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Společná statistická data Stavebních veletrhů Brno, NSC EDEN 3000 
a veletrhů MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

*

831 zúčastněných firem z 19 zemí světa

Z toho 66 z 5 zemí světa na veletrzích URBIS
INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

Poãet zúãastnûn˘ch firem

Čistá výstavní plocha  29.413 m2

Z toho 1.439 m2 na veletrzích URBIS 
INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

V˘stavní plocha

Počet návštěvníků 60.283 z 31 zemí světa

Poãet náv‰tûvníkÛ

statistika 2012



doprovodn˘ program

XIX. Kongres starostů
a primátorů
Tradiční součástí doprovodného programu

veletrhů byl Kongres starostů a primátorů,

který pořádal Svaz měst a obcí ČR. Kongres

starostů se věnoval reformě veřejné správy

a optimalizaci regionálního školství.

Starostové a primátoři se shodli, že součas-

ný stav reformy veřejné správy nepřinese

účelné využití veřejných prostředků, pokud

se nezaměří především na dokončení re-

formy ústředních státních orgánů. 

Agentura CzechInvest předsta -
vila novou koncepci podpory 
podnikání
V rámci doprovodného programu veletrhu

URBIS INVEST představil CzechInvest novou

koncepci podpory podnikání. Zástupci 

agentury CzechInvest chtějí vytvořit

Speciální ekonomické zóny, vyčleněná

území, která mají jiná ekonomická práva než

zbytek dané země. Mohou být třeba osvo -

bozena od daní a od celní povinnosti.

Zavedení podobných zón by ale znamenalo

změnu několika zákonů a agentura o tom

nejprve musí jednat s ministerstvem

průmyslu a obchodu. 

URBISAFETY 2012
Seminář se věnoval bezpečné a udržitelné

dopravě ve městech a v obcích pro spoko-

jený život jejich obyvatel, například rozvoji

bezpečné silniční dopravy na území měst

a obcí z pohledu územního plánování,

opatřením pro optimalizaci parkování nebo

vhodným technologiím pro zajištění dodr -

žování pravidel v silniční dopravě na území

měst.

Srážková voda v územním
plánování
Hlavním cílem semináře bylo seznámit

odbornou veřejnost i další zájemce

s problematikou udržitelného nakládání se

srážkovou vodou v urbanizovaných územích

a provázání této problematiky do územního

plánování. Byly také představeny nové

technické normy týkající se hospodaření se

srážkovými vodami.

Druhotné suroviny ve staveb-
nictví

Seminář se věnoval také problematice mo -

derní recyklace, která brání drancování

přírodních zdrojů surovin. Česká republika

je první z evropských států, která bude mít

politiku v oblasti druhotných surovin, které

je třeba podle odborníků dostat na úroveň

nerostných, neboť těch právě stále ubývá. 

Účetnictví a reporting udržitel-
ného rozvoje

Mezinárodní konference Účetnictví a reporting

udržitelného rozvoje na mikroekonomické

a makroekonomické úrovni se zabývala

diskusí k nejnovějším poznatkům udržitel-

ného rozvoje, výměnou zkušeností a věde -

ckých poznatků z oblasti implementace

účetnictví a reportingu. Na třídenním jed-

nání byly zároveň prezentovány výsledky

řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených

na tuto problematiku.

Praktické ukázky pro-
tipovodňových opatření

Další stálicí v doprovodném programu byly

ukázky protipovodňové ochrany v bazénu

před pavilonem Z, o které je stále velký zá-

jem. Jde zejména o ochranu obytného do-

mu, k vidění je i ochrana kanalizačního sys-

tému včetně koupelen a WC, kam se mnohdy

dostává voda z přívalových dešťů i při

povodních. Prezentovány byly také novinky

- pytle plněné speciálním pískem a vysoce

účinná čerpadla. 

Vybrané akce z doprovodného programu
Nabídku vystavovatelů doplnil odborný doprovodný program, který se zaměřil na aktu -

ální problematiku veřejné sféry, vodní a odpadové hospodářství, nebo investiční

příležitosti a podpory podnikání. Své místo měla také  ochrana životního prostředí,

praktické ukázky protipovodňových opatření, inovace a technologie v rozvoji regionů

nebo aktuální podpory podnikání v regionech, které představila agentura CzechInvest.



fiekli o veletrhu
Petra Kubařová, Svaz měst a obcí
ČR:
Na tomto veletrhu vystavujeme již po něko-

likáté, s letošní účastní jsme spokojeni.

Tradičně jsme uspořádali Kongres primátorů

a starostů, který byl úspěšný. Prezentujeme

projekty vzdělaných zastupitelů a jsme

k dispozici ke konzultacím. 

Hana Janáčková, regionální pro-
jektová manažerka Brno, CZECH-
INVEST:
S účastí jsme byli spokojeni, návštěvnost

byla stejná jako v loňském ročníku.

Oceňujeme konání naší konference, kde

jsme konzultovali případné problémy

s žadateli o naše produkty. Projekt nám také

umožnil prezentovat naše programy, veletrh

je pro nás důležitou prezentací. 

Pavel Mucha, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor
strategického plánování
a investic:
Zájem o náš stánek na letošním veletrhu byl

velký, jak ze strany veřejnosti, tak

i developerů, měli zájem o naše volné

plochy, které jsme prezentovali ve své ex-

pozici. Zejména se zajímali o naše brown-

fieldy i o průmyslové zóny, kterých v našem

kraji poměrně dostatek. Otázkou je, zda se

po vyhodnocení jejich nabídky zrealizují.

Jsme rádi, že jsme v Brně tyto kontakty

navázali, všechny zájemce jsme prakticky

dokázali uspokojit. S veletrhem URBIS jsme

byli spokojeni, jde o dobrý projekt.

František Liška, Středočeský
kraj, Odbor regionálního 
rozvoje:
To, že se v Brně prezentujeme společně

s ostatními kraji, přináší své ovoce. Když

totiž navštíví pavilon A investor, nezajímá

se pouze o jednu konkrétní expozici, ale pro-

jde prakticky všechny kraje a prohlédne si je-

jich nabídky. Myslím, že je třeba s tímto pro-

jektem vydržet i když je v současnosti těžší

doba. Není všem dnům konec, tento projekt

je dobrý, příští rok určitě přijedeme zase.

Michal Zukal, Karlovarský kraj,
Odbor regionálního rozvoje:
V naší expozici prezentujeme především jak

realizované projekty, tak ty, které se

připravují, a to přímo pod hlavičkou

Karlovarského kraje nebo ve spolupráci

s obcemi. Jde například o revitalizaci střed-

ní školy. Zájem o naši expozici byl, navíc

nás navštívili zástupci ambasád – z Izraele

či Maďarska. Všichni developeři se zajímali

o rozvojové plochy, brownfieldy a další in-

vestiční příležitosti v regionu. Dá se říct, že

se nám veletrh vydařil.

Olga Wiesnerová, kraj Vysočina,
Odbor regionálního rozvoje:
Investice jsou omezeny, což je dáno eko-

nomickou situací. Na veletrhu nás navštěvu-

jí  především dobří developeři, protože si

aktualizují svoje databáze. Tím, že si zma-

pují nové nabídky a zjišťují co je nového



fiekli o veletrhu
u nás na Vysočině, mohou klientovi nabíd-

nout opět o něco více – rozšiřují si základ-

ní nabídku.

Michal Rozkopal, Jihočeský kraj,
Odbor regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního
řádu a investic:
Přišli například vážní zájemci o investiční

problematiku, z toho tři zahraniční –

z Maďarska, Slovinska a Turecka. Ti se zají-

mali o dotační politiku Jihočeského kraje

v návaznosti na nové produkty. Hlavně je

zajímalo dokončení projektu letiště. Což 

znamená jeho přeměnu z vojenského na civil-

ní. Dobré je, že jsme si s těmito podnikateli

dohodli další jednání na řešení tohoto prob-

lému. S účastí jsme spokojeni, dokonce

jsme uspořádali prezentační akci, na niž se

dostavila řada zájemců.

Tomáš Vydra, MEVA, a.s. divize
Bezděkov, manažer podzemních
kontejnerů: 
Návštěvnost letošního veletrhu byla lepší

než před dvěma lety. Brno si zachovává

svou vysokou úroveň. Naše firma je s účastí

spokojena.

Petr Uttendorfský, obchod-
nětechnický zástupce Hennlich
Industrietechnik, s.r.o.:
Především nás navštěvovali cílová skupina

lidí, která se zajímala více o stavební

veletrhy. Přesto jsme uspořádali řadu jednání

a setkali se se svými obchodními partnery.

Získali jsme i nové kontakty.

Vladimír Jirka, ENKI, o.p.s.:
Navštívili nás zástupci krajů a geodetických

a dalších specializovaných ústavů, ale

i studenti vysokých škol. Veletrh měl pro

nás význam i když naše oblast je těžce

komerčně využitelná. V našich výchozích

leteckých produktech se dá sice najít 

mnoho informací, ale tyto služby jsou 

značně drahé. Tento veletrh je jedna z mála

možností, kde můžeme prezentovat některé

environmentální technologie a navíc 

nám k tomu finančně přispívají peníze

z evropských fondů pro regionální rozvoj.

Jsem rádi, že jsme si mohli dovolit se

v Brně prezentovat, abychom se dostali do

povědomí našich potenciálních klientů.

Jan Čipera, technický
a poradenský servis, RONN
Drain Complet s.r.o.:
Jsme firma, která se specializuje na odvodňo-

vací prvky a uvedli jsme na trh novinku,

kterou jsme touto cestou chtěli prezento-

vat především projektantům a stavebním

firmám. V tomto směru veletrh splnil 

naše očekávání, dokonce se zastavovali

i soukromní stavebníci. Přijeli i naši 

obchodní partneři, které jsme si do Brna

samozřejmě pozvali. Během příštích měsíců

vyhodnotíme úspěšnost tohoto veletrhu.

Radim Budín, jednatel 
SMALT s.r.o.:
Na veletrh přišlo podle mne stejný počet

návštěvníku jako na předešlém ročníku.

O naše produkty návštěvníci měli zájem,

stánek máme vhodně umístěn. Všichni, kteří

navštívili expozice krajů, se u nás zastavu-

jí. Vyrábíme kvalitní plechové smaltované

tabulky například pro města, hasiče,

hospody apod. Otázkou je, kolik zájemců

nás bude po veletrhu kontaktovat. Všem do-

poručuji, aby navštívili příští veletrh, neboť

naše firma bude opět na svém místě. 



partnefii veletrhÛ 

mediální partnefii

hlavní mediální partner

� Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
� Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
� Ministerstvo životního prostředí ČR
� Státní fond životního prostředí ČR
� Svaz měst a obcí ČR
� Asociace krajů ČR
� CzechInvest
� Asociace pro vodu ČR
� České ekologické manažerské centrum
� Česká asociace odpadového hospodářství
� Centrum pro hospodaření s odpady

Partnefii veletrhÛ URBIS INVEST, 
URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO
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