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V první polovině června je brněnské výstaviště vy-
hrazeno již tradičně pro konání firemní akce Škoda 
Auto Management Conference akciové společnosti 
ŠKODA AUTO, na které se setkávají vedoucí pra-
covníci koncernu z celého světa.

Veletržní pololetí úspěšně uzavřela Národní výsta-
va hospodářských zvířat spojená s  výstavou ze-
mědělské a chovatelské techniky a opět se setkala 
s  mimořádným zájmem vystavovatelů, odborných 
návštěvníků i  laické veřejnosti. Veletrhu přálo letos 
i počasí a zvířata, která byla na výstavě představo-
vána, netrápilo vedro jako v minulých letech. Tuto 
unikátní veletržní akci s více než dvěma sty živými 
hospodářskými zvířaty od 277 chovatelů z  tuzem-
ska a zahraničí zhlédlo ve dnech 25. až 28. června 
bezmála 52 000 návštěvníků  ze šestnácti zemí. Na-
bídku dotvářely chovatelské technologie, veterinární 
a reprodukční technika, krmiva a zemědělské stroje 
140 vystavovatelů z osmi zemí na celkové ploše ex-
pozic 4.800 m2.  

Poslední červnový víkend Národní výstavu hospo-
dářských zvířat doplnily i  prestižní národní výstavy  
psů a koček Interfelis a  Intercanis, kterou doplnila 

soutěž International Rabbit Jumping 2015, výstava 
ušlechtilých potkanů a králíků a také výstava Brněn-
ské včelařské dny. Na  prodejní výstavě PROPET 
prezentovalo 83 vystavovatelů na ploše 12 000 m2 
svoji nabídku chovatelských potřeb, krmiv, veteri-
nárních a kosmetických přípravků i dalšího chova-
telského příslušenství.  

Úspěšnou premiéru měla souběžně konaná Ná-
rodní výstava myslivosti. Osmdesát vystavovatelů 
na ní představilo kompletní škálu mysliveckých po-
třeb. Výstavu doplnily tematické výstavy i kulinářské 
a dřevorubecké ukázky. K celému komplexu je tře-
ba zmínit specializovanou výstavu BIOMASA, jejíž 
náplň tvořily expozice výrobců a dodavatelů tech-
nologií, techniky a služeb pro transformaci a využití 
obnovitelných zdrojů energie.   

Druhé veletržní pololetí otevírá opět letní vydání 
veletrhů STYL a KABO, a  to ve dnech 22. až 24. 
srpna, tedy opět o  celém víkendu. Veletrhy módy 
byly v  posledních letech úspěšně transformovány 
na odborné kontraktační akce. Vystavovatelé z více 
než patnácti zemí světa ve svých expozicích nebo 
formou módních přehlídek představí obchodníkům 
a nákupčím nové kolekce určené pro nadcházející 
sezónu jaro–léto 2016. Na  těchto veletrzích si ne-
nechte určitě ujít módní přehlídky plavek. Dobrou 
zprávou je, že po letech útlumu poptávky po obuvi 
a oděvech je výstavní plocha letošních letních vele-
trhů STYL a KABO prakticky vyprodána.

Již 57. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu 
v Brně je již také přede dveřmi. A potvrzuje návrat 
české a evropské ekonomiky do růstového období. 
Některé firmy zvětšily svoji účast, některé se na vele-
trh po určité přestávce opět vrátily. Na veletrhu bude 
v  doprovodné části představena vize průmyslové 
revoluce či evoluce Průmysl 4.0 –  digitální továrna, 

digitální  3D tisk a digitalizace průmyslu v budouc-
nosti. Tématu se bude věnovat několik doprovod-
ných akcí.

Kromě tradičních zahraničních účastí z  Německa, 
Slovenska, Rakouska, Francie, Číny, Ruska a dal-
ších zemí se na  MSV jako zvláštní host veletrhu 
poprvé představí kolektivní účastí Jižní Korea a rov-
něž čínská provincie Che-pej, ekonomicky velmi 
významná provincie ČLR. Poprvé veletrhu využívá 
japonská agentura JETRO, která pro japonské prů-
myslové firmy s vlastními výrobními závody v Evro-
pě organizuje tzv. „Veletrh naruby“. Jedná se o akci 
pouze pro zaregistrované účastníky. Veletrh naruby 
spočívá v  tom, že firmy nevystavují výrobky, které 
chtějí prodávat, ale naopak komponenty či materi-
ály, které chtějí nakupovat od místních evropských 
výrobců.   

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Výstaviště plné hospodářských zvířat
Přes pět tisíc hospodářských zvířat a domácích mazlíčků se sešlo na 
konci června na brněnském výstavišti, kde se počtvrté konala Národní 
výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, dále v premiéře 
Národní výstava myslivosti a o víkendu výstava chovatelských potřeb 
PROPET.

Na veletrhu se prezentovalo 277 chovatelů a pod dohledem českých 
i  zahraničních porotců proběhla řada národních šampionátů. Úspěch 
slavila i Národní výstava myslivosti, oslovující širokou mysliveckou obec. 
Společně s osmdesátkou vystavovatelů byly pro návštěvníky připrave-
ny tématické výstavy a na své si přišli i příznivci zvěřinových pokrmů. 
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Když nefunguje srdce hospody

Ivan Vodochodský, muž několika profesí, se nepřijel na Národní výstavu myslivosti jen porozhlédnout, ale 
přijel především vařit. Ve své kuchařské show názorně předváděl správnou přípravu zvěřinových pokrmů 
a upozorňoval na časté nešvary, které mohou kvalitu masa znehodnotit. A zároveň si rýpnul do majitelů re-
staurací.

  

S příchodem Ivana Vodochodského k provizorní kuchyňské lince se 
kolem expozice začala shlukovat skupinka návštěvníků a další při-
cházeli, jakmile pavilonem G prostoupila vůně připravované zvěřiny.

„Ukazoval jsem, jak zvěřinu šetrně připravit. Jednou z  největších 
chyb v amatérských i profesionálních kuchyních je takzvané utrápení 
masa. To znamená, že se dělá příliš dlouho při vysokých teplotách. 
Maso se tím vysuší a ztratí všechny své chuťové vlastnosti,“ upozor-
ňoval Vodochodský, jenž na veletrhu ukazoval správnou přípravu srn-
čího a jeleního masa a dančího hřbetu. „Pak budu ukazovat naložení 
kančího masa, ne se šípkovou omáčkou nebo zelím, ale prostě na 
minutkovou úpravu,“ dodal v přestávce mezi vařením.

„Ke královským jídlům patří zajíc. Tohle jídlo se chystá tři dny. Jde 
o kombinaci dušeného zaječího masa se sušenými švestkami, vínem 
a dokonce krví na zahuštění, jehož příprava zabere delší čas. Vaření 
podle tohoto receptu je opravdu královskou disciplínou,“ popisoval 
Vodochodský.
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Zatímco při hodnocení zvěřinových pokrmů po-
užíval Vodochodský superlativy, současnou čes-
kou kuchyni rozhodně nešetřil. „Nešvarů je straš-
ná spousta. K hlavním patří to, že profesionální 
kuchaři nemají základ řemesla a majitelé restau-
rací jsou idioti, kteří si pořídili hospodu a oboru 
vůbec nerozumějí. Nevzdělávají sebe ani perso-
nál. Kuchaři jsou špindírové a i kdyby se kucha-
řinu chtěli naučit, majitel jim to neumožní,“ kriti-
zoval typický příklad špatně fungující restaurace.

Zároveň podotknul, že chyba není jen na straně 
majitelů a kuchařů, na vině jsou i strávníci. „A pak 
jsme to my, zákazníci, ochotní v  těchto hospo-
dách jíst. Až se odnaučíme jíst takové blafy, do-
nutí to kuchaře a majitelé hospod konat jinak. Ku-
chyně je srdce hospody a pokud nebudu kuchaře 
motivovat, budu ho podceňovat a špatně platit, 
nemůžu od hospody očekávat nic dobrého. Je to 
bludný kruh a snad ho někdo jednou protne,“ po-
steskl si Vodochodský. 
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Falco vyhrál anketu Nejkrásnější kůň České republiky
Starokladrubský vraník Solo Farola XXX, ve stáji známý jako Falco, se stal suverénním vítězem šestého roč-
níku ankety Nejkrásnější kůň České republiky. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v rámci Národní výstavy 
hospodářských zvířat a zemědělské techniky na brněnském výstavišti.

„Anketa vznikla z  iniciativy inženýra Jiřího 
Křepelky, který je redaktorem a  vedoucím 
rubriky týdenníku Zemědělec,“ řekla na úvod 
Lucie Hladová, koordinátorka ankety.

Hlavním cílem ankety je zejména propagace 
chovu a  koní v ČR a přiblížení této činnosti 
veřejnosti. „Letos jsme vytvořili vlastní hlaso-
vací systém a dostali jsme se k celkem vyso-
kému číslu. Hlasovalo téměř osm tisíc přízniv-

ců koní,“ hodnotila Hladová letošní ročník.

„Pro vítězného koně a především jeho maji-
tele je vítězství propagací. Většinou se jed-
ná o plemenné hřebce a chovné klisny a ty 
propagaci a dobré jméno potřebují,“ vysvět-
lovala Hladová.

Za vítězství ve veřejném hlasování si ma-
jitel odnese peněžitou cenu v  hodnotě 

10 000 Kč, za vítězství v Poháru odborníků je 
odměna 5000 Kč. Černý osmiletý plemenný 
hřebec Falco svému majiteli vyhrál rovných 
15 000 Kč, takže kromě peněz si z brněnské-
ho výstaviště odvážel i dva poháry. Falco po-
chází z chovu brněnské společnosti MANEO 
s  rodokmenem Solo Rosa XVII (otec) a Fa-
rola-9 (po Romke Eleusina I) – matka. Re-
prezentuje tedy linii Solo (Sacramoso XXXI, 
1927) a rodinu Almerina – Formosa (1769).
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Pavilonem G1 se rozléhá melodický a pronikavý 
zvuk hraní na skotské dud. K pódiu míří průvod 
rytířů v  řádových pláštích a  schyluje se k  pa-
sování Ivana Višňáka, jenž o několik momentů 
později opouští pódium jako čestný rytíř Krá-
lovského řádu moravských rytířů svatého Ros-
tislava a Kolumbana.

Slavnostnímu ceremoniálu dodala punc přítom-
nost velmistra královského řádu Jeho královské 
výsosti Michaela Jamese Alexandra Stewarta, 
sedmého hraběte z Albany, který se nechal sly-
šet, že Morava mu připadá jako druhý domov. 

Pasovaný Ivan Višňák přímo na  pódiu složil 
slavnostní slib, ve  kterém se zavázal k  životu 
v duchu tradičních rytířských ctností. „S upřím-
ností svého dlouhého věku se vyznávám z toho, 
že jsem byl nesmírně překvapen celým průbě-
hem výstav a  především ceremoniálem mého 
pasování. Do  poslední chvíle jsem netušil, co 
se mnou bude prováděno, a  výsledek mě pří-
jemně šokoval, poněvadž se jednalo o  jeden 
z  mých největších a  nezapomenutelných ži-
votních zážitků,“ uvedl čestný rytíř Ivan Višňák 
a dál pokračoval: „Celý život se pohybuji v ob-
lasti myslivosti a  lesnictví, takže doufám, že 
mohu z  tohoto  pohledu posoudit mysliveckou 
výstavu. První ročník  Národní výstavy myslivos-
ti považuji za maximum možného, co se v Brně 
mohlo uskutečnit. Těším na další roky. Čest or-
ganizátorům, že první ročník v tak krátké době 
dokázali kvalitně zorganizovat.“

Pasování do rytířského stavu
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Již 46. veletrhy módy STYL a KABO můžete na brněnském výstavišti na-
vštívit od soboty 22. srpna do pondělí 24. srpna. Prezentovat se chystá 
600 módních značek ze dvou desítek zemí, které vystaví nové kolekce 
pro jaro a léto 2016. Mezi tisíci novinek budou také očekávané prodejní 
hity pro jaro a léto 2016. Premiéru budou mít čtyři desítky nováčků.

Páteří veletrhu módy STYL zůstávají tradiční vystavovatelé a mezi nimi 
především tuzemští výrobci, kterých bude téměř šest desítek. Zcela 
nové uspořádání dostane v pavilonu P sekce Lingerie. Část vystavova-
telů do Brna přijede poprvé nebo přiveze značky, které na našem trhu 
zatím nejsou.

Za novinkami a trendy v obuvi a kožené galanterii jezdí obchodníci dva-
krát ročně do pavilonu F. I letos je tu čekají nové kolekce obuvi tradičně 
vystavujících společností. Nepřehlédnutelnou expozici bude mít i Klastr 
výrobců obuvi ze Srbska. 

22.–24. 8. 2015
ŽIVÁ MÓDA NA PŘEHLÍDKÁCH
Na veletrzích módy samozřejmě nesmějí chybět ani módní přehlídky. 
Přehlídkové molo v pavilonu P ožije vždy čtyřikrát denně kolekcemi 
dámské a pánské módy a také spodního a nočního prádla včetně pun-
čochového zboží.
Více zde >>

Módní novinky pro jaro/léto 2016

46. mezinárodní veletrhy módy a obuvi

22–24/08/2015
BRNO ČESKÁ REPUBLIKA

Průvodce
    návštěvníka
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Trendy, trendy, trendy
I tentokrát se příznivci módy mohou těšit na je-
diný tuzemský trendový seminář ve spoluprá-
ci s  renomovaným zahraničním odborníkem. 
Únorový seminář paní Ellen Haeser z Nizozemí 
se u obchodníků setkal s velmi příznivým ohla-
sem, proto organizátoři zopakovali své pozvá-
ní a na výstaviště opět přijede renomovaná ex-
pertka, která má více než třicetileté zkušenosti 
jak s tvorbou trendů, tak s vývojem textilních 
materiálů. Přednáška paní Ellen Haeser se si-
multánním tlumočením proběhne v sobotu 22. 
srpna od 14 hodin, vstup je zdarma a v rám-
ci semináře bude vyhrazen prostor na dotazy 
posluchačů.

Luxury Summer 
V neděli 23. srpna nabídne veletrh STYL jedi-
nečnou přehlídku luxusních modelů špičko-
vých světových návrhářů. Podívanou si může 
užít každý obdivovatel módy, protože akce 

je jako jediná určena laickým návštěvníkům. 
Vstupenky v ceně 350 korun zakoupíte ve ve-
letržním předprodeji.
Výběr z  kolekcí značek Versace, John Ri-
chmond, RUFSKIN, Issa, Ellie Saab nebo 
Victorie Beckham si neprohlédnete každý 
den, to musíte na STYL. V rámci módní show 
„LUXURY SUMMER“ budou díky spolupráci 
s multibrandovým salonem SOLINE Praha na 
přehlídkovém mole k vidění modely i dalších 
věhlasných jmen.

Trendy v prádle 2017
Vůbec poprvé se veletrh STYL stane dějištěm 
trendového semináře věnovaného čistě spod-
nímu prádlu a  plavkám. Pořadatelé přivezou 
i horké materiálové novinky pro rok 2017 za-
půjčené z pařížského veletrhu Interfilière. Po-
znamenejte si do kalendáře: pondělí 24. 8. od 
11 hodin.

Lisca slaví šedesátku
Značka luxusního prádla Lisca oslaví 60 let 
svého trvání přímo na mole v pavilonu P. Její 
unikátní gala show, která předpoví trendy ve 
spodním prádle a plavkách pro jaro a léto 2016, 
si nenechte ujít v sobotu 22. 8. od 17 hodin. 

Baťovská tradice žije!
Jihovýchodní Morava má obuvnictví v genech, 
což dokazují tamní odborné školy a hlavně je-
jich absolventi. Na veletrhu KABO se už pode-
váté budou mladým designérům obuvi a ko-
žené galanterie udělovat Ceny Nadace Jana 
Pivečky.

Beauty Forum 
V  pavilonu P mohou návštěvníci využít bez-
platný servis líčení a manikúry, který je zároveň 
seznámí s posledními trendy v dekorativní kos-
metice (RED X) a péči o nehty ( SPARITUAL).
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MSV 2015

MSV 2015

ENVITECH

ENVITECH

7. mezinárodní veletrh 
dopravy a logistiky

Mezinárodní veletrh techniky 
pro tvorbu a ochranu životního 
prostředí

57. mezinárodní  
strojírenský 
veletrh

Na MsV za špičkovými technologiemi, novými kontakty 
a nejnovějšími informacemi
Mezinárodní strojírenský veletrh netvoří jen pavilony plné expozic 1500 vystavovatelů, ale také speciální 
projekty věnované mj. budoucnosti průmyslových technologií a program několika desítek doprovodných 
konferencí a seminářů.

Brány nejvýznamnější středoevropské průmyslové pře-
hlídky se otevřou v pondělí 14. září, kdy na brněnské 
výstaviště zamíří zástupci tisíců českých i zahraničních 
firem. Co všechno je zde čeká? Především nejmoder-
nější technologie v expozicích 1500 vystavujících firem 
nejen z České republiky a okolních zemí, ale také z té-
měř celé Evropy i dalších kontinentů.
A také rozsáhlý odborný doprovodný program, v němž 
se účastníci seznámí s  vizemi průmyslové výroby, 
s novými možnostmi spolupráce s partnery ze vzdále-
ných zemí nebo s technickými univerzitami a dokonce 
i s nabídkou volných pracovních míst. 

Kompletní doprovodný program MSV 2015 >>
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Průmysl 4.0 – automatizovaný 
a integrovaný průmysl
Odborníci se shodují, že s nastupující masivní 
automatizací, robotizací a digitalizací se schy-
luje ke změnám stávajících výrobních, ale také 
logistických a obchodních procesů, které v nej-
bližších dvaceti letech výrazně zefektivní prů-
myslovou výrobu. Hlavním tématem letošního 
ročníku byl proto vyhlášen Průmysl 4.0. Po ce-
lých pět dní se mu bude věnovat výstava tech-
nologií a  uprostřed veletrhu také mezinárodní 
konference. Součástí veletrhu bude i  tématic-
ká expozice Průmysl 4.0 – Digitální továrna, 
která volně naváže na již osvědčenou výstavu 
3D Printing technologií a  projekt Transfer 
technologií a inovací.

Rovněž v úterý 15. září proběhne tradiční kon-
ference „Vize v automatizaci“ - klíčový do-
provodný program průřezového projekt Au-
tomatizace, který na MSV již od roku 2000 
zviditelňuje roli měřící, řídicí, automatizační 
a  regulační techniky napříč všemi obory. Bu-
doucnost průmyslových procesů na MSV opět 
představí také atraktivní projekt Packaging 
Live. 

Korea a Čínská provincie Che-pej 
– Speciální host MSV 2015
Na 57. ročníku MSV se výrazně projeví rostou-
cí zájem o spolupráci s vyspělými ekonomika-
mi východní Asie. Jako speciální host – Special 
Guest at MSV 2015 – se představí průmyslová 
Korea. V úterý 15. září se na brněnském vý-
stavišti uskuteční konference na téma Exportní 
a podnikatelské příležitosti v Korejské republi-
ce. Zároveň se na MSV očekává prezentace při-
bližně dvaceti korejských firem, které přijedou 
na MSV vůbec poprvé.
Dalším speciálním hostem MSV, který přiblíží 
svou nabídku spolupráce až na dosah českých 
a středoevropských partnerů, je čínská pro-
vincie Che-pej. Rozvíjí se také textilní průmy-
sl, stavebnictví, chemický průmysl, energetika 
a potravinářský průmysl. Mezinárodní strojí-
renský veletrh 2015 navštíví delegace zástup-
ců místních průmyslových podniků vedená 
představiteli provincie Che-pej a v pavilonu Z 
návštěvníci naleznou společnou expozici osmi 
vystavovatelů z různých oborů.

Obchodní příležitosti na dosah 
ruky
Možností navázat nové kontakty bude v rámci 
doprovodného programu ještě mnohem více. 
Již v prvních dvou dnech veletrhu proběhne tra-
diční B2B kontaktní platforma Kontakt–Kon-
trakt. Chystá se také několik zajímavých akcí 
na podporu exportu do různých teritorií. Řada 
mezinárodních obchodních příležitostí se ote-
vře i na výstavních stáncích, vždyť podíl zahra-
ničních vystavovatelů se na MSV v posledních 
letech blíží polovině.

Stálice i novinky doprovodného 
programu
Stěžejní a mediálně nejsledovanější událostí 57. 
ročníku MSV jistě bude sněm svazu průmyslu 
a dopravy ČR – tradiční setkání představitelů 
vlády a podnikatelské sféry, které proběhne již 
v úvodní den veletrhu.

Tradicí se stal také JobFair MsV, který je 
v současnosti největší soustředěnou nabídkou 
pracovních příležitostí ve strojírenství, energe-
tice a dalších příbuzných technických oborech 
v České republice. 

Potřetí se připravuje Logistická konference 
EULOG, tentokrát proběhne ve středu 16. září 
přímo v prostoru pavilonu A2, kde se koná ve-
letrh Transport a Logistika.

V souvislosti s premiérovým veletrhem techno-
logií pro ochranu životního prostředí ENVITECH 
se na MSV se uskuteční několik nových do-
provodných akcí environmentálního zaměření. 
Ve středu to bude konference „Odpady 2015 
a jak dál?“ věnovaná energetickému využívání 
odpadů a ve čtvrtek seminář na téma „Účetnic-
tví a reporting udržitelného rozvoje“. 
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Robot spolupracující s člověkem
Robot YuMi od společnosti ABB předznamenává novou éru robo-
tických spolupracovníků, kteří dokáží spolupracovat s  člověkem 
na stejných úkolech při zachování maximální bezpečnosti. Zámě-
rem konstrukčního řešení robota YuMi bylo sice uspokojit poža-
davky na pružnou a rychlou výrobu v odvětví spotřební elektroniky, 
ale lze jej velmi dobře využít při jakékoli montáži malých součástek. 
Díky bezpečné konstrukci dokáže YuMi velmi úzce spolupracovat 
s člověkem. Má lidské rozměry a lidské pohyby. Jestliže YuMi za-
znamená neočekávanou kolizi například s lidským spolupracovní-
kem, dokáže svůj pohyb zastavit v řádu milisekund. 

Tváření za studena
Švýcarský systém HAELOK vytváří sto-
procentní spoje potrubí typu kov-kov 
s využitím unikátní konstrukce kuželové-
ho spoje. Tento systém spojování potrubí 
zajišťuje bez jakéhokoliv přídavného těs-
nění vysoce hermetické spojení trubek. 
Pomocí hydraulického montážního ná-
stroje lze v několika jednoduchých kro-
cích vytvořit z  prvků systému HAELOK 
nejpevnější mechanický trubkový spoj 
na  světě, a  to tvářením za  studena. Je 
stejně pevný jako svařovaný spoj – je to 
jeho mechanická alternativa. Průměrný 
čas montáže v konstantní kvalitě je krat-
ší než jedna minuta, a  montáž zvládne 
po  zaškolení každý trochu zručný pra-
covník. Tento systém ukáže na veletrhu 
MSV firma BIBUS s.r.o.

Unikátní balící papír
Branopac | Antalis představuje novinky v balení 
křehkého zboží a balící provozy s vysokou výrob-
ní kapacitou. GEAMI WapPak HV nabízí inovativní 
řešení, kde obal výrobek perfektně chrání a fixuje 
bez použití vázacího materiálu a zároveň plní funkci 
dárkového balení. PRO PAK´R ocení uživatelé s vy-
sokou spotřebou obalového výplňového materiálu.

Zajímavosti vystavovatelů
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Nejmenší termokamera na světě s VGa rozlišením
Termokamera optris® PI 640 nahrává radiometrická videa a snímky s optickým rozlišením 640 × 480 pixelů. 
S tělem o rozměrech 45 × 56 × 90 mm a váhou pouhých 320 g (včetně objektivu), patří optris PI 640 mezi nej-
kompaktnější termokamery na trhu. V porovnání s ostatními kamerami podobných rozměrů je PI 640 jediná, 
která nabízí nahrávání radiometrického videa o rychlosti 32 Hz s VGA rozlišením 640 x 480 pixelů a termální 
citlivostí 75 mK. Kamera bude k vidění na stánku firmy Hotset ČR s.r.o.

Čištění pomocí suchého ledu
Iceblaster  IB 7/40 firmy Kärcher spol. s r.o. je určen pro čiš-
tění pomocí suchého ledu, tedy CO2 v pevné formě. Nízká 
spotřeba stlačeného umožňuje jeho napojení i na běžné sítě. 
Bezproblémovou manipulaci stroje o váze pouze 70 kg umož-
ňují dvě velká kola. IB 7/40 důsledně a efektivně odstraňuje 
oleje, tuky, lepidla, pojiva, silikony atd. z  různých povrchů. 
Jeho působení je minimálně abrasivní a proto ho lze použít 
i pro velmi choulostivé povrchy. Náraz pelet o teplotě –79 °C 
na nečistoty způsobí díky rozdílnosti teplot a kinetické ener-
gii jejich roztržení. 

Zařízení na odlehčení výbuchu
FLEX garantuje odlehčení výbuchu v uzavřených nebo vnitřních 
prostorách bez šíření plamene, tlaku a teploty do blízkého okolí. 
Proto mohou být zařízení a technologie umístěné v prostorách 
s nesnadným přístupem chráněny bezplamenným odlehčením 
výbuchu bez zvýšených nákladů na stavební úpravy, které jsou 
obvykle spojeny s montáží klasického odlehčení. Zařízení bude 
prezentovat firma RSBP spol. s r.o.
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Transfer technologií a inovací, pavilon A1
Prezentace vědecko-výzkumných ak-
tivit vysokých škol a  technologických 
agentur výrobním podnikům s meziná-
rodní účastí • předvedení výzkumných 
projektů v  praxi • nabídka kapacit vě-
deckovýzkumné činnosti průmyslovým 
podnikům.
Zúčastněné subjekty: České vysoké 
učení technické v  Praze, Západočes-
ká univerzita v Plzni, Technická univer-
zita v  Liberci, Vysoké učení technické 
v Brně, Vysoká škola báňská – Technic-
ká univerzita Ostrava. 

14.–15. září, pavilon A2
Úspěšný koncept, který propojuje vele-
trh s individuálními obchodními kontak-
ty. Mezinárodní účastníci, zkušení orga-
nizátoři akce, ideální umístění v  rámci 
veletrhu a předem naplánovaná jedná-
ní – to bude letošní Kontakt-Kontrakt. 
Pokud máte zájem nalézt kvalifikované 
dodavatele a kooperační partnery z ce-
lého světa a navázat kontakty s novými 
potenciálními zákazníky, pak je Kontakt-
-Kontrakt akce přímo pro Vás. Více na 
www.kk2015.converve.com

JOB Fair, 17. září, pavilon A2
Příležitost pro studenty a  absolventy 
technických škol informovat se o  pra-
covních příležitostech, které nabízejí 
významné firmy ve strojírenství, elektro-
technice, energetice, automobilovém 
průmyslu a dalších příbuzných oborech. 
Více informací o letošním JobFairu najdete  
na www.jobfairmsv.cz

Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích 
strojů, pavilon A1

Organizátor: SST – Svaz strojírenské 
technologie
Soutěž je určena žákům středních tech-
nických škol a učilišť. Soutěžící si mohou 
vybrat ze tří řídicích systémů (HEIDEN-
HAIN, SIEMENS, FANUC) a  technologii 
frézování. Špičková vertikální obráběcí 
centra poskytnou HEIDENHAIN a  FA-
NUC. 

PACKAGING LIVE, pavilon Z  
V rámci  MSV se v pavilonu Z opět rozje-
de linka, která Vám ukáže reálný provoz 
v přímém přenosu. Unikátní ucelená linka 
se bude rozkládat na zhruba 500 m2, ne-
budou chybět přednášky na aktuální té-
mata. Partnery projektu jsou společnos-
ti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. 
s  r.o., ARCRobotics s.r.o., Gaben spol. 
s r.o., Ekobal spol. s r.o., Technology s.r.o. 

a Fuchs Oil. Generálním partnerem je společnost Asseco Solutions, a.s.
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3D TIsK se vrací na Mezinárodní strojírenský veletrh
V rámci tématické expozice Průmysl 4.0 – Digitální továrna se znovu připravuje osvědčená výstava 3D 
Printing technologie. Součástí doprovodného programu bude v úterý 15. 9. i celodenní seminář 3D TISK – 
TRENDY, ZKUŠENOSTI A OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST. V sálu E2 pavilonu E bude vystupovat Ing. Jan  Homola, 
vydavatel webu 3D-tisk.cz, který naší redakci poskytl upřímný rozhovor o současném stavu 3D tisku.

PO EUFORII PŘICHÁZÍ VYSTŘÍZLIVĚNÍ

Euforie z 3D tisku, kterou v posledních 
letech přiživovaly populistické články 
v  médiích, postupně utichá. Zájem 
o tuto technologii se přesouvá do od-
borných sfér, které už podle Jana Ho-
moly nejsou pro širokou veřejnost tak 
sexy. „Je potřeba si uvědomit důvod, 
proč 3D tisk vůbec vznikl. Jeho zá-
kladním smyslem byla rychlá výroba 
prototypů a platí to i nadále.“

Ačkoliv lze pomocí 3D tiskáren vytvo-
řit řadu úchvatných výrobků i  umě-
leckých skulptur, cílem této tech-
nologie bylo usnadnit proces mezi 
vývojem a  sériovou výrobou. „Když 
něco vyvíjíte, je zapotřebí udělat ně-
kolik prototypů. V případě plastových 
dílů navíc potřebujete vyrobit nejprve 
formu – a ta stojí velké peníze. Když 
pak zjistíte, že díl nevyhovuje, musíte 
vyrobit další formu, drahý proces se 
opakuje. Pokud ale máte 3D tiskárnu, 
výrobu formy obejdete a  tisknete si 
prototypové díly, dokud nenavrhnete 
ten správný kus. V  tom spočívá nej-
větší výhoda 3D tisku, který je v této 

souvislosti označován jako rapid pro-
totyping,“ vysvětlil Jan Homola.

Technologie 3D tisku je známá již čtvrt 
století, ale širokého uplatnění se do-
čkala až v posledních letech. Nahrá-
lo tomu skončení patentové ochrany 
jedné z  klíčových technologií, které 
vedlo k  výraznému zpřístupnění 3D 
tiskáren.

Jaké jsou aktuální trendy v 3D tisku?
Aktuálním trendem je to, že dění ko-
lem 3D tiskáren začíná střízlivět. Před 
dvěma lety bylo kolem nich obrovské 
pozdvižení, většinou neopodstatně-
né, založené na přehnaných očeká-
váních. Ve skutečnosti jde o  velmi 
pozoruhodnou techniku, ale to, co 
na ní fascinuje profesionály, veřejnost 
a běžná média nezajímá.

Takže nastalo kruté vystřízlivění…
O  3D tisku se podobně jako kdysi 
o internetu hovoří jako o nafouknuté 
bublině a je pravda, že jakási bublina 
tu je. Nutno ale podotknout, že mlu-
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vím o bublině nadšení a bublině mediální, technologie 3D tisk jsou 
pořád velmi perspektivní. Ten rozkol spočívá v tom, že prostě nyní 
ti méně zainteresovaní lidé docházejí ke zjištění, že je to „jen“ se-
riózní výrobní metoda – takovou je třeba i pětiosé obrábění, a to si 
srovnatelnou mediální pozornost nikdy nevydobylo. 

a co proklamované domácí 3D tiskárny?
Nejeden člověk se na mě zlobí za to, že už několik let označuji do-
mácí 3D tisk za utopii. Tím neříkám, že se 3D tiskárny neprosadí 
v domácnostech, například jako pomůcka nadšených kutilů, ale ur-
čitě se nestanou standardním doplňkem domácího osobního počí-
tače. Domácím uživatelům zde zcela zásadně chybí znalost ovlá-
dání 3D programů a to se jen tak nezmění. Každopádně si myslím, 
že se v nadcházejících letech dočkáme více 3D tiskáren v kopírova-
cích centrech a tím se 3D tisk stane používaným i mezi naprostými 
laiky, byť zprostředkovaně.

V  čem můžeme podle Vás hledat základní chybu v  nadšení 
z 3D tisku?
Jde o to, že ta fascinace se opírá o výsledky, ale vůbec neuvažuje 
o  procesech, kterými je těch výsledků dosahováno. Jak už jsem 
řekl, abyste mohli přímo používat 3D tiskárnu, musíte umět vytvá-
řet a zpracovávat 3D data. Ta můžete sami virtuálně vymodelovat, 
zkonstruovat nebo třeba získat 3D skenerem. Snadno se to přirov-
ná k tomu, že se lidé naučili využívat kancelářské tiskárny až poté, 
co si osvojili práci v textovém editoru. Stejně jako si nemůžete vy-
tisknout dokument, pokud ho nedokážete napsat třeba ve Wordu, 
nemůžete si vytisknout svůj výrobek, pokud ho nezvládnete nejprve 
vytvořit třeba v SolidWorksu.
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Srpnové akce ve znamení vědy a sportu!

Prestižní vědecká 
konference Interna-
tional Conference 
on the strength of 

Materials proběhla začátkem měsíce srpna 
v našich kongresových sálech.
Bylo nám velkou ctí, že právě brněnské výstavi-
ště zvítězilo ve velké konkurenci měst ucházejí-
cích se o pořádání této akce. A tak po čínském 
Xianu, německých Drážďanech a indickém 
Bengalúru bylo dalším místem setkávání špič-
kových vědců právě BVV.
Úspěšná mezinárodní konference proběhla ve 
dnech 9.–14. srpna 2015 v sálech kongreso-
vého pavilonu E.  
Víc informací o akci zde.  www.icsma17.org

Běh je fenoménem posledních 
let. S nadsázkou se dá říct: Kdo 
má nohy, tak běhá. Pro řadu lidí 
se stal běh drogou. Nepotřebu-
jete drahé vybavení, partu ka-
marádů, stačí jen obout tenisky 

a vyrazit. Snad i právě proto je běh tak oblíbený. 
Důkazem jsou dvě srpnové akce určené pro mi-
lovníky tohoto sportu.
Česká pojišťovna MIZUNO  RUN TOUR je 
akce určená pro každého a jejím cílem je jed-
noduše zvednout Česko ze sedaček. Letos se 
koná již třetí ročník tohoto seriálů. Od dubna do 
října se zastaví v 8 českých městech. 
Jedinečný zážitek čeká na běžce brněnského 
závodu, jelikož trať je vyměřena přímo v areá-
lu brněnského výstaviště. Vypsány jsou tratě na 
5 a 10 km, pro děti je připravena distance 1000 
nebo 500 m.
Celá akce má nejen sportovní, ale také charita-
tivní rozměr.  Z každého startovného jde částka 
50 Kč na charitativní účely.
Česká pojišťovna Mizuno Run Tour: 22. 8. 2015; 
více info na: www.run-tour.cz

O týden později bude areál vý-
staviště patřit také běžcům, ale 
jako bonus bude hrát všemi bar-
vami duhy. 
RaINbOW RUN je pětikilometro-

vý běh plný zábavy a radosti. Ve čtyřech duho-
vých stanovištích dostanete pořádnou duhovou 
sprchu od vyškolených duhových vrhačů. 
Cílem akce není se jen pobavit a „obléknout“ 
se do barev duhy, ale také pomoci.  Společnost 
Veletrhy Brno je jedním s partnerů akce. Záro-
veň pomáhají i všichni běžci. Každý zúčastněný 
přispěje zaplacením startovného na konto dět-
ské hematoonkologie FN Brno. 
RaINbOW RUN: 28. 8. 2015; 
více info na: www.rainbowrun.cz
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Zábavní vědecký park  
už navštívilo více než 100 000 lidí
Na začátku června prošel turniketem zábavního vědeckého 
parku VIDA! stotisící návštěvník. Přesně půl roku od slav-
nostního otevření v bývalém pavilonu D brněnského výsta-
viště. Návštěvnost netrpí ani přes prázdninové období a po 
půl roce je vědecký park stále plný dětí. „Uvítali bychom ješ-
tě více dospělých návštěvníků,“ přiznává marketingová a PR 
manažerka Hana Laudátová, která obratem dodala, že pro 
tuto cílovou skupinu připravují speciální otevírací dobu.

V současnosti je otevřeno sedm dní v týdnu, od deseti hodin 
dopoledne do pozdního odpoledne a celková návštěvnost 
pořád stoupá. „Už před otevřením jsme měli cíl dosáhnout 
220 000 návštěvníků za rok, což se nám téměř určitě podaří. 
Velmi silný byl červen, neboť jsme byli oblíbenou destinací 
velké řady školních výletů,“ uvádí Laudátová.

Na ploše 4600 m2 se rozkládá více než 150 interaktivních ex-
ponátů, rozdělených do čtyř tematických celků. Za hlavním 
vstupem se začíná tématem Planeta, pokračuje se Civilizací, 
dále Člověkem a v nejzazší části budovy najdou návštěvníci 
expozice věnované Mikrosvětu. Samostatnou část tvoří Dět-
ské science centrum pro děti od dvou do čtyř let.

„Náš největší a nejdražší exponát je kolo na laně, protože 
konstrukce věží musela být zabetonována do základů. Ex-
ponát je velmi oblíbený, a protože není samoobslužný, zpro-
voznění se vyhlašuje rozhlasem a pravidelně je o něj velký 
zájem,“ odpovídá Laudátová na dotaz, který exponát patří 
k velmi oblíbeným. 
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Jízda na kole po laně v šestimetrové výšce je rozhodně nevšedním 
zážitkem. Bázlivější jedinci (ačkoliv není důvod mít z jízdy na laně 
jakékoliv obavy) dávají přednost třeba moderování počasí. 

„Já jsem minimalistka, takže mám ráda Pythagorovu větu nebo 
hyperbolu. Perfektní jsou i zmrazené stíny,“ přiznává se Laudátová 
k preferovaným expozicím na svém vysněném pracovišti a podo-
týká, že na první pohled nejatraktivnější exponáty nemusejí být 
zákonitě nejlepší. 

„Když přijdete poprvé, jdete do obřího srdce, k simulátoru torná-
da a podobně. Některé nenápadné exponáty vás však nadchnou 
až při druhé návštěvě a překvapí vás svou hravostí,“ uvádí jeden 
z důvodů, proč park VIDA! navštěvovat opakovaně. Tím druhým 
důvodem jsou aktuální výstavy v galerijním prostoru centra, které 
se obměňují přibližně jednou za půl roku. V současné době je tu 
k vidění výstava připravená ve spolupráci s Akademií věd, která 
slavila 125. výročí od svého založení,“ říká Laudátová.

Skladba exponátů nemá své pevné místo a pokud svou další ná-
vštěvu naplánujete na příští rok, možná vás překvapí pár novinek. 
Na závěr roku se totiž chystá obměna vybraných exponátů. Ně-
které z nich se zkrátka nesetkaly s očekávaným zájmem lidí a jiné 
trpěly vysokou poruchovostí.

Poruchovost byla v prvních měsících po otevření trnem v oku všech 
zaměstnanců i návštěvníků. „Než se všechno osahalo a vyzkouše-
lo, hodně exponátů se pokazilo. Teď je expozice v dobré kondi-
ci. Nefunkčnost exponátů nikdy nepřesáhla víc než deset procent 
a teď se blíží pěti procentům. Některé exponáty máme ještě v zá-
ruce, ale pokud je dodavatel ze zahraničí, nefunguje nám třeba 
týden,“ objasňuje Laudátová.
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Problematická je i údržba. VIDA! má otevřeno sedm dní v týdnu 
a veškerá údržba musí probíhat po zavírací době. „Například 
několikametrové vodní koryto se opakovaně zanáší vodním ka-
menem a jednou týdně ho vypouštíme a čistíme houbičkou na 
nádobí,“ přibližuje strasti s vodním dílem.

Se zahájením školního roku bude pondělní otevírací doba zkrá-
cena. Odpoledne se do centra již nedostanete. Návštěvníci se 
však mohou těšit na řadu pozitivnějších novinek. „Od září bu-
deme každou neděli pořádat doprovodný program. Například 
rukodělné dílny, ukázky v expozicích a podobně. Jde nám o to, 
aby si lidé zvykli, že v neděli je nabídka bohatší a vybízelo je to 
k opakované návštěvě,“ upřesňuje Laudátová. 

Jestliže je někdo přesvědčen, že je zábavní vědecký park VIDA! 
určen jen pro děti, je čas změnit názor. V prostoru bývalého pa-
vilonu se na několik hodin zabaví i dospělí návštěvníci. Koho by 
snad odrazovala přítomnost dětí, pobíhajících od jedné expo-
zice ke druhé, měl by se od podzimu dočkat mnohem klidnější 
atmosféry. „Uvažujeme o večerních čtvrtcích pro dospělé, kteří 
by si bez ostychu mohli expozice vyzkoušet a osahat,“ plánuje 
Laudátová, které v návštěvnosti chybí větší podíl dospělých lidí 
bez doprovodu dětí.

Zábavní vědecký park VIDA! úzce spolupracuje s Veletrhy Brno. 
„Pokud máme stejnou cílovou skupinu, navážeme partnerství. 
Například vstupenka na veletrh PRODÍTĚ k nám platila ve for-
mě dvacetiprocentní slevy. Na veletrzích míváme i vlastní před-
stavení. V současnosti domlouváme větší spolupráci na Mezi-
národní strojírenský veletrh,“ dodává na závěr Laudátová.
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Více informací o službě najdete zde >>

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >> 

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě

panel 90x196cm_cz_cz  6/4/14  8:42 PM  Stránka 1

ŠKODA AUTO opět v areálu BVV >>

MMK ŠKODA BRNO STAINLESS BRNO

MadeInSteel MilanoKARDIO BRNO

HUAwEI CLOUD CONgRESS EUROpE VOD–KA pRAHA

ŠKODa aUTO opět v areálu bVV

Pravidelné setkání manažerů ŠKODA AUTO a.s. z celého světa – ŠKODA MMK - se 
již tradičně uskutečnilo na počátku června na výstavišti BVV v Brně. Setkání man-
agementu probíhá vždy v pavilonu P, který svými parametry umožnil řešení výstavní, 
konferenční i interaktivní i cateringové části v prostoru jedné výstavní haly. Při reali-
zaci interiéru jsou v maximální míře využívány možnosti zavěšování v hale, dělicích 
nafukovacích stěn a možností řízeného vstupu do prostoru haly. Akcent u expoziční 
části je kladen zejména na velkoformátové tisky s vysokou kvalitou výroby.



KALENdÁŘ VELETRHů A VýSTAV 2015/2016

2015 srpen–prosinec

22.–24. 8. STYL

22.–24. 8. KABO

 14.–18. 9. MSV 2015

14.–18. 9. Transport a Logistika

14.–18. 9. EnViTEch

18.–24. 10.
Kongres Medical Summit 
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEc

21.–24. 10. MEDicAL FAiR Brno

21.–24. 10. REhAPROTEX

31. 10. MotorTechna Brno

3.–6. 11. GAUDEAMUS

6.–8. 11. SPORT Life

5.–8. 11. caravaning Brno

6.–8. 11.
ThEATRE TEch & EVEnT 
PRODUcTiOn

6.–8. 11. in-JOY

6.–8. 11. Dance Life Expo

14.–15. 11. MinERÁLY BRnO

20.–21. 11.
Veletrh středních škol 
a dalšího vzdělávání

4.–13. 12. Vánoční trhy

2016 leden–září

9.–10.1. národní výstava psů

14.–17.1. GO

14.–17.1. REGiOnTOUR

6.–7. 2.  DUO cAciB 

17.–20. 2. SALiMA

17.–20. 2.  MBK

17.–20. 2.  inTEcO

17.–19. 2.  EmbaxPrint

20.–22. 2. STYL

20.–22. 2. KABO

3.–6. 3. MOTOSALOn 2016

3.–6. 3. PRODÍTĚ

3.–6. 3. RYBAŘEnÍ

15.–18. 3. AMPER

18.–20. 3. OPTA 

3.–7. 4. TEchAGRO 

3.–7. 4. Silva Regina

3.–7. 4. AniMAL VETEX

3.–7. 4. BiOMASA

duben interMountain

16. 4. MotorTechna Brno

20.–23. 4. Stavební veletrhy Brno

20.–23. 4. DSB

20.–23. 4. MOBiTEX

29. 4.–1. 5. Animefest

12.–16. 5. AUTOSALOn Brno

15.–18. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

21.–22. 5. MinERÁLY BRnO

21.–22. 5. GRAnD PRiX VinEX

25. 5. SDFi

26.–28. 5. inDent 

18.–19. 6. inTERcAniS

6.–10. 7. KchK 2016

20.–22. 8. STYL

20.–22. 8. KABO

3.–4. 9. 
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–10. 9. Zelený svět 2016

Celoročně EDEn 3000

Změna termínů vyhrazena

www.bvv.cz/kalendar
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Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele 
veletrhů a výstav BVV
www.bvv.cz

Ročník: VI
Číslo: 4/2015
Periodicita: 6 vydání ročně
Forma: elektronický magazín
MK ČR E 19442

Pro a.s. Veletrhy Brno vydává: 
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno 
www.expodata.cz

Adresa redakce: 
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno 

Šéfredaktor:
Aleš Sirný
Tel.: +420 725 444 049
E-mail: sirny@expodata.cz

Manažer inzerce:
Robert Hrubeš
Tel.: +420 724 164 264
E-mail: hrubes@expodata.cz

Redakční rada:
David Pokorný, Jiří Erlebach, 
Markéta Kamenická, 
Jana Tyrichová, Jan Táborský

Odpovědný grafik:
Oldřich Horák
Tel.: +420 541 159 374
E-mail: horak@expodata.cz

Zpracování elektronického časopisu:
ZEEN, spol. s r.o.
Sokolská 15, 120 00, Praha 2
www.zeen.cz

Copyright:
EXPO DATA spol. s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.

Obsah elektronického časopisu fairherald 
je chráněn autorským zákonem. Kopírování 
a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 
bez písemného souhlasu vydavatele je 
nezákonné. Redakce neodpovídá za  ob-
sah placené inzerce a za obsah textů ex-
terních redaktorů.

www.fairherald.cz


