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První MSV? Rok 1959…

Polovina 50. let sebou přinesla nebývalý rozmach
československého strojírenství. Během pěti let od roku
1948 vzniklo 24 zcela nových strojíren a export se v tomto
oboru za deset let od roku 1948  zvýšil dvaadvacetkrát.
Hvězda mezinárodního úspěchu strojírenských výrobků
zářila stále jasněji. Skvělou pověst ve světě šířily jak 
Zetory, Jawy, tak čerpadla s trojzubcem, obráběcí a tex-
tilní stroje, lodní šrouby i těžké dieselmotory. Na poslední
čistě československé brněnské přehlídce strojírenství se
podepsalo dost velkých obchodů do zahraničí (například
jen Finsko koupilo dva tisíce traktorů Zetor), a to bylo 
jasným signálem k tomu, že zkušenost brněnského 
výstaviště dozrála k uspořádání strojírenského veletrhu
s mezinárodní účastí, jehož realizace by přinesla nejen
ještě větší ekonomický profit, ale také mezinárodně
společenský kredit celému státu. V únoru 1959 byl
stanoven jeho pevný termínu – od 6. do 20. září.  
Architektura výstaviště se pro tuto akci proměnila
přírůstkem pavilonu X a staronovými pavilony B a C, 

divadlo a pavilon A dostaly novou fasádu a Brno se do
dějin světové architektury zapsalo unikátní konstrukci
pavilonu Z.
Veletržní davy návštěvníků – tenkrát se počítaly ve sta-
tisících a milionech - Brno přivítalo dvaceti moderními
nově otevřenými prodejnami na hlavních tepnách středu
města a přibližně stovce nových nebo renovovaných
bufetů dominoval legendární Sputnik, otevřený jen pár dní
před veletrhem. 
Kvůli prvnímu mezinárodnímu strojírenskému veletrhu
vypravily české dráhy do Brna 213 zvláštních vlaků, v nichž
bylo možné uplatnil padesáti procentní slevu. 

Jen pro připomenutí - v roce 1959 měl na výstavišti pre-
miéru legendární Velorex i kombík Škoda Octavia, v níž už
mohly vyhrávat  první modely českých autorádií, které Tesla
na veletrhu představila…

Autor: Zeno Čižmář

OHLÉDNUTÍ
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DODAVATEL KLENUT¯CH DEN

Ihned k dodání dna dle DIN 28011, 28013 a pro beztlaké nádoby:
- z materiálu černého od Ø 60 do Ø 2900 mm cca 6000 ks

- z materiálu nerezového od Ø 21 do Ø 1250 mm cca 1500 ks

MEZI  NAŠE NEJVĚTŠÍ  DODAVATELE  PATŘÍ:
Afflerbach GmbH & Co. KG
BAZ GmbH, Torus GmbH

Slawinski & Co. GmbH, König + CO. GmbH

Více informací na www.zyksal.cz

Sídlo a provozovna:
Zbyněk Strnadel ZYKSAL  
Mitrovická 188/82
724 00 Ostrava - Stará Bělá

Tel./Fax: 596 769 445, 596 769 429,  Mobil: 723 611 506, 608 477 886




