a nano akvária, halu B ne-
bodované exotické ptactvo, prezentovat se
zde budou i pěstitelé exotických květin
a rostlin, akvaristé, teraristé a dále zoolo-
gické zahrady. V hale A 2 proběhnou
otevřené bodované výstavy exotických
ptáků s názvem Ptačí svět. Tím vznikne
velmi rozsáhlá kompozice živých tvorů
a rostlin z exotických krajin, ve které si
každý návštěvník najde to svoje. 

Doplněním prezentačních expozic bude
prodejní trh potřeb pro chovatele a pěsti -
tele a velká burza exotických ptáků, zvířat
a rostlin. které měly loni úspěch.

Výstavy budou pro veřejnost otevřené
vždy od 9 do 17 hodin.

To jsou charakteristická klíčová
slova pro podzimní sezónu ve-
letržní organizace Omnis, a.s. 

ELEKTROVÝSTAVY V BRNĚ A PLZNI
Elektrovýstavy zahajuje Omnis Olomouc v Brně 2. ročníkem veletrhu s názvem

ELFE-TEX FEST Brno (veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky). 
Premiérový ročník vznikl loni na popud přímo potencionálních vystavovatelů, kterým

elektrovýstava v Brně scházela. 
Letos se ve dnech 7. – 8. 10. očekává na této akci opět účast cca 70 firem v reprezen-

tativních prostorách Wanieck gallery. Akce je určena všem elektrotechnikům,
projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad
bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

V rámci tohoto veletrhu se koná semínář na téma Nová norma ČSN 33 2130 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí a její využití v praxi. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Toto setkání je zařazeno
do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a současně je akreditováno na Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve vzdělávacích akcích, které jsou pořádány
v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dvanáct dní po brněnské elektrovýstavě se tento titul koná také v Plzni, a to s názvem
ELFETEX FEST Plzeň. 

V západočeské metropoli má Elfetex dlouholetou tradici – letos se bude konat již 16.
ročník, a to ve dnech 19. – 20. 10. Očekává se na 90 vystavovatelů z celé země i ze
zahraničí. Spolupráce se silnou společností Elfetex jako generálním partnerem akce
vedla za dobu konání akce k vytvoření nejkvalitnějšího regionálního elektroveletrhu
v ČR. Veletrh se stejně jako loni uskuteční v kongresových prostorách Parkhotelu.

STAVEBNÍ VÝSTAVY V PLZNI A OLOMOUCI
MODERNÍ DŮM A BYT – PLZEŇ

Jde již o 4. ročník stavebního veletrhu, který se bude konat ve dnech 22. – 24. října
v Plzni.

Tento veletrh má v Plzni dobře nakročeno, loni ho navštívilo přes 10 000 návštěvníků,
což ho oprávněně řadí k nejnavštěvovanějším veletrhům v Plzeňském kraji. Koná se
v nové Městské sportovní hale.

Hlavní stavební výstavou společnosti Omnis Olomouc a.s. je veletrh STAVOTECH
– MODERNÍ DŮM OLOMOUC, který se koná v termínu 4. – 6. listopadu 2010 na
výstavišti Flora v Olomouci. 

Úspory energie a obnovitelné zdroje jsou předmětem výstavních expozic
a konferenčních aktivit doprovodné akce EKOENERGA. 

Již tradiční součástí podzimního Stavotechu je REGIONINVEST – krajská
přehlídka investičních příležitostí a prezentace měst a obcí Olomouckého kraje.

Souběžně bude probíhat moravská výstava a konference na téma dřevo & stavba
DŘEVOSTAVBA Olomouc, krajská přehlídka investičních příležitostí a prezentace
měst a obcí Olomouckého kraje RegionInvest a multižánrový festival Olomoucké dny
architektury a stavebnictví.

MODERNÍ ŽENA V PLZNI A OLOMOUCI
Titul Moderní žena neodmyslitelně již léta patří do veletržního kalendáře společnosti

Omnis a.s. Domovské právo má v Olomouci, ale také již v Plzni. 
V Plzni se veletrh MODERNÍ ŽENA koná ve dnech 22. – 24. října 2010 souběžně

s festivalem dobrého jídla, pití a gastronomie s názvem Stůl plný dobrot – EX Plzeň,
a to v nové plzeňské Městské sportovní hale.

V Olomouci patří veletrh MODERNÍ ŽENA k velkým, hojně navštěvovaným akcím
(návštěvnost kolem 5 000 lidí). Letos je tento titul pro Olomouc doplněn festivalem
dobrého jídla, pití a gastronomie Vánoční stůl plný dobrot.

Tato předvánoční akce se uskuteční již po dvanácté ve dnech 27. – 28. listopadu na
Výstavišti Flora v Olomouci.

Elektro + stavební veletrhy
+ Moderní žena

Říjen na výstavišti v Lysé n. Labem
Potěší lidi se vztahem k přírodě.

Novinky z GASTRO festivalu 
Výstava GASTRO FESTIVAL OSTRAVA představuje na os-

travském výstavišti Černá louka přehlídku potravinářských firem
a soutěže učňů v potravinářském oboru. Organizátor gastrono-
mické akce Ostravské výstavy a.s. připravil tuto gastro akci pro
dny 18. 11. – 20. 11. 2010.

Výstava Gastro festival Ostrava se poprvé uskuteční ve spo-
lupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR, poprvé se na soutěži
„Slavnostních tabulí“ také budou podílet cestovní kanceláře
a s rokem české kuchyně se na ni zaměřuje i mezinárodní uč-
ňovská soutěž.

Více informací: Andrea Bílková, tel.: 596 167 117
e-mail: andrea.bilkova@cerna-louka.cz, www.cerna-louka.cz

potravinářská tradice v Pardubicích
Pořadatelé z PVV, s.r.o. srdečně zvou návštěvníky na již 14. ročník odborné potravinářské a gastro-
nomické výstavy GASTRO 2010, která se uskuteční ve výstavním a společenském centru IDEON
v Pardubicích ve dnech 14. – 16. 10. 2010. 

Součástí výstavy bude Galerie nápadů, která slavila úspěch
už v minulých letech. V prostorách výstaviště bude vytvořena
sekce, která návštěvníkům poskytne spoustu zajímavých nápadů
a inspirací pro své bydlení a rovněž i úsporné výrobky.

Hlavním tématem konference Nové trendy v interiérovém
designu bude interiérový design zaměřený především na barvy
v interiéru, tvorbu stylu a atmosféry interiéru, dále pak na ku-
chyně, nábytek, koupelny a finance.

Organizátoři Bulldozero.com, Ostravské výstavy, a.s., Cech
malířů a lakýrníků ČR připravili pro návštěvníky netradiční pro-
jekt GRAFFITI jako umění, který chce představit graffiti z ji-
ného pohledu, než je větší část naší populace vnímá. Většina lidí
si ani neuvědomuje, že se s těmito výtvarnými díly běžně setkává
a že graffiti art zdobí jak exteriéry, tak interiéry. Často je se
opravdu na co dívat. 

Obvykle se s graffiti setkáme v příjemných hospůdkách nebo
kavárničkách, kde neodmyslitelně vytváří image celého interiéru,
nejvíce nás ale upoutají na zakázku vytvořených fasádách sou-
kromých firem a legálních plochách. 

Bohužel ale budou i nadále ti, kteří svůj talent degradují na
hyzdící značky nejen na fasádách. To je důvod, proč organizátoři
akce připravili pro majitele rodinných nebo bytových domů, kteří
mají neblahé zkušenosti s těmito výtvory, seminář zaměřený na
to, jak nevyžádané „graffiti“ odstranit. Zde se mohou zájemci
seznámit s technologiemi a výrobky, určenými právě k tomuto
účelu.

Soutěže
Tradičně je výstava Dům a bydlení spojena s řadou soutěží.

Mezi populární soutěže patří soutěžní přehlídka realizovaných
staveb Nový domov, jehož pořadatelem je Česká komora archi-
tektů. Tato soutěž je letos vyhlašována již osmým rokem a jako
taková se stala prestižní akcí v soutěži dokončených a realizova-
ných staveb pro účely bydlení, a to jak mezi autory projektů, tak
investory či soukromými majiteli staveb.

Novinkou z řady soutěží, kterou připravila společnost Ostrav-
ské výstavy, a.s. ve spolupráci s Galerií pro každého, nese název
Svítíme si pro radost. Soutěž je určená všem, kteří mají rádi
kreativní tvoření a sami se nebojí vytvářet originální doplňky do
svého interiéru. Akce je zaměřená na interiérové osvětlení přede-
vším z hlediska estetična, a představí výrobky zhotovené domá-
cími tvořivými kutily, kteří měli zájem své výtvory na výstavě
předvést. 

Tak jako každým rokem i letos proběhne na výstavě řada uč-
ňovských soutěží oborů zedník, truhlář, instalatér, malíř a lakýr-
ník. 

Poradny
Nedílnou součástí výstavy Dům a byt je tradičně přítomnost

bezplatných poraden. Letošní ročník se bude zaměřovat na té-
mata nízkoenergetického a pasivního bydlení, na možnosti zís-
kávání financí z dotací a fondů pro tento typ bydlení, dále pak
pro imobilní a zdravotně postižené osoby. Poradny rovněž mo-
hou se zájemci prodiskutovat problematiku obkladů a dlažeb
a nabídnou novinky v oblasti malířských technik a barevných
kombinací.
Další informace: Janka Vijačková, tel.: 596 167 120, 606 797 107

janka.vijackova@cerna-louka.cz, www.cerna-louka.cz

Společnost EXAGE, spol. s r.o. ve spolupráci s Ostravskými
výstavami a.s. pro malé návštěvníky ale i jejich rodiče připra-
vuje 1. ročník veletrhu hraček pořádaný ve dnech od 28. do
31.10. 2010 na ostravském výstavišti Černá louka.

Hlavním cílem a myšlenkou výstavy je nabídnout a představit
veřejnosti co nejpestřejší přehlídku dětské zábavy, hraček, her
a dalšího sortimentu pro děti. Snahou je vytvořit z výstavních
prostor příjemné prostředí plné dětské radosti, spokojenosti
a touhy po hře. Tematicky bude veletrh zaměřen na tyto hlavní
okruhy: hračky, sportovní hračky a dětské potřeby pro sport,
kočárky, autosedačky, školní potřeby pro děti, dětské pokoje,
volnočasové a další subjekty pro děti.

Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program, dětský
koutek s hlídáním, ukázky jednotlivých hraček, modelů apod.

Předpokládaný úspěch výstavy staví organizátoři výstavy
především na své profesionální práci a know-how v oblasti vý-
stavnictví, k čemuž přispívá také dlouholetá tradice ostravského
výstaviště s kvalitním zázemím pro vystavovatele. 

Věříme, že také díky kreativitě vystavovatelů, bude první roč-
ník úspěšný.

Více informací: Mgr Petr Juříček – manažer výstavy
tel: 777 100 827, e-mail: exage@exage.eu, 

www.hracky-ostrava.cz, www.cerna-louka.cz

Galerie nápadů a inspirací
Dokončení ze str. 1

Ostravský veletrh hraček a sportu pro děti



80 značek z celého světa
V Průmyslovém Paláci ve Střední hale

se představí vystavovatelé prezentující
téměř 80 značek hodin a hodinek z celého
světa. Návštěvníci veletrhu by si neměli
nechat ujít například hodinky značek SEI -
KO, EDOX, TRIUMPH, AXCENT OF
SCANDINAVIA, BARITO DANISH,
DESIGN, HELLO KITTY, JACOB, JEN-
SEN, JET SET, MARC O’POLO,
MEMPHIS, MUSTANG, OXBOW, RG
512, ROYAL LONDON, THIERRY MU-
GLER, SPEEDO. Extravaganci z Lon-
dýna přivezou hodinky značky STORM,
které představí vysoce kvalitní hodinky
s osobitým designem, jež se pro Vás sta-
nou zároveň zajímavým módním
doplňkem. Barevnost šatníku můžete do-
ladit pestrou barevnou škálou hodinek
ICE Watch. Nebudou chybět ani hodinky
společenské, které nabídne například
značka ADRIATICA. Z domácí produkce
pak nesmíme opomenout na novou ko-
lekci hodinek Prim. A co se týká
nástěnných hodin i budíků, velké zastou-
pení naleznete například na expozicích
DIAX, s.r.o, Mavex, VINIS, s.r.o. Na vý-
stavě ale nepatří pozornost jen hodinářům. 

Sklo v českém šperku
Zlaté a stříbrné šperky, zlaté snubní

a zásnubní prsteny, briliantové prsteny,

náušnice, přívěsky a celé soupravy, ale
i ocelové šperky, perly, brilianty atd. To
vše bude k vidění v zaplněném Pravém
křídle Průmyslového paláce. Vystavova-
telé v plném lesku představí nejnovější
celosvětové trendy ve šperkařství, a to jak
od předních českých firem, tak i od firem
zahraničních. 

Jedním z velkých lákadel letošní vý-
stavy bude pro milovníky šperků putovní
výstava současného autorského šperku
s názvem SKLO V ČESKÉM ŠPERKU.
Výstava v podání 13 českých umělců se
zaměřuje na sklo ve šperku v jeho
uměleckém pojetí. Ideovým iniciátorem
výstavy byla paní Veronika Schwarzinger,
galeristka vídeňské Galerie V&V, ve spo-
lupráci s Jiřím Šiborem, jedním s vysta-
vujících autorů. Výstava je reprezentativ-
ním a přínosným krokem v oblasti tvorby
a přispívá k bližšímu seznámení a nahléd-
nutí na fenomén českého skleněného
šperku – směrem k rozšíření povědomí
objektu, který je nesen a vnímán. Výstava
již byla představena v roce 2009 ve Vídni,
holandském Schiedamu, Stockholmu,
a v letošním roce v Mnichově, v Lodži
a Wroclawi. Svoji českou premiéru si vý-
stava odbude právě na pražském Výsta-
višti. V příštím roce přesídlí do
německého Weidenu a poté do New
Yorku.

Pro milovníky soutěží je na výstavě
připravena řada soutěží o luxusní šperky
či hodinky, tradičně nebude chybět vý-
stava Šperk roku, připravovaná ve spolu-
práci se Sdružení klenotníků a hodinářů
České republiky, módní přehlídky, pre-
zentace, odborné přednášky a další.

Na 120 vystavovatelů 
Devatenáctý ročník specializované vý-

stavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných
šperků HODINY A KLENOTY 2010 na
začátku srpna čítal na celkovém seznamu
vystavovatelů již téměř 120 firem, které
se zde budou prezentovat. Návštěvníkům
se představí vystavovatelé nejen z České
republiky, ale i z Bulharska, Hong Kongu,
Indie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska,
Slovenska i Turecka.

Odbornou spolupráci výstavě poskytují
tradiční partneři – Sdružení klenotníků
a hodinářů České republiky, Svaz
českomoravských výrobních družstev
a Puncovní úřad. Mediálním partnerem
výstavy jsou časopisy Klenotník hodinář,
Watch magazíne a Hodinky a Šperky.

Více informací o výstavě HODINY
a KLENOTY včetně autorů výstavy

SKLO V ČESKÉM ŠPERKU naleznete
na: www.hodinyklenoty.cz
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ZMĚNY VYHRAZENY

TENDENCE 9. – 12. 9. 2010
15. mezinárodní veletrh interiéru, designu, nábytku, osvětlení, dekorací a dárků

FÓRUM KUCHYNÍ 
1. výstava kuchyňského nábytku, komponentů, vybavení a bílé techniky

SVĚTLO A DESIGN 
1. výstava interiérového osvětlení

INTERBEAUTY PRAGUE 17. – 18. 9. 2010
Mezinárodní veletrh kosmetiky

PRAGOLIGNA / TOOLTEC 4. – 6. 11. 2010
11. kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl

15. ročník specializované výstavy strojů, nástrojů a železářského zboží

EROTICA SEX PRAHA 11. – 14. 11. 2010
16. mezinárodní veletrh erotické kultury

VÁNOČNÍ TRHY 10. – 19. 12. 2010
Tradiční vánoční trhy, prodejní výstava dárků, dekorací, keramiky

EXPAT EXPO 25. 9. 2010

ITEA 30. 9. – 3. 10. 2010
22. veletrh hraček, her a modelů

BABY STYL 
1. veletrh dětských a kojeneckých potřeb

CANNAFEST PRAGUE 19. – 21. 11. 2010
Největší mezinárodní konopný veletrh v ČR

Bohem Production

Incheba Expo Praha

Incheba Expo Praha

Ing. Lukáš Běhal

Incheba Expo Bratislava

WELLNESS BALNEA 14. – 16. 10. 2010
6. mezinárodní veletrh wellness, rehabilitace a lázeňství 
 

FITNESS EXPO 15. – 17. 10. 2010
2. výstava fi tness, posilovacích strojů, sportovní módy a výživy

HODINY A KLENOTY 30. 9 – 3. 10. 2010
19. ročník mezinárodní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých 
a stříbrných šperků 

PRAGODENT 7. – 9. 10. 2010
18. mezinárodní specializovaný veletrh dentální techniky, nástrojů a služeb

AUTOSHOW PRAHA 21. – 24. 10. 2010
16. mezinárodní veletrh osobních a lehkých užitkových automobilů, 
automobilového designu, autodílů, autopříslušenství, servisních služeb 
a garážové techniky

TRANSPED – COMMA - KARAVANY
17. výstava nákladních automobilů, lodní, železniční a letecké dopravy, 
logistiky, skladování a manipulace;

11. výstava komunální techniky a služeb
5. výstava karavanů 

Incheba Expo Praha

Incheba Expo Praha

Terinvest

Terinvest

Prague Solutions s.r.o.

ITEA s.r.o.

Terinvest

MADI Travel Market 3. – 4. 11. 2010
Pouze pro profesionály cestovního ruchu

Agentura MADI

www.incheba.cz

KALENDÁŘ PODZIMNÍCH AKCÍ 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 
HOLEŠOVICE 2010

Incheba Expo Praha

Na přelomu září a října se již tradičně
uskuteční na Výstavišti v Praze Holešo-
vicích specializovaná výstava hodin, ho-
dinek a zlatých i stříbrných šperků Ho-
diny a Klenoty 2010. Termín výstavy je
prodloužen do neděle, konkrétně 30. 9.
– 3. 10. a to je i jedna z příležitostí, kdy
si obchodník i zákazník mohou šperky
i hodiny a hodinky prohlédnout v reálu,
nikoli jen „virtuálně“.

ANTIK 2010
18. ročník prodejní výstavy

starožitností a umění
Ve dnech 30. 9. až 3. 10. se na Výsta-

višti v Holešovicích představí nej vý -
znamnější firmy, starožitnické obchody
a prodejci starožitností. 

Výstava představuje širokou nabídku
starožitného nábytku, obrazů, sošek, por-
celánu, skla, šperků a doplňků.

Sběratelé a milovníci uměleckých
kousků jistě stráví příjemné chvíle na
výstavě a uzavřou řadu obchodních
kontaktů a vhodných investic.

Spojení s výstavou Hodiny a klenoty je
velice atraktivní, zaujme širokou nabíd-
kou šperků nejenom českých, ale
i světových výrobců a distributorů.

PRAGODENT – veletrh plný novinek
Podzim na Výstavišti v Praze – Holešovicích patří již poosmnácté dentálnímu vele-
trhu PRAGODENT. Tradičně se zde schází dentální špička jak z ČR, tak i ze
zahraničí. Předběžná bilance základních faktů o veletrhu je necelý měsíc před jeho
zahájením více než pozitivní. Zcela vyprodaný Průmyslový palác, víc než 450 firem
z 29 zemí světa! Tato čísla hovoří o mnohém – PRAGODENT je stále jediným kom-
plexním veletrhem v České republice. Tato značka nijak neztrácí svůj zvuk, spíše
naopak…

Hodiny a Klenoty
Jedinečná výstava
s řadou lákadel 

Již v loňském roce začal pracovat ve-
letržní výbor, složený ze zástupců hlav-
ních partnerů veletrhu – Komory zubních
techniků ČR, České stomatologické aka-
demie a Asociace Czechdent. Na této
platformě se rodí nové nápady a zlepšení
veletrhu. Kromě nově pojatého katalogu
novinek vystavovatelů, který bude distri-
buován ještě před začátkem veletrhu na
stomatology a zubní techniky, je to
například i první ročník soutěže TOP OF
PRAGODENT, kam vystavovatelé
přihlásili své exponáty do několika
soutěžních kategorií – materiály a ná-
stroje, přístroje, služby pro ordinace,
laboratoře a prevenci a hygienu. Slav-
nostní vyhlášení výsledků proběhne večer
prvního dne veletrhu na PRAGODENT
PÁRTY. Jsme přesvědčeni, že takováto
soutěž veletrhu citelně chyběla. Dává totiž
výrobcům i dovozcům objektivizovanou
možnost získat prestižní ocenění na pre-
stižním veletrhu, ale navíc podělit se
o toto uznání nejen s odborníky hned

v průběhu veletrhu, ale také ve své mar-
ketingové a propagační činnosti v celém
dalším roce.

Ve spolupráci s partnery veletrhu je le-
tos připraven opravdu obsáhlý dopro-
vodný program naplněný špičkovými od-
borníky, letos obohacený i o zajímavý
prvek, tzv. Help Desk, koncipovaný a za-
jišťovaný Komorou zubních techniků,
anebo ekonomické poradenství spojené
s výpočtem efektivity investic do stoma-
tologických ordinací a laboratoří
připravený Českou stomatologickou aka-
demií.

Je toho zkrátka hodně, co návštěvníky
ve druhém říjnovém týdnu na Výstavišti
v Praze Holešovicích očekává. Srdečně
zveme všechny zájemce o novinky
z oboru stomatologie, zdarma autobusová
linka č. 751 Vás přiveze od stanice metra
„nádraží Holešovice“ až k Průmyslovému
paláci. Veletrh probíhá od 7. do 9. října
a je otevřen od 10.00 – 18.00 hod, v so-
botu do 15.00 hod.

Výstava s vůní dřeva opět na
Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích

4. – 6. 11. 2010
Výstava PRAGOLIGNA patří k prestiž-
ním akcím z oboru dřevoobrábění, na
níž nesmí chybět žádná významná
firma z oboru. Tuzemské i zahraniční
firmy zde prezentují rozsáhlé spektrum
zařízení a výrobků nezbytných v tomto
výrobním odvětví, nejnovější výrobní
postupy a moderní technologie zpraco-
vání dřeva. Vždyť právě dřevo se v po-
sledních letech stává komoditou, která
nalézá stále širší uplatnění jako ekolo-
gická a navíc tuzemská surovina. 
I letos zde představí nové výrobky
a technologie téměř stovka firem
z oboru dřevoobrábění a oborů s ním
souvisejících. S novinkami se zde
představí největší firmy z oboru – 

ROJEK a.s., PANAS spol. s.r.o.,
STM s.r.o., FELDER KG, ITAL-
COMMA, spol. s.r.o., JEŘÁBEK –
stroje s.r.o., BG TECHNIK CS a.s.,
ADLER ČESKO s.r.o. a mnohé další.

Pragolignu doplňuje jako tradičně spe-
cializovaná sekce TOOLTEC, kde se pre-
zentují stroje, nástroje, nářadí a materiály
pro obrábění kovů, úpravu dřeva a plas-
tických hmot, elektrické a pneumatické
nářadí, nástroje a nářadí pro stavební pro-
fese i další řemesla, ale také pomůcky
a nástroje pro zahrádkáře a zahradníky. 

PRAGOLIGNA – TOOLTEC 2010



Říjen na výstavišti Agrokomplex Nitra

LIGNUMEXPO – LES
Společnost Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik připravuje pro dny
5. – 8. 10. již 17. mezinárodní dřevařský a lesnický veletrh LIGNUMEXPO – LES,
který je širokou veřejností vnímána jako nejdůležitější slovenská akce roku s téma-
tem dřeva. Veletrh bude pojímat celý dřevařský průmysl ve vší komplexnosti – od
pěstování dřeva až po finalizaci stavebně-stolařských a nábytkářských výrobků ze
dřeva. Výstava je již potřetí organizovaná s podporou EUMABOIS – Evropské fede-
race výrobců dřevozpracujících technologií a je zařazená mezi 17 nejdůležitějších
světových akcí v oboru.

Novinkou pro vystavovatele a pro návštěvníky je, že výstava strojů, nástrojů, zařízení
a materiálů pro dřevařský průmysl se bude konat jen jednou za dva roky a na základě
dohody se svazy a vystavovateli byla zrušena výstava DREVO, která bývala v lichých
letech..

V roce 2008 se veletrhu LIGNUMEXPO – LES prezentovalo 214 vystavovatelů
a navštívilo ho 12 904 registrovaných návštěvníků, především odborníků ze všech slo-
venských regionů a blízkého zahraničí.

www.agrokomplex.sk
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Mezinárodní popularita veletrhu Chill -
venta značně stoupá, celých 65 % nahlá-
šených vystavovatelů přijede na říjnové
setkání oboru ze zahraniční, ze 40 zemí
světa. 

Rekordní účast vystavovatelů slaví také
Česká republika, která bude zastoupena
22 vystavovateli včetně Svazu chladicí
a klimatizační techniky. Aby byla uspo-
kojena poptávka všech zainteresovaných
firem, rozrostla se letošní celková plocha
výstaviště o novou výstavní halu č. 4A,

v této hale se nachází rovněž společná ex-
pozice českých firem.

Chillventa má vzestupnou tendenci ve
všech výstavních segmentech, roste nejen
v oblasti chlazení, ale mírně i v oblasti
klimatizace a tepelných čerpadel. Jedineč-
nost veletrhu Chillventa spočívá také
v jeho jasném členění nabídky na straně
vystavovatelů: technika chlazení, izolace,
klimatizace a tepelných čerpadel, tech-
nika měření, řízení a regulace/automati-
zace, služby pro obor chlazení a klimati-

zace, odborná fóra a sympozia. Rovněž
oslovení cílových skupin odborných náv-
štěvníků je jednoznačné, jedná se o firmy
z oblasti chlazení, klimatizace a vzdu -
chotechniky, sanity/topení/klimatizace
a elektro. Dále se jedná o návštěvníky
z oboru správy budov, specializovaného
obchodu, provozovatele zařízení z ob-
lasti průmyslu, živnostenského podnikání
a odborné projektanty technického vyba-
vení budov a architekty. 

Pro všechny zájemce organizuje 
Svaz CHKT jednodenní zájezd na

veletrh, který se uskuteční ve čtvrtek
14. 10. 2010.

Zvýhodněné vstupenky v předprodeji
jsou k objednání u oficiálního

zastoupení norimberské veletržní
společnosti, tel.: 220 511 974,

email: info@proveletrhy.cz.

Evropský golfový veletrh
Výstaviště Mnichov, 26. – 28. září 

Veletrh Golf Europe na novém mnichovském výstavišti je největším evrop-
ským golfovým veletrhem, což dokládají čísla: přes 300 vystavovatelů na
ploše 30 000 m2. Je bohatě navštěvován golfovými příznivci a podnikateli
v oboru z celého světa. 

Veletrh prezentuje nejnovější produkty a inovace ze světa golfového sportu, tj. oblečení, obuv, pří-
slušenství, hardware, doplňky, vybavení golfových hřišť, zařízení pro indoor golf atd. Pravidelně se
zúčastňují všechny evropské a světové značky. Letos se koná již 18. ročník. 

Na tento veletrh lze objednat zlevněné vstupenky a katalogy na zastoupení 
Messe München Int. pro ČR a SR – Expo-Consult+Service: www.expocs.cz

Podrobnější informace: www.golf-europe.de

4. – 6. 
října
2010

Tento veletrh je globální akcí, které
se ve dnech 4. až 6. října 2010 na No-
vém výstavišti v Mnichově zúčastní
všichni klíčoví hráči realitní branže.

Od letošního roku má veletrh EXPO
REAL, jenž bude letos mít již 13 roků,
nový podtitul: mezinárodní veletrh pro
komerční nemovitosti a investice. 

Důraz na investice byl přidán v reakci
na poptávku. Kromě toho jasně upozor-
ňuje na profil veletrhu, který je platfor-
mou zejména investičních lokalit a inves-
torů.

Loňský ročník veletrhu EXPO REAL
v Mnichově nezaznamenal i přes finanční
krizi výrazný úbytek vystavovatelů. Nav-
štívilo jej celkem 36 000 odborníků ze 73
zemí.

Na veletrh EXPO REAL 2010 je opět
přihlášeno přes 1 500 vystavovatelů ze 35
zemí na výstavní ploše 64 000 m2. Téměř
30 % vystavovatelů přijede ze zahraničí.
Letošního ročníku se bude účastnit také
30 vystavovatelů z České a Slovenské re-
publiky, mezi nimi města, kraje a vý-
znamní developeři. 

V rámci veletrhu se konají
odborná fóra

SPECIAL REAL ESTATE FORUM –
je zaměřeno na oblast hotelů, kanceláří,
obchodu a logistiky
INVESTMENT LOCATIONS FO-
RUM – zaměřený na investice, analýzu
realitního trhu a energetické otázky oboru
PLANNING & PARTNERSHIPS FO-
RUMS – představí obor realit a vize z po-
hledu rozvoje měst a architektury

MEDIA LOUNGE – fórum určené pro
zástupce médií, PR odborníky a vystavo-
vatele. Nabídne interview s VIP osobami,
talkshow a projekty mezinárodního realit-
ního trhu. 

Zlevněné vstupúenky na tento veletrh
získáte prostřednictvím zastoupení
Messe München pro ČR a SR – Expo-
Consult+ Service – www.expocs.cz

Více informací: www.exporeal.net

Energetická efektivnost a nezávadnost
pro životní prostředí, co možná nejnižší
náklady a flexibilita – to je seznam po-
žadavků kladených na elektronický
průmysl. Odpovědi na tyto otázky oboru
představí veletrh electronica 2010 
od 9. do 12. listopadu 2010 na výstavišti
Neue Messe München. Po dobu čtyř
dnů budou veletržní haly opět místem
setkání podniků na nejdůležitějším ve-
letrhu elektroniky na světě. 

Automotive s top tématy elektromobi-
lita, displeje a e-signage nebo digitální
signage, embeded systémy s hardwarem
a softwarem, lékařská elektronika
a MEMS, rovněž fotovoltaika a obnovi-
telné energie jsou některými z mnoha té-
mat, která dominují tomuto ročníku.

Veletrh electronica 2010 pokryje tech-
nologie, produkty a řešení celého oboru
elektroniky od polovodičů a senzoriky
přes měření a zkoušení, elektronický de-

sign, pasivní elektronické součástky a na-
pájení až po desky s plošnými spoji, jiné
neobsazené nosiče spínacích obvodů
a EMS.

Vedle veletrhu electronica 2010 se
v úzké synergii koná ještě veletrh hy-
bridica 2010.

Na tomto veletrhu budou představeny
výsledky nejnovějšího vývoje a nejno-
vější výrobní postupy v oblasti hybridních
součástek
Z České republiky se veletrhu electro-
nica zúčastní třicet vystavovatelů. 

Informace o možnosti dopravy,
ubytování atd. u oficiálního zástupce

Messe München pro ČR a SR –
společnosti ECS – Expo-

Consult+Service – www.expocs.cz
Další informace: www.electronica.de

9. – 12. listopadu

Údržba průmyslových objektů, strojů
a zařízení nabývá na strategickém vý-
znamu. Koncepce veletrhu maintain na-
bízí nová moderní řešení pro údržbu stroj-
ních zařízení a budov. Veletrh nabízí také
moderní outsourcingové strategie.

Na letošním ročníku se odprezentuje
250 vystavovatelů z 10 zemí, kteří před-
staví kompletní nabídku všech prostředků
a služeb na údržbu strojírenských a prů-
myslových provozů.

Maintain je určen pro manažery
a mistry údržby, vedoucí výrobních pro-

vozů, manažery kontroly kvality, vedoucí
pracovníky technických oddělení přede-
vším z průmyslu strojírenského, zpraco-
vání kovů, automobilového, tiskařského
průmyslu, potravinářského a chemického
průmyslu.

Zaměření veletrhu: Přístroje na snižo-
vání nákladů na údržbu a opravu strojů
a zařízení, dálková údržba služby při uve-
dení strojů do provozu, ovládání a řízení
kvality, termografie a senzorika, přístroje
pro měření kvality, teploty, pro měření
kmitočtů, elektrotermografie, endoskopy

průmyslové kamery, vizuální a analytické
přístroje pro problémové oblasti, přístroje
pro shromažďování dat, software pro pro-
vozní a řídící procesy, servisní přístroje,
dílenská zařízení a vybavení, dohled nad
strojním zařízením, ochrana proti korozi,
čistící přístroje, služby a management pro
údržbu průmyslových objektů, strojů a za-
řízení outsourcingové nabídky…

Na tento veletrh lze objednat zlevněné
vstupenky + katalog u společnosti 

Expo-Consult+Service – zastoupení
Messe München Int. pro ČR a SR:

www.expocs.cz

Další informace o veletrhu:
www.maintain-europe.com

Mezinárodní odborný veletrh 
pro průmyslovou údržbu 12. – 14. října
Mnichovský veletrh maintain je veletrhem Business-to-
Business pro pracovníky a experty, kteří mají na starosti
údržbu průmyslových objektů, technické infrastruktury
a zařízení především ze strojírenského, zpracovatelského
a automobilového průmyslu.

Zlatý hřeb oboru
Ve dnech 13. až 15. října 2010 proběhne na výstavišti v Norimberku mezinárodní
veletrh chlazení, klimatizace, vzduchotechniky a tepelných čerpadel 
Chillventa 2010. Na veletrhu Chillventa představí své novinky a inovace přes 
900 vystavovatelů, což je nárůst o 10 % oproti ročníku minulému.

ve znamení
inteligentního balení

V Paříži, na severním výstavišti Villepinte, se každým druhým rokem koná jeden
z největších světových veletrhů oboru – mezinárodní veletrh obalového průmyslu
EMBALLAGE. Termín letošního, již 39. ročníku, připadne pro dny od 22. listopadu
do 25. listopadu. 

embalage

Síla tohoto veletrhu spočívá v jeho ši-
rokém záběru zasahujícím do všech sek-
torů. EMBALLAGE tak představí kom-
pletní nabídku na jednom místě, od strojů
na dávkování značení nebo potisk, přes
suroviny až po konečný výrobek. Sou-
částí veletrhu EMBALLAGE bude i ve-
letrh manipulace a skladovacích sy-
stémů.

EMBALLAGE se obrací na všechny
obory, bude zaujímat 3 haly a nabídne
zvláštní prostor sekci PACK INNOVA-
TION věnovaný posledním inovacím
a opět uspořádá cyklus odborných konfe-
rencí PACK VISION, kde se setkají od-
borníci na design, výzkum a vývoj, ino-
vaci, marketing nebo výrobu. Další akcí
bude sekce PACK DESIGNERS, kde se
představí zahraniční talenty zaměření na
obalový design. Poslední z hlavních témat
veletrhu bude vytvářet sekce zaměřená na
životní prostředí EMBALLAGE IN
GREEN. 

Motto letošního veletrhu zní: PACK

SMART: Balte inteligentně, zodpo-
vědně a inovativně! Paní Véronique Se-
striéres, ředitelka veletrhu, říká: „Směr tr-
vale udržitelného rozvoje, se kterým jde
ruku v ruce eko-koncepce, hledání no-
vých surovin, recyklace ... je více než kdy
jindy středem pozornosti uživatelů obalů.
Výrobci obalů se setkávají znovu za úče-
lem podělit se o nové zkušenosti a prodis-
kutovat nové možnosti a inovace v suro-
vinách pro výrobu obalů.“

Veletrh EMBALLAGE je určen vý-
lučně odborníkům, zúčastní se ho celkem
1 250 vystavovatelů (44 % zahraničních)
a očekává se 85 000 odborných návštěv-
níků ze 140 zemí. Dle údajů z roku 2008
71 % návštěvníků tvoří uživatelé obalů ze
všech průmyslových oborů, 19 % výrobci
obalů a 10 % designové, reklamní a ko-
munikační agentury.

Více informací i s nabídkou vstupenek,
dopravy a ubytování najdete na

www.francouzskeveletrhy.cz,
www.emballageweb.com

EXPO CENTER Trenčín připravil
Podzim na trenčínském výstavišti patří několika významným akcím.
Ve dnech 21. 9. – 23. 9., se uskuteční již 17. ročník mezinárodní výstavy vodního
hospodářství, hydroenergetiky a ochrany životního prostředí, komunální techniky
a rozvoje měst a obcí veletrh AQUA. Součástí veletrhu bude řada konferencí, semi-
nářů a přednášek. Za všechny připomínáme alespoň vědeckou konferenci AQUA
na téma „Voda a zdravie – Odkanalizovanie“.

Pro dny od 5. – 8. 10. připravuje společnost EXPO CENTER Trenčín 16. ročník me-
zinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií 
ELO SYS. V rámci tohoto veletrhu se uspořádá „telekomunikační den“, kde firmy pů-
sobící v telekomunikačních oborech představí své novinky a inovace, kromě toho pro-
běhne řada odborných konferencí, seminářů a řada soutěží. 

15. ročník výstavy JAHRADA, pořádaný ve dnech 27. 10. – 29. 10., je určený přede-
vším zahrádkářům. Zde se návštěvníkům představí široká nabídka okrasných dřevin,
ovocných stromů, potřeb pro zahrádkáře, ale zároveň potřeb na výzdobu hrobů k pa-
mátce zesnulým. V rámci této výstavy proběhne i soutěž o nejkrásnější jablko a hrušku
roku. 

Dny 27. – 29. 10. budou určeny výstavě stavebních materiálů a nábytku DOMEX &
NÁBYTOK. Na výstavě návštěvníci naleznou kompletní nabídku stavebních materiálů,
výrobků, vytápění, zařízení a systémů využívající energii z ekologických zdrojů, potrubí
a armatur, podlah, obkladů, elektroinstalací, sanitární techniky, vnitřních stavebních
výrobků, nábytku, služeb a v neposlední řadě inspiraci z již realizovaných staveb. 

www.expocenter.sk

TO NEJHEZČÍ ZE SVĚTA
Import Shop Berlin, 10. – 14. 11. 2010
Již 41 let je Import Shop Berlin úspěšnou realizací konceptu „globální trh lokálního

zboží“. Každý rok se v Berlíně setkají výrobci a obchodníci z oblasti řemesel a umě-
leckých řemesel z celého světa s nadšenými zákazníky, kteří se zajímají o velmi kvalitní
etno- a přírodní produkty. Prezentováno zde bude například oblečení, galanterie, kožené
zboží, doplňky, malý nábytek, koberce a přírodní kosmetika. 

Oficiální zástupce Messe Berlin v České republice nabízí pro odborné návštěvníky
vstupenky za výhodné ceny. Kontakt: Zdeňka Goedertová, tel. 221 490 310,

messe1@dtihk.c



Mezinárodní veletrh pivovarského
a nápojářského průmyslu

Norimberk, 10. – 12. listopadu 2010
Již tradičně se v polovině listopadu setkají odborníci pivovar-
ského a nápojářského průmyslu ve veletržním areálu v No-
rimberku, kde se letos koná již 49. ročník veletrhu BRAU Be-
viale. Popularita tohoto norimberského veletrhu zůstává stále
vysoká, o čemž svědčí počty přihlášených vystavovatelů. Oče-
kává se stejně jako v minulých letech kolem 1400 firem, které
představí své produkty v devíti plně obsazených výstavních
halách. 

Nabídku tvoří: pivovarské suroviny, stroje a zařízení pro vý-
robu piva a nápojů, strojní zařízení pro stáčení nápojů do skle-
něných nebo plastových lahví, sudů a dalších obalů, manipulace
s prázdnými a plnými obaly, materiály pro výrobu obalů, labo-
ratorní přístroje pro kontrolu surovin a nápojů, služby a reklama,
transportní a prodejní vozidla.

Kromě novinek ve výstavních pavilonech čeká na návštěvníky
pestrý doprovodný program, jako např. slavnostní večer BRAU
Beviale nebo udílení cen European Beer Star Award. 

Podle odborníků se stal evropský trh nápojářského průmyslu
výrazně atraktivnějším. Veletrh BRAU Beviale to odráží mimo
jiné v rostoucí mezinárodnosti jak na straně vystavovatelů, tak
návštěvníků. Také u odborníků z České republiky se veletrh
BRAU Beviale těší značné popularitě, pravidelně jej navštíví
stovky našich expertů. Zájemci mají možnost zakoupit cenově

zvýhodněné vstupenky v předprodeji a snadno se dopravit na ve-
letrh v rámci jednodenního zájezdu, který bude organizován
z Prahy. 

Více informací získáte u oficiálního zastoupení v České
republice u společnosti PROveletrhy, tel.: 220 511 974, email:

info@proveletrhy.cz, www.proveletrhy.cz.

VELETRH PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR 
Valve World Expo poprvé v Düsseldorfu
Pro přepravu plynu, kapalin či sypkých materiálů potrubím jsou potřeba různé průmyslové armatury,
ke kterým patří pumpy, ventily, šoupátka a regulační zařízení, ale i nejrůznější těsnění. Armatury jsou
potřebné prakticky ve všech oblastech praktického života a musí splňovat náročné požadavky. Přehled
o stavu a současné úrovni průmyslových armatur poskytne odborný veletrh Valve World Expo, který se
uskuteční v Düsseldorfu ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2010.

Aktuální stav přihlášek vystavovatelů na veletrh MEDICA
2010 – světové fórum medicíny, mezinárodní specializovaný
veletrh s kongresem (Düsseldorf, 17. – 20. listopadu 2010) –
svědčí o optimistické náladě průmyslu zaměřeného na lékař-
ské obory. Světově největší lékařský veletrh zaznamenává ke
konci srpna účast více než 4 000 vystavovatelů.

„Severoamerický a evropský trh lékařské techniky charakteri-
zovala v minulém období zdrženlivá poptávka. Exporty zvláště
německého průmyslu však opět stoupají a mnoho podniků vy-
užívá veletrhu MEDICA pro intenzifikaci svých kontaktů. Takto
se MEDICA opět prezentuje jako vynikající platforma pro trans-
kontinentální obchod a globální průsečík zájmů,“ vysvětluje
Horst Giesen, ředitel veletrhu ze společnosti Messe Düsseldorf. 

Špičkoví inovátoři
Objednávky největší výstavní plochy registruje pořadatel ve-

letrhu MEDICA 2010 od vystavovatelů z Itálie, Číny, Velké Bri-
tánie, USA a Francie. Počet kmenových tuzemských a zahranič-
ních vystavovatelů je konstantně vysoký. Patří k nim opět
podniky, které se těší renomé špičkových inovátorů, jako 
Siemens, Getinge-MAQUET, MMM Group, Karl Storz a Sy-
stema. Veletrhu se letos zúčastní také rekordní počet českých
vystavovatelů – přihlásilo se jich 41 na celkové výstavní ploše
985 m2 výstavní plochy. Kromě individuálních účastí tradičních
českých vystavovatelů organizuje společný stánek v rámci ofi-
ciální české účasti také Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spo-

lupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických pro-
středků.

Stěžejními tématy 
MEDICA 2010 jsou: 

elektromedicína / medicínská technika, laboratorní technika /
diagnostická technika, fyzioterapie / ortopedická technika, lé-
kařské produkty (spotřební předměty), informační a komuni-
kační technologie, nábytek a zařízení pro lékařské prostory.

Do veletrhu jsou začleněny etablované tematické parky jako
MEDICA MEDIA (telemedicína / medicínské IT), MEDICA VI-
SION (fórum inovátorů výzkumných ústavů) a fyzioterapeutické
fórum. Těžiště kongresu MEDICA tvoří přednášky k onemoc-
něním s častým výskytem v populaci, kterými jsou např. rako-
vina, kardiovaskulární onemocnění, nemoci podmíněné věkem.
Na programu jsou kursy pro praktické další vzdělávání a zvyšo-
vání kvalifikace, jako třeba v oborech sonografie, urgentní me-
dicíny nebo endoskopie.

Dobrý průběh přihlašování hlásí i paralelní akce COMPA-
MED 2010, a tak současně s veletrhem MEDICA 2010 ve dnech
17. až 19. listopadu v pavilonech 8a a 8b představí více než 500
vystavovatelů nová řešení a nové služby podnikům, které vyrá-
bějí lékařskou techniku, např. mikrosystémové technologie, na-
notechnologie, inovace materiálů a obalů.

Devatenáct pavilonů
MEDICA 2010 a COMPAMED 2010 společně opět zaplní

všech 19 pavilonů düsseldorfského výstaviště.V loňském roce
registrovaly obě akce celkem 138 000 odborných návštěvníků,
z toho se více než 16 tisíc osob zajímalo cíleně o akci COMPA-
MED. 45 procent návštěvníků přicestovalo ze zahraničí.

Zájemci o návštěvu veletrhů MEDICA a COMPAMED se mo-
hou obrátit na výhradního prodejce vstupenek na akce Messe
Düsseldorf pro Českou republiku – dceřinou společnost Veletrhů
Brno – cestovní kancelář BVV Fair Travel, která bude organizo-
vat i autobusový zájezd a zároveň pro individuálně cestující náv-
štěvníky zajistí i ubytování v Düsseldorfu a jeho okolí. 

Kontakt: slečná Simona Řehoříková, tel. 541 159 190 
e-mail: rehorikova@fairtravel.cz

Další informace o obou veletrzích najdete na internetu:
http://www.medica.de a http://www.compamed.de
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GET Nord: propojení TZB s elektrotechnikou
Hamburský veletrh GET Nord reaguje na rostoucí technické požadavky a komplex-
nost infrastruktury dnešních budov. V polovině listopadu představí renomovaní me-
zinárodní vystavovatelé aktuální trendy v energetické efektivnosti, systémové tech-
nice a vybavení budov. Účastníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program
i specializované expozice.

MEDICA 2010 Düsseldorf s rekordní účastí
českých vystavovatelů

Soustavný růst
Mezinárodní veletrh průmyslových armatur Valve World Expo

byl spolu s doprovodnou konferencí pořádán původně 
v Maastrichtu bienálně holandským vydavatelstvím KCI Publis-
hing B.V. Stal se vedoucím, úzce specializovaným veletrhem pro
ventily a armatury. Do jeho náplně spadají i těsnicí materiály
a další výrobky vztahující se k armaturám (např. odlitky, spojo-
vací části, upevňovací prvky, výkovky a pružiny), potrubní pro-
dukty pro armatury, kontrolní a řídicí systémy. Veletrh zazname-
nával po dobu konání v Maastrichtu soustavný růst ve všech
základních ukazatelích, naposledy v roce 2008 se na něm pre-
zentovalo 454 vystavovatelů ze 35 zemí na výstavní ploše 9
240 m2. Veletrh tehdy navštívilo 9 500 návštěvníků, doprovodné
konference se pak zúčastnilo více jak 400 delegátů z celého
světa.

Už přes 500 vystavovatelů
V Maastrichtu však veletrh narazil na kapacitní bariéry míst-

ního výstaviště a tak od letošního roku převzala jeho uspořádání
veletržní společnost Messe Düsseldorf, která bude při jeho or-
ganizaci těžit ze svých bohatých zkušeností s letitým pořádáním
hutnických veletrhů Tube a METEC. 

V pořadí již 7. bienální veletrh Valve World Expo se bude
v Düsseldorfu konat ve dnech 30. listopadu až 2. prosince
2010 ve výstavních halách 3 a 4, doprovodná odborná konfe-

rence pak v přilehlém Kongresovém centru Jih. Předpokládaný
počet vystavovatelů předčil očekávání, přihlásilo se jich za-
tím 512 ze 35 zemí na 13.500 m2 výstavní plochy. Letošního
veletrhu se zúčastní také 5 českých firem ABO VALVE Olo-
mouc, ARAKO Opava, ARMATURY Group Dolní Benešova,
MSA Dolní Benešov a SERVIS ARMATUR z Paskova. Mezi
účastníky nebude chybět ani zástupce ze Slovenska, firma Re-
gada z Prešova.

Veletrh Valve World Expo je ideálním místem
Je možné se informovat o světové nabídce výrobků a služeb

v oblasti průmyslových armatur a zároveň analyzovat nejnovější
technické trendy. Přednostně je určen pro odborníky ze sektorů
těžby ropy a zemního plynu, pro dodavatele všech druhů energií,
odborníky z oblasti vodního hospodářství, chemického, farma-
ceutického a potravinářského průmyslu, jakož i specialisty
z oboru strojírenství, výroby dopravních prostředků a stavby
lodí. 

Servis pro návštěvníky z České republiky zajišťuje výhradní
prodejce vstupenek – dceřiná společnost Veletrhů Brno

cestovní kancelář BVV FAIR TRAVEL, slečna Simona
Řehoříková, tel. 5 4115 9190, 

e-mail: rehorikova@fairtravel.cz. Tato cestovní kancelář
zajistí pro zájemce i ubytování v Düsseldorfu.

Další informace o veletrhu je možno získat na internetové
adrese www.valveworldexpo.com

představí trendy v obalovém průmyslu
Širokou paletu obalových řešení předvede více než 1 300 vystavovatelů na veletrhu
FachPack 2010 v době od 28. do 30. září na norimberském výstavišti. Spolu s vele-
trhy PrintPack (zušlechťování obalů) a LogIntern (obalová logistika) je tato ve-
letržní lahůdka evropského obalového průmyslu skvěle připravena uvítat svých oče-
kávaných 33 000 návštěvníků.

IWRM 2010 stvrzuje důležitost vody
Voda je důležitou surovinou na zemi a podle odborníků se může stát tou úplně nej-
důležitější. Již v současné době je více než dvě miliardy lidí postiženo nedostatkem
vody. Proto je řízení vodních zdrojů aktuálním tématem politiky, hospodářství
a průmyslu. Veletržní společnost Messe Karlsruhe organizuje na toto téma meziná-
rodní kongres IWRM (Intergrated Water Resources Management) s doprovodnou
výstavou od 24. do 25. listopadu 2010 v kongresovém centru v Karlsruhe. 

AMB 2010 – Mezinárodní strojírenský
veletrh a veletrh obrábění kovů 

28. září až 2. října, Stuttgart 
Ve Stuttgartu se opět koná mezinárodní strojírenský veletrh a veletrh obrábění
a zpracování kovů. Těžištěm zájmu výstavy jsou obráběcí stroje, nářadí, měřící
technika, zajišťování jakosti, technika pro zpracování materiálů, software, mon-
tážní prvky, příslušenství a služby. AMB láká také bohatým doprovodným progra-
mem, který se bude konat po celou dobu veletrhu. Na veletrhu se představí za Čes-
kou republiku mimo jiné i Svaz strojírenských technologií, www.sst.cz.

Jestliže Vás zajímá, v jakém stavu se
nachází obalářský průmysl v současnosti,
jaké jsou nejnovější směry a kudy se prů-
mysl obalů bude ubírat, tak byste měli
v posledních třech zářijových dnech zaví-
tat právě do Norimberku. V rámci veletrž -
ního tria FachPack / PrintPack / LogIntern
bude prezentován kompletní řetězec pro-
cesů balení pod jednou střechou. Od ma-
teriálu přes balicí stroje a zušlechťovací
techniku až po vnitropodnikovou logis-
tiku se zde dozvíte všechno, co hýbe ev-
ropským balírenstvím.

Rekordních 35 vystavovatelů, z cel-
kových 1 300, přijede na veletrh Fach-
Pack z České republiky. Tímto zaujímá
Česká republika již třetí místo v žebříčku
počtu vystavovatelů podle zemí, Českou
republiku předčí pouze Nizozemí a Švý-
carsko. Díky nové informační platformě
www.ask-fachpack.de je mezinárodní

obalový veletrh FachPack přítomný všude
na světě a nonstop. Oborová platforma
„ask-FachPack“ nabízí rozsáhlé vyhledá-
vací funkce, srovnání produktů a po-
drobné informace o vystavujících fir-
mách. 4 300 produktů a více než 1 300
vystavovatelů je po celý rok a vždy aktu-
álně na webu. Není však nad to, přesvěd-
čit se o novinkách a vlastní oči. 

Pro všechny zájemce organizuje CK
Fractal ve spolupráci s oficiálním za-

stoupením norimberské veletržní společ-
nosti jednodenní zájezd na veletrh, který

se uskuteční ve středu 29. 9. 2010.
Všichni, kteří upřednostní individuální
dopravu, si mohou pohodlně objednat
vstupenku s 30% slevou v předprodeji

u oficiálního zastoupení veletrhu 
FachPack v ČR, u společnosti PROvele-

trhy s.r.o., tel.: 220 511 974, 
email: info@proveletrhy.cz.

Od 17. do 19. listopadu bude hambur-
ské výstaviště podruhé hostit odborný
vele trh GET Nord věnovaný elektrotech-
nickému, sanitárnímu, vytápěcímu a kli-
matizačnímu zařízení budov. Odbornému
publiku se na jednom podiu představí
elektrotechnické firmy současně s fir-
mami specializovanými na technické za-
řízení budov (TZB). Propojení těchto sek-
torů sleduje vývoj v technickém vybavení
budov, který je dnes bez napojení řemesl-
ných prací na řídicí techniku a dodávku
energie nemyslitelný. Díky tomu je vele-
trh GET Nord atraktivní nejen pro odbor-
níky z oblastí sanitárního zařízení, vytá-

pění, klimatizace a elektrotechniky, ale
skvělý přehled o technické nabídce zde
mohou získat rovněž architekti a pláno-
vači.

Na základě zkušeností z minulého roč-
níku počítají organizátoři na výstavní
ploše o rozloze 64 000 m2 s 500 vystavo-
vateli ze 13 zemí a 50 000 odbornými
návštěvníky. Podpora silných průmyslo-
vých, řemeslných a zájmových svazů
staví veletrh GET Nord 2010 do pozice
vysoce kompetentní informativní a pro-
dejní burzy. 

Podrobnější informace na
www.naveletrh.cz

Ročník 2008 byl mimořádně úspěšný
a setkal se s nadšenými ohlasy. Na kom-
pletně zaplněné výstavní ploše se předsta-
vilo přesně 1 306 vystavovatelů z 27 zemí
s 21procentním podílem zahraničních vy-
stavovatelů. Veletrh AMB 2008 si nene-
chalo ujít 85 000 návštěvníků z 55 zemí,
přičemž se počet zahraničních hostů
oproti předchozímu ročníku téměř zdvoj-
násobil. Odhad vedení Messe Stuttgart
byl 60 000 návštěvníků, ale toto číslo bylo
velmi rychle pokořeno. Mezi cizinci byli

nejhojněji zastoupeni odborníci z Rakou-
ska, Švýcarska, Francie, Velké Británie,
Polska, Slovinska, Itálie, Španělska
a Ruské federace, cestu na veletrh si ale
našli i Indové, Číňané, Tchaiwanci či Ja-
ponci. Vystavovatelé byli příjemně pře-
kvapeni nejen počtem návštěvníků, ale
i jejich kvalifikací a ochotou investovat. 

Další informace na www.naveletrh.cz,
zlevněné vstupenky na

www.messeticketservice.de, po zadání
kódu av-czech

Těžištěm kongresu je správa vodních
zdrojů v oblasti zemědělství, okolo dvou
třetin vody připadá dnes na zemědělství,
dvacet procent na průmysl a jen 10 pro-
cent spotřebují domácnosti. Je potřeba
zmínit regionální rozdíly, v Evropě jde na
průmysl skoro 50 procent, kdežto v Africe
a Asii je spotřeba v zemědělství více než
85 procent. Toto jsou témata kterými se
mimo jiné bude zabývat dvoudenní kon-
gres IWRM v Karlsruhe. Dalšími okruhy
budou ukládání dešťové vody, odpadní
vody, kvality vody, ekologický trojúhel-

ník: voda, energie a výživa, nebude chy-
bět ani regulace povodní či předpověď sil-
ných dešťů nebo odtokové modely. V sou-
časné době je přihlášeno více než 400
účastníků kongresu z celého světa. Refe-
rentů je nahlášeno již 155, z toho 40 pro-
cent ze zahraničí. Po celé dva dny se bude
konat i doprovodná odborná výstava,
představí se experti z oblasti geologie,
vodního hospodářství, vědy a výzkumu.

Další informace u oficiálního
zastoupení Messe Karlsruhe na

www.naveletrh.cz.

Brau Beviale 2010

Bazény a sauny ve Stuttgartu
Mezinárodní veletrh bazénů, bazénové techniky, saun, fyzioterapie a rehabilitace
interbad 2010, který proběhne 13. – 16. 10. 2010 ve Stuttgartu, je jedinečná kombi-
nace nejnovějších výrobků a služeb z oboru lázeňství, saun, bazénů a whirlpoolů. 

Jednou za dva roky zaručuje rozsáhlou
prezentaci nejžhavějších novinek této
branže. Kromě samotného veletrhu jsou
pro odborné návštěvníky připraveny před-
nášky, fóra a speciální prezentace z lázeň-
ské oblasti, plaveckých zařízení, saun
a architektury. Vystavovatelé i návštěvníci
zde proto budou mít jedinečnou možnost
získat obsáhlé informace o novinkách

v těchto oborech, navázat nové kontakty
a porovnat konkurenci. V rámci veletrhu
spolupracujeme s Asociací bazénů a saun
ČR, www.abascr.cz.

Další informace na www.naveletrh.cz,
zlevněné vstupenky na

www.messeticketservice.de, po zadání
kódu av-czech. 



Výrobce:
HAAS + SOHN Rukov s.r.o.

ul. SNP 474, 408 01 Rumburk
tel. obch. odd.: +420 412 332 353

tel./fax: +420 412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com

www.haassohn-rukov.cz

Firma HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. se specializuje
na výrobu krbových kamen pro spalování

dřeva, ekobriket a uhelných briket.

Při výrobě využíváme nejmodernější technologie
a výrobní zařízení (CNC, laser), zajišťující vysokou

kvalitu výrobků
a produktivitu práce, které v konečné fázi umožňuji

příznivou cenu pro konečného zákazníka.
Výrobky splňují veškeré požadavky na moderní
topidlo a na jejich vývoji se podílí přední české

a zahraniční designérské firmy. Designová řešení
kamen jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených
domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých

interiérů. Všechny typy kamen nám přináší
pohledem na kousek přirozeného živého plamene

skrze velkoplošná prosklená dvířka příjemnou
tepelnou pohodu do našeho domova.

Novinky sezony 2010/2011

Pro nadcházející topnou sezónu jsme připravili
několik NOVINEK

Krbová stavebnice AVIGNON s krbovou vložkou
OPUS. 

Výstavbu krbové stavebnice zvládne každý domácí
kutil a barvu si můžete přizpůsobit Vašemu interiéru.

Obestavba je z odlehčeného betonu obložená
broušeným pískovcem. Krbová vložka

s výsuvnými dvířky je jednoplášťová, celoplechová
s vyzdívkou ze silného šamotu s účinností 82 %! Díky
možnosti napojení na externí přisávání vzduchu

je vhodná i do nízkoenergetických či pasivních
domů. 

Další novinkou jsou kachlová kamna LUGANO.
Zákazník si může vybrat ze třech barevných

provedení kachlí – zelená, hnědá, béžová. Výkon
kamen až 8,2 kW.

Kamna mají možnost zadního i vrchního vývodu
kouřovodu. Díky terciálnímu spalování dosahují

vysoké účinnosti až 78 %! 

Všechny produkty firmy HAAS+SOHN Rukov,
s.r.o. splňuji evropskou normu EN 13 240 nebo

EN 13 229.
Většina z nich splňuje dokonce i nejpřísnější

evropskou emisní normu dle BVG §15A. Kvalita
krbových kamen je ověřována v Evropě uznávanými

zkušebnami a kamna splňuji veškeré podmínky
bezpečného a ekologického provozu.

Navštivte naši expozici na veletrhu 
FOR ARCH Praha ve dnech 21. – 25. 9. 2010. 

v PVA Praha – Letňany.
Rádi Vám představíme všechny NOVINKY 2010/2011.

Krbová stavebnice AVIGNON
vložka OPUS, výsuvná dvířka

                                 výkon:  4 – 8 kW
            vytápěcí schopnost:  150 m3

                                rozměr:  1940 x 1300 x 900 mm
                            hmotnost:  460 kg
                             účinnost:  82 %

krbová vložka OPUS, výsuvná dvířka
                                 výkon:  4 – 8 kW
            vytápěcí schopnost:  150 m3

                                rozměr:  1450/779/420 mm
                            hmotnost:  195 kg
               vývod kouřovodu:  vrchní i zadní, průměr 180 mm
        minimální tah komína:  12 Pa
                             účinnost:  82 %
                                 palivo:  dřevo, ekobrikety
      externí přívod vzduchu:  ANO

TORSBY
                             obj. číslo:  0431715000000
                           provedení:  černá, béžová dlažba
                        výkon (kW):  2,5 – 8,2
                       účinnost (%):  78
                rozměry (v/š/h):  890/546/414
                            váha (kg):  94
                                 vývod:  vrchní i zadní
    průměr kouřovodu (mm):  150
minimální tah komína (Pa):  12
                 výhřevnost (m3):  45 – 150
                                 palivo:  dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
      spotřeba paliva (kg/h):  0,8 – 2,4
             terciální spalování:  ano

GRAND mini II
                             obj. číslo:  0431615010000
                           provedení:  antracit, šedá dlažba
                        výkon (kW):  2,5 – 8,2
                       účinnost (%):  78
                rozměry (v/š/h):  990/546/414
                            váha (kg):  97
                                 vývod:  vrchní i zadní
    průměr kouřovodu (mm):  150
minimální tah komína (Pa):  12
                 výhřevnost (m3):  45 – 150
                                 palivo:  dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
      spotřeba paliva (kg/h):  0,8 – 2,4
             terciální spalování:  ano

ADRIA mini II
                             obj. číslo:  0431715010000
                           provedení:  černá, béžová dlažba
                        výkon (kW):  2,5 – 8,2
                       účinnost (%):  78
                rozměry (v/š/h):  890/546/414
                            váha (kg):  95
                                 vývod:  vrchní i zadní
    průměr kouřovodu (mm):  150
minimální tah komína (Pa):  12
                 výhřevnost (m3):  45 – 150
                                 palivo:  dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
      spotřeba paliva (kg/h):  0,8 – 2,4
             terciální spalování:  ano

VARDE I
                             obj. číslo:  0427515110000
                           provedení:  antracit, obklad serpentino
                        výkon (kW):  5 – 7,5
                       účinnost (%):  74
                rozměry (v/š/h):  1030/550/435
                            váha (kg):  120
                                 vývod:  vrchní
    průměr kouřovodu (mm):  150
minimální tah komína (Pa):  10
                 výhřevnost (m3):  90 – 140
                                 palivo:  dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
      spotřeba paliva (kg/h):  1,1 – 2,5

LUGANO
                             obj. číslo:  0331415000000
                           provedení:  černá, zelená kachle
                        výkon (kW):  2,5 – 8,2
                       účinnost (%):  78
                rozměry (v/š/h):  883/750/486
                            váha (kg):  126
                                 vývod:  vrchní i zadní
    průměr kouřovodu (mm):  150
minimální tah komína (Pa):  12
                 výhřevnost (m3):  45 – 150
                                 palivo:  dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
      spotřeba paliva (kg/h):  0,8 – 2,4
             terciální spalování:  ano

Redakce: Mgr. Ladislava Bryknarová – šéfredaktorka, Mgr. Natalie Jeníčková, Radka Svobodová, technický redaktor Přemysl Slánský, odpovědný redaktor a vydavatel PhDr. Václav Janda. 
Adresa redakce: V Závětří 4, 170 00 Praha 7, tel/fax/zázn.: 266 791 550, tel.: 266 791 551, e-mail: euroveletrhy@vol.cz. Adresa vydavatelství: 274 01 Slaný, O. Jaroše 1656. IČ 43157688. 
Číslo 3/2010 vyšlo 13. 9. 2010. MK ČR E 7062. ISSN 1802-436X. Tisk Triangl, a.s. Rozšiřuje společnost Mediaprint&Kapa Pressegrosso, spol. s r.o.                   www.euroveletrhy.cz www.euroexpo.cz



Partner

Mediální partneři

Vyhodnocení 
soutěže je zařazeno 
do Dnů stavitelství 
a architektury 
organizovaných 
SIA ČR – Radou 
výstavby

www.dsa-info.cz

VYPISOVATELÉ
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ECONOMIA, A.S., ČASOPIS STAVITEL

Hlasujte do 30. 9. 2010 na stránkách

WWW.STAVBAROKU.CZ
nebo formou SMS (pouze Stavba roku 2010)

na tel. č.: 731 350 683 ve tvaru:

SR (číslo stavby)

25. Centrum vodní zábavy Kdyně

28. Malá vodní elektrárna Železný Brod

29. Administrativní centrum Vinice, Pardubice

36. Farma Čapí hnízdo, Dvůr Semtín

44. Letní koupaliště Hradec Králové

51. Centrum sportu a zdraví Olomouc

57. IVAX Pharmaceutcals – TEVA, Opava

2. Malostranská Beseda, Praha

7. Městské divadlo Prachatice

11. Dálnice D1 – Mořice–Kojetín 

12. Most ev. č. 15532-1 Roudná

14. Centrum ekologické výchovy Kladno

18. Dům v Tuchoměřicích

19. Centrum Karlovy Vary

21. Centrum Černošice

Soutěž je vypsána pod záštitami:
Předsedy Senátu Parlamentu České republiky, Ministra životního 

prostředí České republiky, Ministra pro místní rozvoj České republiky, 
Primátora hlavního města Prahy, Ředitele Státního fondu rozvoje 
bydlení, Ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitele 
Státního fondu životního prostředí České republiky, České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě





VYRÁBÍME KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ PRODUKTY

PŘEDNOSTI KOTLE ATMOS
Speciální kotel nové konstrukce se vyznačuje řadou

předností
� velkou spalovací komorou
� třítrubkovým výměníkem
� velkým popelníkem
� možností automatického odpopelnění
� jednoduchým a rychlým čištěním kotle
� malými rozměry a hmotností – jednoduchá instalace
� vysokou účinností > 90 %
� ekologickými parametry
� možností oboustranné instalace hořáku

Kotel je vybaven novým hořákem na pelety ATMOS A25,
s kterým dosahuje mimořádných parametrů v celém rozsahu
výkonu a splňuje limity pro dotace v ČR.

TYP ATMOS                                                                                  D 14 P                           D 21 P
VÝKON KOTLE NA PELETY                             kW                           4 – 14                           4 – 19,5
HMOTNOST KOTLE                                          kg                             231                                231
PALIVO                                                                                  KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PELETY ∅ 6 – 8 mm
                                                                                                      (bílé pelety), délka 10 – 25 mm
OBJEM VODY V KOTLI                                        l                              56                                  56
TYP HOŘÁKU NA PELETY                                                          ATMOS A25                   ATMOS A25
ZÁSOBNÍK NA PELETY EXTERNÍ                         l                    250, 500, 1000              250, 500, 1000
OBSAH POPELNÍKU                                            l                              41                                  41
OBSAH AUTOMATICKÉHO ODPOPELNĚNÍ 

(přídavný popelník)                                        l                          28, 68                            26, 68
PŘIPOJOVACÍ NAPĚTÍ                                  V/Hz                          250/50                           250/50
PŘÍKON KOTLE PŘI STARTU                             W                            1120                              1120
PŘÍKON KOTLE PŘI PROVOZU                          W                             120                                120 
ÚČINNOST                                                        %                            > 90                              > 90
TŘÍDA KOTLE DLE EN 303-5                                                              3                                    3
Dotovaný kotel v ČR                                                                           *                                    *

ATMOS

TECHNICKÁ DATA:

Z naší výroby je na seznamu
uvedeno 17 výrobků, ze kterých si

může vybrat opravdu každý

Kotle ATMOS získaly v poslední době Zlaté
medaile na veletrzích:

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
Agrosalon Země Živitelka
FOR ARCH Praha

a Stříbrnou a Bronzovou cenu v soutěži
Stavební výrobek – technologie roku

Široký sortiment a všechny novinky vystavujeme 
v roce 2010 na veletrzích
13. – 17. 9.    MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
                      Brno
17. – 25. 9.    ZAHRADA ČECH – Litoměřice
21. – 25. 9.    FOR ARCH – PVA Praha Letňany
  7. – 10. 10.  RENEXPO – Augsburg
23. – 27. 11.  AQUA-THERM – PVA Praha Letňany

Kotle ATMOS získaly v poslední době Zlaté
medaile na veletrzích:

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
Agrosalon Země Živitelka
FOR ARCH Praha

a Stříbrnou a Bronzovou cenu v soutěži
Stavební výrobek – technologie roku

žhavá novinkažhavá novinka

S KOTLI

VÝROBCE: JAROSLAV CANKAŘ A SYN – ATMOS, Velenského 487, CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika
Tel.: +420 / 326 / 701 404, 701 414, fax: +420 / 326 / 701 492, www.atmos.cz, www.atmos.eu, e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

Kotle ATMOS na dřevo a pelety
je možné použít výhodně k vytápění
i bytových domů.
Podrobné informace obdržíte
na adrese firmy.



V současné době se zvyšuje zájem
o spalování energetických rostlin zejména
z řad zemědělského oboru a hlavně o spa-
lování sena sklizeného z trvalých travních
porostů luk a pastvin. Stoupající ceny
zemního plynu, topného oleje či el. ener-
gie vzbuzují zájem o tato alternativní pa-
liva. Hlavní důvody, proč se dosud seno
z travin nespalovalo, byla neexistence
technologie umožňující toto spalování.
Změna nastala s vývojem nových techno
logií, které spalují celé balíky biomasy.

Nové technologie pro užití těchto paliv
umožňují spalování, ve kterých nemusí
být biomasa roz družována nebo řezána
a u nichž by nedocházelo k zanesení
a tvorbě nálepů. Některé druhy a odrůdy
trav dosahují velice solidních výnosových
schopností a nabízí tak perspektivní vy-
užití pro energetické účely.

Výrobce kotlů StepTRUTNOV a.s.
zkonstruoval, vyrobil a provozně ověřil
kotel, který splňuje výše uvedený požada-
vek. Je zde využívána unikátní konstrukce

umožňující spalovat celé balíky bez nut-
nosti předchozího rozdružení i dělení.

Kotle mají za sebou již druhou topnou
sezónu, to důkladně prověřilo navržená
konstrukční řešení kotlů. Tato zkušenost
ukazuje, že zvolený princip spalování ce-
lých hranatých balíků slámy se plně
osvědčil.

Během komplexních provozních zkou-
šek se samozřejmě i testovalo spalování
sena trav. Provedené spalovací zkoušky
prokázaly, že seno je možné v uvedeném
kotli spalovat i při dodržení emisních
limi tů. Avšak oproti slámě obilnin si spa-
lování sena vynucuje důkladnější promí-
chání dohořívajících spalin se sekundár-
ním spalovacím vzduchem pro dodržení
nízkých hodnot emisí CO.

Vhodnými travinami jsou např. psine-
ček a kostřava. Pro účely spalování je
vhodné sklízet je co nejpozději po skliz-
ňové zralosti trav na semeno. Luční tra-
viny lze pro energetické účely sklízet
v měsíci červnu a červenci, jako se reali-
zuje v zemědělské praxi pro pícní využití,
přičemž seno těchto trav musí mít vždy
vlhkost do 20 %.

Ověření možnosti spalování travin
v energetických zařízeních uzpůsobených
pro spalování celých balíků slámy obilo-
vin nebo slámy řepkové napomůže k vy-
řešení dané problematiky a posune využi-
telnost přebytečného sena v této oblasti
dopředu. Tato problematika se dotýká jak
oblasti využívání ladem ležící půdy, tak
sociálního hlediska.

Popis kotle na spalování celých
balíků biomasy

Teplovodní kotle výše naznačené kon-
strukce ve výrobní řadě od 100 do 1000
kW, sestávající se z předkomory, do které
je umístěn celý balík slámy ve vertikální
poloze, vlastní spalovací komory, dále
spalinového kanálu se zaústěním do verti-
kálního žárotrubného výměníku. Obě ko-
mory jsou z větší části chlazeny vodou.
Přesuvný rošt na dně obou komor posouvá
slámu ze spodní části balíku a ta postupně
dohořívá, popel na konci roštu je vynášen
šnekovým dopravníkem ven. Spalovací
komora je opatřena otvory pro přívody se-
kundárních vzduchů za účelem dokona-
lého spalování s nízkým obsahem CO.

Balíky slámy o rozměrech cca
80×120×220 cm jsou v horizontální po-
loze dopraveny řetězovým smýkadlem na
sklopená vodou chlazená vrata předko-
mory. Vrata balík ustaví do vertikální po-
lohy pomocí hydrauliky. Zavřením vrat se
balík zasune do předkomory a zároveň se
uzavře před komora.

Výkon je regulován počtem cyklů po-
sunu speciálního pístu, který oddělí část
slámy z dolní části balíku a posune slámu
dále na přesuvný pohyblivý rošt. Vzduch
potřebný pro spalování je regulován otáč-
kami spalinového ventilátoru (změna
podtlaku spalin v topeništi) a vzducho-
vým ventilátorem s přívodem vzduchu
k tryskám umístěným na dvou místech
spalovací komory.

Po signalizovaném dohoření balíku do-
jde automaticky k zasunutí dalšího balíku
do předkomory – při požadavku nižšího
výkonu dochází k časové prodlevě chodu
speciálního pístu a tím i zasunutí dalšího
balíku. 

Konstrukce kotlů vyšších výkonů než
1000 kW jsou v provedení horizontálního
spalování celých balíků biomasy.

Využití Univerzálních kotlů na spalování celých
balíků sena, slámy, lnu a ostatní biomasy

Umíte
využít
seno?

Výrobce a dodavatel kotlů na
biomasu tlakových nádob,
výměníků, vzdušníků, ohříváků,
filtrů, beztlakých nádob aj.

My ano!

Horská 695
541 02 Trutnov
tel: 499 407 407
fax: 499 407 499
www.steptrutnov.cz

Volné chvíle si mohou návštěvníci zpe-
střit v zahrádkářském vinném sklípku, na
festivalu dechové hudby „Muzikanti,
hrajte!“ anebo návštěvou sbírkových
skleníků a botanické zahrady výstaviště
Flora, které jim budou otevřeny zdarma. 

Brány výstaviště budou v době výstavy
otevřeny denně od 9 do 18 hodin.

Vstupné: 100 Kč – plnoplátci, 80 Kč –
důchodci, studenti, 40 Kč – děti 6 až 
15 let, 210 Kč – rodinné vstupné, zdarma

– děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP
a ZTP-P.
Mimořádné slevy platí pro školní zá-
jezdy: vstupné pro žáky a studenty v do-
provodu pedagoga v počtu nejméně 10
osob je 15 korun 
Slevy platí rovněž pro hromadné ob-
jednávky: při odebrání min. 20 kusů
vstupenek nejpozději do 24. září mohou
zájemci získat 20 % .

Kontakt pro objednávky vstupenek:
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

Wolkerova 17, 771 11
tel.: 585 726 232, fax: 585 413 370

e-mail: nadvornikova@flora-ol.cz

Podzimní FLORA OLOMOUC

Podzimní akce Terinvestu zaujmou

Vysoká odbornost letošní Země živitelky

Liberecké výstaviště nabídne inspiraci pro bydlení

Společnost Terinvest pořádá v prostorách pražského Výsta-
viště Holešovice v podzimních termínech několik veletrhů.

V termínu od 30. 9. do 3. 10. se uskuteční veletrh BABY
STYL, veletrh dětských a kojeneckých potřeb, jehož pořadate-
lem a organizátorem pod záštitou Terinvestu je společnost ITEA.

1. ročník veletrhu BABY STYL proběhne souběžně s již 22. roč-
níkem veletrhu ITEA, který se za dobu svoji existence stal jed-
ním z největších mezinárodních veletrhů hraček, her a potřeb pro
děti ve střední Evropě. Nomenklatura veletrhu bude zahrnovat
mechanické a elektronické hračky, modely, panenky, plyšové
hračky, hry, stavebnice, hlavolamy, elektronické hry a příslušen-
ství, karnevalové a festivalové předměty, hračky pro venkovní
aktivity a sport, dětská vozidla, potřeby pro kojence a batolata,
oblečení, nábytek, dětské knihy, školní učebnice a potřeby, dět-
ské bezpečnostní vybavení, dětská kosmetika atd. Pro dětské, ale
i dospělé návštěvníky je připravena řada soutěží o hodnotné ceny,
divadelní představení a zábavné akce. Na veletrhu každoročně
představí svou nabídku novinek přibližně 200 společností.

Veletrh FITNESS EXPO je již pořádán výhradně společností
Terinvest. Tento 2. ročník fitness, posilovacích strojů, sportovní
módy a výživy proběhne ve dnech 14. 10. – 17. 10. Veletrh bude
rozdělen do dvou části. První část bude kontraktační (14. – 16.
10.), druhá část, pod názvem FITNESS EXPO SHOW (14. – 17.
10.), nabídne bohatý doprovodný program a velkolepé akce a vy-
stoupení, které uspokojí i ty nejnáročnější diváky.

Posledním veletrhem nejen podzimu, ale zároveň i celé ve-
letržní sezóny 2010 společnosti terinvest je již 6. ročník meziná-
rodního veletrhu wellness, rehabilitace a lázeňství WELLNESS
BALNEA, jež se bude konat společně s veletrhem FITNESS
EXPO, tedy ve dnech 14. – 16. 10. 

www.terinvest.com

Poslední srpen byl závěrečným dnem letošního ročníku popu-
lárního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.
Byl to ročník se všemi atributy úspěšné akce – přijel prezident
republiky Václav Klaus, premiér, ministři, členové parla-
mentu, představitelé kraje, města Českých Budějovic a odbor-
ných svazů a komor. Byly předány kromě jiného certifikáty
národní značky Klasa a ceny mladým vědeckým pracovníkům
a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje. 

A jaká byla Země živitelka 
po výstavnické stránce?

Rekordní. Pořadatelé – Výstaviště České Budějovice, a.s. –
ohlásili, že letošní Země živitelka zaznamenala rekordně vysoký

počet vystavovatelů a obchodníků, celkem 777, což je nejvíce za
posledních sedm let. Návštěvnost byla tradičně vysoká – více
než 100 000 lidí. Důvodem zájmu o tuto zemědělskou výstavu
je nepochybně dlouholetá tradice, dále prezentace aktuálních té-
mat souvisejících s problematikou venkova oslovujících širokou
veřejnost. Vystavovatelé a obchodníci se prezentovali na celkové
ploše 34 078 m2. Výstavy se přímo účastnilo 29 zahraničních fi-
rem a nabízely se výrobky z 19 zemí světa (Bělorusko, Dánsko,
Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Maďarsko, Ně-
mecko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slo-
vinsko, Srbská republika, Španělsko, USA, V. Británie).

Vysoká odbornost
Nomenklatura výstavy byla naplněna ve všech oborech, což

bylo významné především pro odborné návštěvníky výstavy. Jed-
ním z hlavních témat výstavy Země živitelka je rozvoj života
na venkově a s ním související prezentace regionálních vý-
robců, zejména v souladu se zaměřením zemědělské výstavy vý-
robců regionálních potravin.

Druhou novinkou výstavy bylo posílení nomenklatury
Lesní a vodní hospodářství.

Odbornou stránku výstavy již tradičně podpořila řada význam-
ných spolupracujících institucí, komor, svazů a organizací. 

V rámci Mezinárodní výstavy družstevnictví bylo možno
zhlédnout řadu zajímavých výrobků výrobních družstev a infor-
movat se o tomto způsobu podnikání v expozici SČMVD.
V rámci výstavy Ekostyl se prezentovala řada firem například
z oblasti alternativních zdrojů energie, ekologických způsobů vy-
tápění, ekologických staveb či likvidace odpadů.

Také letos se konala soutěž Zlatý klas. Z 16 přihlášek ocenila
komise 11 exponátů. Největší zastoupení měl opět obor potravi-
nářství a zpracovatelský průmysl.

Součástí výstavy byly již tradičně Národní dožínky, teno-
krát za účasti premiéra. 

Již šestým rokem patří začátek října jedné z nejatraktivněj-
ších akcí z oblasti vybavení interiérů Dům a bydlení Liberec.
Na libereckém výstavišti bude organizátor – společnost Di-
amant Expo ve dnech od 7. do 10. října 2010 pořádat pro-
dejní a kontraktační výstavu zaměřenou na úpravu a zařízení
interiérových a exteriérových částí našich obydlí.

Návštěvníci tady mají jedinečnou příležitost zorientovat se
v pestré nabídce výrobků z oblasti interiérů, nábytku, kuchyní,
koupelen, bytových doplňků, stavebních materiálů, rodinných

domů na klíč, chalup, rekreačních chat a altánů, vytápění, kli-
matizace a zabezpečovacích zařízení.

Liberecké výstaviště, které má dlouholetou tradici, se nachází
v blízkosti městského centra. V areálu je 8 pavilónů, pro vnitřní
výstavní účely je celkově využíváno 4 600 m2 výstavní plochy
a pro exteriéry s celkovou zpevněnou plochou (zámková dlažba,
asfalt), lze využít 4 000 m2. 

Očekává se, že výstavy se zúčastní přes 200 vystavovatelů
a přijde ji zhlédnout okolo 20 000 návštěvníků.

www.diamantexpo.cz

Dokončení ze str. 1

MÓDA SHOW
Ukázky a trendy pro sezónu podzim –

zima budou předváděny v pavilonu Z, kde
po celou dobu výstavy bude probíhat
MÓDA SHOW s poradnami pro zdraví
a krásu, kosmetickými a kadeřnickými
poradnami a vizážisty. Nebude chybět ob-
líbená Proměna image z řad návštěv-
níků, soutěže o ceny a módní inspirace. 

Novinkou letošního zaměření pro-
gramu v pavilonu Z jsou Esoterika,
tajem no, magie a vše co k nim patří. Věš-
tírna Květy Fialové nabídne prostřednic-
tvím svých kartářek, věštkyň, šamanů, as-
trologů a numerologů rady pro osobní
život, práci, zdraví a odpovědi na další
soukromé otázky návštěvníků.

Velká návštěvnická soutěž
I při letošním ročníku výstavy nebude

chybět velká návštěvnická soutěž, tento-
krát o sadu titanového nádobí a vyhlíd-
kový let.

Kupon obdrží návštěvníci k zakoupené
vstupence a losování proběhne v neděli
17. 10. v 11 hodin v pavilonu B1.

Po celou dobu výstavy bude nabízet
dobré jídlo a pití za zvuků příjemné
hudby areál Pivovarské zahrady, občer-
stvení a speciality jsou připravené také ve
stravovacích centrech a stáncích po celém
areálu výstaviště.

Veškeré informace naleznete na
www.vcb.cz nebo si můžete zakoupit
výstavní katalog za pouhých 20 Kč.
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