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Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
je nepochybně nejdůležitější hospodářskou událostí roku. Je největší prezentací
exportní nabídky českých strojírenských Jiří Kuliš,
podniků a nejnovějších průmyslových generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
technologií dostupných na světovém
a evropském trhu. Zvláštní postavení
na veletrhu mají vždy obráběcí a tvářecí

Alchymie správného
výběru podprsenky

MIRKA
TALAVAŠKOVÁ
Nákupem levných triček
šatník nezachráníte

5 l 2011

Boty od žirafy

6 l 2011

Těší nás, že indické ministerstvo hospodářství zvolilo pro letošní evropskou prezentaci formou „India Show“ s více než
100 indickými vystavovateli právě Brno.
Čestným a tradičním partnerem veletrhu je s historicky nejrozsáhlejší veletržní
účastí Rusko. Největší zahraniční účast
má opět Německo. Nepřehlédnutelná
je účast Číny, Švýcarska, Francie Itálie
a dalších zemí. Na veletrhu se odehrají
bilaterální mezivládní jednání na úrovni
ministrů nebo náměstků průmyslu a obchodu s Indií, Ruskou federací a USA.
Strojírenský veletrh v Brně tak potvrzuje
svůj mezinárodní význam a skutečnost,
že je nejen obchodní, ale i významnou
politickou a společenskou událostí,
při které proběhnou tisíce setkání tváří
v tvář.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH | WOOD-TEC | MEDICAL FAIR | MOTORTECHNA
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MSV je správě řečeno nikoliv strojírenský,
ale průmyslový veletrh, s nabídkou průmyslových technologií. To podtrhuje i současně
konaný soubor technologických veletrhů
Top Technology – FOND-EX, WELDING,
PLASTEX a PROFINTECH. K nim se letos opět řadí projekt AUTOMATIZACE
– myšleno průmyslové výroby. Letošní
součástí veletrhu je i INTERPROTEC,
veletrh ochrany zdraví při práci.
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Kontraktační veletrhy módy, obuvi a koženého zboží se na brněnském výstavišti pořádají již dvacet let a jejich srpnové
vydání tedy oslaví čtyřicáté narozeniny.
STYL je pro obchodníky v módní branži nepostradatelnou akcí na trhu České
republiky, Slovenska a zemí východní
Evropy. Scházejí se na něm vystavovatelé z 20 zemí. Prezentace módních
trendů nabízejí obchodníkům a nákupčím svoje módní kolekce pro nacházející sezonu. Obdobně to platí pro veletrh
KABO, přehlídku nové nabídky českých
a zahraničních výrobců obuvi, koženého
zboží a doplňků.

stroje, které se letos prezentují v rámci
specializovaného veletrhu IMT. Rozsah
tohoto oboru potvrzuje současně i význam výroby obráběcích strojů v České
republice jako jednoho z nejúspěšnějších exportních strojírenských odvětví.
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Při ohlédnutí za uplynulým půlrokem na brněnském výstavišti si
jistě zaslouží zmínku
dubnové Stavební veletrhy Brno, největší
středoevropský veletrh
s tematikou stavebnictví. Společně s veletrhy MOBITEX,
URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE
a ENVIBRNO nabídly informace z oblastí stavebnictví, technického zařízení
budov, vybavení interiéru a ochrany životního prostředí, investičních příležitostí v regionech a informace o nových
komunální technologiích. Letos nebyl
přítomen obor stavebních strojů a i přes
nepříznivý vývoj stavebnictví se veletrhu
zúčastnilo 809 vystavovatelů z 19 zemí
světa a přijelo na 60 000 návštěvníků
z 31 zemí. „Stavební veletrhy Brno pomáhají rozvoji stavebnictví. I letošní ročník splnil tento účel a byl velmi úspěšný,“
zhodnotil význam a roli Stavebních veletrhů Brno prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš.
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Stavba pasivního domu
v přímém přenosu
V dubnu měli návštěvníci Stavebních veletrhů Brno možnost zhlédnout stavbu
pasivního domu v přímém přenosu. Před jejich zrakem každou minutu rostla
unikátní buňka – cílem bylo prezentovat standardní stavební prvky pasivních
domů. „Šlo o kombinaci materiálů, abychom ukázali různé pasivní systémy,“
vysvětloval ředitel sdružení Centrum pasivního domu Jan Bárta.

O stavbu pasivního domu byl v průběhu
Stavebních veletrhů Brno velký zájem

fairherald
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Hrubá příprava stavby odstartovala týden před
Stavebními veletrhy. Jakmile začaly vstupními
bránami proudit davy návštěvníků, započala ta
pravá realizace pasivní buňky. „Proces byl velmi
rychlý. Daly se dohromady stěnové prvky, dodala
tepelná izolace apod. Hrubá stavba je záležitostí
několika dnů, vnitřní práce jsou potom obdobné
jako u tradičních staveb,“ pokračoval Bárta.
Co je u pasivního domu nejdůležitější, aby
se dosáhlo kýženého efektu?
Je toho víc a začíná to už návrhem. Pasivní
dům nemusí být jednoznačně dražší, vše záleží na technických parametrech jako vzduchotěsnost, tepelná izolace a samozřejmě kvalita
vnitřního prostředí – to patří mezi hlavní výhody
pasivního domu. Mezi další výhody patří čerstvý
vzduch díky systému větrání s rekuperací.
Jaký je zájem zákazníků o pasivní domy?
Neustále roste. Mnozí lidé říkají, že nechtějí pasivní dům, protože je dražší. Vybírají si proto nízkoenergetický. Není to úplně pravda, dobře navržený a postavený pasivní dům nemusí být dražší.
Jak je to s architekty a stavebními firmami?
Umí stavět pasivní domy?
Existuje několik málo desítek architektů a stavebních firem, které mají zkušenosti s pasivními
domy a dokážou je postavit kvalitně. Na druhou
stranu je spousta firem, pro které je pasivní standard pouze reklamou, a vůbec netuší, o co jde.
V takových případech hrozí velké nebezpečí, že
se klient napálí a dům nebude fungovat, nebo
bude drahý.
Jaký je v České republice podíl domů
s téměř nulovou spotřebou?
Je jich opravdu málo. Vyloženě pasivních domů
je u nás minimum. V současnosti je postaveno,
nebo před dokončením, asi 400 pasivních domů.
Vesměs jde o rodinné domy, jedna stavba je administrativní, postavila se i školka a školicí centra.
Během několika let vstoupí v platnost evropská směrnice, podle které se budou muset
stavět jen domy s téměř nulovou spotřebou
energie. Jak se na celou situaci díváte?
Tato legislativa vychází z evropské směrnice
o energetické náročnosti budov a říká, že všechny veřejné novostavby budou od roku 2018

v kategorii s téměř nulovou spotřebou energie.
Od roku 2020 to pak bude platit pro všechny stavby. Tento standard bude pravděpodobně vycházet z principů pasivního domu. Zbytek
energie potřebné na provoz – vytápění, chlazení,
ohřev, elektřina atd. – by měl být kryt z obnovitelných zdrojů energie.
Není to zásah do svobodného rozhodování?
Jako každý předpis, i toto je určitým způsobem zásah. Nicméně zásah evropské směrnice
nemusí být až tak citelný. V současnosti máme
znalosti, zkušenosti a materiály umožňující stavět
v podobném standardu, jaký bude požadován.
Rozhodnutí samozřejmě závisí na investorovi.
Pro soukromého investora je to zásah, z pohledu
komerční investice lze tento předpis chápat jako
ochranu spotřebitele, neboť developeři nestaví
pro sebe, ale pro další prodej.
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Co?

Titul Energeticky soběstačné budovy sbírá a dává do kontextu informace na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to tak, aby v něm investoři,
projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdálenějším vývoji stavebnictví.

Jak?

Čtvrtletník Energeticky soběstačné budovy je unikátní svou mediální univerzálností, díky níž
oslovuje více než 40 000 zástupců odborné stavební veřejnosti jako:
> elektronický interaktivní magazín
> tištěný časopis
> aplikace na „chytré“ telefony a tablety

Pro koho?

Pro veškerou odbornou stavební veřejnost:
> investoři
> architekti
> projektanti
> stavební firmy
> výrobci stavebních materiálů a technologií
> uživatelé staveb

předplatné na >

www.esb-magazin.cz
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Inspirace z veletrhu

u MOBITEX
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Blíží se jubilejní 40. ročník
veletrhů STYL a KABO
Od 19. do 21. srpna 2012 proběhne v Brně na výstavišti tradiční mezinárodní prezentace módních značek, novinek a trendů pro sezonu jaro–léto 2013 – jediná
v České republice a na Slovensku.

fairherald
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Módní přehlídky – klasika i extravagance

V doprovodném programu srpnových veletrhů nebudou
chybět odborné semináře, workshopy,
kreativní dílny s výrobou rukaviček nebo bižuterie. Návš
těvníci uvidí denně čtyři kontraktační
módní přehlídky a navíc dvě speciální narozeninové, nebu
de chybět vyhlášení soutěží či výstava
modelů kostýmů z třicátých až devadesátých let 20. stole
tí. Podrobný rozpis doprovodného
programu naleznete na www.styl.eu nebo zde >>
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V létě
dominují
prádlo
a plavky
Srpnovému veletrhu módy STYL
budou dominovat
modely a kolekce
dámského a pánského spodního
prádla a plavek.
Světovou novinkou na veletrhu
STYL budou župany
z unikátního materiálu PROWELL®,
který svými vlastnostmi předčí stávající výrobky z froté.
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Podrobné informace o jubilejním 40. ročníku Mezinárodních veletrhů módy
STYL a KABO naleznete na www.styl.eu, návštěvníci mohou využít nabídku organizátora na zvýhodněné vstupné za pomoci přeregistrace on-line, která je dostupná na stejných webových stránkách.
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msv 2012

průmysl vystavu

Indie – partnerská země MSV
54. mezinárodní
strojírenský
veletrh

předsta
1600 vysta

MSV 2012
8. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů

MSV2012
2012
IMT

10.–14. 9. 2012
Brno – Výstaviště
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Speciální projekty
Transfer technologií
a inovací, paviumlonýcnh Aakt1ivit vysokých

Prezentace vědecko-výzk
obním podnikům
škol a technologických agentur výr
s mezinárodní účastí.
i s průmyslem.
• Kontaktní místo pro spoluprác
tů v praxi.
• Předvedení výzkumných projek
umné činnosti
• Nabídka kapacit vědecko-výzk
průmyslovým podnikům.
učení technicZúčastněné subjekty: České vysoké
univerzita v Bratiké v Praze, Slovenská technická
i, Vysoké učení
slavě, Technická univerzita v Liberc
univerzita v Plzni,
technické v Brně, Západočeská
ubliky a další.
Technologická agentura České rep

Packaging Live,
pavilon A2

Na výstavní ploše
pavilonu A2 letošn
ího veletrhu
MSV už poněkolikát
é bude v provozu
balicí linka
Packaging Live, kter
á návštěvníkům přib
líží výrobní proces v praxi.
Tentokrát jde o inov
ovanou formu s důrazem na au
tomatizaci. Na sam
ém začátku procesu se obje
ví mimořádně rychlý
balicí stroj
na tzv. stickpacky, ch
rlící velké množství
sá
čků cukru za minutu, a na ko
nci linky bude velký
ro
bot ovládající paletizační pr
acoviště. Návštěvní
ci
zh
lédnou
také skupinové bale
ní, manipulaci robo
te
m
,
lepení
a vyplňování krabic
či fixaci palety karto
novými výztužemi. Nebudou
chybět značicí tech
nologie pro
potisk miniaturních
sáčků i velkých krab
ic a nedílnou součástí linky
bude také ukázka
využití RFID
technologií – tzv. ch
ytrých etiket v prax
i. Program
bude denně komen
tovaný.

Kont
10.–1

Úspěšný
kontakt
účastníc
a přede
-Kontra
rační p
mi zák
partne
na zde
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Veletrh pracovních
příležitostí, 13.–14.
září
2012, pavilon A2
Příležitost pro st
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y
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větší interaktivitu a in
dividuální pohovory
. Součástí veletrh
u
pracovních příležitos
tí je také doprovodný
program. Více inform
ací o letošním veletrhu JobFair najdete
na www.jobfairmsv.c
z
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Soutěž
mladých strojařů

Projekt Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v progra
mování CNC obráběcích strojů je určen pro žáky středníc
h
technických škol a učilišť.
Žáci si budou moci vybrat ze tří
řídicích systémů zvolit si technologii, ve které budou chtít
soutěžit. V soutěži se bude
hodnotit pouze úroveň znalostí
a dovedností žáků a nikoli jed
notlivé řídicí systémy mezi se
bou.
Soutěž
bude
jednokolová
a bude probíhat každý de
n
od pondělí do pátku. Vítězov
é
soutěže si z Brna odvezou ob
robky vyrobené za použití vlastních NC programů, diplom
y,
věcné ceny a také se jim dosta
ne publicity v odborném tisku.
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LFM Motoshow,
za pavilonem Z
– při stánku
společnosti
LFM–servis s.r.o.
Divácky velice atraktivní akce – to je LFM Motoshow, motocyklová exhibice šestinásobného
držitele titulu Kaskadér roku ČR, Marka Matouška, která bude doplněna také diváckou soutěží
o ceny partnerů. Na motocyklech Kawasaki 600,
Suzuki 1000 a čtyřkolce Aces 300 předvede Matoušek nejtěžší a nejnovější motocyklové triky,
kterými mnohdy popírá platné fyzikální zákony
a které jej řadí do světové extratřídy motocyklových kaskadérů. Exhibice trvá cca 20 minut, poté
probíhá soutěž vybraných diváků o ceny partnerů
LFM Motoshow. Show můžete zhlédnout každý
den po dobu trvání veletrhu MSV Brno 2012, tedy
od pondělí 10. září do pátku 14. září vždy v 10.00,
12.30 a 15.00 hodin.

Vzhůru do oblak – s kolem
Na veletrhu MSV 2012 se představí prototyp létajícího kola Flying Bike, které je jakýmsi splněním klukovských snů a dárkem
společnosti Technodat, oslavující 20. narozeniny. Flying Bike má všechny vlastnosti jízdního kola, aby
bylo možné dostat se po vlastní ose na místo
vhodné pro vzlet. Zároveň, a to je jeho prioritou, bude schopno krátkého koordinovaného letu. Hlavní síla potřebná pro
vzlet kola nebude pocházet
od vztlaku, jako to známe
u křídel letadel, ale od
statického tahu šesti
horizontálních vrtulí.

Komfortní ubytování, gastronomie inspirovaná
moravskou tradicí, klidné místo pro obchodní jednání,
snadná dostupnost, bezpečné parkování.
To vše naleznete v sousedství pavilonu E.
Holiday Inn Brno – záruka kvalitních služeb.

Konferenční služby

Sezónní menu

Rezervace pokojů

HOLIDAY INN BRNO
Křížkovského 20, CZ – 603 00 Brno
Tel.: +420 543 122 111, Fax: +420 543 122 790
e-mail: reservations@hibrno.cz, sales@hibrno.cz
www.facebook.com/holidayinnbrno

Člen skupiny:

www.hibrno.cz
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ohlédnutí za vel

1592 vystavujícíc
711 zahraničních vyst
79 296 návštěv

6601 registrovaných návštěv
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letrhem MSV 2011

ch firem z 23 zemí
tavovatelů, tj. 44,7 %
vníků ze 65 zemí
vníků ze zahraničí, tj. 8,4 %
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INTERPROTEC 2012
10.–14. 9. 2012

V letošním roce se návštěvníci veletrhu INTERPROTEC mohou těšit na nejnovější trendy a inovace z oboru, které plánují vystavovatelé představit. Pro
návštěvníky je připraven i odborný doprovodný program, který se bude zabývat aktuálními tématy z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Bude se konat celá řada konferencí, přednášek a workshopů, které jsou zaměřeny na zajímavá témata z oboru bezpečnosti práce.

Brašna na nářadí –
design nové generace

SNICKERS FLEXI TOOLBAG (brašna na nářadí) letos získala prestižní
mezinárodní ocenění za design nové generace. Výrobek splňuje přísná
ergonomická a bezpečností kritéria. Díky nim lze mít nářadí přehledně
a bezpečně uloženo. Navíc je brašna ideální pro přepravu v autě a díky
variabilnímu systému držadla a popruhů nepřekáží při chůzi a lze s ní jednoduše manipulovat.

Revoluční náplast –
žádné svorky, jehly ani lepidla

Na veletrhu INTERPROTEC představí společnost MSM spol. s r.o. novinku
v podobě revoluční náplasti Soft1, která je ideální pro použití na menší řezné
rány a oděrky. Dokonale přilne k mokré i mastné pokožce, spolehlivě drží
i ve vodě. Díky použití revoluční technologie se nepřichycuje na poranění ani
k chloupkům. Absorbuje krev, je elastická, porézní a zajišťuje plnou flexibilitu
i na kloubech.

Výdejní automaty nenabízí
pouze nápoje či potraviny

Společnost TRIO export-import, a.s., představí novinku – výdejní automat SavePro na pracovní pomůcky a režijní materiál. Díky speciálně navrženému výdejnímu automatu SavePro je možné úspěšně vydávat i takto
různorodé zboží.

PROSTOR
JE VŠE, CO POTŘEBUJETE!
KONGRESY KONFERENCE SYMPOZIA VALNÉ HROMADY FIREMNÍ
A PROPAGAČNÍ AKCE SPOLEČENSKÁ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ
SETKÁNÍ FILMOVÁNÍ KONCERTY HOSTUJÍCÍ VELETRHY
NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME:
• organizační zajištění akce od A-Z
• kompletní technické vybavení na vysoké úrovni
• moderní registrační systém
• jednotlivé služby na vysoké úrovni
• atraktivní a jedinečné prostředí s možností doprovodných programů
• multifunkční haly s možností propojení jednotlivých prostor
• variabilní sály se zatemněním nebo denním světlem
• kompletní infrastrukturu s vyústěním dálnice přímo u výstaviště
• pohodlné a bezpečné kryté parkování s dostatkem parkovacích míst
• vynikající dostupnost hromadnou dopravou
• ubytování v bezprostřední blízkosti areálu
• stravování v jednotlivých prostorech nebo "přes ulici"
• garance nerušeného průběhu akce
• neomezené možnosti pro doprovodné prezentace firem či posterů
• zajímavé historické památky, dostatek kulturního a sportovního vyžití

www.bvv.cz/rent

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s.
oddělení meziveletržních aktivit
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 862
+420 541 153 370
+420 541 152 730
Fax: +420 541 152 524
E-mail: rent@bvv.cz
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www.hematology2012.cz
5.–8. 9. 2012
Brno – Výstaviště

hematologický
a transfuziologický
sjezd v brně
Veletrhy Brno jsou v letošním roce organizátorem významných událostí v oblasti hematologie a transfuziologie. Od 5. do 8. září se na brněnském výstavišti uskuteční XVI. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd
a XIII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Poslední sjezd
hematologů a transfuziologů se konal před čtyřmi lety.
Program sjezdu bude probíhat ve čtyřech sekcích a je v něm zahrnuto přes 260 ústních sdělení.
Kromě tuzemských přednášejících vystoupí také odborníci z Itálie, Španělska, Řecka, Rakouska,
Švýcarska, Nizozemska a Slovenska. Další informace mohou účastníci čerpat z posterové sekce,
v níž je zařazeno téměř 100 posterů.

Sjezd a konference se uskuteční v nově přestavěném kongresovém pavilonu E.
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Zelený svět
Na 13. ročníku mezinárodního zahradnického veletrhu Zelený Svět 2012
budou představeny nejnovější technologie, výrobky a podstatné trendy oboru.

www.green-world.info
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Veletrhy Brno, a.s.:
Realizace expozic a servis
Úspěch vystavující firmy na veletrhu je z velké části dán expozicí, kterou firma
po dobu jeho konání pojme za „své přechodné sídlo“. Expozice musí splňovat
požadavky zákazníka, být v souladu s marketingovou strategií firmy, zároveň
však musí být originální, atraktivní a poutavá. Dále musí splňovat požadavky,
parametry a technické možnosti jak ze strany vystavující firmy, tak ze strany
organizátora výstavy.

Která expozice, realizovaná
úsekem Realizace expozic
a servis společnosti
Veletrhy Brno, a.s., na
Stavebních veletrzích Brno
se vám nejvíce líbí?

a) Ferrerolegno S.p.A.
b) Wirtschaftsförderung GmbH
c) puren gmbh
d) TWIN s.r.o.

a)

b)

c)

d)

Více informací o službě najdete zde >>
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kalendář veletrhů a výstav 2012/2013
2012

srpen– prosinec

19.–21. 8. STYL
19.–21. 8. KABO
31. 8.–1. 9. Zelený svět 2012

22.–24. 2. OPTA
7.–10. 3. MOTOSALON 2013
7.–10. 3. PRODÍTĚ

10.–14. 9. MSV 2012

7.–10. 3. RYBAŘENÍ

10.–14. 9. IMT 2012

7.–10. 3. PENíZE

10.–14. 9. FOND-EX
10.–14. 9. WELDING
10.–14. 9. PROFINTECH
10.–14. 9. PLASTEX
10.–14. 9. INTERPROTEC
29.–30. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

4.–7. 10. SPORT Life
4.–7. 10. Bike Brno
4.–7. 10. Caravaning Brno
5.–7. 10. Dance Life Expo
16.–19. 10. Medical Fair Brno
20. 10. MotorTechna Brno
30.10.–2. 11. GAUDEAMUS

8.–9. 3. FRANCHISE MEETING POINT
19.–22. 3. AMPER
4.–8. 4. AUTOSALON BRNO 2013
13. 4. MotorTechna Brno
23.–27. 4. IBF
23.–27. 4. SHK BRNO
23.–27. 4. MOBITEX
23.–27. 4. DSB
23.–26. 4. URBIS INVEST
23.–26. 4. ENVIBRNO
23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE
4.–7. 5.

Výroční sjezd české
kardiologické společnosti

14.–15. 5. STAINLESS

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO

14.–17. 5. REHAPROTEX

23.–24. 11. Veletrh středních škol

22.–24. 5. IDET

7.–16. 12. VÁNOČNÍ TRHY
Celoročně Centrum udržitelné výstavby

22.–24. 5. PYROS/ISET
24.–25. 5. VINEX
25. 5. Výstaviště Open
22. 6. MODELLBRNO

2013

leden–srpen

5.–6. 1. Národní výstava psů

Národní výstava
27.–30. 6. hospodářských zvířat
a zemědělské techniky

17.–20. 1. GO

28.–30. 6. PROPET

17.–20. 1. REGIONTOUR

29.–30. 6. INTERFELIS

CACIB mezinárodní
2.–3. 2. DUO
výstava psů
17.–19. 2. STYL
17.–19. 2. KABO

www.bvv.cz/kalendar

29.–30. 6. INTERCANIS
21.–28. 7. ICS 2013
25.–27. 8. STYL
25.–27. 8. KABO
Změna termínů vyhrazena

