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První polovina veletržní sezony 2011 je 
úspěšně za námi – počínaje lednovými 
turistickými veletrhy GO/REGIONTOUR 
až po Národní výstavu hospodářských 
zvířat a  zemědělské techniky/PROPET, 
které skončily koncem června. Kromě 
veletržních akcí se na brněnském výsta-
višti konala řada dalších odborných, kul-
turních, společenských a  sportovních 
akcí. Příjemným zjištěním je, že firmy 
postupně opět nabírají dech a svojí účastí 
potvrzují prospěšnost veletrhu jako mar-
ketingového nástroje. 

Konec května byl zaměřen na vodo-
hospodářství a  ekologii – uskutečnil se 
veletrh WATENVI, který tvoří Meziná-
rodní vodohospodářská výstava VODO-
VODY – KANALIZACE a  Mezinárodní 
veletrh techniky pro tvorbu a  ochranu 
životního prostředí ENVIBRNO. Stranou 
nezůstalo ani stále aktuální téma povod-
ní, respektive  budování nového systé-
mu protipovodňové ochrany v  České 
republice. O  své zkušenosti s  likvidací 
následků hurikánu Katrina v USA v roce 
2005 a  s  protipovodňovými opatřeními 
v  oblasti ústí řeky Mississippi  se přijeli 
podělit americký generál Robert Crear, 
bývalý starosta New Orleans Rayen C. 
Nagin a velitel policie města Warren Riley.

Následně prokázal svoji životaschop-
nost a  účelnost AUTOSALON BRNO 
2011. Navštívilo jej 96.000 návštěvníků, 
a  to i  při menším počtu zúčastněných 
značek než v rekordním roce 2007.  Až 
na několik výjimek se veletrhu AUTOSA-
LON BRNO zúčastnili všichni rozhodující 
výrobci s podstatným  podílem na čes-
kém trhu. Návštěvnicky zajímavá byla 
i  „Classic Show“ automobilových his-
torických krasavců a  MOTORSPORT 
EXPO 2011 – veletrh dílů a vybavení pro 
motoristický sport.

Národní výstava hospodářských zvířat, 
výstava chovatelských potřeb PROPET, 
45. mezinárodní výstava psů INTERCA-
NIS a  INTERFELIS, Mezinárodní výstava 
koček, přilákaly na výstaviště 45.000 náv-
štěvníků. Několik pavilonů se proměnilo na 
velkou farmu a předváděná chovná zvířa-
ta jistě v horkých červnových dnech oce-
nila klimatizované prostory brněnského 
výstaviště.  Výstava se v části chovných 
zvířat ve srovnání s brněnskou premiérou 
v roce 2009 výrazně rozrostla. Potěšitelný 
byl zájem zahraničních delegací, které při-
jely jednat o nákupu plemenného skotu. 

Srpnové mezinárodní veletrhy módy 
STYL a KABO přinášejí termínovou změ-
nu. Veletrhy budou zahájeny dle zahranič-
ních zvyklostí v neděli. Důvodem je snaha 
umožnit návštěvu veletrhu i obchodníkům 
z  menších prodejen, kteří z  provozních 
důvodů nemohou veletrhy navštívit ve 
všední dny. STYL a KABO si zachovávají 
odborný obchodní charakter kontraktač-
ních veletrhů.

Ve dnech 2. a 3. září proběhne 12. roč-
ník odborného zahradnického a floristic-
kého veletrhu Zelený svět, hostující akce 
v režii Asociace zahradnického výstavnic-
tví podporovaná naší společností. Veletrh 
se bude poprvé konat v pavilonu A, který 
svojí architekturou a uspořádáním vytvoří 
ideální prostředí pro prezentaci oboru.  

Na tradiční „zářijový“ Mezinárodní strojí-
renský veletrh MSV si musí zájemci o stro-
jírenství a průmyslové technologie ovšem 
počkat až na první týden října.
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Brněnská přehrada prochází v posledních letech rozsáhlým „očistcem“ a boj 
s usazeninami plnými fosforu a živin, přispívající k rozvoji sinic, stále pokra-
čuje. „Otázka typu ,jaká bude voda v  srpnu’ je bez křišťálové koule velmi 
těžko zodpověditelná,“ přiznává doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Centra 
pro cyanobakterie a jejich toxiny. 

PřETRVáVAjící PRObLém: 
čISTOTA VOdy V bRNěNSKé PřEhRAdě

Přesto lze s  jistotou říci, že Brněnská přehrada je 
čistší, než tomu bylo v minulých letech. „Pohled do 
vody na začátku srpna loňského roku napovídal, 
že nádrž je čistá a  sinicemi nezakvetla. Viditelnost 
byla až tři metry,“ hovoří o výsledcích projektu Čisté 
povodí Svratky Ing. Andrea Daňová z odboru životní-
ho prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

„Projekt Čisté povodí Svratky má počátek kolem roku 
2003, kdy vznikla spolupráce mezi Jihomoravským 
krajem, městem Brnem a hlavním partnerem Povodí 
Moravy. Projekt má za cíl snížit masový rozvoj sinic 
v Brněnské a Vírské přehradě,“ vysvětluje Daňová. 

Na počátku se řešila otázka vhodných opatření. 
Jeden z návrhů počítal s úplným vypuštěním Brněn-
ské přehrady, ve finále se však nádrž v  roce 2010 
vypustila na kvótu 219 metrů nad mořem, což před-
stavuje desetimetrový pokles hladiny. „Vypuštění 
nádrže totiž bylo vyhodnoceno jako rizikové,“ pokra-
čuje Daňová. 

Příprava k  upuštění začala již v  roce 2009 a  byla 
dlouhodobého charakteru. „Došlo k  odlovu něk-
terých ryb a převezení do jiných rybářských revírů. 
Taktéž ustalo vysazování nových ryb,“ odkrývá roz-
sáhlé přípravy Daňová. V roce 2010 pak začalo pro-

fairherald 6



Jak probíhalo čištění Brněnské přehrady?

PřETRVáVAjící PRObLém: 
čISTOTA VOdy V bRNěNSKé PřEhRAdě

vzdušňování nádrže. Specializovaná firma rozmístila 
po nádrži 20 tzv. aeračních věží. Pět jich fungovalo 
na vzduchové bázi, vháněly vzduch do vody. Zby-
lých 15 bylo míchacích, strhávaly vyšší prokysliče-
nou vrstvu vody do méně prokysličených spodních 
vrstev. Tím docházelo k promíchávání teplé vody na 
hladině a  studené v  hloubce. Promíchávání vody 
sinicím komplikovalo fáze rozmnožování, neboť 
k rozmnožování potřebují živiny, teplo a světlo. 

„Dále byl v říční části pod Veverskou Bítýškou apli-
kován v nízké koncentraci síran železitý, srážející fos-
for. Tato dvě opatření zajistila velmi dobré výsledky 

v rámci loňské sezóny, ať už z pohledu rekreačního, 
tak i sledování parametrů čistoty,“ tvrdí Daňová.

Přestože na Brněnské přehradě probíhalo reduko-
vání výskytu sinic, může všechna snaha přijít vniveč. 
„V minulém roce nebyla některá opatření na povo-
dí nad nádrží odborně realizována a do přehrady se 
dostaly sinice, které nyní mohou ožívat,“ konstatuje 
Maršálek a zároveň dodává: „Nicméně v tuto chvíli je 
voda velmi čistá. Uvidíme později. Vegetační sezóna 
začne oproti průměru o dva až tři týdny dříve, takže 
i sinice mohou začít ožívat dříve.“

fairherald7



APOKALyPSA
V NEW ORLEANS
„Vlny dosahovaly pod náporem větru výšky až devíti metrů,“ vzpomínal na 
apokalyptický den v  New Orleans a  největší civilní technickou katastrofu 
v historii USA generál Robert Crear, bývalý velitel Mississippské údolní divize 
a prezident Mississippské říční komise. Bylo 29. srpna 2005 a hurikán Katrina 
o síle pěti stupňů Saffirovy-Simpsonovy stupnice hurikánů dorazil k městu 
New Orleans.

fairherald 8



Hurikán Katrina nad Mexickým zálivem,
kde rychlost větru dosahovala až 280 km/h Z
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Vítr o rychlosti až 250 km/h ničil objekty a odná-
šel vše, co nebylo pevně spojeno se zemí. Násle-
dujícího dne se obří hurikán rozptýlil, nicméně ta 
největší katastrofa měla teprve přijít. „New Orle-
ans leží pod úrovní nadmořské výšky. Je vlastně 
takovou lodí, kterou voda velmi rychle naplní,“ 
osvětloval zeměpisnou polohu města New Orle-
ans jeho bývalý starosta Ray Nagin. Proto má 
New Orleans, z  jedné strany sousedící s  jeze-
rem Pontchartrain a z druhé s řekou Mississippi, 
ochranné hráze. Ty se ale pod náporem vlnobití 
protrhly a město v zaplavila voda. „Byla to kata-
strofa,“ líčil Nagin, který spolu s Robertem Cre-
arem, bývalým velitelem Policie New Orleans 
Warrenem Rileym a bývalým výkonným ředitelem 
Manitobské organizace pro krizové řízení Donem 
Brennanem přijel do Brna na veletrh WATENVI.

„Voda zničila školy, město bylo bez proudu a dok-
toři prováděli jen nejakutnější zákroky – v nejvyš-
ších patrech nemocnic,“ pokračoval Nagin, který 
27. srpna vyhlásil nepovinnou evakuaci. Většina 
občanů v  zájmu vlastního bezpečí opustila uli-
ce města, někteří však zůstali ve svých domo-
vech. „Všem jsem doporučoval, aby si doma 
udělali únikovou cestu na střechu. Bohužel ne 

všichni tak učinili a  někteří se 
stali vězni vlastního obydlí,“ 

hovořil Nagin při pohle-
du na fotografii mladíka 
vyprošťovaného vojáky 
z díry ve střeše domu.
Kolem 80 % města bylo 
zaplaveno a voda dosa-
hovala výšky až tři a půl 

metru. „Připravenost 
a reakce na hurikán Katri-

na byly první opravdovou 
zkouškou Oddělení vnitř-
ní bezpečnosti Spojených 

států amerických. Došlo 
k obrovským škodám na 
majet- ku, protože 

zkolabo-

vala část záchranného systému,“ řekl Crear, kte-
rý tehdy velel záchranným akcím.

Více než 14 milionů tun odpadu
Státní záchranné složky v plném rozsahu dorazily 
do stále zaplaveného města až po sedmi dnech. 
„Loď, kterou New Orleans položením pod úrov-
ní nadmořské výšky připomíná, se rychle naplní 
vodou, jež je pak zdlouhavě odčerpávána,“ zno-
vu připomínal Nagin. „V  ulicích leželo více než 
14 000 000 tun odpadu. Bylo zapotřebí postavit 
město co nejrychleji na nohy, přitom jsme balan-
covaly na hranici totálního bankrotu. Docháze-
li nám peníze na vyplácení mezd v  úklidových 
složkách a jeden den jsem musel propustit 3000 
lidí. Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí,“ 
vzpomínal bývalý starosta. 

O dotace na obnovu zničených oblastí a proti-
povodňová opatření musel Nagin tvrdě bojovat. 
„Chápu, že v České republice s tím nemáte pro-
blémy. Vláda vám peníze dává ráda, ale my jsme 
o ně hodně zápasili,“ pronesl ironicky Nagin. Ve 
finále se podařilo získat potřebné peníze na vybu-
dování protipovodňových opatření s  ochranou 
proti stoleté vodě. Celý projekt betonových hrází, 
kanálů, dveřních výpustí a další infrastruktury stál 
14, 6 miliardy dolarů.

Dnes je život v New Orleans zpátky ve starých 
kolejích – jak je to jen možné. „Zhruba 85 % lidí 
je zpět. Zbytek se už asi nevrátí,“ přešel Nagin na 
téma obnovy města. „Řada domů byla povýšena 
na status energeticky úsporných. Rovněž jsme 
využili nabídnuté šance restrukturalizovat školní 
systém, který byl před Katrinou žalostný a jeden 
z nejhorších v celé USA. Taktéž jsme zavedli sys-
tém evakuace zvířat, neboť kvůli nim nechtěla 
spousta lidí opustit své domovy.“

Ačkoliv je protipovodňová ochrana téměř hotová, 
hrozba záplav stále trvá. New Orleans se nachází 
v oblasti, kudy hurikány často putují, než se nára-
zem na zemský povrch rozptýlí.

Ray Nagin, bývalý starosta New Orleans

fairherald 10



zvýšit sílu větru

Saffirova-Simpsonova 
stupnice hurikánů
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EVACUATION
ROUTE

Kategorie 1
Síla větru 119–153 km/h 
Nezpůsobuje vážné poškození. 
Vyvrací staré stromy a může poškodit střešní tašky.
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Automobil Škoda Vision D je impozantním dílem, bohužel na 
silnicích ho nikdy nespatříte. „Vision D znázorňuje vizi desig-
nu v blízké budoucnosti. Nepředstavuje konkrétní sériový vůz,“ 
vysvětluje Peter Olah, designer společnosti Škoda Auto. Tak 
tedy, žádný automobil nebude vypadat jako Vision D, pouze 
bude přebírat určité prvky z této studie.

VISION d SPOušTí OhňOSTROj 
šKOdOVácKých NOVINEK
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VISION d SPOušTí OhňOSTROj 
šKOdOVácKých NOVINEK
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„Na této vizi jsme začali pracovat před třemi 
lety, kdy se pan Jozef Kabaň stal šéfdesignerem 
automobilky a  určitým způsobem ovlivnil celý 
tým,“ vrací se Olah k  počátkům designu nej-
novější studie české automobilky s okřídleným 
šípem ve znaku. Ten mimochodem před časem 
prošel „rebrandingem“.

Vision D na první pohled zaujme svou designo-
vou syrovostí, rovnými hranami a  ostrými pře-
chody ploch. „Novinkou je přední maska vozu,“ 
pokračuje Olah. „Logo značky se přesunulo 
z chladiče do lakované části kapoty a chromo-
vanou linkou, která pod logem probíhá, vytváří 
dojem okřídleného šípu. Po stranách předního 
nasávacího otvoru jsou umístěny reflektory, jež 
svým tvarem a precizností dodávají automobilu 
určité sebevědomí. Světla zároveň tvoří symbo-
lický čtyřlístek, přinášející řidičům štěstí.“

Z bočního pohledu nepřipomíná Vision D žádný 
jiný automobil z  dílny mladoboleslavské auto-
mobilky. Peter Olah upozorňuje na vyčištěné 
plochy a redukci v oblasti tvarových přechodů, 
které jsou velmi rázné a  přímočaré. S  ostrými 
hranami předních a zadních světel, 20palcovými 

koly a  jednotnou linií oken připomíná sněhově 
bílý automobil dravce, říkajícího si o  důkladné 
protáhnutí těla. „Lze říci, že tvarováním ploch 
esteticky vychází z českého kubismu,“ srovnává 
Olah Vision D s architektonickým stylem minu-
lého století.

Naopak interiér vozu zůstává typicky škodovác-
ký, podle Olaha je horizontálně a symetricky ori-
entován. Došlo i na optické vyčištění, aby ovlá-
dací prvky zářily jako šperk. Vision D se může 
chlubit i unikátem v podobě ručně broušených 
skleněných elementů v interiéru. 

Jestliže exteriér působí sportovním duchem, 
z  interiéru čiší slovo „rodina“. Uvnitř je bohatý 
prostor pro posádku a u zadních sedadel desig-
néři neopomněli myslet na nejmladší cestující – 
děti. „Škodovka při navrhování každého mode-
lu myslí na široké spektrum lidí,“ dodává Olah 
a na závěr připomíná, že Vision D představuje 
ohňostroj novinek, který Škoda spustí zářijovým 
autosalonem ve Frankfurtu nad Mohanem, kde 
představí nový model. „A  potom každého půl 
roku můžete čekat nové auto, přejímající tvaro-
vé prvky z modelu Vision D.“

Designer Peter Olah o konceptu vozu Vision D
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Pro veřejnost
Přijďte si k nám zahrát bowling na 
osmi profesionálních drahách, kulečník, 
pétanque nebo jen tak posedět v naší 
restauraci, v letních měsících také na 
příjemné zahrádce. Nabízíme široký výběr 
teplé a studené kuchyně, v pracovní dny 
podáváme polední menu. Využít můžete 
rovněž služeb našeho BowlingProShopu.

Pro firmy a větší skupiny
Kapacita restaurace o 80 místech a dalších 
48 míst k sezení u bowlingových drah 
přímo vybízí k pořádání firemních akcí, 
teambuildingů, oslav a společenských 
setkání. Rádi Vám zorganizujeme turnaj 
v bowlingu či pétanque včetně veškerého 
občerstvení a zajištění pohárů pro vítěze.
Objednávejte zde: mrazkova@bowlingstodola.cz

tel.: 775 994 993, e-mail: info@bowlingstodola.cz

www.bowlingstodola.cz

Kde nás najdete?
V klidné části Brna, v Komíně, 5 minut autem od centra 
a brněnského výstaviště, na ulici Podveská 22. 
Bezproblémové parkování přímo u objektu je samozřejmostí.

mapa



ZA VOLANTEm 
můžE ZKRATOVAT KAždý
V  posledních měsících média čím dál častěji servírují nepříjemné zprávy 
o chování řidičů na českých silnicích. Změnil se přístup lidí za volantem? Pod-
le doc. Ing. Aleše Vémoly, Ph.D., z Ústavu soudního inženýrství se projevo-
vala agresivita řidičů i dříve. „Ale nebyl na to kladen takový mediální důraz,“ 
upozorňuje Vémola, který přednášel na konferenci BRNOSAFETY na veletrhu 
AUTOSALON BRNO 2011.

Každý může za volantem ztratit nervy. Pak je 
ale otázkou, jak se s  tím dotyčný vypořádá. 
Zanadává si v  anonymitě interiéru automo-
bilu, zatroubí a dá o  sobě vědět, nebo vyřeší 
nespokojenost tím nejhorším možným způso-
bem – ohrozí ostatní účastníky silničního pro-
vozu? „Doba je uspěchaná a vypjatější, proto 
se nedá vyloučit, že každý z nás nějakým způ-
sobem ztratí nervy. Ovšem „zkrat“ by se neměl 
projevit agresivním jednáním. Měli bychom si 
uvědomit, že oplácení, vybrzďování a najíždění 
na druhé řidiče není správné. Je třeba zacho-
vat klidnou hlavu,“ vysvětluje Vémola.

Vozovky jsou přeplněné spěchajícími lidmi 
a  kritické situace jsou na denním pořádku. 
„Podle mého názoru je nutno věnovat osvětě 
více prostoru. Nemedializovat jen výjimečné 
případy, ale i ty běžné. Upozorňovat na to, co 
není v pořádku. Řidiči silných aut nemají žádná 
exkluzivní privilegia,“ dodává Vémola.

Příčiny nehod mimo obec a ve městech se liší, 
přesto mají jednu věc společnou – nedodržení 
vzdálenosti za druhým vozem. „Tato příčina se 
objevuje v obou případech,“ vychází ze statis-
tických přehledů Ing. Josef Andres z  Centra 
dopravního výzkumu. „V  intravilánu (ve měs-
tech) je to obvykle nepozornost a nedání před-
nosti v  jízdě. V  extravilánu (mimo obce) jsou 
příčinami nehod nepřiměřená rychlost a nepři-
způsobení rychlosti stavu vozovky.“

Hustější automobilovou dopravou dochází 
k  častějším nehodám. Světové automobilky 
jsou si toho vědomy a  kromě pasivních bez-

pečnostních prvků vyvíjejí i aktivní prvky, které 
mají nehodám předejít. Mercedes experimen-
tuje s nočním viděním vozů, upozorňujících na 
vzdálenou potencionální hrozbu. Ford chce 
kontrolovat srdeční činnost řidičů a  předejít 
infarktům za volantem. V  USA bude od roku 
2014 povinná parkovací kamera. Není zapo-
třebí velké aktivity, abychom našli celou řadu 
dalších vymožeností moderní doby. Ale budou 
tyto prvky efektivní?

„Jsou jednou z  možností snížení nehodovos-
ti. Na druhou stranu technická úroveň vozidla 
podle mého názoru v současné době nehraje 
významnou roli při vzniku nehod. Zatím hraje 
důležitou roli v následcích nehod,“ míní Andres.

Až se aktivní bezpečnostní prvky stanou sou-
částí povinné, či nadstandardní výbavy, mohou 
přispět ke snížení nehodovosti? „Samozřej-
mě to může mít jistý vliv, ale objevuje se další 
fenomén, a to, že taková moderní vozidla svádí 
řidiče k rychlejší jízdě,“ naráží Andres na jízdu 
ve Škodě 120 a posledním modelem luxusní-
ho mercedesu. „Řidiči si byli vědomi možností 
vozu a přizpůsobili tomu rychlost jízdy. Naopak 
moderní vozidla je svádí k  tomu, aby překra-
čovali rychlost. Mají pocit vyšší bezpečnosti 
a více hazardují.“
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BRNOSAFETY: Problematika bezpečnosti silničního provozu
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AuTOmObILOVá LEgENdA 
OžíVá

Bugatka, která přinesla slávu 
Elišce Junkové i Louisi Chironovi

Ve Zlíně probíhá pod vedením Ladislava Samohý-
la výroba dvaceti věrných kopií slavného závodního 
automobilu Bugatti T35.
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Je neděle 3. srpna roku 1924. Přesně 
20 závodních pilotů čeká 800 kilometrů 
ostré jízdy na vesměs prašných cestách 
předměstí  francouzského města Lyon. 
V  záplavě italských, francouzských 
a  britských vozů se vyjímá nejnověj-
ší dílo italského konstruktéra Ettoreho 
Bugattiho – jedná se o  modré Bugatti 
Tipo 35 s výkonem 90 koní. Na dnešní 
poměry neuvěřitelnou sedmihodinovou 
bitvu vyhrává tělnatý operní pěvec Giu-
seppe Campari na technicky dokonalé 
Alfě Romeo P2. Nejlepší bugatka s Jea-
nem Chassagnem za volantem projíždí 
cílem na sedmé příčce. 

Úspěch modelu T35 se nedostavil oka-
mžitě, avšak na rozdíl od jiných auto-
mobilek a  konstruktérů Ettore Bugatti 
hodlal své stroje prodávat do rukou 
soukromých jezdců. S objednávkami na 
bugatku se brzy roztrhl pytel. Netrvalo 
dlouho a modré stroje s chromovaným 
chladičem a oválným logem dominovaly 
evropských závodním dráhám.

Vysněný automobil každého závodníka
V letech 1927 až 1931 bugatky okupo-
valy přední pozice většiny motoristic-
kých podniků. Staly se jedním z  nejú-
spěšnějších automobilů v historii. „Mohli 
jste ji vzít kamkoliv a  na dráze držela 
fantasticky. Přesnost řízení byla neuvě-
řitelná,“ hovořil o bugatce v dobách své 
závodní kariéry Francouz René Dreyfus.

Bugatti T35 je charakteristickým 
představitelem motorsportu přelomu 
20. a 30. let minulého století. Dovolit si 
jej mohli jen movití závodníci. „Jak říka-
la Eliška Junková, My jsme prozávodili 
dva domy. Kdo chtěl jezdit s bugatkou, 
musel na to mít peníze,“ vzpomíná na 
slova legendární české závodnice Ladi-
slav Samohýl. 

Nejenže byl pan Samohýl blízkým pří-
telem rodiny Elišky Junkové, taktéž se 
dostal k  řadě vozidel z  molsheimské 
továrny ve Francii, kam se Ettore Bugat-
ti přestěhoval. „Ettore byl padouch, co 

AuTOmObILOVá LEgENdA 
OžíVá

fairherald19



mohl, to ošidil. Po druhém, třetím závodu musel vůz 
zpět do Molsheimu na repasi,“ vysvětloval Samohýl 
křehkou životnost vozu T35.

Bugatka se za desítky let stala cenným sběratelským 
artiklem. Celkem bylo postaveno 400 typů v různých 
verzích. Mnoho jich bylo uloženo v muzeích, restau-
rováno v  rukou soukromých majitelů nebo zničeno 
zubem času. „Já jsem sháněl Bugatti T35 roky. Chtěl 
jsem ji vystavit se spoustou dalších věcí, včetně 
pohárů a korespondence,“ začíná Samohýl povídá-
ní o bugatce. „Ve Francii se mi podařilo najít jeden 
typ v poměrně zchátralém stavu. Začal jsem shánět 
originální díly k  restaurování, ale většina z nich byla 
nenávratně poškozena. Tak jsem hrdě pronesl, že si 
vyrobíme nové.“

V tu chvíli bylo zapotřebí zahájit výrobu bloků, forem 
a dalších technologií na produkci nových dílů. „Dohro-
mady to stálo asi 240 000 korun, teprve potom jsme 
se pustili do rekonstrukce. No a potom jsem si říkal, 
že bychom toho mohli udělat víc,“ vzpomínal Samo-
hýl na myšlenku výroby několika vozů Bugatti T35. 

Ve finále bylo stanoveno zadání na 20 kusů a dalších 
deseti na náhradní díly. Dnes jsou první dva téměř 
hotové a v srpnu je čeká premiéra před diváky zlínské 
Barum Rally. „Jsou v tom tři roky činnosti a neustá-
lého lítání,“ líčí Samohýl dlouhou etapu příprav, zahr-
nující i roční vývoj pneumatik. „Jen čtvrt milionu stály 
formy, ve kterých se pneumatika lisuje. Ty nám vyvíjí 
bývalý výzkumný ústav, dnes soukromá firma.“

Přestože je v plánu postavit 20 kusů, zájemci se ješ-
tě neozývají. „Jen na konkrétní díly,“ přiznává Samo-
hýl a  zároveň podotýká, že se o projektu zatím pří-
liš nezmiňuje. Čeká, až budou otestovány první dva 
kusy. Na doporučení hledat potencionální zájemce na 
britských ostrovech uznale přikyvoval a hned dodal. 
„Hodně jsem se divil, že největší zájem o náhradní díly 
je v Austrálii a na Novém Zélandu. Doménou je pak 
USA.“

Na otázku, kolik bude staronová bugatka s  pří-
vlastkem Nostalgic edition stát, neuměl odpovědět. 
„Zatím nedokáži všechno spočítat, abych mohl říci, 
kolik bude stát.“
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Je důležité mít na paměti, že s touto bugatkou vás 
do silničního provozu nepustí. Nemá elektriku, svět-
la, startuje se klikou nebo roztlačením. Jde o závodní 
speciál, kde pohodlí jezdce bylo tím posledním, na 
co Ettore Bugatti při konstrukci myslel. „Na silnice se 
nehodí. Jakmile na ni někdo přidá světla a zmoderni-
zuje ji, pokazí tím nostalgický efekt,“ váží si Samohýl 
duševní hodnoty bezmála 90 let starého typu auto-
mobilu. „Bugatti je neskutečný fenomén. Jsem pře-
kvapen, kolik lidí se o  tuto značku zajímá,“ pokra-
čuje Samohýl a na otázku autorských práv s klidem 
odpovídá. „Autorská práva na značku Bugatti dnes 
vlastní Volkswagen, ale na Bugatti T35 žádná prá-
va nejsou. Podle zákona končí ochrana autorským 
právem 50 let po výrobě daného typu automobilu – 
pokud si o ochrannou známku nezažádá rodina. A to 
u typu 35 nikdo neudělal.“

Pan Samohýl tedy může vyrábět Bugatti T35 dle 
libosti a bez obav. Jen má v plánu slušně požádat 
vedení Volkswagenu o použití loga značky na vrchol 
chladiče modrého snu každého závodníka pionýr-
ských let motorsportu.

Na Masarykově okruhu v Brně vyhrávala značka 
Bugatti v letech 1930–1932. Model Typo 35 stanul 

na prvním místě v premiérovém roce 1930. 
V nadcházejících sezonách vítězil novější typ 51.

Ladislav Samohýl
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F1 VE šKOLách:
S dřEVěNOu FORmuLí 
NA VýLET dO mALAjSIE
Projekt s názvem Formule 1 ve školách je celosvětová vzdělávací soutěž urče-
ná studentům středních škol. Ve zkratce řečeno, stačí z jednoho kusu dřeva 
vyrobit formuli poháněnou CO2 a být nejlepší. 

To se v  letošním ročníku povedlo královéhradeckému týmu Cyber Express z Gymnázia J. K. Tyla, 
který vyhrál národní kolo a v září poletí do Malajsie na celosvětové finále. Pětičlenný tým dorazil do 
Brna s černou formulí s charakteristickými zuby před přední nápravou. Ačkoliv studenti týmu Cyber 
Express nevyhráli kategorii nejrychlejší konstrukce, ostatním kategoriím dominovali a po sečtení bodů 
se radovali z celkového prvenství. Postavit dřevěnou formuli, která musí za co nejrychlejší čas urazit 
dvacetimetrovou vzdálenost, není jedinou nutností k  úspěchu. Je třeba si promyslet konstrukční 
řešení, připravit projektovou dokumentaci, použít systém CAD/CAM a postarat se o marketing.

Státní finále, konané na veletrhu Autosalon 2011 v Brně, začalo již dopoledne. Porota si vyslechla 
prezentaci a hodnotila ústní projev, taktéž hledala gramatické chyby v tiskových materiálech. Přípra-
va týmu tak musí být naprosto zodpovědná. Nechyběl ani test z anglického jazyka, bez něhož by se 
finalisté v Malajsii neobešli. Odpoledne se závodilo. Absolutně nejrychlejší čas zaznamenal tým Alfa 
z Českých Budějovic. Jejich formule urazila vzdálenost 20 metrů za 1,296 vteřiny s reakčním časem 
0,144 vteřiny. Přesto na celkové vítězství nestačili a  letenku do Malajsie obdrželi studenti z  týmu 
Cyber Express.

 

Vítězný tým Cyber Express

fairherald 22



fairherald23



jOSEF KRáL
PřEd bRANAmI FORmuLE 1
Trojnásobný šampión formule 1 Nelson Piquet kdysi řekl, že závodit v Monte Carlu je jako jezdit v koupelně 
na kole. Fyzicky a psychicky vypjatou jízdu na slavném městském okruhu si vyzkoušel i Josef Král, 
v současné době největší česká naděje na vstup do prestižního světa formule 1. 

V monackém závodu série GP2, poslední přestupní stanici do F1, vybojoval druhou příčku. „Je to zatím 
můj největší úspěch v celé závodní kariéře,“ podotýká 21letý Josef Král. Prvenství v sériích Formule BMW 
a International Formula Master řadí na druhou kolej. Druhé místo v Monackém knížectví před zraky lidí 
z prostředí F1 má totiž daleko větší váhu.

Josef Král se loni v listopadu poprvé svezl 
v monopostu formule 1. Se stájí Hispania Racing 
testoval na okruhu v Abú Zabí.
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Máte za sebou šest závodů série GP2 roku 
2011. Jak jste spokojen s výsledky, splňují vaše 
očekávání a jaké máte cíle v letošní sezóně?
Po posledním závodním víkendu v Monaku musím 
říct, že jsem velice spokojen. Na začátku sezóny 
jsme se nemohli trefit do optimálního nastavení. Až 
v ulicích Monte Carla se nám podařilo odjet opravdu 
dobrý víkend zakončený druhým místem. Teď bude 
hodně důležité pokusit se navázat na toto výborné 
umístění i v nadcházejícím závodě ve Valencii.

Druhé místo v Monte Carlu bylo určitě vzpruhou. 
Jaký význam má pódiové umístění právě tady? 

Monako je nejslavnější závod F1, resp. GP2, a druhé 
místo právě tady je zatím můj největší úspěch v celé 
závodní kariéře. Spousta závodníků tvrdí, že vyhrát 
Monako je jako vyhrát celý šampionát.

Oslovili vás po úspěchu v Monaku někteří lidé z F1?
Závody GP2 jsou hodně sledovány a závod v Mona-
ku speciálně, takže se mi podařilo na sebe dobře 
upozornit a  několik gratulací od lidí z  prostředí F1 
samozřejmě proběhlo.

Jak fyzicky a  psychicky vyčerpávající je jízda 
v Monaku?
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Monako je rozhodně nejtěžším závodem celé sezó-
ny a nejspíš i nejtěžším závodem, jaký jsem kdy jel. 
Není tam jediné místo, kde by si jezdec mohl ales-
poň maličko odpočinout. Celou dobu musím být na 
100 % soustředěný a každá malá chybička se tvrdě 
trestá nárazem do bariér.

Loni ve Valencii jste měl nepříjemnou havárii, 
která vás vyřadila na čtyři měsíce z  kokpitu. 
Z nehody jste si odnesl poranění páteře. Pociťu-
jete ještě odezvu z následků havárie, nebo jste 
dokonale fit?
Díky skvělé práci mého fyzioterapeuta Martina Dvo-

řáka a trenéra Pavla Samce jsem již úplně v pořádku 
a dokonce bych řekl, že ještě lépe připraven. Díky 
zkušenostem z nehody jsme ještě zvýšili objem tré-
ninků a myslím, že se to rozhodně vyplácí.

Změnila nehoda váš přístup k závodům, k jízdě, 
k předjíždění soupeřů? 
Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. To přes-
ně platí i  v  mém případě. Díky nehodě jsem teď 
mnohem rozvážnější a klidnější. Přitom mi ale nedělá 
žádné problémy dostávat se přes soupeře a navíc 
dělám méně chyb. Vše se změnilo spíš k lepšímu.

Přejděme k formuli 1. Loni jste testoval s týmem 
HRT F1. Jak velký rozdíl je mezi monoposty F1 
a GP2? Kupříkladu v Monte Carlu bylo nejrych-
lejší kolo v závodě GP2 o 0,018 vteřiny rychlejší 
než nejrychlejší kolo nejpomalejšího jezdce F1. 
Seriál GP2 je opravdu hodně blízko F1 a díky nové-
mu vozu na tuto sezónu jsme se přiblížili už i aero-
dynamickému vyvážení. Proto jsme se v  Monaku 
dostali blízko startovnímu poli F1. I tak ale bylo tes-
tování F1 neskutečným zážitkem, protože na tratích, 
jako právě Abú Zabí, kde jsem s vozem HRT jezdil, 
byl rozdíl větší. F1 mnohem lépe brzdí díky většímu 
přítlaku a má větší výkon. Průjezdy rychlými zatáčka-
mi a brzdění z velkých rychlostí s F1 je něco nepřed-
stavitelného.

Co si myslíte, že by vám vyneslo závodní sedač-
ku v  F1? Stačilo by celkové vítězství v  GP2, 
nebo je zapotřebí i něčeho dalšího?
Prozatím se pět ze šesti šampiónů GP2 dostalo do 
F1 a jediný Giorgio Pantano se tam nedostal, jelikož 
se z F1 vrátil. Tudíž pokud by se mi podařilo vyhrát 
GP2, věřím, že bych se do F1 dostal.

Jaká si myslíte, že vede nejkratší cesta do F1 – 
jezdec „bez talentu“ s penězi, nebo s talentem, 
ale bez peněz?
Nejlepší je střední cesta. Mít talent a peníze. V dneš-
ní době s talentem, ale bez peněz nemáte jak začít. 
To je velká škoda pro spoustu mladých nadějných 
závodníků.

Jaký je váš názor, z  pohledu jezdce, na sou-
časné moderní okruhy německého architekta 
Hermanna  Tilkeho? 
Bohužel většina tratí je hodně „sterilních“. Nedá se 
na nich předjíždět a ani jezdecky nejsou nějak příliš 
záživné. Naopak v Monze nebo Spa, což jsou histo-
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rické tratě s duší, si člověk užívá každé kolo. Výjim-
kou je okruh v Turecku, který je jednou z mála novo-
dobých povedených tratí.

Pomineme-li F1, která je vaším cílem, jaká jiná 
vrcholová motoristická série by vás lákala? 
Například německý šampionát cestovních vozů DTM 
je velice zajímavý a pak samozřejmě formule IndyCar 
v USA nebo V8 Supercars v Austrálii.

Umíte si představit, že byste například absolvo-
val závod série IndyCar na oválu v Indianapoli-
su, kde se jezdí jedno kolo průměrnou rychlostí 
360 km/h, jen pár centimetrů od betonové zdi?
Určitě to musí být skvělý pocit, takže ano, dokážu 
si to představit. Nebo spíš rád bych si to představil. 
Chtěl bych si to někdy během svojí kariéry vyzkoušet.

Máte nějaký předstartovní rituál, talisman?
Nemám žádný talisman ani rituál. Jedinou věcí, kte-
rou vždy před startem dělám, je nastupování do for-
mule z  levé strany. Neberu to jako rituál, ale spíš je 
to proto, že z druhé strany se mi špatně leze dovnitř.

Kdybyste si mohl vybrat závod v jakékoliv době, 
v  čemkoliv a  na kterémkoliv okruhu, co by to 
bylo, kdy a kde?
Rozhodně by to byl nějaký závod na severní smyč-
ce Nürburgringu ve formuli 1 a nejlépe v letech oko-
lo roku 1970. Uřídit tyto stroje na tak nebezpečném 
a těžkém okruhu bylo opravdovým uměním.



HOLIDAY INN BRNO 
Křížkovského 20, CZ – 603 00 Brno 
Tel.: +420 543 122 111, Fax: +420 543 122 790
e-mail: reservations@hibrno.cz, sales@hibrno.cz

Člen 
skupiny:

www.hibrno.cz

Rezervace pokojů Business menu Konferenční prostory

Oáza komfortu a špičkových služeb na Vás  
čeká jen pár kroků od areálu výstaviště. 
Holiday Inn Brno – to pravé místo pro Váš pobyt.



hOSPOdářSKá ZVířATA NAVšTíVILA bRNěNSKé VýSTAVIšTě
Poslední červnový víkend patřilo brněnské výstaviště hospodářským zvířatům. V pavilonech se rozléhalo bučení, bečení, mečení, chrochtání a řehtání. Přítomná stvoření 
byla hlavním lákadlem Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Kromě toho, že se zúčastnila veletrhu, mají ještě jedno společné – stovky let jsou 
jako domestikovaná zvířata nepostradatelnou součástí lidské společnosti. Odkud se ale vzala? Nenarodila se přeci jen tak ve chlévě hospodářského statku.
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Prase domácí
Zdomácnění prvních divokých prasat se 
datuje do 4000 let před Kristem v Číně, 
druhým centrem domestikace prasat bylo 
okolí Baltského moře v severní Evropě. 
Z historických nálezů víme, že domácí 
prasata chovali i Egypťané za vlády prvních 
faraónů, Asyřané i Babyloňané 
(viz CHammurapiho zákoník z pol. 3. tis. 
let př. Kr.). Jsou známy i doklady o chovu 
prasat starými Řeky a Římany. Chovala se 
především pro masu a kůži, což přetrvalo do 
dnešních dní.
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(NE)TRAdIčNí
mAZLíčEK
Malý tvor vyvolávající v potemnělých zákoutích popelnic husí kůži a odpor. 
O koho jde? O potkana, který se s přispěním lidské rasy rozšířil do všech kou-
tů světa a z kanalizačních systémů si udělal domov.

A nyní otočme list. Roztomilý a  inteligentní tvor 
vyžadující pozornost a  společnost. O  koho jde 
tentokrát? Samozřejmě stále o potkana, jenž se 
stal v řadě domácností mazlíčkem. Na 13. mezi-
národní výstavě chovatelských potřeb PROPET 
v  pavilonu A  brněnského výstaviště mohli náv-
štěvníci spatřit 200 ušlechtilých potkanů a snad 
i dospět k rozhodnutí, že si jednoho (nejlépe dva) 
pořídí domů.

Sobotní doprovodný program veletrhu oboha-
tilo občanské sdružení Chovatelů ušlechtilých 
potkanů. V rámci krátké přednášky se sdružení 
snažilo poradit a  pomoci s  chovem potkanů. 
Ačkoliv se jedná o malé zvířátko, není to křeček 
s životním cílem jíst, pít a běhat v kole. Ušlech-
tilý potkan je společenským zvířetem, potřebu-
jícím tělesný kontakt a pozornost. 

Když už se rozhodnete pořídit si potkana, je 
dobré mít alespoň dva. Jak bylo řečeno, pot-
kani jsou společenská zvířata a pokud na něj 
chovatel nemá čas, bude potkan „smutný“. 
Třebaže zní představa smutného potkana 
bizarně, je to pravda.

Čištění klece, krmení, hračky a případné návště-
vy u veterináře – s tím vším musí majitel počítat. 
Ušlechtilí potkani bývají náchylní na choroby. Pře-
ci jen v  sobě mají geny laboratorních potkanů, 
chovaných na pokusy v  oblasti medicíny. Prů-
měrná délka života domácího potkana se pohy-
buje mezi dvěma až třemi roky.

Pokud jste se tedy rozhodli pro potkana, při-
pravte se na radosti i starosti. Ale to přeci není 
u domácích mazlíčků ničím neobvyklým. 

žIVOT S POTKANEM
Dostat domácího mazlíčka darem je přinejmenším opravdu nenadálé překvapení, obzvlášť 
když jde o potkana. Z šoku a udivení jsem se dostal až druhý den ráno. Nicméně tísnivé 
ohromení přetrvávalo. Po přečtení článků o chovu potkanů, co potřebují, co nesmí, co by 
měli a naopak neměli, jsem se zhrozil. Naštěstí byla jedinou větší starostí stavba domova 
pro potkana, nově pojmenovaného Rocky. A protože šlo o samičku, postupem času se 
jméno Rocky zformovalo na Rockyška. 

Když Rockyška netrávila volný čas v třípatrové vile, prozkoumávala přilehlé okolí s jedi-
ným cílem – najít mě, nechat se  vzít do náruče a hladit se. A když překonala strach ze 
skoku na zem, měla o zábavu v „obřích“ místnostech postaráno. Chvíli trvalo, než jsem 
zacelil všechny skulinky, kudy se Rockyška protáhla a pochutnávala si na elektrickém 
kabelu. Teprve po zacpání všech děr a mezer jsme se oba konečně cítili v bezpečí… 
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dO NEjmENšíhO dETAILu
Stovky automobilů, motocyklů, letadel, helikoptér a jiného vojenského mate-
riálu zdobily nekonečnou řadu stolů, rozprostřených po pavilonu B brněn-
ského výstaviště. MODELLBRNO je akce lahodící oku každému plastikovému 
modeláři – a nejen těm. Výstava pravidelně láká zástupy „puntičkářských“ 
modelářů, jejichž výsledná práce je pastvou pro oči každého návštěvníka 
(zpravidla tatínka a syna). Kdo nešťastnou náhodou zahodil šanci pozorovat 
proces přeměny plastových dílů v krabici na skvostný – jako živý – model, 
šanci dostane až v roce 2013, kdy se MODELLBRNO vrátí do areálu brněn-
ského výstaviště. 
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“Více jak 500 zákazníků z průmyslu důvěřuje oborově      
      specializovanému řešení společnosti update software.“

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na www.update.cz
Navštivte nás nebo nás pozvěte na bezplatné předvedení

Premiová péče o vaše zákazníky, partnery a distributory 
– CRM řešení jako garantovaná služba (SaaS):
CRM software pro váš úspěch.
update.revolution, přináší výhody užití software jako služby (Software as a Service), 
přičemž významné je zejména to, že poskytovatel přejímá kompletně projektové 
riziko a realizuje soustavnou podporu nejnáročnějších aktivit a vašich potřeb na 
bázi pevné ceny služby.

Pohleďte na update.revolution jako uživatel libovolného chytrého telefonu: 

Náš příslib: žádné riziko, oboro-
vě orientované verze, okamžité 
výsledky a trvalý vývoj. 

Součástí naší nabídky je servis 
»all inclusive«
Příprava, nastavení, zavedení, 
proškolení, rozšíření a soustav-
ný další vývoj, to vše je součástí 
poskytované služby – bez dal-
ších nákladů.

Více o výhodách konceptu update.revolution:



VELETRhy STyL A KAbO 
ZA NEcELé dVA měSícE!
Mezinárodní kontraktační veletrhy módy STYL a KABO vstupují do již své-
ho 38. ročníku. Jsou jediným místem, do kterého je soustředěna kompletní 
poptávka a nabídka v módní branži pro Českou republiku, Slovensko a země 
střední a východní Evropy. 

Vystavovatelům tak nabízí jedinečnou možnost 
prezentovat nové kolekce v atraktivním a exklu-
zivním prostředí moderních pavilonů, odborným 
návštěvníkům zase poznat nové značky, sezná-
mit se s  nimi a  kolekcemi tradičních i  nových 
dodavatelů. Veletrhy módy si i nadále zachová-
vají kontraktační charakter. 

NOVÝ TERMÍN OD NEDĚLE DO ÚTERÝ!
Nový termín konání veletrhů STYL a KABO je od 
21. do 23. srpna 2011. Dochází tedy ke změ-
ně výstavních dnů: od neděle do úterý. NAVÍC 
– v neděli je pro návštěvníky připraveno snížené 
celodenní registrační vstupné ve výši 40 Kč! 
Hlavními důvody této změny je umožnit návště-
vu veletrhů i  obchodníkům z menších prodejen 
a provozoven, kteří nemohli z provozních důvo-
dů veletrhy navštěvovat v  pracovní dny. Tento 
„víkendový“ termínový trend je znám i  u  ostat-
ních kontraktačních veletrhů módy v  zahraničí. 
Na změně termínu se shodlo a odsouhlasilo jej 
většinou grémium vybraných vystavovatelů z jed-
notlivých branží obou veletrhů na svém lednovém 
zasedání v Brně. 

ELEGANCE NA SRPNOVÉM VELETRHU STYL
Mezinárodní veletrh módy STYL bude v  srpnu 
v elegantnějším a módnějším vzhledu. V pavilo-
nu V budou stánky v centrální části haly postave-
ny z nového výstavářského systému PREMIUM, 
který se používá tradičně na zahraničních vele-
trzích módy. Po barevném rozlišení jednotlivých 
branží je to další krok, kterým pořadatelé zatrak-
tivní největší halu veletrhu STYL. Systém PREMI-
UM je nejen „vzdušnější a přehlednější“, ale jeho 
jednoduchý a elegantní design zvýrazní vystavo-

vané zboží podobně jako v prostředí showroo-
mů. Více informací naleznete zde.

LINGRIE & BEACHWEAR BUDE V  SRPNU 
OPĚT DOMINANTNÍ
Lingerie & Beachwear – jediná odborná přehlíd-
ka spodního prádla, plavek, plážového oblečení 
a punčochového zboží v České republice a Slo-
venské republice. Přehlídky Lingerie & Beach-
wear SHOW budou probíhat 3x denně a  navíc 
budou doplněny exkluzivní designovou kolekcí 
vytvořenou designéry a  studenty VOŠ a  SUPŠ 
Brno na téma: „Plavky očima návrhářů“. V druhé 
části pavilonu F nebude chybět atraktivní nabíd-
ka módních bižuterních doplňků BIJOUX. Náv-
štěvníci budou moci také poprvé zhlédnout uni-
kátní interaktivní výstavu „La Manufacture“ aneb 
„jak vzniká dámská podprsenka od A–Z“, kte-
rou organizátoři veletrhu připravují ve spolupráci 
s odborným garantem – firmou ALTRA, a.s. 

NOVINKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Návštěvníci, kteří navštíví veletrhy již v  neděli, 
zaplatí za registrační vstupenku pouze 40 Kč. 
Navíc je pro všechny návštěvníky připraven zdar-
ma tlumočnický servis, který jim ulehčí komuni-
kaci na stáncích vystavovatelů. Novinkou srp-
nového veletrhu KABO jsou také tzv. „virtuální 
přehlídky“, tedy fotoprojekce nejnovějších kolekcí 
obuvi a kabelek vystavujících firem v příjemném 
prostředí odpočinkového baru. Nebudou chybět 
ani tradiční a oblíbené odpočinkové zóny. 

Být v srpnu v Brně na veletrzích módy STYL 
a  KABO – to je jedinečná šance pro vaše 
obchodování!

FASHION ME • UAB CITYONE • JUST-R • BARBARA LEBEK • AIST • BLUNTSTONE FOOTWEAR • SZOPR ALEKSANDAR • JK VERSLAS •
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38. Mezinárodní veletrhy Módy 
38th international Fashion Fairs

ColleCtion premiere
21-23/08/2011 Brno – CzeCh repuBliC

Supported By igedo Company dÜSSeldorfwww.Styl.eu, www.kaBo.Cz

new!Sunday – tueSday

novinka!
neděle – úterý

FASHION ME • UAB CITYONE • JUST-R • BARBARA LEBEK • AIST • BLUNTSTONE FOOTWEAR • SZOPR ALEKSANDAR • JK VERSLAS •



AREáL bRNěNSKéhO VýSTAVIšTě
RÁJ PRO KONGRESOVOU TURISTIKU

Pavilon A 
(architekt J. Kalous a J. Valenta, realizace 1928–1929) 

Pavilon A je jednou z významných staveb funkcionalismu a konstruktivismu, 
stavbou silně okázalou, která však neztrácí lidské měřítko a příjemnost inte-
riéru. Prostory jsou příkladem čisté architektury, nabízí vyvážené proporce 
i dispozici, skvělou a odvážnou konstrukci a velmi dobrý detail. 

Interiér pavilonu A nabízí jak přednáškové a konferenční sály, tak i výstavní prostor, ve kterém lze 
velmi úspěšně uspořádat konferenci s doprovodnou výstavou a následným společenským večerem, 
doplněným o zajímavý doprovodný program. Sály Rotunda (450 míst), Morava (až 199 míst) i Brno 
(30 míst) jsou vybaveny základní AV technikou, součástí prostoru je jídelna, šatna, v okolí pavilonu je 
dostatek parkovacích míst s velmi dobrou dopravní dostupností, kvalitní ubytování. Pavilon A svojí 
dominantní krásou již nejednou zaujal významné pořadatele a mnohokrát hostil špičkové kongresy, 
konference a sympozia.

Virtuální prohlídky areálu brněnského výstaviště

Více informací naleznete na www.bvv.cz/rent
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Která expozice realizovaná 
společností Veletrhy Brno, 
a.s., na veletrzích SHK, 
IDET a PRINTexpo se Vám 
nejvíce líbí?

a) Tatra, a.s.

b) ReproMat, a.s.

c) Hewlett-Packard s.r.o.
d) Korado, a.s.

Více informací o službě najdete zde >>

cO VšE ObNáší 
VELETRžNí ExPOZIcE?
Veletržní expozice je výkonný nástroj pro dosažení Vašich marketingových cílů. Z tohoto důvodu 
neopomíjejte její důležitost. Již při plánování veletržní účasti se snažte zvážit potřebnou plochu pro 
expozici, její umístění, celkovou realizaci i formu komunikace. Jen tak si zajistíte efektivní veletržní 
účast a naplníte cíle, se kterými na veletrh přicházíte.

a)

c) d)

b)
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www.bvv.cz/kalendar

KALENdář VELETRhů A VýSTAV 2011/2012
2011 srpen – prosinec

21.–23. 8. STYL

21.–23. 8. KABO

2.–3. 9. Zelený svět 2011

17.–18. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

3.–7. 10. MSV 2011

3.–7. 10. Transport a Logistika

12.–14. 10. ExPODENT (Praha)

18.–21. 10. WOOD-TEC

18.–21. 10. Medical Fair Brno/ 
Rehaprotex

29. 10. MotorTechna Brno

1.–4. 11. GAUDEAMUS

4.–5. 11. VENIA

10.–13. 11. SPORT Life

10.–13. 11. Bike Brno

10.–13. 11. boat Brno

10.–13. 11. Caravaning Brno

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

9.–18. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně Stavební centrum EDEN 3000

2012 leden –září
12.–15. 1. GO

12.–15. 1. REGIONTOUR

4.–5. 2. Mezinárodní výstava psů

14.–16. 2. STYL

14.–16. 2. KABO

24.–26. 2. OPTA

28. 2.–2. 3. SALIMA

28. 2.–2. 3. MBK

28. 2.–2. 3. INTECO

28. 2.–2. 3. VINEx

28. 2.–2. 3. EMBAx

2. –3. 3. Franchise Meeting Point

7.–11. 3. MOTOSALON 2012

8.–11. 3. PRODÍTĚ

8.–11. 3. RYBAŘENÍ

8.–11. 3. ITEA BRNO

8.–11. 3. MODELÁŘ

20.–23. 3. AMPER

20.–23. 3. OPTONIKA

31. 3.–4.4. TECHAGRO

31. 3.–4.4. ANIMAL VETEx

31. 3.–4.4. SILVA REGINA

31. 3.–4.4. BIOMASA

7. 4. MotorTechna Brno

24.–28. 4. IBF

24.–28. 4. SHK BRNO

24.–28. 4. MOBITEx

24.–28. 4. URBIS TECHNOLOGIE

24.–28. 4. URBIS INVEST

24.–28. 4. ENVIBRNO

13.–16. 5.
20. výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

6.–10. 6. AUTOTEC 2012

23.–24. 6. INTERCANIS

21.–23. 8. STYL

21.–23. 8. KABO

31. 8.–1. 9. Zelený svět 2012

10.–14. 9. MSV

10.–14. 9. IMT

10.–14. 9. FOND-Ex

10.–14. 9. WELDING

10.–14. 9. PROFINTECH

10.–14. 9. PLASTEx

10.–14. 9. INTERPROTEC

29.–30. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

Změna termínů vyhrazena


