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Od  26. do  29. dubna se na  brněnském výstavišti konaly Stavební 
 veletrhy Brno, veletrh nábytku a  interiérového designu MOBITEX 
a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. I v letošním roce se souběž-
ně konal veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK – velkoobchod. Inspi-
raci z  hotových dřevěných montovaných domů nalezli návštěvníci 
v  Národním stavebním centru. Letošní novinkou byl veletrh chytrých 
řešení pro města a obce URBIS.

Pilotní ročník veletrhu URBIS potvrdil, že se jedná o široké a zajíma-
vé téma s  velkým inovačním potenciálem. Návštěvníci veletrhu UR-
BIS měli možnost seznámit se s chytrými řešeními pro města a obce, 
která zkvalitní život běžných obyvatel a zároveň vedou k optimalizaci 
využití zdrojů ve městech. Chytré detektory, které poskytují data o do-
pravě nebo obsazenosti parkoviště, mobilní rozhlas pro hromadnou 
komunikaci s občany přes mobil nebo chytré pouliční osvětlení, které 
měří exhalace nebo má integrovanou nabíječku elektromobilů či wi-
-fi. To jsou jen některé z exponátů, které se představily na veletrhu 
URBIS. Nechyběly ani technologické možnosti pro chytrá města, ať už 
se jednalo o využívání alternativních zdrojů energie v dopravě nebo 
veřejném osvětlení. Na venkovních plochách byla k vidění komunální 
technika a městský mobiliář.

Návštěvníci Stavebních veletrhů Brno získali jak přehled o  nových 
technologiích, stavebních materiálech a aktuálních trendech ve vyba-
vení interiéru, tak i možnost zdarma zkonzultovat své plány s renomo-
vanými nezávislými odborníky. Pod odborným vedením mohli projít 
jednotlivými kroky stavby, až po vkusné vybavení interiéru kvalitním, 
zdravotně nezávadným nábytkem. 

Letošní novinkou bylo poradenství zaměřené na problematiku inteli-
gentní a bezpečné domácnosti, kterému se věnovala expozice v pa-
vilonu F. Ta představila bydlení budoucnosti, kde je tabletem nebo 
mobilním telefonem možné ovládat nejenom osvětlení, domácí spo-
třebiče, audiovizuální techniku, ale i tepelné čerpadlo nebo solární pa-
nely. Nechyběl ani elektromobil integrovaný do energetiky domu pro 
případ vyrovnání nedostatku elektrické energie.

STATISTICKÁ DATA*

Počet firem 827 z 20 zemí světa

Čistá výstavní plocha 19 630 m2

Počet návštěvníků 44 059 z 15 zemí světa

*  Společná statistická data Stavebních veletrhů Brno a veletrhů 
URBIS, DSB – Dřevo a stavby Brno, MOBITEX, SC EDEN 3000 
a veletrhu Ptáček.

NOVINKY VE STAVEBNICTVÍ  
I NABÍDKA ŘEŠENÍ PRO CHYTRÁ MĚST



Na  Stavebních veletrzích Brno 
představil  ministr životního pro-
středí Richard Brabec spolu 
s  ředitelem Státního fondu život-
ního prostředí ČR Petrem Valdma-
nem detailní podmínky zcela no-
vého dotačního programu, který 
je zaměřený především  na  hos-
podaření s dešťovou vodou v do-
mácnostech Dešťovka. Byly zde 
zveřejněny  kompletní podmínky 
programu, datum spuštění příjmu 
žádostí, webové stránky progra-
mu  a  další doplňující informace 
k tomu, co je potřeba udělat před 
podáním žádosti. 

Zahajovací konference byla zá-
roveň Inženýrským dnem ČKAIT 
a ČSSI se věnovala návratu života 
do historických center měst.

Nechyběla ani problematiky ús-
por energií nebo dotačních titu-
lů. Státní fond životního prostředí 
a Ministerstvo životního prostředí 
zde představili program Nová ze-
lená úsporám a aktuální možnosti 
podpory z Operačního programu 
Životní prostředí. 

Stranou pozornosti nezůstala ani 
zahrada a  zahradní architektura. 
Na  více než 1500 metrech čtve-
rečních byly k vidění různé druhy 
zahrad v kombinaci s dřevěnými 
a  dalšími doplňky. Součástí bylo 
také poradenské centrum pro ob-
last zakládání a péče o zahrady.

Letošní novinkou bylo představe-
ní inteligentní a bezpečné domác-
nosti v  praxi. Projekt představil 
audiovizuální techniku, špičko-
vé domácí spotřebiče a  stylový 
nábytek jako součást moderní-
ho, pohodlného a  bezpečného 
domu s  možností ovládání jed-
notlivých atributů prezentovaný-
mi řídícími systémy. To vše bylo 
nejenom k vidění, ale především 
k vyzkoušení v reálných podmín-
kách na  expozici v  pavilonu F.  
 
Nechyběl ani elektromobil elek-
tromobil integrovaný do energe-
tiky domu jako kompenzátor vý-
kyvů spotřeby, nabíjený solárními 
panely spolu s hlavními bateriemi 
domu.

Doprovodný program veletrhu 
MOBITEX se věnoval představe-
ní novinek a  aktuálních trendů 
ve  výrobě nábytku. V  první den 
veletrhu se konal odborný semi-
nář Klastru českých nábytkářů, 
který se věnoval problematice 
nábytku z  pohledu designu, no-
rem, propagace a  podpoře čes-
kých výrobců nábytku.

Další neméně zajímavé přednáš-
ky se věnovaly více než aktuální 
problematice dětského nábytku, 
z  dalších témat můžeme zmínit 
problematiku samozhášivých de-
koračních a  potahových textilií 
pro bezpečný a zvukově příjem-
ný interiér. S velkým ohlasem se 
již tradičně setkává problematika 
výběru kvalitního, zdravotně ne-
závadného nábytku.

Ani v  letošním roce nechyběl oblí-
bený projekt Technologie&Design, 
který představuje špičkovou audio-
vizuální techniku, jako součást mo-
derního interiéru. V   letošním roce 
byl představen nástupce legendár-
ní řady Diamond od B&W 800 D3.

Doprovodný program veletrhu 
DSB – Dřevo a stavby Brno před-
stavil dřevostavby jako energetic-
ky efektivní a  ekologicky šetrné 
domy. Součástí nabídky bylo také 
bezplatné odborné poradenské 
centrum zaměřené na  všech-
ny aspekty dřevostavby a  péče 
o dřevo.

CO ZAZNĚLO V DOPROVODNÉM PROGRAMU?



V kategorii inovativní materiál, 
technologie a služby byl oce-
něn exponát Up Lift5 od vysta-
vovatele Lockhard Sp, který dle 
komise má velmi nízkou hmot-
nost, pracovní výška 5 m, vnější 
rozměry zařízení 68x110x190 cm, 
úsporný pohon.

V kategorii inovativní materiál, 
technologie a služby byl komi-
sí oceněn také exponát ZAPA 
DROP vystavovatele ZAPA 
beton, a.s., který dle komise vy-
kazuje vysokou drenážní schop-
nost, je použitelný v zahradní 
architektuře, stavbě komunikací, 
chodníků a parkovacích ploch.

V kategorii Energeticky úspor-
né stavění byla oceněna Inte-
ligentní elektroinstalace ABB-
-free@home® vystavovatele ABB 
s.r.o., divize Elektrotechnické 
výrobky, který dle komise nabízí 
rozmanité možnosti v ovládání 
inteligentní domovní elektroin-
stalace. Systém nabízí mnoho 
funkcí, které je možné v průběhu 
používání libovolně měnit. 

Ve volné kategorii zvítězil 
program Lumion vystavovatele 
Lumiartsoft, s.r.o., který dle 
komise umožňuje rendrování – 
tvorbu reálného obrazu na zákla-
dě počítačového modelu.
Ovládání programu bylo zjedno-
dušeno do nejvyšší možné míry.

ZLATÉ MEDAILE STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO
V rámci slavnostního zahájení byla předána ocenění odborné komise Zlaté medaile Stavebních veletrhů Brno 
a Grand Prix MOBITEX.



Kategorie  
progresivní design

Kategorie  
progresivní materiál

1. místo získala balanční 
klekačka ROKKO, vystavovatele 
MAYER CZ, spol. s.r.o., která 
byla oceněna za novátorský 
koncept dynamického sezení 
s balančním efektem.

1. místo získala Ložnice BETINA 
vystavovatele JELÍNEK - 
výroba nábytku s.r.o. - vítězný 
exponát byl oceněn za vývoj 
inovativního celodřevěného 
demontovatelného spoje.

2. místo získala pohovka 
MARANELLO, vystavovatele 
EXIT 112 s.r.o., která zaujala 
komisi netradičním řešením 
pohovky s polohovacím 
mechanismem se senzorickým 
dotykovým ovládáním.

2. místo získala Inteligentní 
a bezpečná domácnost 
vystavovatele JASYKO s.r.o., kdy 
komise ocenila u tohoto exponátu 
koncepci řešení inteligentní 
domácnosti s důrazem na 
hledisko bezpečnosti a úspory.

3. místo získal Jídelní stůl 
QUATTRO, vystavovatele 
JV Pohoda, s.r.o. Komise 
ocenila design jídelního stolu 
s originálním řešením podnože.

3. místo získala potahová 
tkanina SERTA, vystavovatele 
BS-textil, s.r.o., tento exponát 
byl oceněn za inovativní 
konstrukci potahové textilie se 
zvýšenou odolností.

GRAND PRIX MOBITEX SEKCE VYSTAVOVATEL 
Tradiční soutěž Grand Prix MOBITEX se koná ve dvou samostatných sekcích – progresivní design a progresivní 
technologie.



Zlatá medaile URBIS

Start-Up

V soutěži uspěl Dopravní podnik města Brna 
s elektronickým odbavením cestujících 
prostřednictvím platebních karet, které zavedl 
na začátku letošního roku. Systém brzy čeká 
rozšíření o další funkce, lidé jeho prostřednictvím 
zaplatí například za svoz odpadu a sloužit začne 
i turistům. Platbou jízdného v hromadné dopravě 
to začalo, během pár let by ale Brňané mohli 
prostřednictvím platební karty řešit s městem 
jakoukoliv záležitost. Systém elektronického 
odbavení cestujících i proto zaujal odbornou 

porotu veletrhu URBIS, která rozhodovala 
o udělení historicky první Zlaté medaile zaměřené 
na téma chytrých řešení pro města a obce. 
„Po SMS jízdenkách je EOC dalším krokem, jak se 
přiblížit cestujícím a navíc jít s dobou. Jsme velmi 
hrdí, že jsme byli oceněni. Je to pro nás výzva 
i závazek do budoucna. Velkým oceněním je pro 
nás ale i to, že si elektronické jízdné zakoupilo 
již přes 29 tisíc cestujících,“ uvedl při vyhlášení 
výsledků Zlaté medaile URBIS generální ředitel 
DPMB Miloš Havránek.

Odborná komise vybrala z přihlášených exponátů 
také vítěze kategorie start-up, kterým se stal 
Urbitech. Ten do soutěže Zlatá medaile veletrhu 
URBIS přihlásil hned dvě své inovativní řešení 
– služby Čištěníulic.cz a Hlášenírozhlasu.cz, 
s nímž před porotou uspěl. Hlášenírozhlasu.cz 
je inovativní a efektivní nástroj pro komunikaci 
s občany. „Tato služba navazuje na klasické 
rozhlasy v obcích a vytváří další dimenzi, která 
s využitím moderních technologií tyto staré 
rozhlasy doplňuje či úplně nahrazuje a to s velkou 

úsporou nákladů. Služba také reaguje na aktuální 
trendy a potřeby obyvatelstva, jejím hlavním cílem 
je ušetřit práci a čas úředníků a maximalizovat 
efektivitu informovanosti v municipalitách,“ řekl 
Petr Tomášů z firmy Urbitech. Jak tato služba 
funguje? Úředník města rozešle občanům 
k vyplnění jednoduchý formulář pomocí pěti 
komunikačních kanálů. Vše zabere maximálně dvě 
minuty. Za startem služby stojí ocenění zakladatelů 
od Akademie věd ČR při studiích na VUT 
a Masarykově univerzitě v Brně.

OCENĚNÍ NA VELETRHU URBIS 
získalo elektronické odbavení cestujících a hlášení rozhlasu Soutěž Zlatá medaile se konala i na Veletrhu chytrých řešení pro města 
a obce URBIS. Sedmičlenná hodnotící komise se shodla na udělení dvou ocenění.



Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT
I přes stále neuspokojivý trend vývoje českého stavebnictví, jsem rád, že byly Stavební veletrhy Brno 
místem, kde firmy představovaly své novinky, technická i technologická zlepšení. A to mě naplňuje 
optimismem do dalších let.

Vratislav Blaha, CSc., předseda Asociace dodavatelů montovaných domů:
Byli jsme potěšeni dobrou spoluprací s Veletrhy Brno, a.s. Veletrh se vydařil, přišlo na něj dost návštěv-
níků, čemuž posloužila i dobrá mediální podpora veletrhu. Cílem prezentace na tomto veletrhu bylo 
prezentovat dřevostavby našich členů. Letos jsme připravili i poradenství z této oblasti.

Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů:
Letošní veletrh MOBITEX byl opět lepší než byl ten loňský, bylo tu mnoho zajímavých výrobků. Největší 
radost mám, že tři členové našeho cechu získali ocenění za své výrobky. Pro cech čalouníků se veletrh 
MOBITEX jako vždy opravdu vydařil.

Lucia Haraslínová, Klastr českých nábytkářů:
Klastr českých nábytkářů prezentoval ve společné expozici kvalitní a zajímavý design výrobků svých 
členů. Právě proto nesmíme v Brně chybět. Realizace expozice KČN a aktivit KČN v rámci doprovod-
ního programu veletrhu MOBITEX byla spolufinancována z projektu OPPI- Spolupráce-Klastry.

Zdeněk Sleha, ALUKOV a.s.:
Veletrh v Brně se firmě vydařil, neboť naše marketingové oddělení dobře tuto prestižní akci podpořilo. 
To znamená příliv zákazníků do expozice, která letos byla zhotovena ve stylu zastřešení terasy CORSO 
Premium. Rádi jsme přijeli právě na Moravu, neboť naše firma sídlí v Čechách. Naše produkty je potřeba 
vidět a osahat si je a poté si dohodnout schůzku, která vede k realizaci. To se dařilo, pro nás je prioritou 
dostat se zákazníkům co nejblíže. Navíc jsme uspořádali také řadu cílených schůzek. Zdá se nám, že 
naši zákazníci na Moravě jsou rádi, že se prezentujeme právě na Stavebních veletrzích v Brně.

Stanislav Řežný, Atmos:
Návštěvnost na veletrhu byla slušná, zaměřili jsme se na koncové zákazníky. Pro firmu byl stavební 
veletrh úspěšný, předali jsme také své informace řadě zákazníků, což jsou především odborné tope-
nářské firmy. Zájemcům jsme poskytli veškeré informace při individuálním řešení vytápění příslušných 
prostor, ale i o tom, jak postupovat v případě kotlíkových dotací.

Jan Kratochvíl, DOMY D.N.E.S.:
Se Stavebními veletrhy Brno jsme ve finále vždy spokojeni, patříme k pravidelným vystavovatelům. Na 
veletrhu se ukázalo, že o dřevostavby roste zájem. Naše firma nabízí typové projekty, ale samozřejmě 
vyhovíme každému, kdo požaduje individuální výstavbu.

Vendula Chocholoušová, HK-Dřestav:
Na stavební veletrhy do Brna jezdíme rádi, protože vždy zde získáme nové zákazníky, čili ekonomicky 
je pro nás přínosem. Je vidět, že lidé opět začali stavět, i proto jsme se museli prezentovat na brněn-
ském veletrhu a se svou účastí jsme naprosto spokojeni. Poptávky po dřevostavbách jsou stále vyšší, 
denně jsme získali kolem padesáti kontaktů. Firma realizuje zhruba sto rodinných domů ročně, naše 
kapacity jsou už v současnosti vytíženy, další dodávky uskutečníme bohužel až příští rok.

Oldřich Grepl, krby MetAx:
Patříme k českým výrobcům krbových vložek jak teplovodních, tak i teplovzdušných. O návštěvnosti 
naší expozice se dá říci, že byla pro firmu pozitivní, i proto patříme k pravidelným vystavovatelům na 
Stavebních veletrzích Brno.

Roman Adámek, KRUŽÍK:
Stavební veletrhy Brno nám slouží ke schůzkám s našimi obchodními partnery a samozřejmě k nám 
chodí stálí zákazníci. Účelem účasti naší firmy je také zjistit jaké jsou nové trendy v naší branži ve světě 
a samozřejmě představit naše novinky. V tomto směru veletrh vždy splní svůj účel. Navíc mají zákazníci 
možnost si naše produkty prohlédnout a osahat, což bylo a bude vždy důležité.

Radek Dufek, LOMAX:
Naše expozice byla na tomto veletrhu prakticky stále zaplněna. Do Brna jsme přijeli, abychom zde 
prezentovali nové výrobky, naši značku. Letos poskytujeme služby zákazníkům už přesně čtvrt století. 
V Brně jsme uspořádali také řadu obchodních schůzek, za nás se veletrh vydařil.

Petr Dědek, Thermona spol. s r.o.:
Naše firma musí být na veletrhu v Brně vždy, neboť se nachází v tomto regionu, máme sídlo nedaleko. 
Na veletrh jezdíme s cílem získat zakázky od koncových zákazníků, což se nám daří. Úspěšně jsme zde 
prezentovali naše služby v oblasti vytápění se všemi náležitostmi a hlavně se všemi novinkami. Máme 
několik nových kotlů, které u zákazníků vzbudily velký zájem. Přišlo velké množství zájemců, a to z celé 
republiky. Jasně se tak potvrdilo, že Brno je přirozeným centrem pro lidi, kteří se zajímají o stavební 
činnost komplexně. Je příjemné, že na výstaviště můžeme také pozvat obchodní partnery, zázemí na 
výstavišti je perfektní.

Petra Trefilová, TONDACH Česká republika s.r.o.:
Do Brna jezdíme pravidelně, na tomto veletrhu firma nesmí chybět. Patříme k tradičním výrobcům tak 
zvaného zdravého keramického materiálu a ten právě zde prezentujeme zájemcům o střešní krytiny. V 
Brně jsme také pořádali řadu obchodních schůzek s pokrývači a obchodními partnery. Veletrh má pro 
firmu i společenský charakter.
 

Hrnčířová Zdeňka, VESPER FRAMES s.r.o.:
Návštěvnost byla dobrá, každý den jsme získali ve srovnání s loňským ročníkem daleko více kontaktů. 
Je vidět, že dřevostavby stále více táhnou, lidé o ně mají zájem. Lidé k nám přicházeli už s hotovými stu-
diemi domu a většinou už měli na objekt i zakoupený pozemek. Veletrh v Brně splnil očekávání firmy. 
Veletrh v Brně je pro naši firmu vždy přínosem. Staráme se o to, co budeme na veletrhu prezentovat už 
dlouhou dobu dopředu, a vždy jsme úspěšní. Jsme rádi, že nás navštěvují všechny generace.

ŘEKLI O STAVEBNÍCH VELETRZÍCH BRNO A VELETRHU DSB – DŘEVO A STAVBY BRNO



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VELETRHŮ

Reklamní partner: Hlavní mediální partner:

Mediální partneři veletrhů IBF, DSB a MOBITEX:

.cz


