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Veletržní program na brněnském výstavišti je teprve uprostřed první polo-
viny letošní veletržní sezóny. Přesto se domnívám, že už nyní je možno 
– podle již skončených veletrhů, ale i stavu přípravy těch, na něž teprve 
přijde řada – na základě jejich hodnocení vyslovit obecnější závěry. Ty jsou 
vesměs pozitivní. Ukazují na to, že většina oborů má již nejhorší za sebou, 
krok za krokem se vrací důvěra firem v podnikání, v pavilonech mezi vysta-
vovateli zřetelně sílí komerční aktivita. 

Potravinářské veletrhy SALIMA, MBK, INTECO a VINEX byly letos poprvé 
pořádány společně s  veletrhem obalů a obalových technologií EMBAX, 
jehož produkce směřuje bezmála ze tří čtvrtin právě do potravinářství. 
Komplex těchto pěti veletrhů tak pokrývá celou potravinářskou výrobu 
a odbyt. 

Nový pavilon P vytvořil výbornou kulisu premiérové mezinárodní přehlídce 
motocyklů, příslušenství a oblečení MOTOSALON. Návštěva šedesáti tisíc 
vyznavačů a nadšenců jedné stopy předčila veškerá očekávání nejen nás 
jako pořadatelů, ale především vystavujících firem. 

Zcela mimořádným úspěchem skončila trojice veletrhů zemědělské, les-
nické a veterinární techniky TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX. 
Mysliveckou událostí roku byla Světová výstava vývoje myslivosti a lovec-
tví, která připomněla jubileum podobné výstavy z Vídně v roce 1910 i sto 
let vývoje myslivosti, lovectví a chovatelství až po současnost. Logickým 
doplněním veletržního trojlístku byla výstava RYBAŘENÍ.  

Nesporným vrcholem jarní veletržní nabídky na brněnském výstavišti 
budou stavební veletrhy IBF a SHK Brno, rozšířené letos poprvé o Mezi-
národní veletrh bydlení MOBITEX, největší domácí oborovou prezentaci 
nábytkářského průmyslu. V tomto spojení si v půlce dubna může přijít na 
své celá rodina.

O akcích na brněnském výstavišti daleko lépe vypovídají následující strán-
ky fairheraldu. Budu rád, když se stanou pro vystavovatele a návštěvní-
ky inspirací. Věřím, že se brněnskému výstavišti podaří nabízet stále více 
informací a více zábavy. 

Jiří Kuliš
generální ředitel   
Veletrhy Brno, a.s. 

úvodní slovo
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sádroví
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„K  veletrhu by ale měla patřit nějaká dob-
rá kuchařská soutěž, kdy by lidi mohli vylézt 
z kuchyní, podívat se mezi odbornou veřejnost 
a samozřejmě se tímto způsobem aspoň troš-
ku snažit vymýtit to, co si lidi o tom oboru myslí, 
totiž že jsme nějací ti veselí strejčkové, jak je to 
na těch sádrovejch sochách u silnice,“ vyprávěl 
během vaření Zdeněk Pohlreich.

Můžete srovnat tuzemské potravinářské 
veletrhy se zahraničními? 
Já jsem na potravinářském veletrhu nebyl už 
dlouho. Naposledy v Paříži, což už je dobrých 
osm let. Součástí toho veletrhu je největší svě-
tová kuchařská soutěž. Veletrhy jsou tam pro-
fesionálnější a je strašně moc vidět, že lidi toho 
ví o gastronomii spoustu. Viděl jsem třeba auto-
gramiádu, kterou tam měl Alain Ducasse, a na 

něj stála fronta aspoň sto lidí. Což se tady asi 
zatím nestane.

Znamená to, že zahraniční publikum je 
v  kulinářství náročnější a  vzdělanější než 
v České republice?
To je nade vší pochybnost. Je vidět, že tam lidi 
gastronomií žijí úplně jinak než tady.

Jaké je postavení české kuchyně ve světě? 
Česká kuchyně má nulové renomé, je bezvý-
znamná a  ve světovým pohledu nemá žádný 
dopad. Celej svět vaří italskou a francouzskou 
kuchyni, nějaká ta Asie, ale česká kuchyň nemá 
podle mě žádnou reputaci. Tady padla opona 
a všichni zanevřeli na lokální jídla a začali patlat 
věci tak, jak je někde viděli v cizině a skončilo to 
tím, že se nevaří ani česky ani cizokrajně. 

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich vařit umí. Na veletrhu INTECO však nepředvedl 
jen to. Na stánku firmy RETIGO také dva dny komentoval svoji práci a dis-
kutoval s návštěvníky. „Gastronomické veletrhy musí být,“ tvrdil. „Nic není 
důležitějšího, než abyste produkt viděli v akci, abyste si na něj mohli šáhnout, 
abyste si uvědomili, s čím vlastně chcete pracovat.“ 
Nebylo pochyb, že živé veletržní setkání není jen prostorem pro nabízení pro-
duktů, procesů a  technologií. Samo kuchařské řemeslo si tu našlo přímou 
cestu ke strávníkovi a ukázalo svůj další potenciál. 
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Pozorujete zlepšující se tendence? 
Možná, že jo, ale já jsem bohužel takovej, že 
vždycky vidím ty negativnější věci.

Kudy vede cesta k  lepší reputaci české 
kuchyně ve světě?
Napřed ať si uděláme pořádek doma a pak 
jeďme do světa, protože základem vždycky 
musí být kvalitní domácí kuchyň. Musíme se 
nejdřív znovu pořádně naučit vařit naše jíd-
la. Dát české kuchyni trošku modernějšího 
směru tak, jako se to stalo všude ve světě, 
a pak můžeme přemýšlet o tom, kam s tím do 
světa. Ale zatím se od toho světa spíš musí-
me učit. Francouzi svoji kuchyň taky transfor-
movali z něčeho strašně těžkýho a nudnýho 
v  něco, co má dneska obrovskej sexappeal 
a vypadá to výborně, ale furt jsou to tradiční 
postupy.

Máte typ na nějaké české jídlo, které by 
mělo potenciál prorazit?
V podstatě cokoliv tradičního. Ale nemůže to pro-
razit v podobě, v jaký se to prezentuje teď. Nejde 
si myslet, že v roce 2010 někdo bude jíst svíčko-
vou s osmi knedlíkama. Ale dokážu si předsta-
vit hovězí na smetaně s jedním knedlíkem. Nebo 
kančí s šípkovou omáčkou. Když toho nandám 
normální velikost, tak proč bych to nemohl pro-
dávat? Takhle to prodávají Němci i  Rakušani. 
Česká jídla musí projít odtučňovací kůrou. Pak 
se do toho napumpuje kyslík, rozebere se to na 
součástky a  složí znova zpátky. Musíme prostě 
jít zpátky až k paní Rettigové, tam znova nasát 
informace, předělat naše vaření tak, aby fungo-
valo, aby se dalo produkovat v nějaký rozumný 
proporci, a pak se můžeme bavit o české kuchy-
ni. Ale posledních šedesát let můžeme ve vývoji 
český kuchyně klidně zapomenout.
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Má tedy česká kuchyně možnost navázat 
na kvalitní základ z historie?
To byla světová kuchyň! Kam se nějací Fran-
couzi hrabali v  tý době na Rettigovou. To, co 
tady vařila paní Rettigová, byla prostě světo-
vá špička. Ta dáma uměla všechno, co uměli 
ostatní na světě, a líp. Její kuchařská knížka je 
obrovsky progresivní, jsou tam veškerý surovi-
ny, který jsou dneska ve světových kuchyních. 
Víte, jak udělat račí polívku, jak vařit humra, 
jak vařit křepelku, husí játra, brzlík...? A  mám 
si myslet, že to není český? Když se to vaří 
v český kuchyni, tak je to pořád český. A než 
se snažit tady prznit světový kuchyně, pojďme 

se učit tam. Rozumnější postup je učit se od 
lidí, kteří to někdy uměli, než vymýšlet nějakou 
přiblblou českou třetí cestu. 

Můžeme těžit také z regionální kuchyně?
Regionální kuchyň bohužel v současným poje-
tí dostává strašně moc na p...l. A  to je škoda, 
protože je to ve světě ten největší trend. Všichni 
pochopili, že nemá cenu vařit ve Francii čínský 
jídla a dovážet potraviny deset milionů kilometrů.

Takže receptem je...
Hlavně nic nevymejšlet. To je úplně nejlepší model! 

(kla)

Zdeněk Pohlreich (*1957)
Šéfkuchař, gastronom, moderátor (Ano, šéfe!)
Majitel pražských restaurací Divinis Ristorante a Café Imperial.
2000 –  vítěz President‘s Award, Hong-Kong, Radisson SAS 
2001 – vítěz President‘s Award, Cancún

Co podle vás česká kuchyně potřebuje?

nic, je skvělá

méně restaurací a více Pohlreichů

nic, je hrozná a nelze ji zachránit 

návrat k tradičním receptům
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ze světa vždycky
přivezeMe Medaili
Není to tak dávno, kdy vinaři na jižní Moravě lakonicky stupňovali kvalitu vína 
na „dá sa“, „nedá sa“ a „dá sa Pražákom“. Jenže nejen jihomoravské víno je 
podle Ctibora Dolanského z Vinařského fondu (pořadatele degustační zóny 
pro profesionály v rámci letošního veletrhu VINEX) stále oblíbenější i za hra-
nicemi tradičních vinařských regionů v České republice.

Opravdu se už ve víně zorientuje většina české populace?
Tak většina určitě ne, ale už pár let neplatí, že by víno bylo doménou jenom Jihomoravanů. Hlavně 
v Praze, ale také na severní Moravě prudce vzrostl zájem nejen o víno, ale i o vinařskou osvětu, 
o způsob výroby vína a pravidla konzumace. A to platí jak pro profesionály – restauratéry a hoteliéry 
– tak pro běžné konzumenty. Snad jen Jihočeši a Západočeši zůstávají zatím orientovaní jen na pivo.

Možná tomu pomohl i vývoj v gastronomii.  
Ne možná, ale určitě. Restauratéři po celé republice, ale dominantně v Praze, pomalu, ale jistě dávají 
přednost kvalitě před kvantitou, což se týká i nápojových lístků. To se kladně projevuje nejen na jejich 
rostoucí znalosti vína, ale i na faktu, že se v českých a moravských restauracích stále více objevují 
vína moravská na úkor vín z Jižní Ameriky, Austrálie a podobných zemí.

Proč jsou vůbec vína ze „třetího světa“ tak populární? 
Jsou levná a kvalitativně ne úplně mizerná. Jenže naše bílá vína jsou někde jinde, patří ke světové 
špičce! A to si profesionálové z gastrosegmentu začínají velmi dobře uvědomovat. I díky akcím, jako 
je VINEX, kde se potenciálním klientům dá moravské víno daleko lépe představit. 

Říkáte, že moravské bílé je světová špička, ale mně připadá, že o něm ve světě mnoho neví 
ani odborníci. 
To je pravda. Ale naši vinaři se s ním v cizině také málo chlubí. Zčásti proto, že to nepotřebují.

Nepotřebují?
Teď to hodně zjednoduším. Čeští a moravští producenti jsou většinou menší vinařství s omezenou 
klientelou. Jejich obchodníci se soustředí hlavně na tuzemské restaurace a hotely a samozřejmě na 
obchodní řetězce. Ale Česká republika obecně více vína zkonzumuje než vypěstuje, tudíž se většina 
domácí produkce na trhu uplatní a není tu ekonomická nutnost orientace na zahraniční trhy. Nechci, 
aby to vyznělo, že se moravští a čeští vinaři mají skvěle. Jak jsem říkal, jsou to většinou malé podniky 
s menším počtem stálých odběratelů, jejichž současné obtíže dopadají samozřejmě i na dodavatele. 
Ale masivní export asi nebude nikdy prioritou moravských vín.

Není slabé popularity moravských vín škoda?
Jistěže je. Vinařský fond se také snaží dostat tuzemské vinaře do zahraničí a pomáhá jim při účasti 
na veletrzích a soutěžích. A daří se jim. Málokdy se moravské víno vrátí ze světa bez ocenění. 

(bat)

fotogalerie VINEX, degustační zóna

fairherald9



Mistrovská káva provoněla pavilon P 
brněnského výstaviště. O titul Barista roku 
se během veletrhu SALIMA ucházelo čtrnáct 
soutěžících. Rozhodnutí odborné poroty 
padlo po třídenním klání – nejlepší kávu 
v České republice letos připravuje Tereza 
Balá z Prahy. V červnu bude mít možnost 
předvést své dovednosti ve světové 
konkurenci, čeká ji finále World Barista 
Championship v Londýně.

uMění
přípravy
kávy

Kdo je barista 
Odborník na přípravu kávy a kávových nápojů. 
Je znalcem druhů kávy, jejího pěstování 
a pražení. Základem jeho práce je kvalitně 
připravené espreso.

Slovo barista pochází z italštiny, v původním 
významu bylo všeobecným označením pro 
barmana. Současná světová gastronomie už 
tak striktně nazývá specialisty na přípravu kávy. 
Ve stejném tvaru je užíváno v angličtině, němčině, 
španělštině i dalších světových jazycích.
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Barista roku nahradil Mistra kávy
První ročník měření sil v přípravě nejlepší kávy se v ČR uskutečnil už v roce 2003. Pod patronátem 
mezinárodní Asociace pro výběrovou kávu SCAE se od té doby konala soutěž s názvem Mistr kávy. 
Letos přešel formát oficiální soutěže s návazností na světové finále pod taktovku Petry Veselé, nové 
koordinátorky české pobočky SCAE. 
„Chtěli jsme změnit celý koncept asociace, založili jsme občanské sdružení. Začínáme letos nanovo 
a  trošku jinak, proto jsme soutěž nazvali Barista roku,“ uvedla Petra Veselá, dvojnásobná vítězka 
soutěže z minulých let.

Co všechno zvládne barista
Soutěžní blok každého adepta na titul Baristy roku tvoří tři patnáctiminutové části. V úvodu je úko-
lem baristy příprava. Je třeba prostřít stůl pro porotu, poradit si s nastavením mlýnku, nahřát šálky, 
nachystat vše pro plynulý průběh hlavní části. V prostřední čtvrthodince se dostaví odborná poro-
ta, skládající se ze čtyř degustačních a dvou technických hodnotitelů. Soutěžící připraví tři druhy 
nápoje – espreso, cappuccino a kávovou specialitu podle vlastního uvážení. Ochutnávku chystá pro 
každého degustačního porotce, musí tedy v určeném čase zvládnout dvanáct nápojů. Svůj výkon 
doprovází barista komentářem, pod ruce mu bedlivě nahlížejí techničtí porotci. Závěrečná patnácti-
minutovka patří úklidu pracovního prostoru.

Hodnocení odborné poroty je zaměřeno především na chuť a aroma kávy. Důležité je ovšem také, 
jak dokáže barista svůj výkon prezentovat, jak zvládá manipulaci s mlýnkem a kávovarem, udržování 
čistoty i estetické kvality předvedeného díla. Svůj podíl na hodnocení mají i další úkony, povinností 
soutěžícího je například dolévat vodu porotcům v průběhu degustace.

fotogalerie z průběhu soutěže Barista roku 
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Odměnou pro šampiónku bude trénink
Ostrou zkoušku všech pečlivě sledovaných aspektů zvládla letos nejlépe dvaadvacetiletá talentova-
ná baristka Tereza Balá, která se přípravou kávy živí pouhé dva roky a letos se soutěže zúčastnila 
poprvé. Ve finále se vypořádala se zkušenou konkurencí a může se před účastí ve světovém finále 
těšit na odborný trénink u mistrů řemesla v zahraničí, který jí zajistí pořádající česká pobočka SCAE. 
Asociace tak hodlá přispět k co nejlepší prezentaci českých baristů v Londýně a překonání dosud 
nejlepšího výsledku, kterým je v hlavní soutěži 26. místo Františka Roháčka z roku 2007.       

 (kla)

Kromě hlavního klání o Baristu roku pořádá SCAE 
další čtyři specializované soutěže, jejichž vítězové také 
postupují do světového finále:
 
Latte art  
Soutěž v malování na cappuccino, při které barista dokazuje 
své umění předvedením předem avizovaného obrazce na 
mléčné pěně nápoje.

Coffee in good spirits
Baristé připravují kávové nápoje s využitím alkoholu. 
Je to jediná kategorie, ve které je užití alkoholu povoleno. 

Cup tasting
Degustační soutěž, ve které kandidáti rozpoznávají 
ze tří předložených vzorků kávy jeden odlišný.

Cezve/ibrik
Tradiční příprava kávy v džezvě.

Vítězka soutěže v akci.
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Firma PŘEMYSL VESELý s.r.o. 
podporuje Freestyle Motocross 
Race 2010.

Závodníci předvádějí 
špičkové výkony, 
my stavíme špičkové stavby!

Bzenecká 18a
628 00 Brno
tel.: +420 544 216 566
fax: +420 544 217 388
E-mail: info@premyslvesely.cz

www.premyslvesely.cz

PŘEMYSL VESELý stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Vodohospodářské stavby

Dopravní stavby

Stavby průmyslového a pozemního stavitelství

Hřiště a terénní úpravy

Specializované provozy

Prodej stavebních materiálů

Pavilony Fakulty sportovních studií MU



Motosalon očiMa 
Motorkáře
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Protáhnout se a sednout si – to je základní gymnastika návštěvníka motocyklo-
vých výstav. Přičemž protáhnout se myslím samozřejmě davem návštěvníků 
a sednout si, jak jinak, na motorku. Byl jsem na výstavách motocyklů v Miláně, 
Barceloně, v Praze, ale zdaleka nejsem jen dvoukolový teoretik. Naopak. 

Drtivá většina návštěvníků motocyklových výstav trpí kvůli vlastní přítomnosti. Tyto akce jsou prostě 
a jednoduše hodně navštěvované a hranice mezi příjemným lidským mumrajem a děsuplnou tlače-
nicí zpocených těl je hodně tenká. Na brněnský MOTOSALON jsem se byl podívat hned dvakrát – 
jsem z Brna – ve všední den a v neděli a v obou případech to bylo v kategorii příjemného mumraje.

Zažil jsem i druhou kategorii, a to nejen v Praze, kde za to mohly hlavně malé prostory veletržního 
paláce, ale hlavně na milánském veletrhu EICMA, který Italové brali vážně útokem. Pavilon P je v tom-
to ohledu veliký tak akorát, protože lidí přišlo na MOTOSALON dost. Taky dobře hodnotím koncept 
„vše pod jednou střechou“, zvlášť v případě vyloženě „jarního“ počasí v první půlce letošního března.

Hlavní otázkou bylo ale CO? A odpověď mě příjemně překvapila. Stánek Hondy byl tradičně mega-
lomanský a  vévodil mu neuvěřitelný cesťák VFR1200F. Krásně zachovalé modely RC30, RC45, 
VF1000F a NR750 byly skutečnou třešní na dortu. Stánek firmy A Spirit a.s. zdobila nádherná mini-
malistická studie Moto Guzzi Concept V 12 Strada, která se také hned tak nevidí. A vůbec všichni 
dovozci nebo dealeři ukázali to podstatné. Jenže… bez Suzuki, Ducati a KTM prostě nemůžu mluvit 
o plnohodnotné přehlídce motocyklového trhu. Škoda, jak pro MOTOSALON, tak i  pro zmíněné 
značky.  

Na druhou stranu vystavovatelé, tuším bez výjimky, nechali své motorky napospas návštěvníkům. 
A to je zatraceně dobře. Někomu možná připadne směšné, když se na vystavenou motorku sápou 
děti a jejich taťuldové, kteří si motorku nikdy nekoupí a tak ji aspoň poškrábou přezkou od pásku. 
Stejně tak je bláhová domněnka, že se člověk při sezení na motorce, která je připevněná k zemi, 
o tomto stroji něco podstatného dozví. Ale bez toho „omakání si“ železa (a plastu) je zážitek z moto-
cyklové (ale i třeba automobilové) výstavy poloviční. Takže díky vystavovatelům.
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Co jsem určitě ocenil, byla celkem velká zásoba závodních speciálů od dakarských po okruhové. Ať 
už jde o motorky a čtyřkolky vystavené dovozci nebo přímo závodními týmy, je vždycky něčím tak 
trochu neskutečným vidět to, na čem jezdí „ti v televizi“. Dakarská Aprilie Chilana Lopeze byla fan-
tastická, i když na ní mohli pánové nechat trochu bláta, prachu a prasklých plastů, jak to udělali čeští 
dakaristé, na jejichž motorkách a čtyřkolkách byla atmosféra argentinského očistce i vidět.

Proč bych měl přijít na příští MOTOSALON? Co jsem ještě neviděl? Kromě zmíněných chybějících 
velkoproducentů jsem postrádal to, co zůstalo v Holešovicích – přehlídku Bohemia Custom. Ne že 
bych zas tak moc fandil přestavbám a showbikům, ale přehlídka mnohahodinové puntičkářské ruční 
práce je nádherným kontrastem k velkosériovým motorkám.         

   (bat)

fotogalerie veletrhu MOTOSALON 2010

fairherald 16



já to dáváM do čistírny… 
…důvěrně známá věta Josefa Abrháma z filmu Vrchní, prchni! v případě druhé 
generace vozítka Velorex již neplatí. Legendární tříkolka Mojmíra Stránského 
má po šedesáti letech pokračovatele. Celokapotovaný vůz z dílny Pavla Brí-
dy se jmenuje Velor-X-Trike a premiéru si odbyl na prvním ročníku veletrhu 
MOTOSALON 2010.

Velor-X-Trike je dlouhý 3,8 metru, široký 1,9 metru a vysoký 1,32 metru. Prodávat se má ve čtyřech 
verzích, přičemž model pod označením R-racing bude skrývat motor o výkonu přes 200 koní. Na rozdíl 
od původního Velorexu však půjde spíše o sběratelský kousek, vyrábět se bude na zakázku a zájemci 
si musí připravit více než půl milionu korun. Ačkoliv za něj dáte víc než za vůz střední třídy, první zákaz-
níky si Velor-X-Trike našel už před premiérou.

Pavel Brída přišel s nápadem nového velorexu v roce 2008. O rok později se pustil do stavby a za neu-
věřitelných šest měsíců vyjel z garáže s prvním a zatím jediným prototypem. Luxusní tříkolku pojmeno-
val Velor-X-Trike, neboť jméno Velorex nemohl z důvodu celosvětové ochranné známky použít. 

Model Grand Lux představený na veletrhu Motosalon disponoval laminátovou karosérií s „chameleón-
ským“ lakem, jenž v různém úhlu světel mění barvu. Čtyřválcový motor Honda CB1300 má schovaný 
pod svažující se zádí s mohutnými výfuky. Základní verze motoru má objem 750 ccm, model Grand Lux 
je osazen motorem o objemu 1300 ccm.

Vystavovaný model disponuje prvky, které najdete u většiny luxusních a sportovních vozů. V anatomic-
ky tvarovaných sedačkách se připoutáte čtyřbodovým pásem, pustíte si rádio či DVD s výklopným dis-
plejem a můžete vyrazit na cestu. Charakteristickým znakem druhé generace Velorexu jsou výklopné 
dveře.

Slavnostní odhalení vozu Velor-X-Trike proběhlo za přítomnosti konstruktéra původního vozítka, Mojmíra 
Stránského. Po brněnské premiéře se tříkolka podívá i na veletrhy v Moskvě, Dubaji, Tokiu a Las Vegas.

(als)
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petr kuchař: 
závodník, organizátor 
a exhibicionista 
„Rád se předvádím na malém prostoru, potřebuji hodně lidí a pořádnou atmo-
sféru,“ říká o  sobě Petr Kuchař, ztělesněná historie i  současnost českého 
freestyle motocrossu. Není to ale poprvé, kdy si k samotnému skákání při-
dal úlohu organizátora akce. I díky němu se mohl v rámci letošního veletrhu 
MOTOSALON konat v pavilonu V Freestyle Motocross Race. 

Freestyle motocross není na brněnském výstavišti poprvé. Před deseti lety doprovázel 
mistrovství v superkrosu v pavilonu Z. Poté se freestyle přesunul do haly Rondo a nyní je 
zpět na výstavišti v pavilonu V. Kde se skáče nejlépe? 
Pavilon Z se mně líbil z  jezdeckého hlediska. Lidi stojící na patře nás měli přímo před očima, ale 
museli se vyrábět tribuny a hlavním problémem bylo ozvučení pavilonu, protože kupolovitá střecha 
zvuku nesvědčí. Rondo, i když tam freestyle motocross v Brně vlastně začínal, není ideální kvůli svým 
rozměrům. Když při skoku nakopnete strop, tak je asi něco špatně. Pavilon V je v současnosti asi 
nejlepším řešením. Je dostatečně vysoký a dlouhý a má solidní ozvučení. Takže doufám, že ze závo-
du Freestyle Motocross Race v pavilonu V vznikne nová tradice aspoň na deset let. 

Jak hodnotíte jezdeckou účast na závodě Freestyle Motocross Race? 
Kluky jsem vybíral já, takže obsazení je určitě kvalitní. Ty nejlepší najdeme podle mě v českých zástup-
cích, zejména v Liborovi Podmolovi a Petrovi Pilátovi, kteří celou zimu trénovali v USA. Když se tito 
dva potkají na nějaké společné akci, snaží se jeden druhého vyhecovat. 
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Jste spoluorganizátorem letošního závodu Freestyle Motocross Race, zároveň se zde 
představíte i jako jezdec. Je těžší závodit, nebo organizovat?
Úplně nejtěžší je dělat obojí dohromady. Je s tím dost práce, pořád někdo něco potřebuje a musím 
na všechno dohlížet. Přitom je důležité být koncentrovaný na jízdu a na triky. Je to vyčerpávající, ale 
začátky jsou vždycky těžké. Příští rok to bude lepší. Každopádně je jasné, že nejvíc si užívám skákání.
(Rozhovor vznikal den před závodem, kterého se Petr Kuchař kvůli lehkému zranění z tréninku nako-
nec nezúčastnil, poznámka redakce).  

Freestyle motocross je v České republice populární zhruba deset let. Kam se za tu dobu posunul?
Na začátku freestyle nikdo neznal, asi rok a půl jsem skákal sám. Pak se přidali Libor Podmol, Petr 
Pilát, Martin Koreň. Postupně nás bylo víc, momentálně nás skáče osm, přičemž toto číslo se několik 
let zásadně nemění. Občas někdo přibude, někdo toho zase nechá, takže velkou soutěž o dvaceti 
lidech z toho vytvořit nelze. Ale zájem diváků i médií je velký. Dnes je freestyle motocross schopen 
vyprodat pražskou O2 Arenu dvakrát za den. 

Jak vnímáte mladé závodníky freestyle motocrossu, třeba v Brně vystupujícího Matěje Česáka?
V Matějovi Česákovi je velká budoucnost. Ačkoliv je mu teprve deset let, už skáče velké skoky. Je 
šikovný a má všechno před sebou, máme se na co těšit. Nadějnou budoucnost má i Petr Pilát, kte-
rému je devatenáct let. Mladých jezdců je docela dost, otázkou je, kam to dotáhnou.

Zmínil jste Petra Piláta. Ten je považován za největší naději českého freestyle motocrossu. 
Jako nejmladší jezdec na světě skočil před pěti lety back flip. 
Petr skočil back flip ve čtrnácti letech. Já naopak doporučuju v tomto věku teprve s freestylem začí-
nat, protože kluci potřebují být na tenhle sport mentálně dospělí a mít to v hlavě aspoň trochu srov-
nané. Nicméně Petr už v tomhle věku skákal salta, takže jsou výjimky, na které je ale potřeba dohlížet.

Co byste jako zkušený závodník doporučil klukům, kteří s tímto sportem chtějí začít?
Freestyle je pro kluky, kteří chtějí kamarádit se strachem, kteří se umí v krizových situacích ovládat 
a přitom je baví adrenalin a dokáží se v něm vyžívat. To ale zdaleka nestačí. Musí mít velice dobrou 
motokrosovou průpravu, pár let závodit a dokonale znát chování motorky. Například hodně kluků 
mně píše, že chtějí z freestylem začít a rovnou se mě zeptají, jakou motorku si mají koupit. To zname-
ná, že na motorce ještě neseděli. To je cesta do pekel. Nebo aspoň do nemocnice. 
 
Nepřemýšlíte o tom, že byste vyměnil řídítka za volant a okusil atmosféru rallye nebo závo-
dů na okruhu? 
Rozhodně ne. Jezdit autem mě sice baví, ale nedokážu si představit, že bych se přeorientoval na 
závodění s ním. Je to úplně něco jiného, mám nějaké roky a musel bych začít od začátku. Navíc jsou 
automobilové závody cenově nákladnější.

Co třeba Rallye Dakar na motorce? To vás neláká?
O tom fakt nepřemýšlím. Sice mě hodně lidí štengruje, abych do toho šel, ale to není pro mě. Já jsem 
exhibicionista, který se předvádí na malém prostoru a potřebuje hodně lidí a pořádnou atmosféru. 
Tohle by mně při jízdě krajinou asi dost chybělo.       

      (als)

Petr Kuchař  (*1971)
Tým: Kuchta – MotoXzone crew
Přezdívka: Kuchta
Motocykl: Kawasaki KX 450 F
První závod: Ve 14 letech krajský přebor v Králíkách, na ČZ 125 ccm 2. místo
Freestyle: Od roku 2000
Největší freestylový úspěch: První Evropan, který předvedl back flip (rok 2003)
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freestyle Motocross
race 2010
Tvrdá muzika, vydařený komentář, dav rozvášněných fanoušků a 11 šílenců 
skákajících několik metrů nad zemí. Freestyle Motocross Race 2010 na brněn-
ském výstavišti v pavilonu V nezklamal a nabídl divákům perfektní show.

Oněch jedenáct šílenců se sjelo do Brna ze 
všech koutů mezi nultým a  třicátým poled-
níkem východní délky. Z  Itálie přijeli Emanuel 
Angius a  Jader Toninello, z  Německa Lukas 
Weiss, krátkou cestu do Brna absolvoval Slo-
vák Braňo Nikš, naopak nejdále od domova to 
měl Alastair Sayer z africké Botswany. Největ-
ším lákadlem bylo samozřejmě české zastou-
pení v podobě Libora Podmola, Petra Piláta, 
Martina Koreňa, Zdeňka Fuska, Ondřeje Záru-
by a desetiletého Matěje Česáka. 

Kdo se těšil na českou freestylovou legendu 
Petra Kuchaře, odcházel z  výstaviště zkla-
mán. Kuchař, jenž byl zároveň spolupořada-

telem akce, v sobotu dopoledne testoval dráhu a hned při prvním cvičném skoku špatně dopadl. 
Osmatřicetiletého Kuchaře odnesli záchranáři na nosítkách a převezli do fakultní nemocnice v Bohu-
nicích, kde zůstal na pozorování, ale zůstalo naštěstí jen při něm.

Freestyle Motocross Race byl rozdělen na odpolední a večerní program, kdy jezdci absolvovali tři 
závody. V úvodním klání pod názvem Best Run měli závodníci minutu a půl na ukázku svých nejlep-
ších kousků. Jejich počínání pak diváci ohodnotili ovacemi a komu fandili nejhlučněji, vyhrál. Odpo-
lední závod Best Run vyhrál Martin Koreň (108,5 dB), večer se radoval Alastair Sayer (108 dB). 

Závod Best Trick už hodnotila odborná porota. Jezdci ze sebe vydávali maximum a  přestože je 
střecha pavilonu V vyšší než v Rondu, v němž freestylové závody v Brně začínaly, u některých sko-
ků to vypadalo, že jezdec se téměř dotýká střechy. Přitom výška od země je v pavilonu V 13 metrů  
a Rondo disponovalo výškou jen 9,5 metru. Na porotu nejlépe zapůsobil trojnásobný vicemistr světa 
Libor Podmol, který prvenství obhájil i při večerním závodě.

Třetí závod pod názvem Speed and Style Race byl třešničkou na dortu celé show. Dva jezdci proti 
sobě, jedna trať dlouhá téměř 500 metrů a dva freestylové skoky. Kdo projel cílem jako první, nemu-
sel mít vyhráno, neboť porota hodnotila i skoky, ve výsledku tak rozhodoval čas i dojem. První vyřa-
zovací souboj vyhrál Martin Koreň, večer se radoval Lukas Weiss. 

(als)

fotogalerie ze závodu Freestyle Motocros Race 2010
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speciální úprava vrátí
vozíčkáře do sedla 
Na první pohled jde o motocykl Yamaha YZF R6R 2008, nicméně po zbystře-
ní smyslů si oko pozorovatele povšimne neobvyklého komponentu na stranách 
motocyklu. Namísto stojanu má motorka na obou stranách stabilizační kolečka.

Tato jednoduchá úprava, která byla představena na letošním veletrhu MOTOSALON, umožní fyzicky 
hendikepovaným lidem pocítit volnost a vzrušení za řídítky motocyklu. Autorem konstrukce je Lukáš 
Hána, který spolu s kamarády pracoval na úpravě dva měsíce.

Motocykl Yamaha o objemu 600 ccm disponuje stabilizačními kolečky, jež pomáhají hendikepova-
ným při rozjezdu a zastavení motocyklu. Jakmile je rychlost dostatečně vysoká, řidič tlačítkem na 
řídítkách kolečka zvedne.

Stabilizační kolečka jsou jednou z  celkových tří úprav motorky. Taktéž ovládání řazení a  zadních 
brzd bylo nutné přesunout na řídítka. Hána přimontoval na řadičku pulzní elektromotor s ovládáním 
na řídítkách, kde podobně jako u poloautomatické převodovky měníte převodové stupně pouhým 
mačkáním tlačítek.

Zadní brzda byla vyvedena pod pákou spojky, tento systém používají někteří motocykloví závodníci, 
například dvojnásobný šampión Mistrovství světa Superbiků Troy Corser nebo Rubén Xaus.

Další úpravy jsou individuální záležitostí na základě míry postižení, důležitý je posed řidiče a maxi-
mální pohodlí v sedle motocyklu. Uchycení nohou Hána vyřešil popruhem a klipsnami na chodidla.

(als)
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„Premiéra dopadla velmi dobře a úplně nejvíc se vydařila návštěvnost. I když na motorky vždycky 
chodilo hodně lidí, takový počet návštěvníků jsme opravdu nečekali,“ liboval si Vladimír Přibyl, gene-
rální ředitel společnosti A Spirit.

Motosalon zabral v pavilonu P plochu o rozloze 16 000 m², na dalších 5 000 m² okolních venkovních 
prostor probíhal doprovodný program. Pořadatele potěšila i vysoká účast vystavovatelů, do Brna se 
jich sjelo 99. Některé vystavované kusy budily zájem celostátních deníků. Šlo především o premiéru 
nástupce legendárního Velorexu pod názvem Velor-X-Trike. 
„Spousta návštěvníků mi řekla, že do Brna přijela jen kvůli nám,“ uvedl konstruktér vozidla Velor-X-
Trike Pavel Brída.

Nová generace legendy Z1000
K velkým lákadlům veletrhu Motosalon 2010 patřil stánek značky Kawasaki a nová generace moto-
cyklů Z1000. Tento legendární model dostal nový hliníkový rám, motor i design. 

Při vývoji motocyklu byl kladen důraz na požitek z jízdy. Výkonné motory a závodně vyladěné pod-
vozky superbiků sice nabízejí vysoký výkon, ale mnoho řidičů potenciál motocyklů na českých silni-
cích nevyužije. Proto vývojáři z Kawasaki zvolili cestu onoho požitku namísto výkonu a rychlosti. 

138 koní z motoru o objemu 1043 ccm přenáší na silnici nový podvozek vyladěný na vynikající ovla-
datelnost. Další novinkou je spirálovitě řešené proudění vzduchu v airboxu pod palivovou nádrží, což 
má podle výrobce přinést nový zvuk motoru. 

Před začátkem veletrhu MOTOSALON 2010 se odhad ohledně návštěvnosti pohyboval okolo čísla 50 000. Akce konaná pro veřejnost od čtvrtka do neděle splnila  
očekávání už v sobotu večer, kdy branami veletrhu prošlo 49 522 návštěvníků a celkově se návštěvnost ustálila na šedesáti tisících.

střepiny z Motosalonu 2010
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Masarykův okruh už prodával lístky na GRAND PRIX
Protože většina motocyklových nadšenců nezapomíná sledovat dění z prostředí závodů Mistrovství 
světa silničních motocyklů nebo Mistrovství světa superbiků, zavítal na veletrh MOTOSALON i Auto-
motodrom Brno. 

Stánek prestižního světového okruhu lákal na závod šampionátu Superbike World Championship 
(9.–11. 7. 2010) a především na sportovní událost roku celého Jihomoravského kraje – Cardion ab 
Grand Prix České republiky (13.–15. 8. 2010). Návštěvníci veletrhu si tak mohli koupit lístky přímo 
na stánku v značném předstihu. U prezentace Masarykova okruhu nechybělo promítání záznamů 
předešlých ročníků, zájemci si mohli zakoupit zboží z fanshopu či předplatit kurzy motoškoly. Stánek 
Automotodromu Brno obohatil i Karel Abraham, český zástupce v kategorii Moto2 Mistrovství světa 
silničních motocyklů.

MOTOSALON okořenili účastníci závodu Rallye Dakar
Nejtěžší rallye světa, náročné podmínky, pouště, kilometr vysoké písečné duny, bahno a déšť. Tak lze 
charakterizovat 31. ročník legendárního závodu Rallye Dakar, který druhým rokem hostil jihoamerický 
světadíl. Protože tuto rallye „dělají“ hlavně motocykly, obohatily veletrh i tyto závodní speciály.

Do Brna přijel kompletní tým Czech Dakar Team v křiklavě zelených barvách, za nějž startovaly tři 
motocykly, jedna čtyřkolka, dva automobily v kategorii T2 a dva kamiony. Na návštěvu veletrhu a auto-
gramiádu si našli čas všichni zástupci kategorie motocyklů. Moderované show Standy Berkovce se 
zúčastnili Roman Krejčí, Martin Macek a Jan Veselý. Ani reprezentant čtyřkolek Oldřich Bražina na vele-
trhu nechyběl. Osmačtyřicetiletý závodník absolvoval Rallye Dakar na vlastnoručně postaveném stroji 
a pokud mu zdraví dovolí, má v plánu podat přihlášku i do nadcházejícího ročníku.      

   (als)

Před začátkem veletrhu MOTOSALON 2010 se odhad ohledně návštěvnosti pohyboval okolo čísla 50 000. Akce konaná pro veřejnost od čtvrtka do neděle splnila  
očekávání už v sobotu večer, kdy branami veletrhu prošlo 49 522 návštěvníků a celkově se návštěvnost ustálila na šedesáti tisících.

střepiny z Motosalonu 2010
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Fotogalerie ze 7. mezinárodního veletrhu potřeb pro děti, který letos představil řadu novinek.
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prodítě 2010 

Zboží pro děti prezentovalo 
více než sto firem.



Fotogalerie ze 7. mezinárodního veletrhu potřeb pro děti, který letos představil řadu novinek.
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rekordní techagro 2010
Zemědělské a lesnické veletrhy zaplnily areál brněnského výstaviště více než 
stotisícovou návštěvou. Prokázaly tím, že osobní setkání je i v kontextu sou-
časné hospodářské situace mimořádným fenoménem a ceněným přínosem.
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s laMborghini na pole 
Italský design a německá síla – elegantní a efektivní kombinace. Traktory Lam-
borghini se vyznačují precizním provedením a pod kapotou skrývají kolínské 
motory Deutz.

Traktory Lamborghini dodává na český trh společnost Some, která se prezentovala na veletrhu 
TECHAGRO. Do pavilonu V přivezla i nový model s označením Lamborghini R6. 190 DCR VRT. 

Stříbrný traktor s  býkem ve znaku poskytuje řidičům komfort na vysoké úrovni. Pneumaticky 
odpružená kabina je zvukově izolovaná, polstrované sedadlo s  multifunkční opěrkou ruky zajistí 
pohodlí i při dlouhých hodinách za volantem. Práci jistě zpříjemní i radiopřehrávač se 4 reproduktory 
či chladicí box na nápoje.

Ovšem luxus v kabině není tím nejdůležitějším aspektem traktoru R6. 190 DCR VRT, je jím samozřej-
mě funkčnost. Vodou chlazený dieselový motor Deutz s turbodmychadlem má výkon 149 kW. Zdvi-
hový objem motoru je 6057 ccm. Na zadních kolech jsou kotoučové brzdy umístěné v olejové lázni, 
brzdění přední nápravy probíhá pomocí pohonu předních kol. Palivová nádrž má objem 305 litrů.

Od traktorů ke sportovním vozům
Při vyřknutí slova Lamborghini se určitě každému vybaví rychlý sportovní automobil. O poznání méně 
lidí ví, že zakladatel Ferruccio Lamborghini vybudoval slavnou značku na výrobu zemědělských strojů 
a k automobilům ho dovedl despotický Enzo Ferrari. Technicky nadaný Lamborghini neskrýval svou 
vášeň pro rychlou jízdu a do soukromé garáže si pořídil Ferrari 250GT. S jízdními vlastnostmi však 
nebyl příliš spokojen a když chtěl své poznatky sdělit Ferrarimu, byl odmítnut s tím, že traktorista 
nemá co mluvit do výroby sportovních vozů. Ferruccio Lamborghini na odmítnutí reagoval výrobou 
vlastních vozů, které se postupem času staly klenotem v kategorii sportovních automobilů.       

(als)
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traktor budoucnosti:
new holland nh2

Automobil na vodík už dávno nepatří mezi kategorie sci-fi. Automobilka Hon-
da před dvěma lety začala v USA pronajímat první sériová auta na vodíkový 
pohon. Cestou alternativního pohonu se vydala i  společnost New Holland, 
výrobce zemědělské a stavební techniky, která na veletrhu TECHAGRO před-
stavila vodíkem poháněný traktor NH2.

Traktor New Holland NH2 je součástí konceptu energeticky nezávislé farmy. Principem nezávislosti 
farem je vlastní produkce energie z přírodních zdrojů a její využití pro chod farmy. Traktor reaguje na 
zvyšující se ceny fosilních paliv vodíkovým pohonem, který do konceptu nezávislosti zapadá. V prů-
běhu letošního roku má být testován na třech farmách ve Francii, Německu a Itálii.

Jak traktor funguje?
Čtyři atributy, které jsou základem běžného traktoru, resp. vozidla, u NH2 nenajdete. Jsou to pali-
vová nádrž, spalovací motor, výfukové potrubí a převodovka. Agregát byl nahrazen elektromotorem 
a vodíkovými články produkujícími elektrický proud, který traktor pohání. Vysoko stlačený vodík je 
smíchán se vzdušným kyslíkem, při chemické reakci vznikají elektrony, které vstupují do elektrického 
obvodu a vytvářejí proud sloužící k pohonu elektromotoru. Traktor NH2 tudíž žádné výfuky nepotře-
buje, neboť neprodukuje emise. Výkon 106 koní je přenášen na obě nápravy, o řazení se řidič starat 
nemusí, traktor disponuje automatickou převodovkou CTV.

Kde načerpat vodík?
U masovější produkce silničních automobilů na vodík je překážkou nedostatek čerpacích stanic. 
Co se týče zemědělských farem, je situace příznivější. Čím dál více farem po celém světě získává 
elektrickou energii z vlastních zdrojů, například z větrných elektráren, fotovoltaických panelů nebo 
biomasy. Bohužel přebytečná elektrická energie musí být odprodána. Nicméně koncept energeticky 
nezávislé farmy New Holland umožňuje, aby získaná energie mohla být uskladňována ve formě stla-
čeného vodíku. Díky tomuto systému by traktory doplňovaly vodík přímo na farmě.           

  (als)

Technické údaje:

Výkon: 75 kW (106 k)
Palivo: vodík
Typ pohonu: palivové články
Max. krouticí moment: 300 Nm
Úroveň emisí: vodní páry
Rozsah pojezdové rychlosti:
0–40 km/h
Hmotnost (bez závaží): 6060 kg 
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výchova včelích Matek v brně
Na veletrhu TECHAGRO byl včelařům vyhrazen prostor v pavilonu D. V prů-
běhu pětidenní akce se, kromě výstavy včelařského vybavení, konala i série 
odborných přednášek zaměřených na problematiku včelařství. Mezi stěžejní 
témata patřila otázka nejvhodnějšího chovu matek, neboť od nich se odvíjí 
kvalita celého včelstva. Řešila se i virová nákaza a forma léčení.

Chov včelích matek
Včelí matka i dělnice se vyvíjejí ze stejných oplo-
zených vajíček. Teprve míra a kvalita stravy roz-
hoduje o dalším larválním vývoji. Zatímco dělni-
ce dostávají krmnou šťávu, larvy včelích matek 
mají nadbytek potravy a jsou bohatě vyživovány 
mateří kašičkou. Zhruba po pěti dnech se larva 
matky zakuklí a přestane konzumovat. Proměna 
v dospělou včelí matku probíhá každým dnem, 
k  vylíhnutí dochází v  průměru za šestnáct dní. 
Toto období se odvíjí od okolní teploty, která by 
měla být 35 °C. Dospělá včelí matka se asi po 
šesti dnech od vylíhnutí spáří s osmi až dvanácti 
trubci a během následujícího týdne začne klást 
vajíčka.

Nemoci a škůdci
I včelstva mají své přirozené nepřátele. Mezi nej-
nebezpečnější patří nákaza varroáza, jež ve vel-
ké míře udeřila na české včely před dvěma lety. 
Jakákoliv forma nákazy je pro včelaře nepříjem-
nou zkušeností, čas od času jí však musí čelit 
každý chovatel.

Varroáza
Infekční onemocnění roztočem Varroa jacobsoni 
vyhubilo v  zimě 2007–2008 téměř třetinu včel-
stev v České republice. Původně indický roztoč 
je 1,5–1,9 mm velký a  napadá plodové buňky 
a přenáší se na dospělých jedincích. Napadené 
včelstvo postupně slábne, vylíhnuté včely jsou 
zakrnělé a nedostatečně vyvinuté.

Mor plodu
Toto nepříjemné infekční onemocnění často zna-
mená zkázu pro celé včelstvo. Na plodových 
plástech se nacházejí proděravělá víčka s mrtvý-
mi larvami a nahnědlou viskózní hmotou. 

Zavíječ voskový
Samička tohoto drobného motýla klade vajíčka 
do úlu. Po vylíhnutí se larvy zavrtají do voskových 
plástů, kde během celého vývoje požírají vosk 
a  produkují hedvábné vlákno. Plást napadený 
larvami zavíječe je plný trusu larev a  hedváb-
né pavučiny. Vylíhnutý dospělý jedinec úl opustí 
a klade další vajíčka.

Nosematóza
Jednobuněčný parazit se skrz potravu dostává 
do středního střeva včely, kde se parazit množí. 
Napadená včela má omezenou funkci střev, není 
schopna vytvářet z pylu bílkovinné látky a před-
časně hyne.

Roztočík včelí
Parazit Acarapis woodi žije v  hlavních vzduš-
nicových kmenech včely a  živí se vysáváním 
hemolymfy (obdoba krve u hmyzu, korýšů nebo 
měkkýšů). Napadená včela je oslabena a ztrácí 
výkonnost.     

    (als)

Český rekord získaly kamizoly v pavilonu Z
Přesně 343 unikátních mysliveckých a lesnických uniforem se podaři-
lo shromáždit na Světové výstavě vývoje myslivosti a lovectví. V expo-
zici sdružení SILVAJAGD se mohli návštěvníci pokochat pohledem na 
současné i unikátní historické oděvy, nejstarší exponáty pocházely 
z konce 18. století.  
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pro vábení jelena 
Musíte Mít hudební sluch
Vábení zvěře je tradiční mysliveckou disciplínou. I  laikovi se vybaví muži 
v zelené kamizole kráčející lesem, kteří naslouchají zvukům chrchlavého jele-
ního provolávání a odpovídají jeho umným napodobením. Nahlédnout do svě-
ta vábení jelenů i pravidel soutěžních klání nás nechali vábiči z České země-
dělské univerzity v  Praze Tomáš Třeský, Roman Zeman a  David Princ. Na 
Světovou výstavu vývoje myslivosti a  lovectví se přijeli utkat o akademický 
titul v mezinárodní soutěži.  

Základem správného vábení jsou dlouhé hodiny naslouchání zvuků jelenů v přírodě. Teoretická pří-
prava příliš nefunguje. Je třeba nasát drobné nuance jeleních projevů, dokázat se přizpůsobit speci-
fikům zvěře a revíru. 

„Jelení ryk musíte zkrátka dostat do ucha a dokázat ho reprodukovat. K tomu vám může výrazně 
pomoci hudební sluch a dobré hlasové předpoklady. Jako v hudbě a sportu, i ve vábení jelenů máte 
buď talent, nebo musíte úspěch vydřít v tréninku,“ vysvětluje Roman Zeman.    

Správné napodobení jeleního troubení není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Prostým foukáním 
do nástroje jelena přivábit rozhodně nelze. Zvuk vychází z vábičova hrdla a závisí na jeho hlasových 
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schopnostech. Řevnice jej pouze zesiluje a uhladí, může také zakrýt některé nedostatky. Přesto je 
jeho výběr důležitou součástí vábičovy kariéry. Jelenář, který si navykl na jeden typ řevnice, už málo-
kdy přejde na jiný. Nejčastěji používanými nástroji jsou teleskopické řevnice, tradiční rohy stepního 
skotu či mušle zvané tritonky. 

„Vábit lze ale i na cylindr od petrolejové lampy či odpadovou trubku,“ popisuje své zkušenosti Tomáš 
Třeský. „Důležitým faktorem je délka nástroje a vstupní otvor. Tak jako jelení hlasy v přírodě, i hlasy 
vábičů jsou různé, každý hlas je specifický svou barvou a intenzitou. Napodobený zvuk jelena je v lese 
velmi věrohodný, a tak se může stát, že přiláká nic netušícího myslivce pouze k vábícímu kolegovi.“    

Jelení repertoár
Série jeleních zvuků, které musí vábič ovládnout, sleduje jednotlivé fáze jelení říje. Prvním a základním 
hlasem je troubení hledajícího jelena. Jinak se ovšem projevuje mladý, středně starý a starý jelen. 
„Na soutěžích se většinou setkáváme s hlasem starého jelena, v lese je naopak častější užití hlasu 
mladší zvěře, aby došlo k nalákání starších, velkých jedinců. Ti se totiž nechají vyprovokovat mladším 
soupeřem s tím, že jej v přímém souboji snadněji porazí,“ vypráví Tomáš Třeský. 

Skutečnou prověrkou vábičových schopností je hlas jelena stojícího u laní, ve kterém se kloubí hned 
několik hlasových projevů. Jelen se takto projevuje ve chvíli, kdy našel své stádo laní a na dálku 
odpovídá svým sokům a odráží je. Má-li dojít k souboji, ozývají se jeleni takzvanou výzvou. 

„Ten silnější z nich pak hlásá svůj triumf vítězným rykem. Hlídá-li si a uklidňuje jelen tlupu laní obí-
háním, vydává zvuk, kterému se říká sbíjení laní. Závěrečným projevem říje je odpočinkové mrmlání 
jelena po zdárném opanování říjiště,“ dodává David Princ.

Soutěžní klání vábičů probíhají v duchu mysliveckých tradic, být součástí této slavnosti je ctí pro 
každého účastníka. Vábič je oděn do uniformy, musí mít klobouk. Když je vyzván ke troubení, před-
stoupí před publikum, smekne a ukloní se. Předvede danou ukázku na mikrofon a před odchodem 
opět zdraví smeknutím a úklonou. Porota soutěží zasedá v budkách tak, aby na soutěžícího neviděla 
a uděluje bodové hodnocení od jedné do šesti. Každé zaváhání je potrestáno bodovou srážkou. 

(kla)

Vyzkoušejte si, jestli dokážete rozeznat 
jednotlivé zvuky jelení říje:
HLEDAJÍCÍ JELEN MLADý • HLEDAJÍCÍ JELEN STŘEDNě STARý • HLEDAJÍCÍ JELEN STARý • JELEN 
STOJÍCÍ U LANÍ • VýZVA • VÍTěZNý RYK PO VYHRANéM SOUBOJI • ODPOČINKOVé MRMLáNÍ

Stáhněte si ukázky vábení jelenů zde!
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jednou uteču
do divočiny

Jakub Vágner je rybář, dobrodruh a především milovník přírody. Při pohledu 
na jeho úlovky člověku občas přeběhne mráz po zádech. Když Jakub Vágner 
vypráví své zážitky z divočiny, pochopíte, kde se v tomto mladém muži bere 
klid a pokora, s níž mluví o rybách, majestátu přírody a svém vnímání světa.  
Na výstavu RYBAŘENÍ přijel Jakub Vágner pokřtít novou knihu o sumcích. 
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Právě jste se vrátil z expedice v Amazonii, na další do Afriky se chystáte, kolik času vlastně 
trávíte mimo civilizaci?
Momentálně naprostou většinu, protože natáčím pro National Geographic Channel. Spolupracu-
ji s nimi na vlastním pořadu, který bude vysílán zhruba od prosince. Do prvního července máme 
natočit všech šest hodinových dílů na šesti místech světa a jsou to všechno opravdu hodně odlehlé 
destinace, takže do prvního července jsem nonstop pryč. 

Měl jste někdy chuť za poslední stopou průmyslové kultury zůstat?
Mnohokrát. Čím víc cestuji, tím víc mě tak trošku lidi štvou. Když vidíte ty krásné kouty světa, ty 
nezničené civilizace, kde se k sobě lidi chovají jinak, s úctou, s mnohem větší pokorou a potom se 
vrátíte do Prahy, jdete na Václavské náměstí a za chvíli tam do vás vrazí X  lidí, všichni pospíchají, 
všichni se honí jenom za penězi, tak se ptáte, kde je vlastně ta realita, jestli to v té divočině vlastně 
náhodou není lepší. A ono to tam lepší je.

Co vás motivuje se do toho shonu vracet?
Mám tu rodinu. Jednou tam ale určitě uteču. Nicméně ještě mám před sebou velký kus práce. Trvalo 
to strašně dlouho, než jsem došel k nějakým úspěchům, tam kam jsem dojít chtěl. A kdybych to 
dneska vzdal, tak zklamu nejen sebe, ale i spoustu lidí. Chci se pokusit aspoň trošku pomoct vrátit 
pár mladých lidí blíž k přírodě a pokud se mi to povede, tak budu spokojený. Jednoho dne přijde čas, 
kdy se budu moct začít věnovat sám sobě a pak asi někam uteču.

Přišel jste k tomuto poznání v době, kdy jste začal jezdit na expedice, nebo jste měl k tomu 
vždycky blízko? Posunuly vás k tomu zážitky z cest?
Myslím si, že je to všechno dohromady. Já to pozoruji na lidech, které vezmu s sebou. Ať už je to 
kamarád nebo nový kameraman. Říkám jim, že když je vezmu do Amazonie, budou ji buď milovat, 
nebo nenávidět. A ono to tak přesně je. Pokud se do té odlehlé části světa vypravíte, tak na vás 
dolehne samota, dolehne na vás i to, že když se cokoliv stane, může to znamenat i fatální problém. 
Člověk je buď očarován tou přírodou a v hlavě mu to přepne a řekne si, že je to nádherné, nebo mu 
začnou chybět ty sprchy a že si nemůže zajít s kamarády do hospůdky. Zhruba za pár dní je to jasné, 
jestli to je jeho šálek kávy, nebo ne. Musím říct, že mě baví pozorovat, co panenská příroda s lidmi 
dělá. 

Zažil jste na expedicích všelijaké nemoci a parazity. Jak se s tím vyrovnáváte?
Pokud do těchto končin cestujete, tak k tomu nemoci nevyhnutelně patří. Protože tohle nejsou turis-
tické atrakce, ale seriózní expedice, které vedou do nitra niter, daleko od civilizace. Takže nějací červi 
v noze, to je jen taková dětská nemoc. Měl jsem šestkrát malárii, břišní tyfy, říční slepotu, elefantiázu 
a další. Člověk, když tam jede, s tím musí počítat. Je to matematická jistota, že si časem něco při-
veze. Může to být na první, na druhé nebo na páté expedici, ale prostě to přijde. Jde o to, abyste se 
nezhroutili z toho, když zjistíte, že vám lezou červi v noze. A řekli si: jasně, mám červy v noze, protože 
jsem viděl nejkrásnější přírodu, kterou jsem doteď viděl a stojí mi to za to. Nebo vám to za to nestojí 
a pak tam nechodíte. 

Na expedicích procházíte prudkým úbytkem váhy. Nedělá vám to problémy?
Váha mi lítá deset patnáct kilo nahoru a dolů. Ale do těch končin nejezdíme proto, aby se z nás stali 
gurmáni. Jezdíme tam kvůli přírodě a zážitkům. Pro lidi, kteří by chtěli zhubnout, můžu doporučit 
Amazonii nebo Kongo, ideální místa. Ale vážně, nevadí mi to, jen se člověk musí držet v kondici, aby 
ho to zdravotně neohrozilo. Jakmile přijedu domů, musím se snažit futrovat, jak to jde, a nabrat zase 
zpátky fyzičku. Jenže teď budu za šest měsíců doma pouhé čtyři týdny. Takže ta rekonvalescence 
bude opravdu obtížná. Myslím, že po prvním červenci budu značně zničený.
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Měl jste někdy pocit, že jste opravdu na hranici přežití?
Takových momentů bylo mnoho. Nejtěžší je okamžik, kdy jde o život jiným lidem. Doopravdy nejhor-
ší situaci jsem zažil, když byl můj nejvěrnější kameraman Jirka Středa uštknut hadem a v podstatě 
mi umíral v náručí. Naštěstí se ho podařilo zachránit. To je chvíle, kdy jde všechno stranou. Kdy jde 
o život někomu jinému než vám, a je to na vaši zodpovědnost, protože on se do šlamastiky dostal 
kvůli vám. Ten pocit bych nikomu nepřál zažít.

A máte naopak nějaký nejkrásnější zážitek?
Každé ráno, každé svítání, každý soumrak, každý nový den, každá nová vteřina je tam překrásná. 

Propagujete při rybolovu myšlenku „chyť a pusť“, ale není to tak jednoduché. Rybáři v dob-
rém záměru ryby pouštějí, dělají chyby a ryby pak stejně uhynou.
Přesně tak. Myšlenka „chyť a pusť“ je velmi ušlechtilá a podstatná, protože rybářů přibývá, ryb ubývá 
a revírů je pořád stejně. Pokud by každý rybář bral vše, co chytí, tak by v našich vodách za chvíli 
vůbec nic nebylo. To stejné platí o velkých rybách. Ty je důležité pouštět, protože původní genofond, 
který v té rybě přežívá po generace, je nenahraditelný. Když vytáhneme velkou rybu a místo ní nasa-
díme do stejného prostředí rybu ze sádek, nebude schopna dosáhnout stejných rozměrů a kvalit 
jako ryba původní. Tak to prostě nefunguje. Je velmi důležité velké ryby vracet vodě, abychom 
zachovali další generace. Navíc když ji pustím, mám možnost se s ní znovu setkat a také další rybáři 
ji mohou ulovit. Když jí dám palicí po hlavě, je to zbytečné. Když chci rybí maso, jdu do supermarketu 
a koupím si dvě kila ryby, která byla vypěstována v sádkách za tímto účelem, nemusím zabíjet divo-
kou rybu. Ale samozřejmě je důležité vědět, jak ty ryby vracet vodě. Ryba se nemůže hodit zpět do 
vody poraněná. Nesmí se také nechat příliš dlouho na břehu, nebo se vyválet po ostrých kamenech.

Používáte speciální sportovní háček. Jak vypadá?
Používám háček circle hook, což je háček, který je téměř kulatý a má ohnutou špičku dovnitř, tudíž 
se zasekne vždycky na kraji tlamky ryby.

Takže se nemůže zaseknout uvnitř ryby, když háček spolkne?
Přesně tak. 
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Vy jste nikdy nejedl ryby?
Jako malý kluk ano, ale brzy jsem začal ryby pouštět a jsem za to rád. 

Jiné maso jíte?
Ano, jinak maso jím. 

Máte k rybám velkou úctu, takže je pochopitelné, že je pak nelze jednoduše považovat za 
pokrm.
Určitě. V projektu, jemuž se teď věnuji, jsou ryby mnohem větší, silnější a starší než já. Pokud před 
vámi leží ryba o váze sto padesát kilo, tak to je prostě vražda. To už není tak, že dáte dvoukilovému 
kaprovi po hlavě. Zabít rybu, jež je třikrát taková než vy, to už je velmi zvláštní pocit, který si já osobně 
nedokážu představit. 

Mluvíte s rybami?
Budete se divit, ale občas si s nimi povídám. Lidi se mě ptají, jestli s rybami dokážu mluvit. To já váž-
ně nevím, možná nějak podvědomě. Ale spíš je to tak, že jsem často sám, tak si potřebuji s někým 
povídat. 

Voní vám ryby?
Ano, ryby mi voní. Každá má své specifické znaky, specifické vůně. Takže ne všechny, ale některé 
ryby skutečně voní. 

Vydal jste právě obsáhlou knihu Můj přítel sumec. Co chystáte dál?
Já si život moc neplánuji. Když si příliš plánujete, tak vás pak sám život přesvědčí, že tudy cesta neve-
de. Pokud mně štěstí bude přát, tak bych strašně rád dokončil svůj projekt o největších sladkovod-
ních rybách světa. Je to dvacet tři druhů ryb, všechny můžou přesáhnout hmotnost sto kilo a délku 
minimálně dvou metrů. Z těch třiadvaceti druhů se minimálně polovina nedožije dalšího století, proto 
na ten projekt tak pospíchám. Další knížku o lovu sumců opravdu dlouho nenapíšu, protože právě 
jsem se totálně vydal. V té knížce jsou kompletní znalosti nejenom mé, ale všech nejlepších sumcařů 
světa. A z dalších knih, pokud mi štěstí bude přát, to bude pravděpodobně kniha o Amazonii.

Je výborné, že jste během těch málo dní, co jste v republice, zavítal právě sem na výstavu 
RYBAŘENÍ. Co pro vás toto setkání znamená?  
Brněnská výstava RYBAŘENÍ je pro mě dost podstatná. Jsem tady pravidelně od prvního ročníku. 
Myslím, že je to úžasná akce, nejenom pro vystavovatele, ale samozřejmě pro lidi. Mohou se tu 
potkat se známými, rybáři, s  kamarády, mohou tu nabrat spoustu zkušeností, nakoupit poslední 
vymoženosti. Platí to i pro mě osobně, potkám tu kluky, kteří jsou stejně jako já celý rok u vody, takže 
se nevidíme. Na druhou stranu tu taky potkávám spoustu svých fanoušků, úžasných lidí, s nimiž si 
můžu popovídat a vidím každý rok ty stejné tváře, což mě těší. Je to takový rybářský svátek.  

   (kla)

Jakub Vágner (*1981)
Nejznámější český rybář, držitel pěti světových rekordů ve sportovním 
rybaření. Pro tuzemské i zahraniční televizní stanice připravuje rybářské 
magazíny (S Jakubem na rybách) a  reportáže z expedic do exotických 
končin světa. V současnosti se věnuje náročné přípravě série dokumentů 
pro National Geographic. V  letošním roce vydal po mnohaleté přípravě 
obsáhlou knihu Můj přítel sumec.
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Počet žádostí a částka alokovaná na podporu podle typu stavby (k 18. 3. 2010)

Loňské Stavební veletrhy Brno byly místem vyhlášení dotačního programu 
Zelená úsporám. V současnosti jsou již k dispozici poměrně zajímavé statis-
tické údaje o alokovaných dotacích, a proto není „od věci“ je zveřejnit právě 
před Stavebními veletrhy Brno 2010, tedy téměř rok po vyhlášení programu.

K datu 18. března bylo pro 9389 žádostí 
alokováno 1,63 mld. korun. 
Přitom teprve před měsícem program dosáhl v úhrnné částce určené na dotace jedné miliardy. Měsíč-
ně tedy přibývá přibližně 2500 žádostí, ve kterých si lidé zažádají zhruba o 0,5 mld. korun. Z celkové 
částky přislíbené na dotace bylo zatím vyplaceno (nebo se právě vyplácí) víc než 137 mil. korun. Jde 
sice o méně než desetinu z přislíbené částky, ale to je dáno tím, že peníze se vyplácejí až po ukonče-
ní příslušné investice. Nejvyšší podíl na alokované částce tvoří oblast A – úspory energie na vytápění 
(zateplení), nejvíce žádostí pak podali lidé v oblasti C – využití obnovitelných zdrojů pro přípravu teplé 
vody a pro vytápění. Největší zájem byl o dotaci na solární termické kolektory. Zajímavá jsou i čísla 
žádostí zaregistrovaných v jednotlivých krajích. Nejvíce jich sice podle očekávání přijali ve Středočes-
kém kraji a v Praze (dohromady 1634), ale hned za nimi následuje kraj Jihočeský (1176 žádostí).

www.stavebniveletrhybrno.cz

13.–17. dubna 2010

2010

prograM zelená úsporáM
přiklepl lideM už 
půldruhé Miliardy
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konference na
stavebních veletrzích
brno 2010 
Témata dvou odborných konferencí, konaných během Stavebních veletrhů 
Brno 2010 generuje současná hospodářská situace, i když se může zdát, že 
jde o nadčasové problematiky. 

O projektech typu Public Private Partnership se totiž mluví dlouho, ale až ve chvíli, kdy padá inves-
tiční potenciál soukromého i státního sektoru, se poměrně složité projekty PPP začínají brát vážně. 
Ještě populárnější jsou energetická témata, ale fáze realizace úsporných nebo alternativních řešení 
energetické situace je většinou závislá na zvnějšku dané nutnosti, nikoliv na pouhé příležitosti. 

Mezinárodní stavební konference „PPP – ano, či ne?“
Krajská hospodářská komora jižní Moravy společně s Veletrhy Brno, a.s., a Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR pořádá při zahajovacím dni Stavebních veletrhů Brno konferenci na toto vysoce 
aktuální téma v prostorách pavilonu A. Své názory a zkušenosti budou prezentovat zástupci státní 
správy i podnikatelské sféry z České republiky a Slovenska, kde jsou projekty PPP minimálně o jednu 
etapu dále než v tuzemsku. 

Účastníky konference budou mimo jiné: ministři dopravy České republiky a Slovenska; ministři financí 
České republiky a Slovenska; bývalí ministři financí České republiky Bohuslav Sobotka a Miroslav 
Kalousek; ministr pro místní rozvoj České republiky a ministr výstavby a regionálního rozvoje Sloven-
ska; Alfred Brunclík z Ředitelství silnic a dálnic České republiky; Igor Choma, předseda představen-
stva Národné dialničné spoločnosti, a.s.; Jaroslav Krautera, ředitel pověřeného řízení Státního fondu 
dopravní infrastruktury; Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR; zástupci 
firem Váhostav a.s.; Doprastav a.s.; SKANSKA CS, a.s.; EUROVIA CS, a.s a zástupci advokátních 
kanceláří Havel&Holásek, s.r.o. a Jansta, Kostka, spol. s r.o.

Energie pro budoucnost
Tuto konferenci s podtitulem Distribuované zdroje energie a jejich připojení k elektrizační síti pořádá Čes-
komoravská elektrotechnická asociace, Veletrhy Brno, a.s., a realizátorem je nakladatelství FCC Public.

Distribuované zdroje energie a jejich připojení k elektrizační síti je téma, o němž se diskutuje mezi 
odborníky i  laickou veřejností. Konference se bude konat ve středu 14. dubna 2010 od 10.00 do 
13.00 hodin na brněnském výstavišti. Odborným garantem konference je prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., 
z katedry elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze. Na konferenci, určené všem profesionálním zájem-
cům o obnovitelné zdroje a jejich využití v praxi, vystoupí odborníci ze státní správy i z firem, které 
se problematikou využití obnovitelných zdrojů a jejich připojení do elektrizační sítě aktivně zabývají. 

(bat)

fotogalerie ze Stavebních veletrhů Brno 2009
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čeŠi jsou neopatrní
v koMbinacích barev 
a stylů interiéru
Veletrh MOBITEX 2010 se poprvé uskuteční ve stejném termínu jako Stavební 
veletrhy Brno, čímž vzniká přehlídka bydlení v  komplexním pojetí. Staveb-
ní veletrhy Brno nabídnou ucelenou škálu poradenských služeb pro stavby 
a jejich úpravy. Na veletrhu MOBITEX v pavilonu G2 bude za stejným účelem 
v oblasti bytových interiérů fungovat Bezplatné poradenské centrum interié-
rových architektů.

Jedním z odborných poradců tohoto centra bude Eva Jandorová ze studia 3d-arch, která říká, že 
i krátká konzultace v rámci výstavní akce může klientovi zásadně pomoci.

Jaké jsou nejčastější dotazy, se kterými se setkáváte na podobných akcích? 
Lidé se nejvíce ptají na dispozice interiéru a mobiliáře. Zajímá je barevné řešení a s tím souvisí zájem 
o fotorealistické 3D vizualizace, díky kterým má člověk lepší představu, jak bude budoucí prostor vypadat.

Lze touto rychlou veletržní konzultací skutečně vyřešit problémy s interiéry?
Jednoduché záležitosti rozhodně konzultací vyřešit lze. Pro řešení složitějších případů je pak třeba 
prozkoumat problém přímo na místě plánovaných změn.

Jaké chyby dělají Češi často při zařizování interiéru?
Nejčastěji se dopouštějí neopatrnosti při řešení kombinací barev a stylu prvků interiérů.

Pracujete také s poznatky Feng Shui. Jaký je zájem o rady vycházející z tohoto čínského 
učení o harmonii?  
Problematikou Feng Shui se zabývá kolegyně Andrea Gheorghe, která bude také k dispozici v pora-
denském centru na veletrhu MOBITEX. Na řadě projektů jsem s ní spolupracovala a mohu říci, že 
zájem je v poslední době veliký, a to nejen co se týče obytných, ale například i komerčních prostor.

(kla)

fairherald 40



16. mezinárodní vodohospodářská výstava

16. mezinárodní veletrh techniky pro 
tvorbu a ochranu životního prostředí

2010

25.–27. 5. 2010
Brno – Výstaviště

www.watenvi.cz
Pořadatel výstavy 

VODOVODY – KANALIZACE 2010

Současně probíhá:

Mezinárodní veletrh komunálních 
technologií a služeb

Veletržní témata

• Vodohospodářství

• Zpracování a využití odpadů

• Environmentální technologie 

• Komunální technika
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richard krajčo:
takových koncertních
hal je Málo
Tři hudební produkce ze tří různých stran žánrového spektra se v průběhu tří 
měsíců odehrály na brněnském výstavišti. V  podstatě ještě zánovní pavilon 
P totiž vytvořil svou kapacitou velmi zajímavou  koncertní alternativu brněnské 
hale Rondo. Tu navíc v extraligové sezoně „okupuje“ hokejový tým Komety Brno.

Apokalypsa, 20. 11. 2009
Na výstaviště se dostavili příznivci taneční elektronické scény. Technoparty slavící desáté narozeniny 
se poprvé ve své historii vystěhovala z Bobycentra. Hudební, laserová a světelná show devatenácti 
dýdžejů za účasti es žánru Collabs 3000, Kena Ishiiho nebo Eltona D přilákala 5 500 lidí. 

ABBA Show, 11. 2. 2010
Po Apokalypse se o návrat z budoucnosti postaral revival nestárnoucích hitů skupiny ABBA. 
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Kryštof, 23. 2. 2010
Kapela Kryštof bavila v pavilonu fanoušky na koncertě v rámci turné k nově 
vydanému albu Jeviště. Na show tradiční české popové kapely dorazilo více 
než 6 000 fanoušků kapely. 

„Vizuálně se mi líbí pavilon P moc,“ hodnotil vystoupení v nových prostorách frontman kapely Richard 
Krajčo. „Má super prostory, takže kapacitně odpovídá. Je to multifunkční pavilon s foyer, průchod 
do haly a zázemí je zde na velmi slušné úrovni. A hlavně je tu teplo! Původně jsme o využití pavilonu 
P pro koncert neuvažovali. Vlastně jsme ani nevěděli, že tato možnost vůbec existuje. Ale halu Rondo 
a Vodovou jsme zamítli a náhodou jsme se dozvěděli, že můžeme vystupovat tady. Při obhlídce se 
nám hala dost líbila. Určitě by bylo dobře, aby se o této možnosti využít halu pro koncertování dozvě-
děly i další kapely. Takovýchto prostor je v republice málo a určitě by pavilon P mohl přilákat spoustu 
interpretů a stát se místem koncertů pro kapely všeho druhu.“

dalŠí koncerty
Citadela/Paul van Dyk, 2. 4. 2010
Největší očekávaná akce letošního roku. Německý DJ Paul Van Dyk, hvězda elektronické taneční 
hudby, vystoupí na party Citadela. Dočká se pavilon P poprvé naplnění svého diváckého maxima 
deseti tisíc lidí?

ELÁN, 22. 10. 2010
Legendární kapela Jožo Ráže vystoupí po dvou letech opět v Brně. Skupina, která datuje svůj vznik 
v roce 1968, se vrací na scénu v sestavě Jožo Ráž, Jano Baláž, Vašo Patejdl, Peter Farmbauer, Ľubo 
Horňák, Henry Tóth a Boris Brna.

Další fotografie a více informací o připravovaných akcích najdete na www.bvv.cz/rent 
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www.4stav.cz je informační portál mapující oblast stavebnictví, architektury, designu a bydlení. 
Pokrývá aktuální zpravodajství, publicistiku i konkrétní praxi a poradenství podle motta: 

„Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, někdo užívá, ale všichni s nimi žijeme!”

„Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, 
někdo užívá, ale všichni s nimi žijeme!”

Navštivte 4stav.cz
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13.–17. 4. MOBITEX Mezinárodní veletrh bydlení

Stavební veletrhy Brno 2010
13.–17. 4. IBF 15. mezinárodní stavební veletrh

13.–17. 4. SHK BRNO 11. mezinárodní veletrh technických zařízení budov

24. 4. MotorTechna Brno Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

16.–19. 5. 18. výroční sjezd České kardiologické společnosti

25.–27. 5. URBIS TECHNOLOGIE Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

WATENVI – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh

25.–27. 5. VODOVODY-KANALIZACE 16. mezinárodní vodohospodářská výstava

25.–27. 5. ENVIBRNO 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

5.–10. 6.
AUTOTEC & AUTOSALON 
BRNO 2010

Mezinárodní veletrh užitkových a osobních automobilů, dílů a servisní techniky
(4. 6. odborný a novinářský den)

8.–9. 6. MOTORSPORT EXPO 2010 Mezinárodní veletrh dílů a vybavení pro motoristický sport

19.–20. 6. INTERCANIS 44. mezinárodní výstava psů

26. 6. MODELLBRNO Evropské setkání modelářů, Mistrovství České republiky žáků v plastikovém modelářství, 
výstava a veřejná soutěž

24.–26. 8. STYL 36. mezinárodní veletrh módy

24.–26. 8. KABO 36. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

3.–4. 9. Zelený svět 2010 11. zahradnický veletrh

13.–17. 9. MSV 2010 52. mezinárodní strojírenský veletrh

13.–17. 9. IMT 2010 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

13.–17. 9. PROFINTECH 3. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

13.–17. 9. WELDING 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky

13.–17. 9. FOND-EX 13. mezinárodní slévárenský veletrh

13.–17. 9. INTERPROTEC 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí

13.–17. 9. URBIS INVEST Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

14.–15. 9. INVEX FORUM Odborné ICT & Business setkání

17.–19. 9. AirIn 2010 Mezinárodní letecký veletrh (Letiště Leoše Janáčka Ostrava)

25.–26. 9. 4. moravskoslezská národní výstava psů

6.–8. 10. EXPODENT Středoevropský veletrh stomatologie a ústní hygieny (Kongresové centrum Praha)

7.–10. 10. DIGITEX 6. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy

7.–10. 10. INTERKAMERA 27. mezinárodní výstava fotografické techniky

7.–10. 10. SPORT Life 9. mezinárodní sportovní veletrh

7.–10. 10. Bike Brno Mezinárodní cyklistický veletrh

7.–10. 10. boat Brno 9. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

7.–10. 10. Caravaning Brno 8. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

19.–22. 10.
Medical Fair Brno /
Rehaprotex

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

23. 10. MotorTechna Brno Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

2.–5. 11. GAUDEAMUS Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

20.–21. 11. MINERÁLY BRNO 25. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

25.–28. 11. Brno Art Fair Mezinárodní veletrh umění

4.–12. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně
Stavební centrum 
EDEN 3000

Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů, vstup Stavebním centrem EDEN 3000 z ulice 
Bauerovy, budovou Vzorkovny stavebních materiálů. Vstup zdarma, otevřeno denně (včetně víkendů) 
od 10.00 do 18.00 hod., v průběhu veletrhů od 9.00 do 18.00 hod.

kalendář veletrhů a výstav 2010

www.bvv.cz/kalendar


