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Mezinárodní kontrak-
tační veletrh módy 
STYL a  veletrh obu-
vi a  kožené galanterie 
KABO dokumentovaly 
zvýšení poptávky a po-
zitivní vývoj odvětví. Na 
45. přehlídce kolekcí 
oděvů, textilu, obu-
vi a  kožené galanterie 
bylo zastoupeno 767 
značek – nejvíce od 
roku 2010. Novinky pro 
sezónu podzim a zima 
2015/2016 zhlédlo na 
šest tisíc obchodníků 
a nákupčích.  

Šestý ročník Mezinárodního veletrhu motocyklů, 
čtyřkolek, příslušenství a  oblečení MOTOSALON 
byl letos od 5. do 8. března pořádán v Praze. Na 
výstaviště do Letňan přišel rekordní počet více než 
50 000 návštěvníků. Ve třech pavilonech představilo 
104 vystavovatelů na ploše 13 000 m2 240 značek 
motocyklů, skútrů a čtyřkolek

Dvojice tradičních jarních veletržních akcí určených 
celé rodině – veletrh potřeb pro děti a  maminky 
PRODÍTĚ – a  Prodejní výstava rybářských potřeb 
RYBAŘENÍ se konaly od 5. do 8. března a navštívilo 
je přes 23 000 návštěvníků.

Již 21. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA v novém termínu 20. až 23. března 
vykázal potěšitelný nárůst zájmu vystavovatelů i návštěv-
níků. Významné firmy oboru jako Alcon Pharmacenticals 
(Czech Republic) s.r.o., Safilo S.P.A., SAGITTA Ltd., spol. 
s r.o., či Rodenstock ČR s.r.o. představily svoje novinky 
pěti tisícovkám odborných návštěvníků. 

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, au-
tomatizace, komunikace, osvětlení a  zabezpečení 
 AMPER hostoval na brněnském výstavišti od 24. do 
27. března již po páté. Úspěch veletrhu dokládaly za-
plněné výstavní pavilony P, F a V se 600 vystavovateli 
z 22 zemí, jejichž nabídku zhlédlo více než 40 000 ná-
vštěvníků. Příští akce se bude konat v termínu 15.–18. 
března 2016.

Stavební veletrh IBF, DSB – Dřevo a  stavby Brno 
a  MOBITEX, veletrh nábytku a interiérového designu, 
s konáním 22. až 25. dubna naznačuje signály pozvol-
ného růstu stavebního průmyslu a oživení poptávky. 
Doprovodný program nabídne například témata trvale 
udržitelného stavebnictví, opravy památek, geodézie 
ve stavebním průmyslu, inovace a technologie v rozvoji 
regionů nebo inteligentní budovy a města. Ministerstvo 
životního prostředí a Státní fond životního prostředí za-
jistí poradenskou činnost pro zájemce o  prostředky 
z aktuálního programu Nová zelená úsporám.   

Ve dnech 5. a 6. května se uskuteční osmý ročník 
Mezinárodního veletrhu a kongresu korozivzdorných 
ocelí STAINLESS, určený především odborníkům 
z ocelářského průmyslu a jejich obchodním partne-
rům. Jde o velmi odbornou a mezinárodní akci. Ze 
zahraničí se účastní 82 % vystavovatelů a 44 % ná-
vštěvníků ze čtyřiceti zemí Evropy a Asie. Díky zvý-
šenému zájmu firem o účast se letos poprvé bude 
veletrh konat v pavilonu V s větší rozlohou výstavní 
plochy.

Společnost Veletrhy Brno, a.s., se počínaje 9. roční-
kem nově stává pořadatelem mezinárodní konference 
s výstavou  InDent, která se dříve konala v Ostravě. 
Na brněnském výstavišti se bude konat od 14. do 16. 
května. Akce se zúčastní stomatologové a  dentální 
odborníci, firmy nabízející dentální materiály, přístroje, 
služby a technologie.

 IDET – Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnost-
ní techniky – jako významná přehlídka obranných 
a bezpečnostních technologií ve střední Evropě se 
silnou mezinárodní účastí vystavovatelů a  odbor-
ných návštěvníků je ve spolupráci s Ministerstvem 
obrany a  Asociací obranného a  bezpečnostního 
průmyslu koncipován jako proexportní platforma pro 
český obranný a bezpečnostní průmysl. Souběžně 
s  veletrhem IDET se ve dnech 19. až 21. května 
budou konat Mezinárodní veletrh požární techniky 
a služeb PYROS, Mezinárodní veletrh bezpečnostní 
techniky a služeb ISET a Mezinárodní veletrh pro-
středků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pra-
covního prostředí INTERPROTEC. 

Prodejní výstava MINERÁLY BRNO je jednou z nej-
větších mineralogických akcí v  České republice, 
která se koná dvakrát ročně. Na jaře proběhne ve 
dnech 23. a 24. května.  

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Zobrazit fotogalerii

Na přehlídkovém molu v  pavilonu P brněn-
ského výstaviště se v  rámci veletrhu STYL 
postupně procházely modelky oděné do 
spodního prádla značek Felina, Conturelle 
by Felina a Un:Usual. Na obdiv bylo vystave-
no perfektně padnoucí prádlo, jehož kvalita 
a elegantní střih je hlavní devizou firmy. O po-
zornost přihlížejících se ucházely standardní 
kolekce, doplněné o nové módní barvy, dále 
podprsenky z paměťové pěny a také jubilejní 
série na sezonu podzim–zima 2015.

Historie firmy Felina se začala psát v  roce 
1885. Eugen J. Herbst tehdy založil v němec-
kém městě Bad Rappenau továrnu na výro-
bu korzetů, čímž odstartoval novou prodej-
ní vlnu. Do té doby se totiž korzety dovážely 
převážně z Francie. Po Herbstově vstupu na 
trh výrazně stoupla poptávka po nových a zá-
roveň estetických výrobcích, což donutilo ve-
dení firmy k přesunu do větších obchodních 
prostor v  Mannheimu, kde Felina sídlí do-
dnes. V současnosti má firma zastoupení té-
měř ve všech zemích, vlastní výrobní provozy 
se nacházejí v Maďarsku a v design centru 
v Mannheimu vytváří kolekce spodního prá-
dla pro ženy z více než padesáti zemí světa.

Jubilejních 130 let luxusního dámského prádla Felina
Firma Felina oslavila speciální přehlídkou nové kolekce spodního prádla 
stotřicetileté výročí od svého založení. 
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Spustit video

Módní přehlídka pro časopis Elle, nechyběla ani bývalá první dáma

Módní časopis Elle má za sebou dvacet let na českém 
trhu a při této příležitosti byla na únorových veletrzích 
STYL a KABO uspořádána speciální módní show 
CZECH DESIGNERS FOR ELLE. 

Už dvě dekády je časopis Elle k dostání čes-
kým čtenářům, což se nemohlo obejít bez 
patřičné odezvy. Elle oslovilo dvacet před-
ních českých návrhářů s žádostí o vytvoře-
ní speciální modelové kolekce, jejíž premi-
éra proběhla na loňském filmovém festivalu 
v  Karlových Varech. Motivem kolekce byla 
vize budoucnosti módy a každý návrhář pro-
střednictvím svého modelu vyjadřoval, jak 
vnímá svět módy v nadcházejících letech.  
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Ačkoliv první číslo Elle dorazilo do novinových stánků v  roce 1994 
a oslava dvacátých narozenin vrcholila v loňském roce, kolekce si našla 
cestu i na oblíbené veletrhy STYL a KABO. Přehlídkové molo v pavilonu 
P oživila show, při níž návštěvníci měli možnost spatřit speciální sbírku 
modelů, tak jak tomu bylo na červencovém filmovém festivalu. 

Kolekce zahrnuje práce českých návrhářů, jako jsou Monika Drápalová, 
Zuzana Kubíčková, Hana Zárubová, Denisa Nová, Klára Vystrčilová, Pa-
vel Ivančic, Chatty, Martina Špetlová, Ivana Mentlová, Lucie Kubálková, 
Antonín Šimon, Monika Krobová, Miro Sabo, Lukáš Spilka, Jakub Po-
lanka, Liběna Rochová a Klára Nademlýnská, která přijala pozvání i do 
Brna a s sebou přivezla mimo jiné novou progresivní kolekci.

„Bylo čistě na návrháři, co si zvolí,“ vzpomínala Nademlýnská na přípra-
vu modelu pro Elle. „Já jsem sáhla po tom, co dělám nejraději, a sice 
spojení různých materiálů. Navrhla jsem černé společenské šaty v kom-
binaci s  krajkou z hedvábného mušelínu a  z hedvábného saténu. Ve 
finále z toho vnikly ženské poloprůhledné šaty,“ dodala Nademlýnská, 
která na veletrhy STYL a KABO přivezla i aktuální tvorbu.

„Jedná se o kolekci podzim/zima 2014–2015 a představen byl jen malý 
výřez, zhruba patnáct modelů. Pro Styl a Kabo byl připraven menší vý-
běr, z něhož půlka byla věnována denní části, a v druhé půlce byly pre-
zentovány společenské šaty,“ uvedla Nademlýnská. 

Přehlídku CZECH DESIGNERS FOR ELLE si nenechala ujít ani bývalá 
první dáma České republiky Livia Klausová, která po roční přestávce 
tyto veletrhy navštívila. „Přehlídka byla velice pěkná a prezentovat dva-
cet českých návrhářů byl dobrý nápad,“ uvedla Livia Klausová bezpro-
středně po skončení speciální přehlídky. Ve svém šatníku má řadu mo-
delů od přední české návrhářské firmy E.daniely a několik kousků od 
brněnské rodačky Liběny Rochové. 

Jako velvyslankyně České republiky na Slovensku se Livia Klausová 
pokusila srovnat českou a slovenskou módu. „Stačí se rozhlédnout po 
ulici a  vidíte, že slovenská móda je mnohem odvážnější a  jiskřivější. 
České ženy jsou kreativní, umějí se oblétat, ale připadá mi, že Slovenky 
se z módy dokáží více radovat,“ dodala na závěr.
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Tomáš Verner: Mám víc práce než dřív
Tomáš Verner byl jedním z hostů březnového veletrhu PRODÍTĚ, kde v sobotním programu provedl děti základy kra-
sobruslařského tréninku. Ačkoliv Verner ukončil závodní kariéru, na bruslích stále tráví velmi mnoho času. „Mám toho 
hodně na práci, možná ještě víc, než když jsme závodil,“ přiznal osmadvacetiletý rodák z Písku.

Tomáš Verner dal sbohem závodnímu stresu a v současnosti účinkuje v exhi-
bičních vystoupeních. V České republice ho můžeme vidět v show Jen počkej, 
zajíci!, která znovu zavítá na městské stadiony na podzim letošního roku.

„Jen počkej, zajíci! je jedinečný projekt, do kterého jsem vstoupil proto, abych 
si užil atmosféru na domácím ledě a potkal se s českou elitou,“ uvedl Verner.

„Po sportovní kariéře se mi opravdu nestýská. V posledních letech už jsem ne-
byl fanouškem závodění. Trénink, krasobruslení a všechno s tím spojené mě ba-
vilo, ale samotný závod pro mě představoval hlavně stres,“ přiznal Verner, k  je-
hož největším úspěchům v krasobruslení patří zlatá medaile z Mistrovství Evropy 
ze Záhřebu.

fairherald7



Verner nemá po skončení 
závodní kariéry o  práci nou-
zi, spíše naopak. Exhibiční 
vystoupení vyžadují několika-
týdenní přípravu a  poté ná-
sleduje náročné turné – třeba 
i  po celém světě. Verner pů-
sobí i v řadě exhibičních show 
a  část roku tráví v  zahraničí, 
zejména v Rusku.

„S  Jevgenijem Pljuščen-
kem rozjíždíme nový projekt 
s názvem Sněhový král, s nímž 
možná příští rok zavítáme i do 
České republiky. Mimoto vyu-
čuji krasobruslení, školím tre-
néry, věnuji se přípravě ma-
lých i starších dětí a nastoupil 
jsem do čestné funkce ma-
nažera české reprezentace, 
abych pomohl našim talento-

vaným krasobruslařům dosáhnout úspěšných výsledků,“ shrnul 
své aktivity Verner.

Příznivci krasobruslení mohli Vernera zaslechnout i při sportov-
ních přenosech České televize. Zkusil si post komentátora a zdá 
se, že mu tato role padla do noty. „Komentování v ČT mě vyslo-
veně baví a zatím na mou osobu nepřišly významné stížnosti, tak 
si myslím, že bych zde mohl mít budoucnost. Komentování je pro 
mě zábavou, protože vidím závod v přímém přenosu a můžu si 
u něj vylít srdce i tomu, kdo by mě normálně neposlouchal,“ vtip-
koval Verner a zároveň dodal: „Doufám, že nejsem úplně vlezlý, 
ale chci divákům zprostředkovat i něco málo ze zákulisí, aby člo-
věk věděl, s čím se závodník na ledě musí potýkat a co se nedá 
rozkrýt jen při pohledu na samotnou jízdu.“
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Neexistuje špatné počasí, 
jen špatně oblečený rybář

Prodejní výstava RYBAŘENÍ na brněnském výstavišti 
pomyslně zahájila novou rybářskou sezonu. Populární 
výstava se totiž pravidelně koná na začátku března 
čili v měsíci, kdy příznivci této oblíbené outdoorové 
aktivity mohou poprvé po dlouhé zimě nahazovat 
až do 21. hodiny večerní. Je sice pravda, že teploty 
v březnu jsou ještě vcelku nízké, ale jak se v kruhu 
rybářů říká – neexistuje špatné počasí, jen špatně 
oblečený rybář…
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Pavilon F brněnského výstaviště se začal plnit návštěvníky od čtvrteč-
ních dopoledních hodin 5. března a  proud lidí pak vrcholil o  víkendu  
7. – 8.  března. Rybáři třímali v rukou vystavené pruty, kupovali nové návna-
dy, zkoušeli oblečení, usedali do polstrovaných křesel a vybírali bivaky pro 
přespání u vody. 

Jednou ze zajímavostí výstavy, která byla k vidění na stánku firmy MAX carp, 
byl profesionální rolovací stroj na výrobu návnad boilies. Návštěvníci vý-
stavy tak měli šanci poprvé v České republice a na Slovensku vidět v akci 
profesionální stroj, jehož vyrobené vzorky byly zdarma k dispozici.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohli setkat také s mis-
trem světa v muškaření Lubošem Rozou. Muškaření je aktivní rybolovnou 
disciplínou a pravým opakem relativně pasivního rybaření na břehu vodní 
plochy. Pří muškaření používají rybáři umělou nástrahu – mušku – a opa-
kovaně ji nahazují muškařským prutem do místa lovu. 

Muškaření má několik podob a v zásadě se rozděluje podle techniky lovu. Suchá muška znamená, 
že návnada připomíná hmyz plující po hladině a rybář ji nahazuje pořád dokola do té doby, než ryba 
nezabere. Při lovu na mokrou mušku plave návnada ve vodním sloupci a nechává se unášet prou-
dem. Na mokré mušky zabírají ryby, které neloví z hladiny. Pro lovení ze dna je určeno nymfování, 
u nějž se loví na návnadu napodobující larvy hmyzu. Další možností je lov na streamer čili malou 
rybu, pulce či jiného živočicha plovoucího ve vodě. Při zpětném přitahování se návnada chová jako 
živá a lze na ni ulovit většinu dravců.

10 fairherald



Na ploše 13 000 metrů čtverečních se ve třech 
pavilonech zúčastnilo veletrhu celkem 104 vy-
stavovatelů s 240 značkami. V tiskovém středis-
ku se akreditovalo 220 novinářů. Pro návštěvní-
ky byl připraven i bohatý doprovodný program. 
Motosalon rovněž provázela řada autogramiád 
známých osobností, mezi nimi například jezdci 
Pepa Sršeň a Míra Lisý, závodníci Rallye Dakar 
Ondřej Klymčiw a Zdeněk Gottvald, šéfkuchař 
a gurmán Zdeněk Pohlreich, muzikant Václav 
Noid Bárta, moderátoři Petr Vágner, Dalibor 
Gondík, herečka Alice Bendová, moderátorka 
Eva Decastelo, herci Jan Révai, Pavel Liška, 
producent Egon Kulhánek, legendy brněnské-
ho okruhu z  dob jeho počátků: Jaroslav Fal-
da, Antonín Bobrovský, Peter Baláž, Jiří David, 
 Miloš Sedlák a další. 

Karel abraham představil motorku pro no-
vou sezónu 
Motosalon zahájila tisková konference GP ČR 
s účastí jezdců Karla Abrahama a Karla Haniky. 
Právě Motosalon hostil světovou premiéru  Ab-
rahamova nového motocyklu HONDA RC213V-
-RS pro novou sezónu. 

Vítězem ankety Mo-
tocykl roku 2015 je 
Yamaha YZF-R1
Závodní motocykl 
YZF-R1M předsta-
vuje speciální verzi 
zbrusu nového mo-
delu R1. Dodává se 

s ještě vyšší úrovní specifikací přímo z výrob-
ního závodu, takže každému závodníkovi nebo 
jezdci na dráze umožní odhalit jejich skuteč-
ný potenciál. Díky motoru o  výkonu 200 PS 
s křížovým klikovým hřídelem, rámu s krátkým 
rozvorem kol, elektronice pro 3D monitorování 
a exkluzivní karbonové kapotáži přináší model 
R1M technologii továrního motocyklu odvoze-
nou od modelu M1 i soukromým majitelům.

Z hořic do Macau
Motosalon navští-
vil i Marek Červený, 
český jezdec road 
racingu. Na nejtěž-
ším závodě světa 
TT na Manu se za-

tím nebyl ani podívat, ale o účasti do budouc-
na uvažuje. „Letos máme v plánu Macau Grand 
Prix,“ upřesňoval Červený s  tím, že účast na 
všech světových závodech nelze zafinancovat. 
S Macau srovnává i tratě u nás, například ně-
které části 300 ZGH v Hořicích. „Je to velice 
technická a náročná trať, specifická tím, jak je 
okruh dlouhý,“ řekl Červený, který tu na stup-

ních vítězů stál šestkrát nebo sedmkrát. Cel-
kově závodí od roku 1993 a v Hořicích od roku 
1995.

spanilá jízda harleyářů a  novinky harley 
Davidson na Motosalonu 
V sobotu 7. března ve 14 hodin přijeli na vý-
staviště na 80 strojích členové Harley Owners 
Group Chapter z Prahy a Plzně. Spanilou jíz-
du sluncem zalitou Prahou zakončili zdravicí 
ústy předsedů klubů na pódiu v hale 4. Harley 
Davidson se na veletrhu Motosalon 2015 pre-
zentoval svou dosud největší expozicí na tu-
zemských motosalonech včetně 20 nejnověj-
ších modelů. V první den konání Motosalonu 
představil dealerské přestavby motocyklu H-D 
Street 750 a vyhlásil soutěž o nejlepší custom 
bike s názvem The Battle of the Kings, která je 
určena pro evropská dealerství značky a vyvr-
cholí v červnu ve francouzském Biarritzu.

Motosalon s rekordní návštěvností
Již šestý ročník mezinárodního veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon, kte-
rý se koná střídavě v Praze a Brně, zaznamenal další rekordní nárůst návštěvnosti. Do Letňan dorazilo 
56 000 návštěvníků – a rozhodně se nenudili!
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Veletrh OPTA se zatměním slunce

Termín konání Mezinárodní veletrhu oční optiky, optomet-
rie a oftalmologie se občas pojí s nevyzpytatelností počasí a 
hříčkami přírody. Zatímco v roce 2013 zasypala brněnské vý-
staviště obrovská masa sněhu, letošní ročník se konal za po-
někud tlumeného slunečního světla, ovšem v dobrém smyslu 
slova. Na první den veletrhu OPTA totiž připadl okouzlu-
jící vesmírný úkaz – zatmění Slunce.

Přímý pohled na Slunce 
může poškodit zrak, a  to 
i v případě, že je ze 73 % 
zakryté Měsícem, tak jak 
tomu bylo 20. března na 
území České republi-
ky. Návštěvníci veletrhu 
OPTA však měli štěstí 
a  na stánku firmy ESSI-
LOR–OPTIKA, spol. s  r.o. 
si vyzvedávali speciální 
ochranné brýle, s nimiž mohli 
sledovat jedinečnou cestu Mě-
síce přes sluneční disk. Další čás-

tečné zatmění (17%) Slunce bude možné v České republice pozorovat 20. června 2021.

Firma Essilor sice rozdávala ochranné brýle, ale hlavním tahounem jejich expozice byly 
přístroj DEEP LIGHTS a brýlové čočky Eyezen, přihlášené do soutěže TOP OPTA 2015 
o nejlepší exponát. 
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„Přístroj DEEP LIGHTS je schopen měřit propustnost vlnových délek přes 
dílovou čočku. Zjednodušeně řečeno to znamená, že přístroj ukáže, jak vás 
brýlová skla chrání před UV zářením a modrofialovým světlem z monitorů,“ 
vysvětlila Kateřina Ševcová z firmy ESSILOR–OPTIKA. 

Přístroj je určen optikům, kteří mohou demonstrovat výhody a nevýhody 
brýlových skel. Ne všechny brýle, ať už sluneční, nebo čiré, chrání před 
škodlivým zářením. Záleží na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny a jakou 
mají povrchovou úpravu. Ke zjištění důležitých vlastností slouží právě DEEP 
LIGHTS, do nějž se vloží brýle, speciální aplikace změří propustnost světel-
ného spektra a poté zobrazí přehledné výsledky. 

„Dříve sloužila klasická brýlová čočka ke korekci zraku. V současnosti už ře-
šíme i ochranu zraku,“ porovnávala Ševcová principy brýlových čoček, kte-
ré chrání zrak čím dál intenzivněji. Názorným příkladem jsou čočky  Eyezen, 
určené pro úlevu zraku při práci s digitálním zařízením. Důležitou informací 
je, že brýlové čočky nejsou určeny výhradně pro osoby s nutností korek-
ce zraku „Čočky vyrábíme i pro emetropy čili normálně vidící osoby, které 
hodně pracují na počítači a k večeru může být jejich zrak unavený a způso-
bovat pálení očí,“ dodala Ševcová.

Brýle s kouskem šátku monacké princezny
Cenu v  soutěži TOP OPTA 2015 získala 
firma Safilo S.P.A. za designové brýlo-
vé obruby a  sluneční brýle Gucci Flora. 
V  čem jsou tak jedinečné, že dokázaly 
oslovit odbornou porotu soutěže? Každé 
tyto brýle jsou originál a nenajdete žádné 
přesné kopie. V brýlích se totiž nacházejí 

laserem vyřezávané kousky hedvábného šátku Gucci Flora.

„Šátek je historickou záležitostí. Monacká princezna Grace v šedesátých 
letech velmi často nakupovala u Gucciho, kde pro ni navrhli speciální šátek. 
Ten se nakonec stal díky princezně Grace jedním z nejvýraznějších oděv-
ních doplňků u této firmy,“ poodhalil historii Zdeněk Lužný z firmy Safilo 
S.P.A.

„Brýle jsou vyrobeny ze speciálního materiálu jménem Optyl, k jehož před-
nostem patří zejména tvarová paměť. Obecně každé brýle tvarově přizpů-
sobujete nahříváním. Optyl lze nahřát tolik, že s ním jde dělat téměř coko-
liv,“ ukázal Lužný na demonstrační brýle, uložené ve skleněné láhvi s úzkým 
hrdlem, kterým byste obyčejné brýle neprostrčili. Optyl však stačilo znovu 
nahřát a brýle v láhvi se znovu vrátily do svého původního tvaru.

Známý šátek od Gucciho stojí přibližně 350 eur, což vypovídá o  luxusní 
hodnotě tohoto mód-
ního doplňku. Naproti 
tomu dioptrické brýle 
Gucci Flora lze pořídit za 
zhruba 7000 Kč. Šance, 
že se potkají stejné brý-
le, je takřka nulová. Vy-
bírat můžete i  transpa-
rentní tónované obruby 
červené, černé, hnědé 
a medové barvy.Japonský 
titan

MAX MARA – módní přehlídka
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Japonský titan

Ocenění TOP OPTA 2015 se dočkala i firma SAGITTA Ltd., spol. s  r.o., 
představující žhavou novinku jménem Line Art. Brýlové obruby jsou vyrá-
běny z vyšlechtěného titanu v Japonsku. „Má lepší vlastnosti než klasická 
surová titanová ruda nebo jiná slitina titanu. Poměr dalších kovů v obru-
bách Line Art je utajen, nicméně nikl v něm nenajdete a jsou proto vhodné 
pro alergiky,“ ujišťoval Mikuláš Veselý z firmy SAGITTA Ltd., spol. s r.o. 

Titanové dráty jsou k sobě laserově svařovány s přesností půl milimetru 
a pokud vezmete brýle do ruky a budete s nimi jakkoliv kroutit, stranice tlak 
vydrží a vrátí se do svého paměťového tvaru. 

„Obruba Line Art má komfortně řešená sedýlka, která při prvním nasazení 
po pár minutách změknou a přizpůsobí se každému člověku zvlášť podle 
tvaru nosu,“ popisoval Veselý brýlové obruby, premiérově představené na 
veletrhu v Mnichově.

Barevné kontaktní čočky

Odborná porota předala ocenění i firmě Alcon Pharmacenticals (Czech Re-
public) s.r.o. za měkké barevné kontaktní čočky AIR OPTIX® COLORS ze 
silikon-hydrogelového materiálu. „Čočky jsou vyráběné sendvičovou tech-
nologií, při níž se na sebe vrství tři barvy, a přirozeně překrývají původní 
barvu oka. Tato technologie byla u barevných silikon-hydrogelových čoček 
použita vůbec poprvé,“ prozradil Petr Vykypěl z firmy Alcon Pharmacenti-
cals (Czech Republic) s.r.o.

V praxi to znamená, že barva vrstvené čočky se nedotýká víček z vnější 
strany ani rohovky ze strany vnitřní. Kontaktní čočky se vyrábějí v několika 
barevných modifikacích a dají se použít i k terapeutickým účelům pro oso-
by, které jsou po úraze nebo mají vadu oka. 

„Čočky AIR OPTIX® COLORS má obrovskou prodyšnost kyslíku, je měkká 
a povrch se minimálně špiní vnějším prostředím. Maximální životnost čočky 
je třicet dnů, poté si můžete koupit novou úplně stejné barvy. Naše barev-
né čočky byly veřejností velmi kladně přijaty, protože produktově vycházejí 
z našich základních čoček. S nadsázkou se dá říci, že tento typ je na trhu 
několik let a bez velkého zkoušení a ověřování můžete barevnou čočku 
hned využít,“ dodal Vykypěl.
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VELETRH
POSTAVENÝ
PRO VÁS

Mezinárodní
stavební
veletrh

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Stavební
centrum
EDEN 3000

22.–25. 4. 2015
Brno–Výstaviště
Stavte s námi

brněnské výstaviště se v dubnu stane centrem setkání od-
borníků ze všech oblastí stavebnictví a technického zaří-
zení budov. Tradiční stavební veletrh IbF se uskuteční ve 
dnech 22.–25. dubna a návštěvníkům nabídne přehlídku 
nových i dobře známých technologií a technických řešení. 
souběžně se bude konat také veletrh Dsb – Dřevo a stav-
by brno a veletrh nábytku a interiérového designu MObI-
TEX.

Nová zelená úsporám a  Operační program 
Životní prostředí na stavebním veletrhu IbF
Aktuální výzvy a dotační možnosti zaměřené na úspory energií a lepší 
způsoby vytápění obytných domů, které nabízí program Nová zelená 
úsporám, a  také novinky v  Operačním programu Životní prostředí 
2014–2020 vám představí Ministerstvo životního prostředí a  Státní 
fond životního prostředí ČR. Denně od 13 hodin a poté v každou celou 
hodinu se můžete také zúčastnit seminářů na našem stánku, kde 
vám představíme postup k získání dotace v programu Nová zelená 
úsporám krok za krokem.
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Témata, která hýbou nejen světem stavebnictví
Nabídku vystavovatelů doplní odborný doprovodný program, 
který se bude věnovat mnoha tématům aktuální nejenom ve světě 
stavebnictví. Zahajovací konference se zaměří na problematiku 
církevních a historických staveb z pohledu stavby, obnovy a správy 
jednotlivých objektů. Z dalších témat můžeme zmínit například trvale 
udržitelné stavebnictví, geodézii ve stavebnictví a průmyslu, inovace a 
technologie v rozvoji regionů, podoby současné modulární architektury 
nebo inteligentní budovy a města. 

Chystáte se stavět dřevostavbu? Navštivte 
veletrh Dsb!
Zájemci o dřevostavby by si neměli nechat ujít veletrh DSB – Dřevo 
a stavby Brno, který se koná souběžně se stavebním veletrhem IBF. 
Nabídku vystavovatelů doplňuje doprovodný program, poradenském 
centrum zaměřené na všechny otázky dřevěného stavění a bydlení v 
dřevostavbě. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika péče o 
dřevo. Praktickou inspiraci z hotových dřevěných montovaných domů 
nabídne Stavební centrum Eden 3000, které se nachází v blízkosti 
brněnského výstaviště.

Veletrh PTÁČEK při veletrhu IbF
Souběžně se Stavebním veletrhem IBF bude probíhat v pavilonu V 
i Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK - velkoobchod, který bude 
zpřístupněn široké veřejnosti v pátek 24. a v sobotu 25. dubna. V 
rámci této akce představí společnost PTÁČEK - velkoobchod, a. s. 
svoji nabídku výrobků více než 130 dodavatelů z oboru topení – plyn – 
voda – sanita – inženýrské sítě.

Více informací naleznete na www.ibf.cz

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY

Tento veletrh otevřen pro 
veřejnost 24.–25. 4. 2015

Novela zákona o památkové péči a možnosti 
financování >>

Novinky, trendy a bezplatné odborné 
poradenství >>
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OBNOVA HISTORICKÝCH A CÍRKEVNÍCH STAVEB 2015
Zahajovací konference stavebního veletrhu IBF
22. dubna od 10.30, pavilon A, sál Rotunda

I. bLOK
Legislativa a financování obnovy a údržby památek
Garant:  Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru 

památkové péče

1)  Základní principy připravovaného zákona o  ochraně památkového 
fondu JUDr. Martin Zídek, Ministerstvo kultury, ředitel Památkové 
inspekce

2)  Financování obnovy kulturních památek prostřednictvím 
specializovaných programů Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, 
ředitel odboru památkové péče

3)  Péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného majetkového 
vyrovnání mezi státem a církvemi P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, 
generální vikář litoměřické diecéze

II. bLOK
specifické problémy při obnovách a údržbě památek
Garant:  Ing. Václav Jandáček ČKAIT, Projektová, konzultační a inženýrská 

kancelář

1)  Moderní trendy v dokumentování a prezentaci historických dřevěných 
konstrukcí Ing. Veronika Hunková, Ph.D., odb. asistent oddělení staveb 
na bázi dřeva ÚZZD LDF Mendelovy univerzity v Brně

2)  Od dřevěných kolíků v krovu k BIM Broumovská skupina kostelů, Jakub 
Děd, OMNIUM

3)  Rozdíly v  přístupu k  odvlhčování církevních a  světských staveb  
Ing. Michael Balík, CSc., majitel soukromého atelieru

III. bLOK
Příklady realizace obnovy památek, historických a církevních staveb
Garant:  PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel územního odborného pracoviště 

NPÚ v Brně

1)  Centrum stavitelského dědictví, Plasy Mgr. Karel Ksandr, generální 
ředitel, Národní technické muzeum

2)  „Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku pro rozvoj 
cestovního ruchu“ Ing. Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru, 
Biskupství ostravsko-opavské

3)  Revitalizace areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě 
Bc.  Mgr. Štěpán Sittek, Projektový manažer pro oblast kulturního 
dědictví, Arcibiskupství olomoucké

4)  Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka Jan Strachota, starosta 
obce Křižovatka

5)  Banskoštiavnická kalvária – sedem rokov pamiatkovej obnovy 
a  perspektívy ďalšej revitalizácie Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., 
Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav 
teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok

6)  Záchrana poutního a barokního areálu „Kalvárie Ostré“ – zkušenosti 
občanského sdružení s  praktickou obnovou církevní stavby Tomáš 
Hlaváček, předseda občanského sdružení Společnosti pro obnovu 
památek Úštěcka

REGIsTRUJTE sE Na ZahaJOVaCÍ KONFERENCI
Postup registrace na konferenci:
•	 jděte na stránky www.bvv.cz/ibf
•	 klikněte na odkaz „REGIsTRaCE NÁVŠTĚVNÍKa“
•	 zadejte Váš e-mail
•	 zadejte registrační kód KONFERENCE2015
•	 vyplňte zobrazený formulář a odešlete
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Denně se můžete od 13 hodin a poté v každou celou hodinu zúčastnit seminářů,  kde vám  
představíme postup k získání dotace v programu Nová zelená úsporám krok za krokem.
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Jak si správně zvolit vhodné osvětlení do domácnosti
Stavební veletrh IBF poradí s výběrem vhodného typu osvětlení podle jeho použití v domácnostech. Proč je dů-
ležité si správně vybrat? Protože správná volba vhodného osvětlení je nejsnazší cestou k úspoře nejen energie, 
ale i peněz. Ovšem se zachováním užitného komfortu. 

1) Mýty a fakta o klasické žárovce
Klasická žárovka provázela život mnoha generací. Nikdo ale neřešil, že 
žárovka 92 % spotřebované energie „prohřeje“ a pouze 8 % vydá na 
osvětlení. Ano, úsporné osvětlení s sebou nese vyšší pořizovací náklady, 
ale tato investice se záhy vrátí v podobě nižšího účtu za elektřinu. Přičemž 
osvětlení se na účtech za elektřinu podílí přibližně 25 %. 

Šťastná sedmička 
pro správně zvolené osvětlení

2) Co je světelný tok?
Světelný tok popisuje kolik světla zdroj vyzáří do okolního prostoru 
a  měří se v  lumenech. Tato veličina se nově uvádí na obalech. Pro 
správné porovnávání náhrad je dobré si zapamatovat, že klasická 60 W 
žárovka měla 806 lumenů. 

3) Jak zvolit barvu světla
Moderní zdroje osvětlení nabízí možnost volby barvy světla. Lidé 
preferují takovou barvu, na jakou byli zvyklí u  klasické žárovky. 
Kompaktní zářivky i LED zdroje nabízí škálu od „teple bílé“ až po „denní 
bílou“. V čem je rozdíl? Ve vnímání barev a prováděné aktivitě. Což má 
vliv i na výběr vhodného osvětlení konkrétní místnosti. Do obývacích 
prostor je vhodné teplé světlo, pracovním místnostem pak svědčí 
světlo bílé, které povzbuzuje k vyšším výkonům.

4)  Co přináší nové technologie oproti klasické 
žárovce?

halogenové žárovky – jsou její přímou náhradou, okamžitě svítí, mají 
2x delší životnost, okamžitý start a přináší úsporu energie v rozmezí 
25 – 30 %.
Úsporné kompaktní zářivky – přinášejí 5x menší spotřebu, až 15x 
delší životnost a možnost volby barvy světla. 
LED  žárovky – se vyznačují přibližně 5,5x nižší spotřebou energie, 
dlouhou životností (i 25.000 hodin), rychlým startem, možností častého 
zapínání a vypínání  a možností volby barvy světla.

www.osram.cz

Konec 60W žárovek nejen v Čechách. 

LED žárovka 

PARATHOM® 
CLASSIC A60 
ADVANCED  

Kompaktní 
úsporná zářivka
OSRAM DULUX® 
SUPERSTAR MINI 
GLOBE  

Halogenová 
žárovka 
HALOGEN ECO 
CLASSIC A  

Klasická 
žárovka 60 W

Příkon 12 W 15 W 42 W 60 W

Barva světla  Teplá bílá (2700 K) Teplá bílá (2500 K) Teplá bílá (2800 K) Teplá bílá (2700 K)

Průměrná životnost  25 000 hodin ≅ cca 25 let 15 000 hodin ≅ cca 15 let 2 000 hodin ≅ cca 2 roky 1 000 hodin ≅ cca 1 rok

Světelný tok 810 lm 850 lm 630 lm 710 lm

Patice  E27 E27 E27 E27

Stmívatelná  ANO NE ANO ANO

Úspora Kč 
za el. energii za rok

201 Kč 188 Kč 75 Kč 0 Kč

Kalkulováno na základě průměrné ceny za elektrickou energii ve výši 4,18 Kč/kWh a při svícení 2,7 h denně nebo 1000 hodinách ročně. 
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5)  Jak vybrat vhodné osvětlení aneb snadné srovnání
Orientační přehled výše uvedených typů světelných zdrojů a jejich srovnání na příkladu náhrad 
pro 60W klasickou žárovku představuje následující tabulka. 

Typ 
osvětlení

Příkon Životnost
Pořizovací 

cena
Úspora 
energie

Úspora v Kč 
za rok *

Klasická 
žárovka

60 W 1.000 h 10 Kč 0% 0 Kč

halogenová 
žárovka

46W 2.000 h 60 Kč 30 % 66 Kč

Kompaktní 
zářivka

9–11 W 6–10.000 h 100–120 Kč 80 % 231 Kč

LED zdroje 10 W 25.000 h 250–350 Kč Až 85 % 236 Kč

* při sazbě D02d, tj. 4,72 Kč/KWh a při průměrném svícení 1000 h ročně – neboli 2,74 h denně.

S výběrem pomůže také energetický štítek, který je sestaven zcela shodně s energetickými 
štítky jiných elektrických spotřebičů a udává roční spotřebu zdroje.

6) správné osvětlení různých místností
Pro volbu správného zdroje je důležitý účel místnosti – pracovna, odpočinek, běžný život. 
Neméně důležité je také časové využití daného prostoru. Tam, kde se svítí dlouho, je vhodné 
instalovat kompaktní zářivku nebo její LED náhradu. Naopak na místa kam chodíme jen 
výjimečně, a často se rozsvěcí a zhasíná, se více hodí halogenová žárovka nebo také LED 
zdroj světla.

7)  Zvažte velikost i tvar 
světelného zdroje

Při náhradě klasických žárovek vždy zvažujte 
i velikost a tvar vyměňovaného světelného zdroje. 
Můžete tak předejít nechtěným překvapením. 
Otázkou také může být, zda původní svítidlo již 
není přežité a nahradit jej novým LED svítidlem, 
které má lepší světelné vlastnosti než původní 
svítidlo s novým zdrojem.

Tolik teorie. Jak si ale všechno 
reálně představit? Přeci na 
stavebním veletrhu IbF!
Pro všechny, kteří si chtějí doma správně svítit, 
budou v  rámci pavilonu P vytvořeny vzorové 
místnosti - pracovna, kuchyň nebo obývací 
pokoj - které budou osvětleny různými druhy 
svítidel. Návštěvníci si je budou moci v reálných 
podmínkách vyzkoušet. Tyto praktické ukázky 
budou doplněny přehledným průvodcem 
a poradenským centrem. 

Na přípravě projektu se podílí společnosti ABB, 
OSRAM Česká republika,  Pražská energetika a 
Studio Jasyko.
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Bezplatné odborné poradenství
Pro všechny návštěvníky budou k dispozici po celou dobu konání veletrhu nezávislá odborná poradenská centra, kde poskytnou cenné 
rady a informace renomovaní odborníci a to zcela zdarma. Jejich návštěvou tak získáte možnost porovnání různých alternativ řešení 
konkrétních plánů na stavbu či rekonstrukci, ale i aktuální informace o správných technologických postupech, aplikaci právních norem 
či energeticky úsporném stavění. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika technického zařízení budov nebo ochrana dřeva.

Nová zelená úsporám a Operační 
program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí a Státní 
fond životního prostředí ČR představí na 
Stavebním veletrhu IBF novinky v  pro-
gramech Nová zelená úsporám a  Ope-
rační program životní prostředí.

Nové materiály, technologické 
postupy, úspory energií, aktuální 
legislativa
Opravdu se všemi aspekty stavby či re-
konstrukce poradí nezávislé  Stavební 
poradenské centrum České komory au-
torizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 

Jak si vybrat správnou „žárovku“
Novinkou letošního ročníku je interaktivní poradenské centrum zaměřené 
na výběr vhodného typu osvětlení. Cílem je pomoci návštěvníkům zorien-
tovat se v novém značení a terminologii okolo světelných zdrojů, známěj-
ších pod názvem „žárovka“.

Kvalitní nábytek 
V  poradenském centru Klastru českých nábytkářů získáte ucelené 
informace nezbytné k  nákupu  kvalitního nábytku a  získáte přehled 
o českých výrobcích nábytku.

Voda, topení, plyn, instalace 
i obnovitelné zdroje energie
V centru pozornosti poradenského cen-
tra Cechu topenářů a  instalatérů budou 
voda, topení, plyn, instalace a obnovitel-
né zdroje energie. 

Krásná, zdravá a rozkvetlá zahrada
Milovníci zahradničení najdou inspiraci 
a  dobré rady u  Asociace zahradnické-
ho výstavnictví a společnosti Agro Brno 
 Tuřany a. s. 

Ochrana dřeva a dřevostavby
Pro všechny otázky z oboru dřevostaveb a ochrany dřeva je připrave-
no poradenské centrum Asociace dodavatelů montovaných domů a Vý-
zkumného a vývojového ústavu dřevařského.

Zdravotně nezávadný sedací a lehací nábytek
Tak, aby záda nebolela a cena odpovídala kvalitě a především zdravotní 
nezávadnosti poradí odborníci z Cechu čalouníků a dekoratérů. 

Vkusné a praktické vybavení interiéru
S pohodlným, vkusným a praktickým zařízením interiérů poradí interiéroví 
architekti v poradenském centru Architekt v pavilonu F. 
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www.zahradahrou.cz
www.zahradahrou.sk

Kdo vyrábí HECHT? - HECHTOR

Benešov, Čechova 2167 • Český Krumlov, Tovární 192 • Česká Lípa, Borská 3290 • 
Česká Třebová, Lhotka 216 • České Budějovice, Průběžná 50 • Havířov, Stará 377/2 
(NOVĚ OTEVŘENO OD 25.4.2015) • Kolín IV, Havlíčkova 923 • Liberec (OC Severka), 
Sousedská 607 • Mukařov–Tehovec, U Mototechny 131 • Opava–Předměstí, Olomouc-
ká 2953/119 • Prostějov (Držovice), Sebastiniho 372/6 • Slaný, Pražská 1847 • Staré 
Město u Uh. Hradiště, Východní 2132 • Tábor (za Mc Donald‘s), Soběslavská 3070 • 

Prievidza, Letisková 20 (Pre Vás denne 8-19 h)

specializovaná  
sít prodejen

Testováno  
v D-testu 3/2013



MOBITEX nabídne aktuální trendy výrobců nábytku
Od středy 22. dubna do soboty 25. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX, který představí nejnovější trendy ve vybavení interiéru. 

Doprovodná výstava „anonymní“ ohýbaný nábytek
Výstava „Anonymní“ ohýbaný nábytek je symbolickým uznání doved-
nosti „anonymních“ tvůrců, kteří spojili svůj život s ohybem dřeva. Je 
zaměřena na ohýbaný nábytek poválečných desetiletí a věnována pře-
devším Antonínu Šumanovi, Radomíru Hofmanovi a  Josefu Mackovi, 
návrhářům, kteří osobitým způsobem přispěli k vývoji moderní „thonet-
ky“, na něž se však v průběhu času pozapomnělo. V kolekci pěti desítek 
výrobků jsou zastoupeny vývojově důležité modely, z nichž některé pat-
řily k nejlepším svého druhu na domácím trhu, byly ve své době nebýva-
le rozšířené, reprezentovaly českou průmyslovou výrobu na světových 
trzích a získaly také četná ocenění na světových výstavách.

Český nábytek 2005–
2015 - mezi tradicí 
a inovací  
Českému nábytku po-
sledního desetiletí je 
věnována doprovodná 
výstava nazvaná Čes-
ký nábytek 2005–2015 
- Mezi tradicí a  inovací. 
Jde se o první soubornou 
výstavu, jejímž cílem je 
ukázat proměny českého 
nábytku v  oblasti tvaru, 

materiálů i  technologií za posledních deset let a představit nejzajíma-
vější české výrobky odborné i laické veřejnosti. Výběr exponátů je po-
staven především na výrobcích, které v daném období získaly ocenění 
v České republice nebo v zahraničí. 

Legendární reprosoustavy se 
vrací
JASYKO s.r.o. představí na veletr-
hu MOBITEX legendární reprosou-
stavy B&W Nautilus. Tento etalon 
kvality zvuku a  designu za dva 
miliony Kč bude připojen k  osmi 
nekompromisním zesilovačům 
Classe a řídícímu systému pro in-
teligentní domy Crestron. Přijďte 

si poslechnout hudbu ve vysokém rozlišení, ze síťového úložiště, vybí-
ranou na tabletu, kterým můžete současně řídit technologie domu, ale 
i z klasického gramofonu slavícímu velký návrat. Celková cena sestavy 
pro nejnáročnější zákazníky je okolo čtyř milionů Kč. Kupte si vystave-
nou sestavu a jako milý dárek dostanete osobní automobil.

Grand Prix MObITEX 2015 
sekce student
Součástí doprovodného progra-
mu veletrhu MOBITEX je soutěž 
Grand Prix MOBITEX, které se 
mohou ve dvou sekcích zúčastnit 
sami vystavovatelé a studenti. Ve 
studentské sekci Grand Prix Mo-
bitex se i  letos představí práce 
studentů ze středních a vysokých 
škol z ČR a SR působících v ob-
lasti nábytku a bytového vybavení.

Více informací naleznete na www.mobitex.cz
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STAINLESS Brno – nové trhy, nové kontakty,  
nové obchodní příležitosti
Ve dnech 5. a  6. května 2015 se na brněnském 
výstavišti uskuteční osmý ročník mezinárodního 
veletrhu korozivzdorných ocelí STAINLESS 2015. 
Veletrh je určen především specialistům z ocelář-
ského průmyslu a jejich obchodním partnerům.

Letos poprvé se bude STAINLESS konat ve větším pavilonu V, pro-
tože zájem o  účast projevilo již více než sto čtyřicet vystavovatelů 
z osmnácti zemí. Kromě tradičních vystavovatelů z Německa, Čes-
ké republiky, Itálie či Polska jsou mezi nimi také firmy z  Indie, Číny 
a  Turecka. Z  těch nejvýznamnějších jmenujme například APERAM, 
 ThyssenKrupp Materials, Outokompu, Stappert, Italinox, Marcegaglia, 
Schmolz + Bickenbach a další.

Na brněnském výstavišti se tak opět uskuteční vysoce specializované 
mezinárodní setkání výrobců, subdodavatelů, obchodníků, zpracova-
telů a dodavatelů zařízení působících v oboru korozivzdorných ocelí. 
STAINLESS je ideální prezentační a komunikační platformou zejména 
pro zájemce o český, slovenský, rakouský a polský trh. Veletrh navště-
vuje vysoce kvalitní návštěvnická klientela ze čtyřiceti zemí Evropy 
a Asie, o čemž svědčí mimo jiné také mezinárodní účast – 82 % vy-
stavovatelů a 44 % návštěvníků je právě ze zahraničí. Na brněnském 
výstavišti se tak nabízí unikátní příležitost navázat a upevnit kontakty 
s potenciálními kooperačními partnery a odběrateli.

Tradičně nejvíce jsou na veletrhu zastoupeni vystavovatelé z oboru 
korozivzdorné oceli, dále firmy prezentující hutní výrobky z  korozi-
vzdorných ocelí; stroje, zařízení, vybavení pro úpravy a  zpracování 
korozivzdorných ocelí a výrobky z korozivzdorných ocelí.

Novinky vystavovatelů a další informace na www.bvv.cz/stainless
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Vojenská a záchranářská technika míří na brněnské výstaviště
Ve dnech 19. – 21. května 2015 se bude na brněnském výstavišti konat Mezinárodní veletrh obranné 
a bezpečnostní techniky IDET, který je tradičně významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních tech-
nologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů a odborných návštěvníků. 

Již třináctý ročník veletrhu IDET se bude konat společně s 17. mezi-
národním veletrhem požární techniky a služeb PYROS, Mezinárodním 
veletrhem bezpečnostní techniky a služeb ISET a 12. mezinárodním ve-
letrhem prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního 

prostředí INTERPROTEC. Spojení takto specializovaných výstavních 
akcí nabízí jedinečnou příležitost získat na jednom místě komplexní in-
formace, setkat se se svými zákazníky či dodavateli a navázat nové 
kontakty.  

1                2
TLAČÍTKY ZOBRAZÍTE 
DALŠÍ ČLÁNKY
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ZaJÍMaVÉ EXPONÁTY

Velkou pozornost budou určitě poutat také bez-
pilotní prostředky, tzv. drony. S prací svých vý-
zkumných středisek se představí také VUT Brno 
a ČVUT Praha a jednotliví vystavovatelé mohou 
využít IDET Arenu pro praktické ukázky dronů 
v akci. Společná expozice Armády ČR a Mini-
sterstva obrany bude umístěna v  pavilonu P 
a na venkovní ploše mezi pavilony P a K a bude 
symbolicky zobrazovat vojenskou základnu při 
nasazení AČR. Dominantní expozici v pavilonu 
P budou mít firmy Excalibur Army a Tatra Export 
a hned u vstupu určitě zaujme expozice britské 
společnosti BAE Systems International.

Návštěvníci se mohou těšit také na tradič-
ní vystavovatele IDETu - Omnipol, STV Group, 
VOP  CZ, Českou zbrojovku, SVOS či Polish 
 Armaments Group. Z nových vystavovatelů by-
chom upozornili například na francouzskou fir-
mu NEXTER či čínskou China National  Precision 
Machinery. Po několika letech se na veletrh vra-
cí také francouzská firma Thales.

VOP CZ, s.p. bude například prezentovat auto-
matizovaný robotický pozemní systém TAROS 
V2, či celosvětově unikátní systém pro kontrolu 
podvozků vozidel KERBEROS 3D VISION. Nově 
vyvinutou řadu vysoce výkonových konekto-
rů představí firma TENEO 3000, s.r.o.  Novinky 
představí také společnost T-CZ, a.s. - půjde 
o  multipoziční monitorovací ADS-B systém 
a víceúčelový 3D radar. Firma Glomex Military 

Supplies představí hned dvě novinky, a  to ka-
muflážní barvy CAMMO PAINT a přídavný ter-
mální modul COTM k  nízkoprofilovým brýlím 
nočního vidění AN/PVS-21. Společnost ELDIS 
Pardubice bude prezentovat nejen své ově-
řené radary RL-2000 a  MSSR-1, ale také svůj 
nejnovější produkt – polovodičový přistávací ra-
dar PAR-E. Svůj stánek na IDETu bude mít také 
NSPA - NATO Support Agency.

Kromě desítek komerčních firem se na veletrh 
PYROS intenzivně připravují také profesionální 
a dobrovolní hasiči.  Hasičský záchranný sbor 
České republiky ve své rozsáhlé expozici v pa-
vilonu F představí moderní hasičskou techniku, 
kterou využívá, ale i řadu zajímavých projektů, 
týkajících se prevence a  vzdělávání v  oblasti 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

VÍCE ZDE >>
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O předposledním květnovém víkendu 23. - 24. 5. 2015 se na brněnském 
výstavišti v pavilonu B koná 32. prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků 
a přírodnin MINERÁLY BRNO. Na výstavu je nyní přihlášeno přes 130 
vystavovatelů většinou z České republiky, dále ze Slovenska, Maďarska, 
Německa, Polska, Indie a Itálie. Na výstavě budou k vidění a koupi šperky 
a autorské šperky, opracované kameny, sběratelské kameny, fosilie, pří-
rodniny, dekorační předměty a bytové doplňky z drahých kamenů a mi-
nerálů, odborná literatura nebo mineralogické a geologické vybavení. 

Na stáncích vystavovatelů se můžete těšit na nové  acháty a  sběra-
telské minerály z  českých i  světových lokalit, drahé kameny a  šperky 
z Peru, broušené drahé kameny, vltavíny a šperky z vltavínů a českých 
granátů, nové šperkové kameny z USA – tyrkysy z Arizony a Nevady, 
americké wonder stone, indian paint stone, dinosauří kosti, dendritické 
acháty z Oregonu či sonora sunrise z Mexika. Z autorských šperků budou 
zastoupeny cínové šperky s drahými kameny a minerály, šperky z chirur-
gické oceli, originální šperky s  drahými kameny se staromědí, šperky 
zhotovované různými šperkařskými technikami jako např. beadweaving, 
tiffany, ketlované či smaltované šperky.

Víkend na výstavišti nabídne zážitky jak pro milovníky 
kamenů, tak dobrých vín
Návštěvníci, kteří zavítají o víkendu 23. a 24. května do pavilonu B, budou 
mít možnost nejen obdivovat a nakoupit šperky či kameny do sbírky, ale 
také ochutnat vína přihlášená do soutěže GRAND PRIX VINEX. Souběž-
ně s výstavou Minerály Brno se na galerii pavilonu B bude opět po roce 
konat veřejná ochutnávka soutěžních vín GRAND PRIX VINEX 2015. Jed-
ná se o mezinárodní soutěž vín konanou v České republice, jejímž cílem 
je profesionálně ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína na 
trhu středoevropského regionu. Prestiž soutěže umocňují originální ceny 
od světoznámého umělce Bořka Šípka pro držitele nejlepší kolekce vín 
a vítěze kategorií. Hodnocení vín proběhne v Národním vinařském centru 
ve Valticích a veřejná prezentace vín na brněnském výstavišti. 

MINERÁLY bRNO a GRaND PRIX VINEX
23. - 24. 5. 2015                                                                                                                                             
Brněnské výstaviště, pavilon B   

otevírací doba MINERÁLY bRNO:  
sobota 9 – 17 hod., neděle 9 – 16 hod.  

otevírací doba GRaND PRIX VINEX: 
sobota 10 – 17 hod., neděle 10 – 16 hod.   

vstupné: 80 Kč, zlevněné 40 Kč

www.mineralybrno.cz   www.grand-prix-vinex.cz

Květnové MINERÁLY bRNO 2015 
společně s GRaND PRIX VINEX
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LETNÍ - ZIMNÍ

Veletrhy Brno jsou hlavním partnerem akce 
11. české firemní hry 2015

Veletrhy Brno spravují jedno z největších 
středoevropských výstavišť. Tento areál 
je vhodný nejen pro pořádání veletrhů, 
ale také kulturních, společenských nebo 
sportovních akcí. Proto se Veletrhy Brno 
staly hlavním partnerem 11. českých fi-
remních her, které se odehrávají v Brně od 
15. do 17. května 2015. Disciplíny budou 
probíhat na různých brněnských sporto-
vištích a samozřejmě také na výstavišti, 
kde se v pátek a v sobotu uskuteční bě-
žecké disciplíny.

29 fairherald



Brněnské výstaviště bývá častým hostite-
lem sportovních událostí. Odehrávaly se zde 
například tenisové turnaje, in-line půlmara-
ton, badmintonové turnaje nebo závody ve 
voltiži. Výstaviště je díky svému uspořádání 
vhodné pro pořádání sportovních aktivit, ze-
jména díky možnosti vybudovat zázemí pro 
konkrétní disciplíny jak v pavilonech, tak na 
volných plochách. Výstaviště je propojeno 
s hotelem Holiday Inn, který budou využívat 
i účastníci 11. českých firemních her v letoš-
ním květnu. Her se zúčastní také tým  Veletrhů 
Brno, které jsou aktivním členem Asociace 
firemních sportů od roku 2011. 

Podrobný program akce 11. české firemní 
hry 2015 najdete na 
www.ceskefiremnihry.cz.

Více informací o využití brněnského výstavi-
ště pro sportovní akce
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JARO NA BVV VE ZNAMENÍ 
KONCERTNÍCh OPEN aIR aKCÍ

KabÁT - OPEN aIR TOUR
28. 5. 2015

Po vyprodaných koncertech v  letech 2011 a  2013 se kapela 
 Kabát vrací na místo činu. Během open air turné vystoupí skupi-
na Kabát v jedenácti městech celé České republiky a 28. květ-
na se zastaví i  v  Brně, na velkoryse koncipovaném pódiu za 
pavilonem Z. 

www.kabat.cz

bRNĚNsKÝ MaJÁLEs
7. 5. 2015

Tradice pokračuje, i v letošním roce bude hostit areál brněnské-
ho výstaviště největší studentskou akci – BRNĚNSKÝ  MAJÁLES.

Na této akci nesmíte chybět! Skvělá atmosféra, bezchybná or-
ganizace, jedinečný hudební zážitek. Na takový standard jsme 
u této akce zvyklí z minulých let. Jaký bude letošní ročník? Přijď-
te se přesvědčit 7. května 2015

www.brno.majales.cz
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NOVÁ VIRTUÁLNÍ PROhLÍDKa
www.bvv.cz/virtualni-vystaviste/

Šetříme Váš čas, stále se zlepšujeme a snažíme se usnadnit rozhodování o výběru lokace svým klientům.  SPUSTILI JSME NOVOU 
 VIRTUÁLNÍ PROhLÍDKU VŠECh NabÍZENÝCh PROsTOR.

Virtuální prohlídka nabízí nyní nové pohledy a především jednoduché intuitivní ovládání.

Hledáte vhodné prostory pro semináře, konference nebo školení? Chystáte setkání zaměstnanců, oslavu firemního výročí? Jednoduše, 
jedním kliknutím si prohlédněte naše konferenční sály, haly, ale i venkovní prostory.

Stále také doplňujeme fotogalerii již realizovaných akcí u nás. Nechte se inspirovat! Zde.
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Více informací o službě najdete zde >>

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >> 

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě

panel 90x196cm_cz_cz  6/4/14  8:42 PM  Stránka 1

Událo se ve světě >>>

IDEX Abu Dhabi IDEX Abu Dhabi

AMPER BrnoMOTOSALON Praha

IMMO MESSE SCHWEIZ St.Gallen AMPER Brno



KALENDÁř VELETRhů A VýSTAV 2015/2016

2015 duben–prosinec

22.–25. 4. IBF

22.–25. 4. DSB

22.–25. 4. MOBITEX

1.–3. 5. Animefest

5.–6. 5. STAINLESS

14.–16. 5. InDent

19.–21. 5. IDET

19.–21. 5. PYROS/ISET

19.–21. 5. INTERPROTEC

20. 5. SDFI 2015

23.–24. 5. MINERÁLY BRNO

23.–24. 5. GRAND PRIX VINEX

24.–27. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

20.6. MODELLBRNO 

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

25.–28. 6. BIOMASA

25.–28. 6. Národní výstava myslivosti

27.–28. 6. PROPET

27.–28. 6. INTERCANIS

27.–28. 6. INTERFELIS

9.–14. 8. ICSMA 17 

22.–24. 8. STYL

22.–24. 8. KABO

 14.–18. 9. MSV 2015

14.–18. 9. Transport a Logistika

14.–18. 9. Envitech

18.–24. 10.
Kongres Medical Summit 
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEC

21.–24. 10. MEDICAL FAIR Brno

21.–24. 10. REHAPROTEX

31. 10. MotorTechna Brno

3.–6. 11. GAUDEAMUS

6.–8. 11. SPORT Life

5.–8. 11. Caravaning Brno

6.–8. 11. THEATRE TECH

6.–8. 11. IN-JOY

6.–8. 11. Dance Life Expo

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO

20.–21. 11.
Veletrh středních škol 
a dalšího vzdělávání

4.–13. 12. Vánoční trhy

2016 leden-březen

9.–10.1. Národní výstava psů

14.–17.1. GO

14.–17.1. REGIONTOUR

6.–7. 2.  DUO CACIB 

20.–22. 2. STYL

20.–22. 2. KABO

23.–26. 2. SALIMA

23.–26. 2.  MBK

23.–26. 2.  INTECO

23.–26. 2.  VINEX

23.–26. 2.  Embax

23.–26. 2.  PRINTexpo

3.–6. 3. MOTOSALON

3.–6. 3. PRODÍTĚ

3.–6. 3. RYBAŘENÍ

15.–18. 3. AMPER

březen OPTA 

Celoročně EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena

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

Ročník: VI
Číslo: 2/2015
Periodicita: 6 vydání ročně
Forma: elektronický magazín
MK ČR E 19442

Pro a.s. Veletrhy Brno vydává: 
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno 
www.expodata.cz

Adresa redakce: 
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno 

Šéfredaktor:
Aleš Sirný
Tel.: +420 725 444 049
E-mail: sirny@expodata.cz

Manažer inzerce:
Robert Hrubeš
Tel.: +420 724 164 264
E-mail: hrubes@expodata.cz

Redakční rada:
David Pokorný, Jiří Erlebach, 
Markéta Kamenická, 
Jana Tyrichová, Jan Táborský

Odpovědný grafik:
Oldřich Horák
Tel.: +420 541 159 374
E-mail: horak@expodata.cz

Zpracování elektronického časopisu:
ZEEN, spol. s r.o.
Sokolská 15, 120 00, Praha 2
www.zeen.cz

Copyright:
EXPO DATA spol. s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.

Obsah elektronického časopisu fairherald 
je chráněn autorským zákonem. Kopírování 
a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 
bez písemného souhlasu vydavatele je 
nezákonné. Redakce neodpovídá za  ob-
sah placené inzerce a za obsah textů ex-
terních redaktorů.

www.fairherald.cz

http://www.zeen.cz








O předposledním květnovém víkendu 23. - 24. 5. 2015 se na brněnském 
výstavišti v pavilonu B koná 32. prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků 
a přírodnin MINERÁLY BRNO. Na výstavu je nyní přihlášeno přes 130 
vystavovatelů většinou z České republiky, dále ze Slovenska, Maďarska, 
Německa, Polska, Indie a Itálie. Na výstavě budou k vidění a koupi šperky 
a autorské šperky, opracované kameny, sběratelské kameny, fosilie, pří-
rodniny, dekorační předměty a bytové doplňky z drahých kamenů a mi-
nerálů, odborná literatura nebo mineralogické a geologické vybavení. 

Na stáncích vystavovatelů se můžete těšit na nové  acháty a  sběra-
telské minerály z  českých i  světových lokalit, drahé kameny a  šperky 
z Peru, broušené drahé kameny, vltavíny a šperky z vltavínů a českých 
granátů, nové šperkové kameny z USA – tyrkysy z Arizony a Nevady, 
americké wonder stone, indian paint stone, dinosauří kosti, dendritické 
acháty z Oregonu či sonora sunrise z Mexika. Z autorských šperků budou 
zastoupeny cínové šperky s drahými kameny a minerály, šperky z chirur-
gické oceli, originální šperky s  drahými kameny se staromědí, šperky 
zhotovované různými šperkařskými technikami jako např. beadweaving, 
tiffany, ketlované či smaltované šperky.

Víkend na výstavišti nabídne zážitky jak pro milovníky 
kamenů, tak dobrých vín
Návštěvníci, kteří zavítají o víkendu 23. a 24. května do pavilonu B, budou 
mít možnost nejen obdivovat a nakoupit šperky či kameny do sbírky, ale 
také ochutnat vína přihlášená do soutěže GRAND PRIX VINEX. Souběž-
ně s výstavou Minerály Brno se na galerii pavilonu B bude opět po roce 
konat veřejná ochutnávka soutěžních vín GRAND PRIX VINEX 2015. Jed-
ná se o mezinárodní soutěž vín konanou v České republice, jejímž cílem 
je profesionálně ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína na 
trhu středoevropského regionu. Prestiž soutěže umocňují originální ceny 
od světoznámého umělce Bořka Šípka pro držitele nejlepší kolekce vín 
a vítěze kategorií. Hodnocení vín proběhne v Národním vinařském centru 
ve Valticích a veřejná prezentace vín na brněnském výstavišti. 

MINERÁLY bRNO a GRaND PRIX VINEX
23. - 24. 5. 2015                                                                                                                                             
Brněnské výstaviště, pavilon B   

otevírací doba MINERÁLY bRNO:  
sobota 9 – 17 hod., neděle 9 – 16 hod.  

otevírací doba GRaND PRIX VINEX: 
sobota 10 – 17 hod., neděle 10 – 16 hod.   

vstupné: 80 Kč, zlevněné 40 Kč

www.mineralybrno.cz   www.grand-prix-vinex.cz

Květnové MINERÁLY bRNO 2015 
společně s GRaND PRIX VINEX
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