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STARTUJEME! Veletrh SPORT Life začíná
Festival sportu, tance a zábavy
Pavilon P centrem všech karavanistů
Ohlédnutí za MSV: Bouřlivý vývoj 3D tisku pokračuje | Letem světem simulátorem
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Life nabídne sportovní vybavení pro outdoor, indoor, zimní a letní sporty včetně prezentace cyklistiky. Součástí bude opět i Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning
Brno. Dance Life Expo ve dnech 7.–9. listopadu 2014 je jediným tanečním festivalem svého druhu ve střední Evropě. Nabízí
zajímavý program pro aktivní tanečníky, ale i pro návštěvníky
se zájmem o hudbu a taneční umění včetně tanečních lekcí
a workshopů. Akce IN-JOY 2014 osloví všechny, které baví
„gaming“ a „streetová kultura“.
Ve stejných dnech jako SPORT Life se bude konat veletržní
novinka THEATRE TECH – odborný veletrh divadelní a jevištní
techniky, určený pro odborníky.

Již 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu potvrdil,
že je nejvýznamnější hospodářskou akcí svého druhu v České
republice a na Slovensku. Potvrdil, že v oblasti průmyslových
zařízení a technologií je stále co ukazovat a stále co vidět.
Probíhal v pozitivní atmosféře, v níž byl patrný příznivý vývoj domácí ekonomiky. Vzrostl počet vystavujících firem na 1636 ze
31 zemí. Potěšitelná byla i vyšší návštěvnost veletrhu. Celkem
veletrh navštívilo 76 155 návštěvníků z 53 zemí. V zahajovací den veletrhu navštívili brněnské výstaviště prezident Miloš
Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, předseda Senátu
PČR Milan Štěch a většina ekonomických ministrů.
Mezinárodní strojírenský veletrh je v současnosti veletrhem
průmyslovým. Jeho součástí jsou odborná témata v podobě
specializovaných oborových veletrhů: IMT – Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů, FOND-EX – Mezinárodní
slévárenský veletrh, WELDING – Mezinárodní veletrh svařovací
techniky, PLASTEX - mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů a PROFINTECH – Mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy. Zvýrazněným tématem byl letos bienální
projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídící, automatizační a regulační technika. Pozornost vzbudila tematické výstava věnova-

ná progresivním oborům robotiky a 3D tisku. Příští, 57. ročník
Mezinárodního strojírenského veletrhu, se bude konat v termínu
14.–18. září 2015.
Ve dnech 23.–26. října hostilo brněnské výstaviště další mimořádnou akci, a to Evropskou výstavu psů s účastí 20 650 psů
pod taktovkou Českomoravské kynologické asociace. Vystavovatelé a návštěvníci ocenili mimořádně zvládnutou organizaci
a výbornou infrastrukturu brněnského výstaviště. Téměř 60 %
vystavovatelů a psů bylo ze zahraničí – z Ruska, Ukrajiny, sousedních zemí a dalších evropských zemí. Na základě tohoto
úspěchu se bude Českomoravský kynologický svaz ucházet
u uspořádání světové výstavy psů v roce 2018 opět v Brně.
Pro zájemce o další studium po maturitě, zejména studenty III.
a IV. ročníků středních škol, je ve dnech 4.–7. listopadu pořádán
veletrh GAUDEAMUS. Budou mít možnost setkání se zástupci českých a renomovaných zahraničních univerzit, vysokých,
vyšších odborných a jazykových škol.
Ve dnech 6.–9. listopadu 2014 nabídne výstaviště širokou nabídku sportovních potřeb, karavanů, tance a elektronické zábavy. Veletrh sportovních potřeb a volnočasových aktivit SPORT
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Na přelomu září a října se uskutečnil tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh, který zaplnil areál brněnského výstaviště již po
šestapadesáté. Nejaktuálnější trendy z průmyslové výroby si nenechalo ujít přes 76 000 lidí, což je bezmála o pět tisíc více než
vloni a nejvíce za poslední tři roky.

1 636 vystavujících firem z 31 zemí
776 zahraničních vystavujících firem, tj. 47,4 %
40 708 m2 čisté výstavní plochy
Největší zahraniční účasti
Německo 281 vystavovatelů, Slovensko 84 vystavovatelů,
Čína 72 vystavovatelů, Itálie 71 vystavovatelů,
Rakousko 36 vystavovatelů, Švýcarsko 34 vystavovatelů

76 155 návštěvníků z 53 zemí
7 487 registrovaných zahraničních
návštěvníků, tj. 9,8 %

fotogalerie

Bouřlivý vývoj 3D tisku
pokračuje
Mezinárodní strojírenský veletrh se již podruhé
stal dějištěm konference na téma 3D technologie.
Významní světoví dodavatelé představili poslední
trendy a zajímavé příklady praktického využití 3D
tisku.
Podle organizátora konference, šéfredaktora časopisu
Konstruktér a serveru www.3d-tisk.cz Jana Homoly, fáze všeobecné fascinace z 3D tisku pominula a tento obor se pomalu
stává součástí běžné výrobní produkce. „Firem zabývajících
se 3D tiskem je již strašně moc, ale trh vyspívá a nezabývá se
už jen prodejem 3D tiskáren. Tiskárna je jen nástroj a vyrobit
ji je dnes velice snadné, ale důležité je know-how a mít trhu
co nabídnout. Hodnota 3D tisku je v tom, jak dokáže zlevnit
vývojové a výrobní procesy,“ poznamenal Jan Homola.

Spustit video
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Letem světem simulátorem
Bývá zvykem, že na Mezinárodním strojírenském veletrhu nechybějí velké expozice Českého vysokého učení technického v Praze
a 
Vysokého učení technického v Brně. Ani letošní ročník nebyl
výjimkou a zatímco VUT se prezentovalo dalším experimentálním
letounem, tentokrát na elektrický pohon, ČVUT přivezlo na brněnské
výstaviště multifunkční letecký simulátor.
„Simulátor je založen na konceptu Stewartovy plošiny, kterou dává
do pohybu šest pístů, čímž dochází k simulaci sil, působících na lidské tělo v letadle,“ vysvětlil Petr Mazurek, jenž společně s Jakubem
Suchým simulátor obsluhovali a zvědavé kolemjdoucí zvali po žebříku nahoru do kokpitu, kde si zájemci vyzkoušeli přistání s lehkým
letounem značky Cessna.
Nahoře se člověk cítil jako v opravdovém kokpitu, pokud se ovšem
nepodíval dolů pod sebe, kde viděl zástup dychtivě vzhlížejících lidí,
čekajících na svých pár minut v simulátoru ČVUT.
„Hlavím cílem simulátoru je mít nástroj na testování softwaru, který
bude pilotovi určitým způsobem asistovat. V ultralehkém letectví je
největší úmrtnost, takže v současnosti testujeme aplikaci nouzového
přistání,“ uvedl Jakub Suchý.
Asistent na nouzové přistání vykresluje na monitoru oblouky do prostoru, a pokud jimi bude pilot prolétávat, asistent jej navede na přistávací nebo jinou optimální plochu. „Další variantou je i to, že si
pilot přímo do letadla vezme tablet a s touto aplikací v případě nouze
přistane. Dostat nový software přímo do letadel je velmi zdlouhavý
proces a naše cíle se zaměřují na ultralehká dvoumístná letadla, podobná, jako má VUT,“ pokrčoval Suchý a podotkl, že ambice na letadla typu Boeing a Airbus rozhodně nemají. „Tamní letecký průmysl je
dost konzervativní a vývoj by byl extrémně zdlouhavý,“ dodal Suchý.
Letecký simulátor ČVUT bude k vidění i na konferenci Digital A
 vionics
Systems v Praze 13.–17. září 2015.
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Turbínový motor pro modeláře
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně zajisté nadchl i modeláře. Konkrétně tu skupinu, která neobdivuje své výtvory za sklem domácích vitrín, ale chodí
s nimi do přírody. Společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., totiž na své expozici v pavilonu Z prezentovala mimo jiné modelářskou turbínu TJ 20.
První brněnská strojírna Velká Bíteš má se stavbou proudových motorů bohaté zkušenosti, takže když vedení firmy před čtyřmi lety oslovil zahraniční
zákazník, nespokojený s kvalitou německých modelářských motorů, vzájemná spolupráce na sebe nenechala dlouhou čekat.
Proces vývoje motoru, testování a odstraňování dětských nemocí trval téměř rok. V roce 2011 byla vyrobena první čtyřicetikusová série a profesionální
modeláři mohli začít šetřit. Malý modelářský turbínový motor s technologií „velkých“ motorů dosahuje tahu až 210 N při hmotnosti necelých 2 kg. Startování
je elektrické, stejně jako palivové čerpadlo. Zapalovací svíčka je zabudována do pláště spalovací komory. Vzhledem k tomu, že motor je svým výkonem
předurčen pro profesionální modelářské aplikace, model TJ 20 je k dostání za 79 000 Kč.
Technické parametry
Tah

Vzlet (max. 5 min) 210 N

Hmotnost (suchá)

1,95 kg

Délka motoru

315 mm

Vnější průměr

121 mm

Palivo

Jet A1 nebo ekvivalent s 3 % turbínového oleje,
nebo diesel s 3 % turbínovým olejem

Olej

MIL-L-23699

Výškovost pro funkci

6000 m

Spustit video

VELETRH
PRO V·ECHNY
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FOR EVERYBODY

Festival sportu, tance a zábavy
Pruvodce navstevnika 105x210+4_2_cz
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Stránka 1
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6. –9. 11. 2014
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7. –9. 11. 2014
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AND FUN

NÁV·TùVNÍKA
7.–9. 11.
VISITOR’S
6. –9. 11. 2014 BRNO - EXHIBITION
CENTRE
Kliknutím na dlaždice zobrazíte články.
GUIDE
turnaje, volné hraní,
soutěže, youtubeři

Street city – streetové
městečko

A JEVI·TNÍ
TECHNIKY

BRNO - EXHIBITION CENTRE

FESTIVAL
ZÁBAVY
Kondice, hubnutí, zdraví
a krása
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& TRADE EVENT
SPORT Life pro rodiny
s dětmi

Neobvyklé sporty, závody
a zábava

www.caravaning-brno.cz
www.in-joy.cz
www.dancelifeexpo.cz
www.theatre-tech.cz

BRNO - EXHIBITION CENTRE

A dva párty večery –
pátek a sobota

Každý návštěvník, který chce vstup za 100Kč se musí zaregistrovat
na webu a zadat kód: SPORTLIFE100KC
www.caravaning-brno.cz

GAMES,
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MUSIC
AND FUN

www.sport-life.cz

www.sport-life.cz

DANCE SHOW

AND STAGE
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Pavilon P centrem všech karavanistů
Již za několik dní se brněnském výstavišti představí všechny významné novinky pro nadcházející sezónu cestování s obytnými
vozy a karavany. Výstava Caravaning Brno se spolu s veletrhem Sport Life bude konat od 6. do 9, listopadu v největším
pavilonu P. Na výstavní ploše 6000 m2 budou k vidění nejnovější obytná vozidla všech značek zastoupených na českém
trhu. Součástí akce bude i přehlídka vybavení, potřeb a služeb pro kempování a také zajímavé přednášky zkušených
karavanistů. Praktickým zpestřením pak bude bazar obytných vozidel, kde bude možné karavan nebo přívěs z druhé ruky
pořídit nebo naopak nabídnout.

6.–9. 11. 2014

Caravan Metropol přichází
s přepracovanými modely Bürstner
a Niesmann Bischoff
Adria představí novinku Sonic Supreme
Hobby přichází s novou řadou On Tour
Nové LMC Cruiser a Breezer se odhalují
SEA ukáže nové řady McLOUIS

POUŽITÍ LOGOTYPU

Do Česka míří nová značka ITINEO
BRNO HUNT se inspirovala ve výrobě lodí
Kupte si karavan v bazaru
Současně také
Použitá obytná vozidla všech značek na
výstavě nabídne Bazar karavanů. Bude se
konat po celou dobu výstavy před pavilonem P
a umístění jednoho vozu vyjde na 2000 korun.

fairherald
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www.daniel-landa.cz
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PAVILON G2
JEDINEČNÝ TANEČNÍ SÁL
PRO PLESY A FIREMNÍ VEČÍRKY

Vážení přátelé,
blíží se čas plánování vánočních večírků,
plesů a firemních akcí. Nemusíte si již dále lámat
hlavu s výběrem vhodného místa.
Dovolujeme si Vám tímto nabídnout naše prostory.
Pro nadcházející sezónu večírků a plesů jsme pavilon G2 brněnského výstaviště proměnili
v taneční sál s pevně daným uspořádáním. Nechte se zlákat netradičním interiérem
a vyměňte hotelové sály a foyer za neotřelý prostor nabízející široké možnosti využití.
Kapacita prostor 500 – 1 000 osob
Parkoviště v těsné blízkosti haly
Možnost vlastního cateringu
Cena od 190 Kč/osobu
Pro více informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím
emailu rent@bvv.cz nebo telefonní číslo 541 152 862.

veletrhy brno, a.s., Realizace expozic a servis

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

veletrhy

full service

tribuny
výstavy

interiéry

eventy

Více informací o službě najdete zde >>

www.bvv.cz/expozice

kalendář veletrhů a výstav 2014/15

2014

listopad–prosinec

4.–7. 11. GAUDEAMUS
6.–9. 11. SPORT Life

31

www.bvv.cz/kalendar

20.–22. 3. OPTA

25.–28. 6. BIOMASA

24.–27. 3. AMPER

27.–28. 6. PROPET

4. 4. MotorTechna Brno

fairherald

27.–28. 6. INTERCANIS

6.–9. 11. Caravaning Brno

22.–25. 4. IBF

27.–28. 6. INTERFELIS

6.–9. 11. THEATRE TECH

22.–25. 4. DSB

9.–14. 8. ICSMA 17

7.–9. 11. IN–JOY

22.–25. 4. MOBITEX

7.–9. 11. Dance Life Expo

5.–6. 5. STAINLESS

23.–25. 8. STYL
23.–25. 8. KABO

15.–16. 11. MINERÁLY BRNO

12.–15. 5. Medical Fair Brno

14.–18. 9. MSV 2015

21.–22. 11. Veletrh středních škol

12.–15. 5. REHAPROTEX

14.–18. 9. EUROTRANS

5.–14. 12. Vánoční trhy

14.–16. 5. InDent

14.–18. 9. Transport a Logistika

Celoročně EDEN 3000

19.–21. 5. IDET

2015

19.–21. 5. PYROS/ISET

leden–prosinec
3.–4. 1. Národní výstava psů

19.–21. 5. INTERPROTEC
20. 5. SDFI 2015

15.–18. 1. GO

23.–24. 5. MINERÁLY BRNO

15.–18. 1. RegionTour

23.–24. 5. GRAND PRIX VINEX

7.–8. 2.

DUO CACIB Mezinárodní
výstava psů

24.–27. 5.

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

18.–24. 10.

Kongres Medical Summit
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEC
31. 10. MotorTechna Brno
03.–06. 11. GAUDEAMUS
5.–8. 11. SPORT Life
5.–8. 11. Caravaning Brno
5.–8. 11. THEATRE TECH

22.–24. 2. STYL

28.5.–1. 6. AUTOSALON Brno

6.–8. 11. IN-JOY

22.–24. 2. KABO

28.5.–1. 6. AUTOTEC

6.–8. 11. Dance Life Expo

5.–8. 3.

MOTOSALON
(Praha – PVA Letňany)

5.–8. 3. PRODÍTĚ
5.–8. 3. RYBAŘENÍ

20.6. MODELLBRNO
Národní výstava
25.–28. 6. hospodářských zvířat
a zemědělské techniky

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO
20.–21. 11. Veletrh středních škol
4.–13. 12. Vánoční trhy

Změna termínů vyhrazena
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