
DOMÁCNOSTI S PODPOROU 
PROGRAMU DEŠŤOVKA

ZEMĚDĚLCI SE MUSÍ ADAPTOVAT

Dravci jako diplomatické dary
Vojenská technika míří na brněnské výstaviště

Voda není 
samozřejmost:

Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

3   2017

fairherald



Jarní období patří na brněn-

ském výstavišti k  nejhektičtěj-

ším v roce. Veletrh TECHAGRO 

střídá v  lichých letech Národní 

výstava hospodářských zvířat, 

koná se IDET, Stainless, kon-

gres stomatologů InDent a řada 

dalších hostujících akcí jako 

kongres Kardio, Animefest a le-

tos i  megakoncert legendární 

americké skupiny KISS. Všech-

ny tyto akce na sebe těsně na-

vazují nebo dokonce probíhají 

souběžně, což areál výstaviště zvládá, byť v některých dnech velmi obtížně. 

Národní výstava hospodářských zvířat dokázala, že má chybný název, jelikož její me-

zinárodní rozměr byl stále více patrný a  nutí nás k  zamyšlení na její přejmenování 

na Mezinárodní výstavu hospodářských zvířat (MVHZ). Hospodářská zvířata jsou 

významnou obchodní komoditou a  společně s  veletrhem zařízení pro chovatelství 

a „menším TECHAGREM“ se tento veletrh stává jednou z nejzajímavějších akcí pro 

farmáře, odborníky i veřejnost. NVHZ/ANIMAL-TECH/VETEX ukázaly, jak variabilní je 

brněnské výstaviště a že může nabídnout akce všeho druhu včetně ustájení 900 kusů 

hospodářských zvířat. 

Úspěšně opět proběhla komorní vysoce odborná výstava STAINLESS, která je uni-

kátním místem setkávání odborníků a obchodníků s nerezovou ocelí z celého světa. 

Tradičně nejvíce jsou zastoupeni vystavovatelé a odborníci z Německa, Itálie, Indie, 

Tchaj-wanu, Číny, Polska, Nizozemska, Švýcarska či Belgie. Obdobná akce se koná 

pouze v holandském Maastrichtu. 

Na přelomu května a června začínají bezpečnostních veletrhy IDET, ISET a PYROS, 

které představí bezpečnostní technologie pro armádu, policii a hasičský sbor. Veletrh je 

připravován ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou ČR a Asociací obranného 

a bezpečnostního průmyslu. Veletrh navštíví ministři obrany a delegace z Brazílie, Filipín, 

Francie, Kazachstánu, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Německa, Norska, Polska, 

Slovenska, Švédska a Turecka, delegace NATO a European Defense Agency (EDA). 

Jiří Kuliš,

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.

■ VŠECHNA VYDÁNÍ interaktivního magazínu
■ archiv PDF ke stažení
■ profil magazínu a TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ jednotlivých čísel
■ TERMÍNY vydání
■ podmínky INZERCE

Partnerskou zemí je Turecko, které je strategickým spojencem v rámci NATO s velmi 

rozsáhlým obranným průmyslem. Kromě česko-turecké konference na téma spolu-

práce v oblasti bezpečnostního průmyslu bude konána rovněž konference na stejné 

téma s Rakouskem. Zahájení veletrhu se zúčastní prezident České republiky. Pro ve-

řejnost je určen Den bezpečnosti naplánovaný na sobotu 3. června. Armáda, policie, 

hasiči i zdravotnická záchranná služba nachystali na celý den neuvěřitelně poutavý 

program plný ukázek zásahů a soutěží, který jistě zaujme každého. 

Výstava domácích mazlíčků PROPET se letos koná 24.–25. června. A právě sobota 

24. června bude logisticky zatěžkávací zkouškou. Souběžně bude probíhat zahájení 

Olympiády dětí a mládeže, na které míří tisíce mladých sportovců. Před majestátní pa-

vilon A zamíří návštěvníci na oblíbený Festival pod hradbami, který se z centra města 

přesouvá na výstaviště. Kromě hudebního programu v režii Českého rozhlasu bude 

jistě největším lákadlem program „dopravní nostalgie“. Na výstaviště budou zajíždět 

historické autobusy, historická parní tramvaj Caroline i historický parní vlak vypravený 

Českými drahami. 

Věřím, že v květnu a červnu si každý na výstavišti našel či ještě najde něco, co ho 

zajímá či pobaví.
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Během Stavebních veletrhů Brno byla předána 
ocenění v rámci vystavovatelských soutěží Zlatá 
medaile 2017 a Grand Prix Mobitex. Do soutěže 
Zlatá medaile se přihlásilo deset firem s dvanácti 
exponáty. Ocenění se pak dočkaly čtyři výrobky. 
V Grand Prix Mobitex si cenu převzali zástupci 
šesti firem a s velkým zájmem se setkala 
také studentská sekce.

Oceněné exponáty SVB

Up Lift5

Exponát:  Up Lift5
Kategorie:  Inovativní materiál, technologie, služba
Výrobce:  Lockhard Sp. z o.o.
Vystavovatel:  Lockhard Sp. z o.o.

Výtah Up Lift 5 je jeden z nejlehčích výtahů na světě. 
Jeho struktura je vyrobena z hliníku. Díky plynové lahvi 
dochází ke snížení spotřeby energie a mechanických 
prvků na bázi elektrického pohonu.  Pracovní výška  
5 m, menší vnější rozměry zařízení 68 x 110 x 190 cm, 
velmi nízká hmotnost zařízení.

Lumion

Exponát:  Lumion
Kategorie:   Inovativní materiál, technologie, služba
Výrobce:  Act-3D B.V.
Vystavovatel:  lumiartsoft, s.r.o.

Před tím, než existoval Lumion, bylo rendrování opravdu těžké. Nastavit a vytvořit ren-
der trvalo celé dny.

ZAPA DROP
Exponát:  ZAPA DROP
Kategorie:  Inovativní materiál, design
Výrobce:  ZAPA beton a.s.
Vystavovatel:  ZAPA beton a.s.

Beton s vysokou drenážní schopností, pou-
žitelný pro zahradní architekturu, komunikace, chodníky, parkovací plochy, alternativa 
k zámkové dlažbě.

ABB-free@home® inteligentní elektroinstalace

Exponát:   ABB-free@home® inteligentní 
elektroinstalace

Kategorie:   Energeticky úsporné stavění/ 
inovativní technologie

Výrobce:  ABB s.r.o.
Vystavovatel:   ABB s.r.o., divize Elektrotechnic-

ké výrobky

Systém ABB-free@home® nabízí rozmanité možnosti v ovládání inteligentní domovní 
elektroinstalace. Pomocí prvků systému lze libovolně ovládat osvětlení, žaluzie, vytá-
pění, domovní komunikaci či světelné scény. Celý systém nabízí mnoho funkcí, které 
je možné v průběhu používání libovolně měnit. Instalaci lze ovládat chytrým telefonem, 
tabletem, standardními ovládači, termostaty, či žaluziovými spínači, které jsou umís-
těné na stěně místnosti. ABB-free@home přináší atraktivní design, komfort, bezpečí 
a úspory Vašemu bydlení.

Zlaté medaile 2017

fotogalerie Stavební veletrhy Brno >>
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Oceněné exponáty  
GRAND PRIX MOBITEX 2017  
– sekce vystavovatelů

Pohovka MARANELLO

Výrobce: BÖHM
Vystavovatel: EXIT 112 s.r.o.

• Design sedačky MARANELLO je in-
spirován sportovními automobily.
• Luxusní sezení ve spojení s polo-
hovacím systémem nabízí maximální 
komfort.

• Pohovka s polohovacím mechanismem disponuje systémem ovládání „soft touch“ 
(senzorické dotykové ovládání). Pohovka je vyrobena z kvalitní hovězí usně v kom-
binaci s originální potahovou látkou Alcantara, která se používá především ve spor-
tovních automobilech.

• Odvážný design područky pohovky a použití nejnovějších technologií a materiálů

Balanční klekačka ROKKO

Výrobce: Mayer Sitzmöbel GmbH
Vystavovatel: MAYER CZ, s.r.o.

• Balanční klekačka určená pro alter-
nativní krátkodobá sezení během dne 
s neobvykle pozitivním účinkem na 
záda sedícího. Určeno pro dynamické 
sezení  nejen při práci u stolové desky. 
Proti nepřirozenému zakřivení zad. In-
tuitivně zdravější sezení.

• Klekačka je revoluční, neboť spojuje přednosti tohoto způsobu sezení s balanč-
ním efektem. Výkyv do všech stran zapíná zádové svaly, což je velmi pozitivní 
a jedná se tak o podvědomě zdravější aktivní sezení. Další výjimečností jsou pří-
rodní materiály, z kterých je vyrobena (buková překližka, povrchová úprava jen 
přírodní olej, čistá střižní vlna).

Ložnice BETINA
Výrobce: JELÍNEK – výroba nábytku 
s.r.o.
Vystavovatel: JELÍNEK – výroba ná-
bytku s.r.o.

Ložnice BETINA je vyrobena z vysoko-
horské alpské dřeviny ZIRBE. Záměr-
ně je ponechána bez povrchové úpra-
vy a záměrně je v konstrukci nábytku 
vynechán jakýkoliv kov. Výrazná vůně 

dřeva pak nerušeně působí jako bioaktivní síla, která zlepšuje spánek a prodlužuje 
život. Základní částí ložnice je dvojlůžko s vysokým zaobleným čelem a s výrazně 
ustoupeným soklem. Vetknuté noční stolky navazují na linii bočnic a rovněž „levitují“. 
Toto řešení zamezuje nepříjemnému zakopnutí o jakékoliv části postele. 

Inteligentní a bezpečná 
domácnost
Výrobce:  JASYKO, PRE, ABB, Aretti
Vystavovatel: JASYKO s. r. o.

• Expozice ukazuje vizi technického 
řešení elektroinstalace v domě tak, aby 
byly preferovány energetické úspory  
(až nezávislost), bezpečnost, pohodlí 
a intuitivita ovládání.
• Systém představuje vizi omezení 
energetické závislosti, kde fotovoltaika 
nabíjí domácí baterie, elektrokolo a ko-
loběžku a baterie elektromobilu slouží 
k vykrytí špičkových příkonů domác-
nosti. Efektivitu zvyšuje tepelné čerpa-
dlo. Řídící systém optimalizuje proce-
sy, řeší bezpečnost a komfort uživatelů 

domácnosti prostřednictvím intuitivního ovládání, jeho možnosti rostou s rozvojem 
technologií a požadavky uživatelů.
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Jídelní stůl QUATTRO
Výrobce: JV Pohoda s.r.o.
Vystavovatel: JV Pohoda s.r.o.

• Pevný a stabilní jídelní stůl 
QUATTRO je vyráběný v širokém 
spektru rozměrů. Volit lze celou řadu 
barev designové podnože a také ši-
rokou škálu druhů dřeva. V nabídce 
je dokonce i pět typů hran stolové 
desky.
• Stůl je mimořádně stabilní. Zá-

kazník si může finální podobu stolu „dotvořit“ na míru. Může si zvolit libovolný roz-
měr, typ dřeva, moření, zakončení stolové hrany a barvu podnože.

SERTA

Výrobce: BS-textil, s.r.o.
Vystavovatel: BS-textil,s.r.o. na výrobku firmy 
RASL čalouněný nábytek

• Speciální potahová tkanina se zvýšenou odo 
lností proti poškození domácími miláčky.
• Výjimečnost potahové látky Serta spočívá v so-
fistikované konstrukci tkaniny, speciální vazební 
technice a použití syntetických texturovaných mul-
tifilů, frikčních přízí a netkané textilie. Tkanina má 
na líci aplikovanou nanotechnologii proti špinění 
a tekutinám.

fotogalerie Mobitex >>

Ocenění na veletrhu URBIS získalo elektro-
nické 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.

Zlatá medaile URBIS
V  soutěži uspěl Dopravní podnik města 
Brna s elektronickým odbavením cestu-
jících prostřednictvím platebních karet, 
které zavedl na začátku letošního roku. 
Systém brzy čeká rozšíření o další funk-
ce, lidé jeho prostřednictvím zaplatí na-
příklad 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 ře-
šit s městem jakoukoliv záležitost. Sys-
tém elektronického odbavení cestujících 
i proto zaujal odbornou porotu veletrhu 
URBIS, která rozhodovala o udělení his-
toricky první Zlaté medaile zaměřené na 
téma chytrých řešení pro města a obce.

„Po SMS jízdenkách je EOC dalším kro-
kem, 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 zakoupi-
lo již přes 29 tisíc cestujících,“ uvedl při 
vyhlášení výsledků Zlaté medaile URBIS 
generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
 

Start-Up
Odborná komise vybrala z přihlášených 
exponátů také vítěze kategorie start-up, 
kterým se stal Urbitech. Ten do soutě-
že 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 efek-
tivní nástroj pro komunikaci s občany. 
„Tato služba navazuje na klasické rozhla-
sy v obcích a vytváří další dimenzi, kte-
rá s využitím moderních technologií tyto 
staré rozhlasy doplňuje či úplně nahrazu-
je a to s velkou úsporou nákladů. Služba 
také reaguje na aktuální trendy a potřeby 
obyvatelstva, jejím hlavním cílem je uše-
třit práci a čas úředníků a maximalizovat 
efektivitu informovanosti v municipali-
tách,“ řekl Petr Tomášů z firmy Urbitech.

Jak tato služba funguje? Úředník města 
rozešle občanům k vyplnění jednoduchý 
formulář pomocí pěti komunikačních ka-
nálů. Vše zabere maximálně dvě minuty. 
Za startem služby stojí ocenění zaklada-
telů od Akademie věd ČR při studiích na 
VUT a Masarykově univerzitě v Brně.

fotogalerie URBIS >>
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Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR se pus-
tily do boje se suchem. Nemáte v době sucha čím zalévat? Chcete v domě 
využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Můžete se obrátit na stát 
a ten vám nabídne až padesátiprocentní dotaci. Jako v každém dotačním 
programu však musíte splnit určité podmínky.

„V minulých letech zažila Česká republika 
během letních měsíců velká sucha, která 
se negativně promítla do stavu podzem-
ních a povrchových vod. Všichni na vlast-
ní kůži pociťujeme, že vodní blahobyt již 
skončil a je potřeba začít využívat vodu 
daleko efektivněji,“ prohlásil na tiskové 
konferenci na stavebních veletrzích ministr 
životního prostředí Richard Brabec.

Cílem dotačního projektu je zvýšení efek-
tivity hospodaření se srážkovými a od-
padními vodami. Dotacemi chce minister-

stvo motivovat obyvatele, aby zadržovali 
dešťovou vodu, a tu pak využívali na zalé-
vání zahrady nebo jako vodu užitkovou. 

„Podpoříme pořízení zahradní nádrže, ale 
i důmyslnější systémy na recyklaci odpad-
ní vody z mytí, sprchování a její opětovné 
použití na splachování toalety,“ pokračoval 
ministr Brabec.

Dotace mohou čerpat vlastníci i stavebníci 
všech obytných domů s výjimkou rekre-
ačních. Podporovány jsou tři typy projek-

tů: zachytávání srážkové vody na zalévání 
zahrady, akumulace srážkové vody pro 
splachování hygienických zařízení a záliv-
ku a dále využití přečištěné odpadní vody 
jako vody užitkové.

„Výše dotace se pohybuje od 20 000 do 
60 000 tisíc korun v závislosti na poříze-
né technologii. Jedná se o takzvaně fixní 
část dotace, k níž se dále přičítá dotace 
3500 Kč za každý krychlový metr nádrže. 
Minimální velikost nádrže musí být dva 
metry čtvereční. Maximálně může dotace 
pokrýt 50 % výdajů, mezi které je možné 
zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, 
zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů 
zaměřených na přečištění odpadních vod 
je součástí dotace i úhrada nákladů na 
projektovou dokumentaci ve výši 10 000 
korun,“ upřesnil ředitel Státního fondu ži-
votního prostředí ČR Petr Valdman. 

Tři varianty dotací

Srážková voda pro zálivku zahrady
Nejjednodušší systém, dotovaný fixní 
částkou 20 000 korun, je srážková voda 
pro zalévání. Voda bude zachytávána 
přes filtrační zařízení a akumulována 
v podzemní nádrži s přepadem do vsa-
kovacího zařízení. Nicméně na tuto dotaci 
nedosáhnou všechny domácnosti.

„Podpora bude jen u stávajících domů 
v oblastech výrazně postižených suchem, 
například tam, kde bylo v posledních třech 
letech nutné zajistit zásobování vodou 
cisternami nebo platil zákaz zalévání a na-
pouštění bazénů,“ upřesnil ministr Brabec. 
Informaci, zda obec spadá do těchto kri-

térií, lidé získají a doloží buď stanoviskem 
obce, nebo odkazem na veřejně dostupné 
dokumenty (např. webové stránky obce).

Srážkové vody pro splachování hygi-
enických zařízení a zálivku zahrady
Na pořízení tohoto systému je fixní dotace 
30 000 a její čerpání není nijak územně 
omezeno. Na tom, zdali se rodinný nebo 
bytový dům nachází v suchých oblastech, 
či nikoliv, tedy nezáleží. Jestliže bude deš-
ťová voda zachytávána na střeše s plo-
chou 150 m2 při ročním srážkovém úhrnu 
700 mm, tvořila by při objemu nádrže  
3,9 m3 za současných cenových podmí-
nek roční úspora cca 5250 Kč. 

Využití přečištěné odpadní vody pro 
splachování hygienických zařízení a 
zálivku zahrady
Za instalaci komplexního systému recy-
klace vody pak žadatel může získat fixní 
dotaci až 60 000 korun. 

„Typickým příkladem je svádění vod 
z umyvadel, van a sprch samostatným 
rozvodem do speciálního zařízení na re-
cyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečiš-
těna a dále využívána jako voda užitková 
například na splachování toalet. Ty nejdo-
konalejší systémy, které budou recyklovat 
šedou vodu a současně využívat i vodu 
srážkovou, podpoříme fixní dotací až 60 
000 korun,“ informoval Petr Valdman. 

S fixní dotací a velikostí akumulační nádr-
že tak lze získat státní příspěvek na zalé-
vání až 55 000 Kč. Se srážkovou vodou 
na splachování je maximální celková do-
tace 65 000 Kč a třetí varianta komplexní-
ho systému nabízí dotaci až 105 000 Kč.

Na Stavebních veletrzích Brno 
byl spuštěn dotační program 
Dešťovka

fairherald fairherald12 13



Často kladené otázky

Nabízená řešení jsou velmi drahá, 
vyplatí se to vůbec?
Návratnost investice se liší u každého pro-
jektu. V modelových případech při náhra-
dě pitné vody z vodovodu pro běžný dům 
počítáme s návratností systému dvacet let 
bez dotace a cca deset let s dotací. 

Odkdy si mohu podat žádost?
Žádosti jsou přijímány od 29. května 2017.

Jakým způsobem si mohu podat žá-
dost?
Elektronicky prostřednictvím interneto-
vých stránek www.dotacedestovka.cz. 
Další variantou je podat žádost na kte-
rémkoliv krajském pracovišti fondu, kde 
vám specialisté pomohou s vyplněním.

Jaká je časová způsobilost údajů? 
Mohu si pořídit např. akumulační ná-
drž ještě před podáním žádosti?
Žádosti do programu je možné podat 
kdykoliv – před zahájením, v průběhu či 
po dokončení realizace. Aby však mohl 
být výdaj považován za způsobilý, musí 
být uskutečněn po datu vyhlášení progra-
mu (27. dubna 2017) a nesmí být starší 
než jeden rok v okamžiku podání žádosti.

Mohu si pomocné práce, například 
zemní práce nebo obsypání nádrže, 
realizovat svépomocí?
Je to možné, avšak v takovém případě 
bude jako způsobilý výdaj uznán pouze 
nákup použitého materiálu.

Za jak dlouho musím projekt dokon-
čit?
Na realizaci celého projektu je poskytován 
jeden rok od akceptace žádosti.

Kdy dostanu dotaci?
Dotace se vyplácí až po doložení 
dokončení realizace, žadatel si tedy 
musí vše předfinancovat z vlastních 
zdrojů.

Musím pro akumulaci srážkové 
vody používat jen podzemní nádrže?
Podzemní nádrže jsou preferovanou vari-
antou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě 
dobrou kvalitu vody. Program však 
konkrétní typ či umístění nádrží neur-
čuje. Pokud ochráníte akumulovanou 
vodu před účinky denního světla, zá-
mrzu a výkyvu teplot, můžete použít 
například nádrže umístěné ve sklepě či 
nadzemní řádně izolované nádrže.

Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužíva-
nou žumpu nebo soustavu plastových IBC kontejnerů?
Je to možné, avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná 
část dotace (3500 Kč/m3). V případě kontejnerů je pak nutné za-
jistit ochranu před světlem a izolaci.

Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu 
využít srážkovou vodu z části střechy orientované do 
ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány 
jsou jen systémy zajišťující 100% odvodnění střechy. 
Mám šanci získat dotaci?
Ano, pokud není z technických důvodů možné zajistit od-
vodnění kompletní střechy, je možné uplatnit výjimku a po-
stačí zajistit využití alespoň 50 % střechy.
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Nový koncept veletrhů  
a výstavy hopodářských zvířat 
slavil úspěch
Brněnské výstaviště znovu zapl-
nila zvířata. A  nejen to, Národní 
výstava hospodářských zvířat se 
letos konala také společně s ve-
letrhem pro živočišnou výrobu 
ANIMAL TECH, veletrhem udrži-
telného života v  krajině NATUR 
EXPO BRNO a  tradiční Národní 
výstavou myslivosti. Za čtyři dny 
konání akce prošlo bránami vý-
staviště 37 000 návštěvníků.

Národní výstava hospodářských zví-
řat v  Brně byla největší přehlídkou 
živočišné produkce v  České repub-
lice. Výsledky své chovatelské práce 
na ní prezentovalo téměř 300 cho-
vatelů s  900 kusy zvířat – mléčné-
ho i  masného skotu, ovcí, koz, pra-
sat a  koní. Návštěvníci opět vybírali 
nejkrásnější krávu výstavy. Titul Miss 
sympatie získala kráva Popelka ple-
mene brown swiss ze školního stat-
ku Střední školy zemědělské a vete-
rinární v Lanškrouně.

Součástí přehlídky se poprvé sta-
la Včelařská výstava, kde se před-

stavili nejen prodejci medu a dalších 
včelích produktů, ale také dodavatelé 
potřebných technologií. V  jejím rám-
ci proběhl cyklus odborných předná-
šek a k dispozici bylo poradenství pro 
včelaře.
Podruhé se uskutečnila Národní výsta-
va myslivosti s prezentací a prodejem 
zbraní, optiky, oděvů a dalších lovec-
kých potřeb. Návštěvníky zaujaly uni-

kátní trofeje, tematické výstavy, soutě-
že i kulinářská a dřevorubecká show. 
Myslivost se představila také jako stě-
žejní součást péče o  zvěř a  krajinu, 
což korespondovalo s  tématem no-
vého veletrhu NATUR EXPO BRNO, 
jehož cílem byla prezentace významu 
adaptačních opatření pro zadržení 
vody v krajině v souvislosti s klimatic-
kými změnami. 
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Změna klimatu  
se dotkne všech,  
pocítí ji hlavně zemědělci
„V nadcházejících letech čeká Českou republiku nárůst zimních a letních 
teplot, zároveň se budou měnit i srážkové úhrny a zvyšování extrémních 
teplot, které způsobí rapidnější výkyvy počasí,“ prohlásil na veletrhu NA-
TUR EXPO BRNO Jakub Horecký z Ministerstva životního prostředí bě-
hem přednášky o  Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu, 
která byla součástí konference Změna klimatu – hrozba, nebo příležitost 
pro naši krajinu.

„Do roku 2039 se zvýší průměrná teplota 
o 1 °C, což nezní nijak děsivě, nicméně 
v  klimatu se projeví změny. Typická bu-
dou dlouhodobá sucha i přívalové deště 
s povodněmi. Budou se zvyšovat teploty 
a budou hrozit častější požáry v přírodě,“ 
vysvětloval posluchačům Horecký.

Ministerstvo životního prostředí proto vy-
tvořilo plán, v němž se bude snažit adap-
tovat na nadcházející změny v  klimatu. 
Strategie byla přijata již v roce 2015 a má 
deset prioritních sektorů, mezi něž patří 
například půdní hospodářství, zeměděl-
ství, doprava, ale i zdraví nebo hygiena. 

„Například je nutné zastavit degradaci 
orné půdy nadměrnou erozí nebo zavést 
opatření k dosažení únosného stavu zvě-

ře pro zachování přirozené obnovy. Hlav-
ním tématem je i hospodaření se srážko-
vými vodami v sídlech a jejich využívání,“ 
připomenul Jakub Horecký nový dotační 
program Dešťovka z Ministerstva životní-
ho prostředí a  Státního fondu životního 
prostředí. 

Právě hospodaření s  vodou bylo jedním 
ze stěžejních témat celé konference. Po-
kles vody v půdě je statisticky významný 
na celém území České republiky a dopa-
dy klimatických změn stále častěji pociťují 
i zemědělci. Podle odborníků však bude 
ještě hůř, u suchých oblastí v současnosti 
se projeví do budoucna ještě větší sucha 
a mezi území postižená suchem se zařadí 
i ty dnes téměř bezproblémové, jako na-
příklad Haná.
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Ministr zemědělství Marian Jurečka, kte-
rý veletrh NATUR EXPO BRNO navštívil, 
ocenil hospodáře, kteří realizují opatření 
bránící problémům s erozí a rychlým odto-
kem vody a využívají v daných přírodních 
podmínkách nástroje, které jsou k dispo-
zici v rámci společné zemědělské politiky. 
Často však realizace opatření naráží na 
přístup vlastníků pozemků, kteří preferují 
výnosnou ornou půdu. 

„Dnes máme v  rámci EU relativní kon-
kurenční výhodu v  podobě průměrně 
největších farem a  největších půdních 
bloků, což skýtá dobré podmínky pro 
intenzivní hospodaření, ale tato výhoda 
je pouze dočasná. Pokud tito zeměděl-
ci nezmění způsob hospodaření, stane 
se pro ně v budoucnu limitujícím fakto-
rem, protože půda se vyčerpá,“ varoval 
Jurečka a  jako příklad uvedl chybějící 

travní porosty zadržující ornici na okraji 
pozemku. „Na tyto jednoduše realizova-
telné věci dáváme finanční prostředky, 
přesto je řada zemědělců nevyužívá.“

Podle ministra je také třeba připravit 
se na budoucí hrozby extrémního su-
cha vybudováním akumulačních zásob 
vody. Jak na konferenci přesvědčivě 
doložili odborníci, doposud realizova-

né vodní nádrže jsou naprosto klíčo-
vým faktorem úspěšného hospodaření 
s vodou v suchých obdobích a v naší 
krajině se mnohokrát osvědčily. „Ne-
být novomlýnských nádrží, byla by na 
jižní Moravě nižší kvalita nejen země-
dělství, ale i života jako celku,“ konsta-
toval předseda představenstva agrární 
komory Jihomoravského kraje Václav 
Hlaváček.
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„V sokolnictví se dravci využívají hlavně k lovu a biologické ochraně letišť, 
ale ve středověku sloužili jako diplomatické dary a za odcizení nebo zabití 
sokola byl i trest smrti,“ řekl na Národní výstavě myslivosti sokolník Josef 
Švestka, jemuž na ruce dřímal majestátní dravec raroh velký.

Návštěvníci Národní výstavy mysli-
vosti mohli kromě prezentaci zbraní, 
optiky a oděvů obdivovat i unikátní 

trofeje, tematické výstavy, kulinářské 
a dřevorubecké show a navštívit řadu 
zajímavých přednášek. Jednou z nich 

byla i přednáška sokolníků z Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univer-
zity v Brně.

„Sokolnictví vzniklo přibližně 2000 let před 
naším letopočtem v Malé Asii, odkud se 
postupně rozšířilo do Evropy, a největší 
rozmach zažilo při stěhování národů. Zá-

sluhu na tom má družina vojenského vůd-
ce a krále hunské říše Attily, v níž se so-
kolníci nacházeli,“ vysvětlil Josef Švestka.

Ve středověku se sokolnictví stalo vý-
sadou šlechty a dravci se používali jako 
diplomatické dary. Tímto způsobem se 
mnohem lépe budovaly diplomatické 
vztahy a za odcizení nebo zabití sokola 
hrozil i trest smrti. 

„Úpadek sokolnictví nastal rozmachem 
střelných zbraní v polovině osmnáctého 
století. Sokolnictví v Evropě prakticky vy-
mizelo a jen v Anglii se drží od středověku 
až do současnosti,“ prohlásil Švestka.

V České republice vznikl klub sokolníků 
při Českomoravské myslivecké jednotě 
11. listopadu 1969 a v dnešní době sdru-
žuje ve 22 střediscích zhruba 500 členů. 
Pokud se chce člověk stát sokolníkem, 
musí absolvovat roční kurz v sokolnickém 
středisku a projít mysliveckými a sokolnic-
kými zkoušky. 

Zatímco Josef Švestka poodkrýval historii 
a práci sokolníků, na jeho ruce mu klim-
bala desetiletá samice raroha velkého. 
„V České republice se moc nevyskytují. 
Jižní Morava je jejich nejsevernější výskyt 
v Evropě. Hnízdí především v Maďarsku 
a Rumunsku na stepích, kde loví zajíce 
a různou pernatou zvěř. S rarohem lze 
lovit takzvaně z pěsti. To znamená, že so-
kolník vypustí kořist a dravec na ni vylét-
ne. Například se Sokolem stěhovavým se 
loví způsobem krouživého čekání. Sokola 
necháte kroužit ve vzduchu, pes vypla-
ší bažanta a dravec jej uloví,“ popisoval 
Švestka.

Dravci sloužili jako 
diplomatické dary
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PROPET 2017 se blíží!

Veletrh STAINLESS zaznamenal 
návštěvnický rekord

Díky spojení PROPET - INTERCANIS - INTERFELIS - Inter Rabbit Jumping je 
červnová akce v areálu brněnského výstaviště největším setkáním chovatelů 
zájmových zvířat v ČR! Výstaviště Brno letos přivítá návštěvníky PROPETu o ví-
kendu 24. a 25. června.

Tradičně budou sou-
běžně probíhat: Mezi-
národní výstava psů 
všech plemen IN-
TERCANIS a  Mezi-

národní výstava koček INTERFELIS. 
Chybět nebude ani přehlídka drobných 
hlodavců, jako jsou ušlechtilí potkani 
nebo zakrslí králíci. Na návštěvníky čeká 
také bohatý doprovodný program a za-
jímavé odborné přednášky, na kterých 
se představí známé osobnosti z oblastí 
kynologie a felinologie.

Jaroslav Opat vám poradí, jak správně 
a lépe komunikovat s Vaším psem, Ru-
dolf Desenský se představí v přednáš-
ce Pes není kočka a paní Jana Stěnič-
ková vám zase ukáže, jak chovat kočky.

Součástí výstavy chovatelských potřeb 
PROPET bude i Inter Rabbit Jumping 
- 2. ročník mezinárodního závodu 
v Králičím hopu, na kterém se sejdou 
ti nejlepší závodníci s králíky z celé Ev-
ropy. Návštěvníkům se představí i  další 
disciplína výcviku psů tzv. OBEDIENCE 
– soutěž poslušnosti a  ovladatelnosti 
psů. Na rozdíl od Agility se závodů Obe-
dience mohou účastnit všechna psí ple-
mena.

Výstava chovatelských potřeb PROPET 
je největší specializovanou kontrak-
tační a prodejní výstavou v České re-
publice s dvouletou periodicitou. A pro 
návštěvníky máme ještě něco navíc. 
V sobotu 24. června bude v areálu vý-
staviště probíhat víkendový kulturní pro-
gram města Brna Zábava pod hradbami 
a  v  neděli 25. června uvidí návštěvníci 
spanilou jízdu a následný start do závo-
du „kostitřasů“ - Brněnská míle veloci-
pedů - závod historických kol.
Více informací o  vystavovatelích a  do-
provodném programu naleznete na: 

www.propet.cz.
Po dobu dvou dní zněly v pavilonu V brněnského výstaviště světové jazyky jako 
angličtina, němčina, francouzština a další. V  termínu 17.–18. května se totiž 
konal Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí STAINLESS, který si poprvé 
v historii nenechalo ujít více než dva tisíce odborných návštěvníků. 

STAINLESS potvrdil pozici nejvíce mezi-
národního veletrhu v portfoliu a.s. Veletr-
hy Brno. Čtyři pětiny vystavovatelů byly 
ze zahraničí a ze zahraničí bylo také mi-
nimálně čtyřicet procent návštěvníků.

„Vystavujeme tady již potřetí nebo po-
čtvrté. Jsme tady velmi spokojeni, pro-
tože se potkáváme se všemi našimi kli-
enty z východní Evropy. Všechno dnes 

probíhá na internetu, proto je velmi krás-
né potkat se s živými lidmi, jsme tady 
opravdu rádi. A organizace tohoto vele-
trhu je naprosto excelentní, připravují jej 
velmi příjemní lidé, kteří vystavovatelům 
vycházejí ve všem vstříc,“ prohlásila ob-
chodní ředitelka Hego Stainless Steel  
& Aluminium André van der Veen 

Ohlasy >> Fotogalerie >>
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Vojenská technika míří  
na brněnské výstaviště
Nejmodernější bojové vozidlo pěchoty na světě CV90, nová ochranná a slu-
žební pistole z České zbrojovky, parašutistický výcvikový simulátor SO-
KOLTM nebo speciální roboty pro průzkum v těžkých terénech. To je jen 
malá část novinek, jejichž prezentaci již v předstihu ohlásili vystavovatelé 
14. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který 
se bude konat ve dnech 31. května až 3. června na brněnském výstavišti.

Návštěvníci jistě nepřehlédnou bojové vo-
zidlo pěchoty PUMA v expozici němec-
ké společnosti PSM. PUMA je díky své 
konstrukci považována za nejlepší a nej-

modernější BVP současnosti. PUMA do-
káže účinně působit i  v  urbanizovaném 
prostředí a též nabízí širokou škálu mo-
difikací. 

Naopak v expozici společnosti BAE Sys-
tems bude k vidění CV90 – nejmoderněj-
ší používané a vyráběné bojové vozidlo 
pěchoty na světě. Bylo vyvinuto jako ty-
pová řada vozidel charakterizovaných vy-
sokým stupněm mobility a průchodivosti 
v  jakémkoliv terénu, vysokou odolností 
a  velkou palebnou silou včetně obrany 
proti vzdušným prostředkům. Díky rela-
tivně lehké konstrukci dokáže CV90 na 
bojišti manévrovat lépe než klasické tan-
ky, přičemž verze CV90120 vyzbrojená 
kanónem ráže 120 mm se v palebné síle 
dokonce tankům vyrovná.

Státní podnik VOP CZ přiveze do Brna 
multifunkční nakladač a  nosič nářadí  
DAPPER MILITARY. Tento univerzál-
ní pomocník pro každou práci využívá 
k manipulaci s nástroji zvedací teleskopic-
ké rameno vybavené univerzální koncov-
kou pro připojení přídavných zařízení jako 
lopaty, sněhové frézy, rotační sekačky aj. 

Státní podnik LOM PRAHA se na veletrhu 
představí jako čelní opravárenský závod 
pro vrtulníky řady Mi a  jejich agregá-
ty. Mezi vystavovateli veletrhu IDET bude 
také společnost OMNIPOL jako globální 
integrátor a  dodavatel obranných, bez-
pečnostních a  leteckých systémů. Spo-
lečnost T-CZ bude vystavovat přesný 
přistávací radar RP-6PA, moderní tech-

nologii pro navádění a přistávání letadel 
za zhoršených povětrnostních podmínek 
či snížené viditelnosti

Přístroje pro denní a  noční pozorování, 
systémy pro určení přesné polohy cíle 
a  průzkumné roboty představí společ-
nost NIDES. Těžký robot tEODor vyniká 
průchodností, robustní konstrukcí, ma-
névrovatelností, vysokou citlivostí, přes-
ností a plynulostí pohybu ramen při ma-
nipulaci s předměty. 

Na veletrhu IDET  samozřejmě nemohou 
chybět zbraně a munice. Česká zbrojov-
ka zde představí CZ P-10 C, naprostou 
novinku v segmentu „striker fired“ pistolí 
pro osobní ochranu a ozbrojené složky 
v kompaktní velikosti. Novinku na veletrh 
IDET ohlásila společnost EXPLOSIA. 
Nový druh plastické trhaviny Semtex 90 
používá pojivo na bázi silikonu, což zaru-
čuje stálost materiálu i při vyšších změ-
nách teplot. V  porovnání se stávajícími 
plastickými trhavinami Semtex zaručuje 
také o 20 procent vyšší účinnost.

Více informací >>

Výběr z doprovodného programu
Terénní polygon >>
Kybernetický pavilon >>
Hackerská soutěž >>
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Moje srdce bije pro armádu
Letošní expozice Ministerstva obrany a Armády České republiky se ponese 
v duchu motta Moje srdce bije pro armádu. Je symbolickým poděkováním vo-
jákům z povolání, kteří svoji práci dělají s maximální profesionalitou a zodpo-
vědností, a příslušníkům Aktivní zálohy, občanům, kteří přestože mají svoje po-
volání, jsou připraveni podpořit profesionální armádu a bránit tuto zemi.

Armádní technika v  pavilonu P a  na 
volné ploše K
Expozice resortu obrany bude umístěna 
v pavilonu P a na volné ploše K. Hlavním 
exponátem uvnitř pavilonu P bude vrtulník 
Mi-171Š. Součástí expozice budou také dva 
kontejnery polní laboratoře PPCHL, úkryt 
vojska IGLU, či robotický pozemní systém 
UGV Taros. Dominantním prvkem budou 
trenažery a simulace používané jak pozem-

ními, tak vzdušnými silami. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet trenažery na různé 
typy letounů i vrtulníků, tanky, bojové vozidlo 
pěchoty či obrněný transportér. Doplňovat 
je budou střelnice ručních zbraní a ukázka 
živé simulace střelby laserem mezi vojákem, 
figurínou a LOV Iveco. Atraktivní jistě bude 
také kriminalistická expozice Vojenské po-
licie a  ukázky pyrotechnických a  chemic-
kých obleků.

Dynamické ukázky testy fyzické 
zdatnosti
Vnější část expozice přinese dynamické 
ukázky letištních a  terénních hasičských 
vozů a motocyklů Hradní stráže, postupy 
týmu pro koordinaci přepravy (Military Mo-
vement Team), ukázku polní nemocnice 
(JIP a operační sál), zdravotnické automo-
bily Landrover a Iveco, vrtulník Mi-24 a si-
mulátor střelby z vozidla Pandur. Součástí 
vnější expozice bude také stan věnovaný 
náboru do profesionálních jednotek, jed-
notek aktivní zálohy a vojenských škol. 

Doprovodný program pro válečné 
veterány
Doprovodný program opět nabídne jedi-
nečnou možnost setkání s medailisty Ar-
mádního sportovního centra Dukla a letos 
navíc také se dvěma příslušníky Vojenské 
policie, účastníkem nejtěžšího dálkového 
terénního závodu Rallye Dakar nadporu-
číkem Lukášem Kvapilem a instruktorkou 
vojenského plavání a pokořitelkou kaná-
lu La Manche poručicí Nikolou Hájkovou. 
Novinkou letošního doprovodného pro-
gramu bude sekce věnovaná válečným 
veteránům. Představí nově otevřené Ko-
munitní centrum pro válečné veterány při 
Vojenské nemocnici v Brně, jehož poslá-
ním je psychologická a sociální podpora, 
akutní pomoc v  nouzi při řešení aktuál-
ních problémů v  životě válečných vete-
ránů a  jejich rodin, pomoc při uplatnění 
na trhu práce, rekvalifikace a vzdělávání. 
Téma válečných veteránů a jejich působe-
ní v zahraničních operacích je také téma-
tem putovní výstavy fotografií „Ten druhý 
život“, jejíž první ročník v  loňském roce 
vidělo téměř 10 000 návštěvníků v osmi 
městech České republiky. Speciální pro-
gram pro válečné veterány představí také 
státní podniky Ministerstva obrany, které 
od roku 2015 nabízejí veteránům možnost 
rekvalifikace a pracovního uplatnění.
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Hasiči přivezou tank  
a založí zkušební požáry
Návštěvníci veletrhu Pyros/ISET budou moct zavítat také do stánku Hasič-
ského záchranného sboru ČR. Ten svou činnost představí na 400m2 výstav-
ní plochy s dvěma nosnými tématy. Tou prvním bude expozice zjišťování 
příčin vzniku požárů. Zde se návštěvníci seznámí s historií oboru, základ-
ními informacemi o jeho provázanosti s dalšími obory v požární ochraně 
a jeho významu pro bezpečnost České republiky. 

Nebudou samozřejmě chybět ukázky ze 
skutečných případů nebo zkušebních po-
žárů. K vidění budou  také fragmenty vy-
hořelé rychlovarné konvice, nádoby od tzv. 
„molotovova koktejlu“ a dalších částí elek-
trických spotřebičů, které nás každý den 
obklopují. Na místě bude také možné na-
hlédnout do vozidla vyšetřovatelů požárů 
a seznámit se s jeho vybavením.
Dále se návštěvníci seznámí se speciál-
ním geografickým informačním systémem 
a navazujícími mapovými aplikacemi, který 
byl vytvořen na míru hasičů, složek integro-
vaného záchranného systému a krizových 
štábů. Jeho uživatelé tak mají k  dispozi-

ci nejrůznější funkce a  především celou 
řadu tematických vrstev využitelných při 
tvorbě havarijních a krizových plánů nebo 
při řešení vzniklých mimořádných událostí 
a  krizových situací. V  návaznosti na ma-
pové aplikace představí svojí činnost firma 
GINA. Návštěvníci uvidí prezentaci reálné-
ho pohybu jednotek HZS a ZZS a prezen-
taci rozšířené reality pomocí speciálních 
pomůcek. Praktické ukázky komunikace 
budou simulovány v Mobilním operačním 
středisku. 
Z  vystavené techniky se návštěvníci mo-
hou těšit například na vozidlo zjišťování 
příčin požárů, automobilový žebřík, tech-
nický automobil se speciální úpravou pro 
práci hasičů-střelmistrů, jehož vybavení je 
podřízeno specifickým podmínkám práce 
s výbušninami. U každé z uvedených ex-
pozic bude přítomen odborník s dlouhole-
tou praxí v dané oblasti. 
V  rámci venkovních expozic se představí 
speciální technika, kterou disponuje Zá-
chranný útvar Hasičského záchranného 
sboru ČR. Jedná se o  stroje, které jsou 
nasazeny v muničním areálu ve Vrběticích, 
konkrétně pásový nakladač CAT 973 a ha-
sičský tank SPOT-55. Dále ze Záchranné-
ho útvaru HZS ČR dorazí valníkový auto-
mobil na podvozku Tatra  s hydraulickou 
rukou a univerzální dokončovací stroj. 
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Veletrh IDET sice končí v pátek 2. června, ale Armáda ČR zůstane i do so-
boty a představí své nejmodernější vybavení. Výstavní expozice veletrhů 
PYROS a ISET v pavilonu F a na přilehlých volných plochách budou k dis-
pozici všem návštěvníkům bez jakéhokoli omezení. Největší přehlídku své-
ho vybavení a vozového parku připravily Městské policie ze dvou desítek 
měst České republiky, slaví totiž dvacet pět let od svého založení. Můžete 
si vyzkoušet například simulátor opilosti či laserovou střelnici.

Nejbohatší program s názvem ZÁCHRA-
NÁŘI DĚTEM – Vyzkoušejte si práci zá-
chranářů, si pro návštěvníky připravili hasiči. 
V sobotu se na vás budou těšit v pavilonu 
Z, který bude nabitý moderní i historickou 
hasičskou technikou. Budou probíhat růz-
né ankety o ceny pro všechny věkové kate-
gorie, praktické ukázky práce všech složek 
IZS, soutěž TFA (Toughest Firefighter Alive) 
pro děti, tanková bitva modelů v  měřítku 
1:6 a mnoho dalších.

Disciplína TFA tedy Toughest Firefighter 
Alive se u nás těší velké popularitě a v so-
botu se bude konat také soutěž o pohár 
prezídia Moravské hasičské jednoty. Mezi 
pavilony G1 a G2 se představí také zástup-
ci naší reprezentace, která se připravuje na 

obdobu Olympijských her, tedy Světových 
policejních a hasičských her v Los Angeles.

Na kolejišti budou představeny tři vozy 
(krejčovský, kovářský a poštovní ambulan-
ce) ze soupravy Legiovlak i  s  posádkou, 
která má k dispozici doplňovanou databázi 
legionářů. Každý návštěvník tak může na 
místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými 
předky. 

V provozu bude také terénní polygon IDET 
Arena s živými ukázkami armádní, hasič-
ské a policejní techniky. K vidění budou na-
příklad ukázky kynologických a hipologic-
kých jednotek, zásahy při přepadu eskorty, 
vyprošťování osob z automobilu při havárii 
a mnoho dalších.

DEN BEZPEČNOSTI 
na brněnském výstavišti
sobota 3. června 2017,  9.00 – 17.00 hod.

Veletrh PYROS a ISET 

Expozice MO ČR a AČR 

Dynamické ukázky vojenské,  
hasičské a policejní techniky  
na terénním polygonu 

Záchranáři dětem 
vyzkoušejte si práci záchranářů, pavilon Z

Tanková bitva v Ardenách 
RC modely vojenské techniky

Legiovlak

O pohár prezídia Moravské 
hasičské jednoty v disciplínách TFA

Beseda s úspěšnými reprezentanty 
ČR v TFA (železný hasič)

DĚTI DO 15 LET 
ZDARMA

OSTATNÍ 
50 KČ

DEN BEZPEČNOSTI na brněnském výstavišti
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Urban Challenge: staň se králem výstaviště!

Zahájení VIII. letní olympiády dětí a mládeže
24. 6. 2017, brněnské výstaviště, pavilon F

V sobotu 17. 6. 2017 bude následovat 
další pokračování překážkového zá-
vodu Urban Challenge. Ten je typický 
svojí industriální a městskou podobou  
a obdobným typem překážek. Když 
byla vybírána lokalita pro Brno, jedno-
hlasně jsme došli k závěru, že Urban se 
uskuteční právě na brněnském výstaviš-
ti s plochou 130 000 metrů čtverečních. 
Připravena bude 5000 metrů dlouhá trať 
s více jak 25 originálními překážkami. Na 
soutěžící čeká přeskakování aut, lezení 
přes kontejnery, běh atomovým krytem 
a mnoho dalších výzev.

www.urbanchallenge.cz

Ve dnech 24.–29. června se v Jihomorav-
ské metropoli uskuteční VIII. letní olym-
piáda dětí a  mládeže České republiky. 
Slavnostní zahájení bude hostit pavilon F 
brněnského výstaviště. Mladí sportovci se 
do areálu vrátí ještě jednou. V pavilonu H 
vyroste olympijská sportovní střelnice, kde 
budou mladí olympionici střílet a měřit tak 

své síly ze vzduchových zbraní. Pořadate-
lé celkově vypsali 22 sportovních odvětví 
(atletika, badminton, baseball, basketbal, 
cyklistika, florbal, fotbal, házená, jachting, 
karate, kolečkové brusle, moderní gym-
nastika, orientační běh, plavání, plavání 
hendikepovaných, sportovní gymnastika, 
sportovní střelba, stolní tenis, synchro-
nizované plavání, tenis, triatlon, volejbal) 
a  jednu uměleckou soutěž (krátký film 
a  video). Předpokládaná účast je téměř 
4500 sportovců a trenérů.

http://odm.olympic.cz/2017
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Slavnostní koncert 
Mozartových dětí
18.6. 2017
Neděle, 17:00h
Brněnské výstaviště, pavilon A, Výstaviště 1

L. Bernstein Symfonické tance, G. Gershwin 
Rapsodie v modrém, J. Ježek Bugatti step, 
G. Miller Šňůra perel, American Patrol, Zaz 
Champs Elysees, G. Gershwin Porgy a Bess 
– Summertime, B. Dylan Mr. Bojangles, 
J.Kander/F. Ebb New York New York, T. Renis 
Quando Quando Quando, J. Suchý/J. Šlitr 
Kdyby tisíc klarinetů - Tak abyste to věděla

Hana Holišová zpěv, Ondřej Ruml zpěv, Veronika 
Julínková klavír, Big Band ze Smetanky Zdeňka 
Treblíka, Filharmonie Brno a „mladí Mozarti“ 
z Moravy a Slezska, Stanislav Vavřínek dirigent

•  slavnostní vrcholová akce Mozartových dětí, 
tentokrát v atraktivním prostředí brněnského 
Výstaviště 

•  mladí hudebníci ze základních uměleckých 
škol v řadách profesionálního tělesa 
Filharmonie Brno a jako členové bigbandu 

• známé melodie z klasiky a jazzu 

Jednotné vstupné 300 Kč, nečíslované sezení

20 YEARS OF

26. 6. 2017 BRNO
BVV - PAVILON G1

PLACEBO
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Majáles a Utubeři Na Kiss dorazilo 
skoro 25 000 lidíTradiční hudební festival Majáles si 6. května v prostorách brněnského výstaviště nenechaly ujít 

tisíce diváků, kteří dorazili na koncerty domácích hvězd jako Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Rybičky 48, 
Jelen No Name, Wohnout nebo Anetu Langerovou. Ve stejném termínu se v  pavilonu V 
a přilehlé venkovní ploše konal třetí ročník festivalu Utubering. Festival byl zaměřen na hudbu, 
hry, módu a samozřejmě zábavu, kterou obstarali nejznámější čeští youtubeři.

Americká rocková kapela Kiss zavítala na brněnské výstaviště, kde pro 
své fanoušky připravila velkolepou show. Paul Stanley mimo jiné hrál na 
kytaru v barvách české vlajky. 

„Kapela předvedla světelnou, pyrotechnic-
kou a především hudebně kvalitní show. 
Navíc se koncert odehrával pod širým 
nebem, přičemž Kiss vystupuje v  rámci 
celosvětového turné převážně v  halách,“ 
hodnotil koncert Filip Hrbek z  pořádající 
agentury GLANC.

„Technické přípravy na koncert trvaly celý 
týden a demontáž podia, tribun, backst-
age a celé aparatury pak dalších několik 
dní. Akci hodnotíme i přes astronomické 
náklady jako úspěšnou. Nikomu se nic ne-
stalo a návštěvníci byli spokojeni, že viděli 
Kiss na živo. Na hladkém průběhu koncer-
tu se podílelo přes 500 lidí, od produkčních 
členů přes zdravotníky, hasiče, bezpeč-
nostní pracovníky až po stánkaře. Všichni 
udělali maximum proto, aby byla celá akce 
úspěšná,“ dodal Hrbek.

fairherald39fairherald 38



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

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

Ročník: VIII
Číslo: 3/2017
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:
Jiří Smetana, Jiří Erlebach, 
Jiří Palupa, Markéta Kamenická,
Jana Tyrichová, Jaromír Krejčí

Odpovědný grafik:
Petr Gabzdyl
Tel.: +420 541 159 357 
E-mail: gabzdyl@expodata.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.

Více informací o službě najdete zde >>

Autosalon – Bratislava

Brněnské onkologické dny

Transport a logistika – Mnichov

Autosalon – Bratislava

CIMT – Peking

Transport a logistika – Mnichov
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Změna termínů vyhrazena

2017 červen–prosinec
31. 5.–2. 6. IDET

31. 5.–3. 6. PYROS

31. 5.–3. 6. ISET

16.–17. 6. ModellBrno

24.–25. 6. PROPET

24.–25. 6. INTERCANIS

24.–25. 6. INTERFELIS

19.–21. 8. STYL

19.–21. 8. KABO

7.–8. 9. Zelený svět 2017

19.–22. 9. REHAPROTEX

23.–24. 9.
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–13. 10. MSV

9.–13. 10. Transport a Logistika

9.–13. 10. ENVITECH

21. 10. MotorTechna Brno

31. 10.–3. 11. GAUDEAMUS

31. 10.–3. 11. WOOD-TEC

9.–12. 11. Caravanning Brno

10.–12. 11. SPORT Life

10.–12. 11. Dance Life Expo

10.–12. 11. IN-JOY

18.–19. 11. MINERÁLY BRNO

24.–25.11.
Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání

8.–17. 12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000

2018 leden–květen
13.–14. 1. Národní výstava psů 

17. 1. Zelená burza

18.–21. 1. GO

18.–21. 1. REGIONTOUR

3.–4. 2. DUO CACIB

17.–19. 2. STYL

17.–19. 2. KABO

27. 2.–3. 3. SALIMA/VINEX

27. 2.–3. 3. SALIMA TECHNOLOGY

27. 2.–2. 3. MBK

27. 2.–2. 3. INTECO

27. 2.–2. 3. EmbaxPrint

8.–11.3. MOTOSALON

9.–11. 3. OPTA

20.–23. 3. AMPER

22.–25. 3. PRODÍTĚ

22.–25. 3. RYBAŘENÍ

8.–12. 4. TECHAGRO

8.–12. 4. Silva Regina

8.–12. 4. BIOMASA

21. 4. MotorTechna Brno

25.–28. 4. Stavební veletrhy Brno

25.–28. 4. DSB

25.–28. 4. MOBITEX

25.–28. 4. URBIS

6.–9. 5. 
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/propet/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/intercanis/
http://www.bvv.cz/propet/
http://www.modellbrno.cz
http://www.bvv.cz/idet/
http://www.bvv.cz/pyros/
http://www.bvv.cz/iset/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.green-world.info/
http://www.bvv.cz/rehaprotex/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.bvv.cz/transport-logistika/
http://www.bvv.cz/envitech/
http://www.motortechna.tode.cz
http://www.gaudeamus.cz
http://www.bvv.cz/wood-tec/
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
http://www.bvv.cz/sport-life/
http://www.bvv.cz/dance-life/
http://www.bvv.cz/in-joy/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/vanocni-trhy/
http://www.bvv.cz/stavebni-centrum/
http://www.zelena-burza.cz
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/duo-cacib/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/salima/
http://www.bvv.cz/mbk/
http://www.bvv.cz/inteco/
http://www.bvv.cz/embaxprint/
http://www.bvv.cz/motosalon/
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.bvv.cz/opta/
http://amper.cz
http://www.bvv.cz/prodite/
http://www.bvv.cz/rybareni/
http://www.bvv.cz/techagro/
http://www.bvv.cz/silva-regina/
http://www.bvv.cz/salima-technology/
http://www.bvv.cz/biomasa
http://www.motortechna.tode.cz
http://www.bvv.cz/svb
http://www.bvv.cz/dsb
http://www.bvv.cz/mobitex
http://www.bvv.cz/urbis
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
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