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Celkem 1 508 vystavujících fi rem z 29 zemí  
51 056 m2 čisté výstavní plochy

Zahraniční účast
530 zahraničních vystavujících fi rem, tj. 35,14 %

Vystavovatelé

Největší zahraniční účasti 

Německo 239 fi rem
Slovensko  74 fi rem 
Itálie  54 fi rem 
Rakousko 34 fi rem
Švýcarsko  28 fi rem
Francie 22 fi rem
Tchaj-wan 13 fi rem

Velikost fi rem podle 
počtu zaměstnanců

Výrobci a obchodníci

do 25 
40,6 %

25–250 
37,1 %

nad 250 
14,7 %

neuvedeno
7,6 %

obchodníci 
41,05 %

výrobci 
58,95 %

I Důlní, hutní, slévarenská, keramická a sklářská 
technika 41

II Materiály a komponenty pro strojírenství 190

III Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí 
technika a klimatizace 87

IV Plasty, gumárenství a chemie 106 

V Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, povrchové 
a tepelné úpravy, svařování, pájení a lepení kovů 504 

VI Energetika a silnoproudá elektrotechnika 70 

VII Elektronika, automatizace a měřicí technika 176 

VIII Ekotechnika 37 

IX Výzkum, služby, instituce 147

Transport a Logistika 150

Počet fi rem9 specializovaných oborových celků

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Jihoafrická republika, Lucembursko, Maďarsko, 
Malajsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Velká Británie

Hodnocení veletrhů Zúčastní se příštího 
ročníku

ano 
63 %

ne 8 %

neví 29 %ne 16 %

Přišla ta správná 
klientela?

ano 
82 %

nehodnotí
2 %

Hlavní cíle vystavovatelů
Předvedení standardních produktů nebo služeb 95 %
Hledání nových zákazníků 95 %
Předvedení image firmy 93 %
Předvedení nových produktů nebo služeb 67 %
Uzavřít konkrétní obchody 57 %

Kontakty a obchody
Navázané kontakty s tuzemskými zákazníky 92 %
Navázané kontakty se zahraničními zákazníky 60 %
Uzavřené a rozjednané zakázky na export 38 %

Kam směřuje produkce vystavovatelů?
Strojírenský průmysl 68 %
Automobilový průmysl 60 %
Elektrotechnický průmysl 19 %
Energetika 18 %
Letecký průmysl 17 %
Stavebnictví 15 %
Chemický průmysl 13 %
Potravinářství 12 %
Vojenský průmysl 8 %

Spokojenost s účastí na veletrhu

neutrální 29 %

ano 
56 %

ne 15 %

MSV 2009



Návštěvníci

Hodnocení veletrhů

Celkem 82 230 návštěvníků z 53 zemí 

Zahraniční účast

7 388  registrovaných zahraničních návštěvníků, 
tj. 9 %
Nejvíce návštěvníků přijelo ze Slovenska, 
Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Itálie, 
Ruska a Slovinska.

Akreditovalo se 404 novinářů z 8 zemí, 
83 ze zahraničí.

78 %  návštěvníků rozhoduje nebo 
spolurozhoduje o investicích a nákupech

83 % návštěvníků jsou stálí hosté
11 % zcela nových návštěvníků

Přehled zastoupených zemí
Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grenada, 
Chorvatsko, Indie, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korejská republika, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Mexiko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, SAE, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie, Venezuela

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
Obráběcí stroje 5,8 %
Nářadí, nástroje 5,5 %
Stroje a zařízení na výrobu kovů 4,3 %
CAD, CAE a CIM technika 3,0 %
Pohony 2,8 %
Řídicí, automatizační a regulační technika 2,7 %
Tvářecí stroje 2,7 %
Měřící a laboratorní technika 2,5 %

Obory působnosti návštěvníků – nejvíce zastoupené
Strojírenství 46,4 %
Automobilový průmysl 7,6 %
Elektrotechnika 7,2 %
Plasty, gumárenství a chemie 5,0 %
Doprava 3,8 %
Energetika 3,7 %
Hutní a slévárenský průmysl 3,3 %
Stavebnictví 2,6 %

Funkce u fi rmy
Top management 36,7 %
Specialista 27,4 %
Obchodník, nákupčí 12,2 %
Jiná funkce 23,7 %

Hlavní cíle návštěvníků
Novinky a trendy 93 %
Konkrétní výrobky a služby 79 %
Obchodní jednání 54 %
Informace o konkurenci 40 %
Nákupy 26 %

Spokojenost s návštěvou veletrhu

ano
74 %  

ne 6 % 
nehodnotí

 20 % 

Ochota přijít příště

ano
91 % 

neví 4 %ne 5 %

Spokojenost s odbornou 
úrovní veletrhu

spokojeno
86 %

spokojeno
65 %

spokojeno
73 %

spokojeno
84 %

nespokojeno 3 %

nespokojeno 12 %nespokojeno 8 %nespokojeno 2 %

nehodnotí 11 %

nehodnotí 23 %nehodnotí 19 %nehodnotí 14 %

Spokojenost s kvalitou 
vystavených produktů a služeb

Spokojenost s přítomností 
významných fi rem z oboru

Spokojenost s množstvím 
vystavených novinek



150 vystavujících fi rem ze 12 zemí
5 291 m2 čisté výstavní plochy

Zahraniční účast:
39 zahraničních vystavujících fi rem, tj. 26 %

Největší zahraniční účasti 
Německo 12 vystavovatelů
Slovensko 10 vystavovatelů

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Dánsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Malajsie, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, 
Švýcarsko, Tchaj-wan 8 %  návštěvníků z celkového počtu 82 230 

přišlo s prioritním zájmem o veletrh Transport 
a Logistika. 

 Celkem veletrh navštívilo 16 000  návštěvníků.

Vystavovatelé a návštěvníci 
podle oborů

Odborná garance

Mezinárodní strojírenský veletrh a veletrh Transport a Logistika jsou 
perfektní příležitostí nejen k obchodu, ale hlavně k výměně zkuše-
ností. Veletrhy jsou také možností učit se jeden od druhého, vytvářet 
společné možnosti v rámci vědy a výzkumu a vzájemně tak lépe 
čelit hospodářským vlivům. Právě letos, v době hospodářské recese, 
zde musejí vystavovatelé i návštěvníci získat daleko více informací 
a zároveň předat dál své zkušenosti.

Logistika a řízení dodavatelského řetězce se v podstatě stala cent-
rem jakési revoluce, která přinesla neuvěřitelné příležitosti pro firmy. 
Proto byl uspořádán v současných ekonomických podmínkách od-
borný workshop, který se uskutečnil v rámci mezinárodního veletrhu 
dopravy a logistiky Transport a Logistika. Akce nám umožnila spojit 
se všichni dohromady a promluvit o tom, co se děje. Věřím, 
že kolegové využijí poznatky z workshopu ve svých podnicích. 
Alfonz Antoni, prezident Evropské logistické asociace vystavovatelé (%)

návštěvníci (%)

Dopravní technika
Manipulační technika
Skladovací technika
Montážní stroje a zařízení
Obalové materiály, obaly, balicí technika
Služby pro dopravu
Komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku
Výzkum, inženýrské a projekční služby v logistice

19,3

13,8

30,7

37,1

10,7

10,1

7,3

9,2

6,0

8,9

9,3

11,2

8,0

8,7

8,7

2,6

5. mezinárodní veletrh 
dopravy a logistiky



Zlatá medaile MSV 2009

Zlatá medaile – ocenění vybrané žijící osobnosti 
za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. – ředitel leteckého ústavu fakulty 
strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Zlatá medaile – ocenění nejlepšího inovačního exponátu 
komerčního produktu bez další specifikace

Hydraulické nůžky na šrot – CNS 700 SM
Hydraulické nůžky na šrot CNS 700 SM, navržené jako snadno přemístitelné, jsou 
určeny ke stříhání středně těžkého a tyčového šrotu. Rozměrová úprava velikosti šrotu 
před střihem se provádí v zavážecím prostoru za použití přidržovače a šířková redukce 
odstřiženého šrotu je realizována tvarem střižných nožů, který je přihlášen k patentové 
ochraně. Posouvání slisovaného šrotu do střižné části, je uskutečňováno za působení 

gravitační síly. Hydraulický pohon a pohyby všech hydraulických válců řídí zpravidla operátor zavážecího mecha-
nizmu pomocí dálkového ovládání. Výrobce/Vystavovatel: Žďas, a.s.

Kritéria hodnocení: novost exponátu, míra invence, řád inova-
ce, odlišnost hlavní funkce, odlišnost doplňkových funkcí

Přihlášené exponáty hodnotila expertní hodnotitelská komise 
pod vedením Doc. Ing. Radka Knoflíčka, proděkana Fakulty 
strojního inženýrství VUT v Brně.
 

zlatá 
medaile 
MSV 2009Soutěž o nejlepší inovační exponáty

Zlatá medaile – ocenění nejlepšího inovačního exponátu 
vzniklého prokazatelně ve spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR

Tramvaj Škoda FORCITY
Vozidlo ŠKODA ForCity je tříčlánková modulární tramvaj pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. 
Jedná se o nejmodernější vozidlo se 100% podílem nízké podlahy a nástupní výškou 
až 320 mm nad temenem kolejnice. Díky otočnému spojení skříní s podvozky 
dosahuje tramvaj ForCity vynikajících jízdních vlastností. Pohon je řešen individuálně 
řízenými bezpřevodovkovými synchronními motory řízenými IGBT měniči. Svojí 

koncepcí tvoří v současnosti tramvaj ForCity špičku mezi ostatními nízkopodlažními tramvajovými vozidly. 
Výrobce/Vystavovatel: Škoda Transportation, a.s. 

Celkem přihlášeno:  43 exponátů
Celkem nominováno:  21 exponátů Svaz průmyslu 

a dopravy ČR

Vyhlašovatel soutěže: 

Organizátor: 

Zlatá medaile – ocenění nejlepšího inovačního exponátu 
energeticky efektivního komerčního produktu

TR Hi 150 (točivá redukce TR Hi 150)
Turbina TR Hi 150 je speciální stroj na redukci tlaku vodní páry vyvinutý pro extrémně 
nízké průtoky páry s vysokým požadavkem na bezpečný mechanický chod a vysokou 
účinnost. Turbinová skříň se statorem elektrického generátoru tvoří celek bez spojky 
a bez druhotných rotujících částí. Turbinové kolo je letmo uchyceno na rotor vysokofre-
kvenčního elektrického generátoru. Těsnost rotoru proti úniku páry je zajištěna speci-

ální ucpávkou. Součástí turbiny je kompletní olejové hospodářství pro dodávku regulačního a mazacího oleje. 
Výrobce/Vystavovatel: G-Team, a.s.



Jan Fischer, předseda vlády ČR
Polovina září je už léta spojena s MSV. Letošní ročník se od těch posledních liší. Neprožíváme ho v období vysokých ekono-
mických růstů, ale v době výrazného hospodářského poklesu. Právě proto takovéto akce mají velký význam. Producenti se zde 
setkávají v době, kdy je velmi důležité nejen vystavit produkty, ale vyjednávat o dodávkách a spolupráci. 

Jsem rád, že partnerem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu bylo Slovensko, země, se kterou máme skvělé sou-
sedské vztahy. Mezi oběma funguje dobrá ekonomická spolupráce v mnoha oblastech. Oba státy na veletržní půdě uskutečňují 
nepřeberné množství společných konkrétních projektů, počínaje energetikou, přes dopravu a další strojírenské obory. Věřím,  
že většina z nich byla spokojena, neboť veletrhy jsou také návodem jak se poprat se současnou ekonomickou krizí.

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR
MSV je příležitost pro navázání nových obchodních vztahů a uzavření kontraktů mezi firmami, které by se k sobě jinak než na 
veletrhu nedostaly. Business je mimo jiné postaven na osobním jednání, které žádný e-mail nebo videokonference nenahradí. 
Proto je dobře, že i během ekonomické krize mají firmy možnost zúčastnit se tohoto setkání a přímo se porovnat s konkurencí, 
což je navíc vede k větší motivaci inovovat a zlepšovat své produkty.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Na letošním ročníku oceňuji zejména skutečnost, že téměř padesát procent vystavovatelů prezentuje inovativní výrobky.  
51. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně prokazuje náš požadavek, aby se změnilo financování výzkumu, vývoje a inovací, 
aby se zvýšila spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem, protože to je cesta do budoucna. Cesta k tomu, aby Česká 
republika byla znalostní společností a byla schopna udržet určitou úroveň prosperity.

Philip Geerts, generální sekretář Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů CECIMO
Hlavní cestou k lepším hospodářským výsledkům strojírenství je posílení inovačního procesu, který se, přes ekonomický pokles 
posledních měsíců, určitě nezastavil a nesmí se zastavit. Investice do technologií a strojírenských výrobků se zvýší jen v přípa-
dě, když produkty z této oblasti budou pro uživatele ekonomicky efektivnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Proto 
jsou veletrhy jako MSV pro strojírenství naprosto zásadní. Právě na těchto akcích musí probíhat přehlídka inovačního potenciá-
lu, vedoucího k vyšší efektivitě strojírenské produkce.

Alfonz Antoni, prezident Evropské logistické asociace
Mezinárodní strojírenský veletrh a veletrh Transport a Logistika jsou perfektní příležitostí nejen k obchodu, ale hlavně k výměně 
zkušeností. Veletrhy jsou také možností učit se jeden od druhého, vytvářet společné možnosti v rámci vědy a výzkumu a vzájem-
ně tak lépe čelit hospodářským vlivům. Právě letos, v době hospodářské recese, zde musejí vystavovatelé i návštěvníci získat 
daleko více informací a zároveň předat dál své zkušenosti.

Ĺubomír Jahnátek, ministr hospodářství Slovenské republiky: 
Mezinárodní strojírenský veletrh už 51 let dělá pro region střední Evropy dobrou výkladní skříň umu a fortelu dělníků, inženýrů, 
vědců a dalších profesí strojírenského průmyslu. Brněnský veletržní areál považují Slováci trochu i za svůj, a to kvůli společné 
státní a ekonomické historii. Je všeobecně známo, že tradiční hospodářské vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou mají 
podobu nejen obchodu, ale přetrvávají osobní přátelství, z nichž se mnohé zrodily právě v Brně. Česko - slovenské spolupráce 
pokračovaly na veletrhu i letos, což dokazuje množství odborných konferencí a obchodních setkání. Jsem velmi rád, že na vele-
trhu byla společná expozice českých a slovenských univerzit.

Veletrh navštívila řada představitelů vlády ČR a SR,  
tuzemských i zahraničních odborných svazů a asociací

SLOVENSKO – PARTNERSKÁ 
ZEMĚ MSV 2009

Mediální partneři

ZáštitaPartneři



Stefan Schaffhauser, ředitel prodeje a marketingu,  
STS Senzor Technik Sirnach AG, Švýcarsko
Jsme velmi spokojeni s obchodními jednáními s českými 
kolegy, neočekávali jsme, že bude o naše nabídky takový 
zájem. Výrobky STS jsou specifické, proto hledáme v České 
republice špičkové odborníky pro naše speciální projekty. Dá 
se říci, že u vás je řada vynikajících specialistů a že jsme na 
veletrhu našli to, co jsme hledali.

Jan Dvořák, specialista marketingu,  
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
Strojírenský veletrh považujeme za jeden z nejdůležitějších 
veletrhů ve svém oboru. Vidíme jeho potenciál v představení 
našich produktů široké veřejnosti i představitelům vlády, krajů 
a měst. Rádi bychom všechny přesvědčili o tom, jak kvalitní 
jsou naše aktuální produkty a co mohou nabídnout při veřejné 
přepravě osob.

Pavel Jurda, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů  
a zařízení ČVUT Praha
Na MSV představuje nový variabilní manipulační systém. 
Vznikl k výukovým účelům s cílem seznámit posluchače 
s běžně používanými nástroji pro automatizační systémy. 
Chodí k nám na stánek školy, mladí lidé, lidé z průmyslu  
a berou si kontakty, rozdáváme letáčky. Ohlasy máme zatím 
dobré. Pomáhá nám i medializace v novinách, kdy se infor-
mace o nás dostane za hranice veletrhu a také do povědomí 
široké veřejnosti.  

Vladan Dušek, jednatel společnosti, LABORTECH s.r.o.
Jsem celkem překvapený. Měli jsme zpočátku trochu strach 
z toho, že zde bude málo lidí, ale dá se to srovnat s jinými 
léty, takže jsme spokojeni.

Martin Šilhavý, jednatel společnosti, Datacon MSI
Na začátku veletrhu jsme měli méně zájemců než jsme před-
pokládali, nicméně ve středu se to zlomilo a běhěm včerejška 
a dneška byla situace velice dobrá. Pokud budu hodnotit naši 
účast na veletrhu jako celek, tak ji považuji za přiměřenou 
investici. Představovali jsme novinky v oblasti kalibrace tlaku, 
respektive provozních kalibrátorů tlaku, a o ty byl velký zájem, 
neboť je to řada, která je úplně nově na trhu. Naše firma se 
také věnuje výzkumu a vývoji v oblasti měření na podzemních 
zásobnících plynu. Měli bychom v nejbližších letech vyvíjet 
přístroje, takže jsme si tady dělali menší průzkum a pozvali 
jsme firmy, které se touto technologií zajímají. V této oblasti 
jsme také zaznamenali značný zájem. 

Jaroslav Líbal, HORIBA GmbH
Byli jsme velmi mile překvapeni, protože jsme očekávali 
menší účast s ohledem na momentální hospodářskou situaci 
a také vzhledem k tomu, že když jsme sem přišli v pondělí 
ráno, tak tady bylo podstatně méně stánků než v minulosti. 
Ale naopak oproti minulým letům u nás bylo více návštěvníků 
a uzavřeli jsme i kontrakt, což se nám v minulých letech stá-
valo na veletrzích zřídka, takže i v tom to předčilo očekávání. 
My vyrábíme přístroje pro analýzu životního prostředí pro 
monitoring emisí a imisí, takže aktuální zájem souvisí s tím, 
jak se vyvíjí legislativa v tomto oboru. Momentálně je velké 
téma měření polétavého prachu. 

Jan Rýdl, prezident SST a předseda představenstva,
TOS Varnsdorf, a. s.
Všichni skloňují krizi a recesi, ale účast našich výrobců na 
letošním MSV svědčí o tom, že přemýšlíme už o krok dál  
a chceme být připraveni na oživení, které všichni očekáváme. 
Dostali jsme do vínku nový pavilon P, který je určitě stánkem 
pro setkávání s našimi zákazníky. O tom, že MSV je odbornou 
veřejností v Evropě vnímán jako veletrh dobré úrovně svědčí 
i to, že i při absenci specializovaného veletrhu IMT, který se 
koná jednou za dva roky, náš veletrh navštívil generální sekretář 
CECIMO Philip Geerts. Je to potvrzení vysoké prestiže MSV.

Dalibor Eliáš, prodejní inženýr,  
THK GmbH – prodejní kancelář Praha
Byli jsme spokojeni s umístěním v pavilonu P, s prostředím 
této nové haly i s organizačním zajištěním veletrhu. Pavilon P 
má jinou dimenzi, ve srovnání s halami, kde jsme vystavova-
teli dříve, je tady určitě živěji. Z počtu návštěvníků jsme přímo 
nadšeni.

Jaroslav Meduna, technický ředitel, 
STASTO Automation s.r.o.
Naše exponáty měly u návštěvníků příznivý ohlas, ale jaký to 
přinese obchodní efekt, to teprve uvidíme. Jsem tu podva-
cáté, ale hodnotit letošní ročník MSV je opravdu obtížné. 
Zajímavé bylo, že veletrh začal naplno už v pondělí ráno  
a každé dopoledne jsme měli stánek přeplněný návštěvníky, 
ale odpoledne už je klid. Celkově odhaduji, že kontaktů  
a konkrétních jednání o zakázkách budeme mít více než loni, 
což je překvapivé.

Hynek Jakubíček, produkt manager SI, 
Mann+Hummel (CZ) s.r.o.
Patříme k pravidelným vystavovatelům již řadu let.
Samozřejmě zaznamenáváme úbytek počtu návštěvníků na 
veletrhu, ale na našem stánku máme stejně vysokou návštěv-
nost jako při minulém ročníku, možná i větší, takže jsme spo-
kojeni. Přibližně polovinu tvoří stávající zákazníci, druhá polo-
vina jsou noví. Krize se zatím u nás ve velké míře neprojevila, 
příští rok bychom rádi účast na veletrhu v Brně zopakovali, 
alespoň ve stejné úrovni.

Petr Pithart, obchodní ředitel, 
SIGMET spol. s r.o.
Veletrh nás příjemně překvapil. Líbí se nám nové umístění 
v pavilonu F a návštěvnost je vyšší, než jsme očekávali.  
Po obchodní stránce jsme letos spokojeni.

Očima vystavovatelů



Karel Navrkal, obchodní zástupce,
FERRUM s.r.o.
Jsme pravidelní vystavovatelé, takže mohu srovnávat,  
a letošní ročník je pro nás stejně výborný jako ten minu-
lý. Vystavovatelů je sice méně, ale zákazníků k nám přišlo 
stejně. A nešlo o nějaké sběrače, byli to opravdu odborníci, 
kteří s námi chtěli navázat obchodní kontakt. Byli tu naši 
stálí zákazníci i noví, hodně i ze Slovenska. Denně jsme vedli 
nejméně dvacetpět jednání a dokonce jsme přijali několik 
objednávek a poptávek. Celkový výsledek možná bude o něco 
slabší než loni, odhaduji asi o pět procent, ale takto úspěš-
ný veletrh jsem rozhodně nečekal. S přesunem do pavilonu 
V jsme velmi spokojeni, stejně jako se službami brněnských 
veletrhů.

Richard Fišer, jednatel společnosti,  
BITO skladovací technika CZ s.r.o.
Na veletrhu Transport a Logistika jsme vystavovali před 
dvěma lety. Po stránce odborné návštěvnosti letošní ročník 
vnímám velmi pozitivně. Pozvali jsme sem naše zákazníky. 
Mohu srovnávat s jinými akcemi, konferencemi apod. a mohu 
říci, že veletrh v Brně má velký náboj a mezinárodní renomé, 
což je poznat. Vedli jsme tady řadu jednání o projektech, které 
jsme nějakým způsobem rozjednali už předem. Využili jsme 
možnost ukázat potenciálním klientům výrobky přímo v akci, 
což jinak není možné. Celkově jsem s účastí spokojen. Firmu 
vedu dva roky, takže pamatuji pouze hubené časy, a v rámci 
hubených let tento veletrh hodnotím kladně.

Ing. Stanislav Jelínek, jednatel společnosti,
MACH TRADE, s.r.o. 
Přes skutečnost, že situace v našem oboru není dobrá, že 
nejen český trh, ale i jiné evropské trhy jsou postiženy fatál-
ním poklesem investic do oblasti obráběcích strojů, můžeme 
konstatovat, že naše účast na MS v 2009 naplnila naše očeká-
vání, že jsme velmi spokojeni.  
Jsme rádi, že je výstava obráběcích strojů přesunuta do nové-
ho výstavního pavilonu, protože v nových moderních prosto-
rech dostala celá akce nový ráz. Řada novinek, které jsme  
v naší expozici představili, měla u návštěvníků a odborné 
veřejnosti úspěch. V příštím roce chceme být na stejném 
místě opět, velmi nám vyhovuje.

Jan Dvořák, specialista marketingu, 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
Rozsáhlá expozice naší firmy představila řadu zajímavých 
exponátů., které zajímaly jak odborníky, tak i širokou veřej-
nost. Mezi nejnavštěvovanější exponáty patřila lokomotiva 
109 E, která je určena k tažení vlaků po hlavních koridorech 
střední Evropy. 
Investice do výzkumu a vývoje, které jsou pro naši firmu pri-
oritou, se ukázala být úspěšnou, opět se potvrdilo, že jsme 
schopni vyrábět podle nejnovějších světových trendů a nabí-
zet dopravcům, operátorům a pasažérům ve svých vozidlech 
nejen komfort a pohodlí, ale také úspory při údržbě a provozu. 
Veletrh maximálně splnil naše očekávání, účast na příští výsta-
vě dopravních prostředků Transport a Logistika, která bude 
pořádána za dva roky, zvažujeme.

Ing. Pavel Ondráček, MBA,
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM spol. s r.o. 
Veletrh je pro naši firmu velice úspěšný. Máme řadu obchod-
ních jednání. Opakuji, je to dobré. Záměr, kdy naše expozice 
má oslovit všechny výrobní organizace, které potřebují ozna-
čovat v rámci výrobního cyklu svoji produkci, se ukázal jako 
správný. Také v příštím roce se docela určitě veletrhu zúčast-
níme, máme zájem na tom, abychom zůstali na stejném 
místě, jako na MSV 2009.

Michal Derych, obchodně technický ředitel,
EKOINVESTA spol. s r. o. 
Jsme spokojeni, návštěvnost je na našem stánku prakticky 
stejná, jako v minulém roce. Náš nejzajímavější exponát, 
kterým je unikátní pryžový kompenzátor, vyvinutý pro JE 
Temelín, vzbuzuje zájem u odborné veřejnosti. Naši partneři  
z oblasti energetiky, hutnictví, chemického a petrochemické-
ho průmyslu si k nám cestu našli. Pokud jde o naši účast na 
příštím veletrhu, vše vyhodnotíme a na základě reálné situace 
rozhodneme, jestli se opět veletrhu zúčastníme.

Ing. Karel Hromek, CSc., ředitel a jednatel společnosti, 
HK ENGINEERING s.r.o
Na náš stánek chodí zákazníků stejně. Naše dobré obchodní 
partnery si totiž doslova hýčkáme. Určité projekty se ovšem 
poněkud zdržují, v některých případech, kdy měl již být uza-
vřen kontrakt před rokem, tomu tak dosud není. Kritická situ-
ace to dosud rozhodně není, přesto k určitému úbytku příleži-
tostí obecně dochází. Návštěvníků veletrhu je méně,  
ale rozhodně to nemá vliv na náš záměr, zúčastnit se v příštím 
roce veletrhu ve stejném rozsahu opět.

Martin Smejkal, obchodní manažer, 
SUBTER PLUS, s.r.o. 
Veletrhu se zúčastňujeme pravidelně každý rok, po celou sed-
miletou dobu existence naší firmy. Každý rok máme stánek 
stejně velký, vyhovuje nám. S počtem zákazníků jsme v pod-
statě spokojeni, úbytek klientů v globále příliš nepociťujeme, 
počet kontraktů je každoročně zhruba stejný. Je pravda, že 
náš obor, plastikářství a gumárenství pociťuje útlum, ale spíše 
v sektoru automobilů. V ostatních komoditách se počet uza-
vřených kontraktů nemění, naopak v některých odvětvích uza-
víráme více úspěšných obchodních jednání než před obdobím 
krize. V příštím roce se stoprocentně stánkem stejné velikosti 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zúčastníme. 

Břetislav Kaplan, vedoucí servisu,  
Intech, s.r.o. 
Jsme tradiční účastníci veletrhu, naši účast považujeme za 
důležitou. Krize na nás sice doléhá, ne však do té míry, aby-
chom uvažovali o vynechání účasti na MSV 2009. Návštěvníků 
je prozatím prokazatelně méně, přesto si však na nezájem  
o naši expozici nemůžeme stěžovat. Rovněž v příštím roce  
se veletrhu, pokud nedojde k výjimečné situaci, zúčastníme.
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