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Pohled do historie strojírenského veletrhu
MSV 2016: Největší za posledních pět let
Plavky inspirované svatbou
i Woodstockem



Poznáte okolí výstaviště?

jak se někteří domnívali.
Veletrh je spíše odrazem
trhu daného oboru. Letošní MSV je dalším dokladem příznivého vývoje
české ekonomiky a potvrzením faktu, že Česká
republika je průmyslová
země s velmi rozvinutým
strojírenstvím. Letos budou silněji zastoupeny
obory obráběcích a tvářecích strojů IMT, slévárenství F
OND-EX, svařování
WELDING, povrchových
úprav P
 ROFINTEC a technologie pro plastikářský
průmysl PLASTEX.

Koncem srpna se na brněnském výstavišti konaly již 48. mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO, které byly největší
za posledních pět let. Jako jediná mezinárodní
kontraktační akce módního průmyslu střední
Evropy tak potvrdily, že trh oděvů a obuvi dále
roste. Přibylo firem i značek, představili se noví
vystavovatelé. Někteří se na veletrh po několika
letech znovu vrátili.
Přehlídka průmyslových technologií MSV se
bude konat 3.–7. října. Rozsahem je největší za
posledních pět let. Ukazuje to, že veletrhy nejsou zdaleka mrtvým marketingovým nástrojem,
a to i v době rozsáhlého používání internetu,

automatizaci, robotizaci a digitalizaci, kterými
Čína disponuje.
MSV je rovněž místem setkávání vládních a politických představitelů se zástupci českého businessu. Již tradiční setkání zástupců průmyslu
a vlády, Sněm průmyslu ČR tvoří nedílnou součást zahajovacího dne. Mimo to má veletrh ve
svém doprovodném programu na padesát odborných konferencí, workshopů a seminářů. Letošní MSV je velmi dobře připraven a je na co se
těšit.

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

Průmysl 4.0 – tedy digitalizace a automatizace
průmyslu – je opět hlavní
tematickou spojovací linkou a objeví se v nabídce
většiny vystavovatelů, kteří své premiérové exponáty vyvíjejí a připravují i rok dopředu.
Partnerskou zemí Mezinárodního strojírenského
veletrhu je Čína. MSV se tak poprvé stává oficiálním místem prezentace Číny v rámci partnerství
ČLR se šestnácti evropskými zeměmi v rámci
agendy 16 + 1 zahrnující šestnáct středoevropských a jihoevropských zemí. Cílem účasti Číny
je kromě posílení obchodních vztahů i větší podíl ekonomické spolupráce v podobě investic
a budování nové infrastruktury čínskými firmami. V rámci čínského národního pavilonu bude
na ploše 3 000 m2 vystavovat 150 firem, které
představí progresivní technologie jako 3D tisk,
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Veletrhy módy slavily úspěch
Módní veletrhy STYL a KABO mají za sebou další úspěšný ročník, který přilákal pět tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. Kromě 330 vystavujících firem byly k vidění atraktivní módní přehlídky
a neméně zajímavé přednášky.
Módní trendy na příští léto

Nizozemská specialistka Ellen Haeser, již tradiční host veletrhů STYL a KABO, se zhostila úlohy
komentátorky módní přehlídky vybraných kolekcí vystavovatelů na jaro a léto 2017. Haeser
během přehlídky poznamenala, že se v dámské
módě prosadí tři velká témata. První – Přetavená historie – objevuje krásu krajky a řemeslného
zpracování materiálů. V modelech najdeme inspiraci už ze 17. století a nechybí ani pokrývky
hlavy v romantickém retro stylu.
Druhé téma má název V rovnováze a zaměřuje
se na ekologii a slowfashion. Jedná se o módu
pro stále se rozrůstající skupinu spotřebitelů, kteří neakceptují překotnou proměnlivost
módy, ale dávají přednost trvanlivému oblečení na delší čas. Převládají přírodní materiály
s přírodními světlými barvami.
Třetím tématem je Rajská zahrada, hýřící barvami s různými odstíny zelené, hnědé, měděné, žluté a modré. I v tomto případě je kladen
důraz na přírodu, byť formou digitálních potisků ve tvaru trávy, listů, květů a hmyzu. Střihy
této módy, určené pro obyvatele měst, se inspirovaly vojenským stylem a sportem.

Pozor na barefoot

Zastánci chození naboso nebo v ultratenké
obuvi by se měli mít na pozoru. Ačkoliv pro-

dejci prezentují takzvaný
barefoot jako přirozený
a zdravý způsob chůze
a běhu, není vhodný pro
každého a za každých
podmínek. Boty s rovnou
podrážkou o síle od tří
do šesti milimetrů nemají žádnou podporu nožní klenby a patní tlumič,
který by bránil přímému
kontaktu s terénem.
„Chůze naboso ano, ale musí pro ni být vhodné podmínky, tj. měkký povrch bez chemického
zatížení, protože chemické sloučeniny se vstřebávají kůží. Takový povrch je u nás obtížné najít.
Především ale musí být zdravé chodidlo, bez poklesu klenby, deformit apod.,“ upozornil na přednášce ortoped a podiatr Vladimír Holoubek.
„Nabídka ultratenkých bot se paušalizuje – vypadá to, že je vhodná pro každého, ale taková
bota rozhodně není pro všechny, je pouze pro
zdravé jedince a zdravou nohu. Ale kdo v naší
populaci to je, když studie ukazují, že 95 % dětí
nastupujících do první třídy má funkční vady
v oblasti nohou a pohybového systému? Mám
dětské pacienty s následky nošení těchto bot.
Došlo u nich k rozpadu kosti v oblasti paty následkem naprosto nevhodných tvrdých došlapů,“ dodal Holoubek.

Přehlídky
STYL SHOW

Úvodní přehlídka veletrhů módy
STYL a KABO patří tradičně kolekcím vystavovatelů. Ti letos až
na výjimky vsadili hlavně na módu
pro dívky a ženy, které dokáží ocenit estetickou i praktickou stránku
oblečení v různých každodenních
situacích. V rámci přehlídky STYL
SHOW se představily firmy a značky LADY COLLECTION, NEULA,
TRAMONTANA, MODĚVA, ESTEL
COLLECTION, PTAK FASHION
CITY a JOYMISS.

BEACH WEAR SHOW

Na přehlídce zaměřené na kolekci
plavek, plážového oblečení a doplňků byly k vidění firmy a značky
SCHIESSER, IKAB, JOCKEY, GISELA, BUGATTI, ESPRIT a CHEEK
BY LISCA. Pestrá nabídka dámských a pánských plavek různých
barev a střihů byla k vidění každý
den veletrhu.

LINGERIE SHOW

Firmy a značky PLEAS, SPOLTEX,
CRÖNERT, SASSA, MISS ROSY,
LISCA a WERSO Jiřina Matoušková prezentovaly nejlepší modely
ze své aktuální kolekce spodního
prádla a punčochového zboží.

LUXURY MATERIALS

Vrcholem přehlídkového programu veletrhů STYL a KABO se stala
nedělní přehlídka LUXURY MATERIALS. Molo pavilonu P rozzářily
jedinečné modely světových návrhářů (Roberto Cavalli, Elie Saab,
Oscar de la Renta) ušité z těch
nejluxusnějších materiálů. Úvod
přehlídky nicméně patřil speciálnímu hostu – Mirce Horké a jejím
kreacím s betonem.

další foto

Plavky inspirované svatbou i Woodstockem
Jaké módní trendy budou kralovat příští plavkové sezoně? „Bude jich několik. Například jednodílné plavky
s otevřenými zády, střapce ve stylu Woodstoku nebo plavky inspirované svatební módou,“ pronesl na veletrhu STYL a KABO Martin Kárych z firmy ALTRA a.s.

V pravé poledne posledního veletržního dne
patřilo přehlídkové molo v pavilonu P spodnímu prádlu a plavkám na rok 2017/18. Poté,
co poslední modelka zmizela za oponou
s nápisem STYL a dohrála hudba, se slova
ujal Martin Kárych a v hodinové přednášce
se věnoval nadcházejícím módním trendům.
Kárych byl ještě plný dojmů z červencového veletrhu Mode City v Lionu. Poznatky ze
středovýchodní Francie pak prezentoval hojnému publiku v Brně. „Vedle běžně známých
pojmů jako sportswear pro sportovní vyžití,
activewear určeném pro aktivitu ve volném

čase a mow´s spojený s kvalitním pohybem
dorazil z USA zcela nový termín athleisure,
vycházející z anglických slov atletika a volný
čas,“ uvedl Kárych a athleisure odborně definoval jako styl primárně určený pro městskou sebevědomou ženu, která je neustále
v pohybu a jejíž den začíná ranní rozcvičkou
a končí s přáteli v oblíbeném baru.
„Design se zde kloubí s funkčností a prádlo
cílí na aktivní životní styl. Jedná se o prádlo
pro sport a volný čas, stírající hranici mezi
spodním a vrchním oděvem,“ vysvětlil Kárych
a záhy dodal, že bude se zájmem sledovat,

nakolik se Athleisure v současné uspěchané
době prosadí.
Velký vliv na podobu plavek a spodního prádla
mají kromě životního stylu i technologie a materiály obecně. Do současných trendů výrazně
promlouvají digitální potisky, jejichž trvanlivost
a kvalita je rok od roku vyšší. Oblíbené jsou
i textury a síťované materiály, které designéři
s oblibou kombinují. Hitem na světových veletrzích jsou i žíhané úplety z vícebarevných přízí.
Co se týče barev, dominovat bude příroda.
„Na léto 2017/18 jsou vesměs tlumené pří-

rodní barvy a do popředí vystupuje potisk plodů stromů, květin, kávy a podobně. Nicméně
křiklavé barvy nezmizí, jsou pouze v útlumu,“
upozornil Kárych.
Plavkové trendy přicházejí do Evropy ze slunných částí USA v Kalifornii a na Floridě. „Vykrojeným spodním dílům plavek tam zvoní
umíráček. Na druhou stranu díky zdokonalování pletárenských technik můžeme vidět otevřené zóny v jednodílných plavkách, zejména
pak na zádech. Naproti tomu si můžeme povšimnout i trendu mírného zahalování ke krku.

Je to odraz poptávky čínského trhu, který má
ohromnou kupní sílu. Tamní ženy totiž pěstují
takzvaný kult bílé kůže,“ objasnil Kárych.
O tom, že se některé módní doplňky vracejí
v pravidelných cyklech, přesvědčil Kárych při
zmínce plavek s různými střapci, odkazující
na volnomyšlenkářské období šedesátých let
a hudební festival Woodstock.
„Všimnout si můžeme i prostřihů na bocích,
překlenutých proužků a pásků, čemuž jsme
říkávali špagety. K vidění budou i kreativ-

ní zákryty čili plavky s doplňky konfekčního
charakteru. U jednodílných plavek pak velmi
často vyniká střih do V s hlubokým dekoltem
a volnými zády. Z USA přicházejí i svůdné
plavky připomínající spodní prádlo a třešničkou na dortu jsou plavky podle svatební módy
s výraznou bílou barvou.“
Kárych se na závěr nezapomněl zmínit ani
o dlouhotrvajícím trendu v pánské plavkové
módě. Zde pozvolna dochází k úpadku dlouhých šortek a do módy vstupují plavky s kratšími nohavičkami.

foto: archiv Rovnosti

Výstava československého strojírenství

ZOBRAZIT
DOBOVÉ
FOTOGRAFIE
Předchůdcem současných strojírenských veletrhů se
staly výstavy československého strojírenství pořádané
v Brně už od roku 1955. Počet nahlášených účastníků výstavy daleko předčil brněnské ubytovací kapacity a v jediných funkčních hotelech Slavia a Slovan přespávaly
výhradně zahraniční delegace, zatímco jako ubytovna
dalších cizinců posloužil školní internát Bauerův zámeček nebo hrad Veveří. Výjimkou nebyly ani provizorní

noclehárny v tělocvičnách brněnských škol většinou pro
účastníky z Československa.
Výstava československého strojírenství se v Brně konala ještě dvakrát, poté bylo rozhodnuto, že se v září 1959
uskuteční první Mezinárodní strojírenský veletrh. Od té
doby se mezinárodní strojírenské veletrhy konají každoročně na podzim.

První ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu

foto: archiv Rovnosti

Po dlouhých přípravách v celé zemi, po horečné práci přímo na výstavišti
– začíná dnes v Brně první mezinárodní veletrh. Začíná slavnostním oficiálním zahájením v sobotních odpoledních hodinách. V neděli dopoledne se
pak už otevřou jeho brány pro všechny návštěvníky, mezinárodní veletrh
bude v plném proudu. Při této příležitosti se do naší republiky sjíždějí četné
zahraniční delegace. Hosté ze Sovětského svazu, Číny a dalších zemí byli
dnes uvítáni na ruzyňském letišti.

Rudé právo, 5. září 1959

V noci z pátku na sobotu se na veletržním výstavišti pracovalo ještě usilovněji než kdy předtím. Celou noc dávaly uklízecí čety, stovky lidí s dvaceti
nákladními auty, Výstaviště do pořádku. Ráno, kdy se před Grandhotelem
začalo černat „šestsettrojkami“, tatraplány, mercedesy a vozidly jiných
značek, neposkytovalo Výstaviště jiný obrázek. U nového vchodu na veletržní výstaviště se horečně dokončovala dlažba, u zámečku se navážely
a upravovaly cesty a montéři přidávali světla na zámecký balkón. Na každém kroku práce, kam oko dohlédlo, všude ruch a shon. V expozicích na
volných plochách klepala kladívka aranžérů, napínajících plátno na kostry
stánků. Na volné ploše mezi pavilóny A, C a Y rostlo pod rukama několika
lidí miniaturní město s elektrickou drahou. Stavělo se, uklízelo a čistilo.
Pilno a rušno bylo na každém úseku. Snad jen na ploše vpravo od pavilónu
Z už panoval poměrně klid. Traktory, zemědělské stroje, letadla Meta-Sokol, Brigadýr i stroje jiných značek tu stály vyrovnané, upravené.

Rovnost, 6. září 1959

foto: archiv Rovnosti

V neděli 20. 9. se s veletrhem přišly rozloučit tisíce Brňanů. Naposledy
se rozzářily stovky žárovek, poutačů, barevně „zahrály“ vody výstavních
kašen a jezírek. O 18. hodině zaduněly motory exponátů a rozhoukaly se
sirény na zakončení veletrhu.

Rovnost, 21. září 1959

Slavnostního zahájení, které bylo v sobotu
odpoledne na Výstavišti v Divadle Julia Fučíka, se zúčastnila československá vládní
delegace v čele s předsedou vlády Viliamem
Širokým. Zahájení byly dále přitomny vládní
delegace SSSR v čele s námstkem předsedy
rady ministrů SSSR D. F. Ustinovem, vládní
delegace ČLR, vedená náměstkem předsedy
Státní rady ČLR Si Čung-suenem (otec současného čínského prezidenta Si Ťin-pchinga,
pozn. red.)

Rovnost, 6. září

foto: archiv Rovnosti

Poznáte okolí výstaviště?

ZOBRAZIT
současnou
podobu
místa

DALŠÍ FOTO

Mezinárodní strojírenský veletrh:
od počátku po současnost

MSV 2016 s účastí 1700 průmyslových firem
Brněnské výstaviště se ve dnech 3. až 7. října opět stane centrem strojírenského průmyslu. Tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh bude hostit přibližně 1700 vystavovatelů z 35 zemí a jako vždy se návštěvníci
mohou těšit na bohatý doprovodný program.
Čína

V letošním ročníku
se partnerskou zemí
MSV stala Čína.
Přihlášeno je více
než 150 čínských
průmyslových firem
z Pekingu, Šanghaje
a dalších průmyslových center, jen
samotná čínská národní expozice letos
obsadí celý pavilon
A1 a další čínské firmy se budou prezentovat v pavilonu H. V čínské
expozici můžete najít třeba dron Cicada od společnosti Elanview Technology, který slouží pro geologický průzkum, kontrolu průmyslových
objektů, ale i pro vychytaná selfie.

Soutěž v programování

V zájmu zkvalitnění odborné přípravy a jako
příspěvek k řešení nedostatku kvalifikovaných programátorů CNC strojů na
trhu práce na výstavišti opět proběhne soutěž mladých programátorů.
Letošní „Výukové centrum – soutěž
mladých strojařů v programování
CNC obráběcích strojů“ bude umístěno netradičně v pavilonu Z.

Transfer technologií a inovací

Prezentace vědecko-výzkumných aktivit vysokých škol
a technologických agentur výrobním podnikům s mezi2016
národní účastí • kontaktní místo pro spolupráci s průmyslem • předvedení výzkumných projektů v praxi • nabídka kapacit
vědeckovýzkumné činnosti průmyslovým podnikům.

Výstava 3D technologií

Výstava využití technologií 3D v průmyslové praxi

Trendy v multifunkčním
obrábění

Společná expozice předních výrobců CNC multifunkčních obráběcích
strojů a příslušenství prezentující
nejnovější trendy v obrábění.

Electropark

Kontakt-Kontrakt

Prezentace novinek v elektrotechnice

B2FAIR, 3.–4. října
Kontakt-Kontrakt se koná v rámci projektu Enterprise Europe Network.
Úspěšný koncept, který propojuje veletrh s individuálními obchodními
kontakty. Více informací na http://kk2016.converve.com

Veletrh odborného vzdělávání

9. ročník přehlídky středních škol Jihomoravského kraje

DENSO PACKAGING LIVE

V rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu se
v pavilonu A2 opět rozjede
balicí linka PACKAGING
LIVE. Celý projekt bude
interaktivní. Návštěvníci
shlédnou v přímém přenosu
proces balicí linky od balení,
přes značení, manipulaci až
po paletizaci a distribuci.
Tentokrát bude balení přímo
navazovat na logistiku a mít i charitativní záměr. Baleným produktem
budou hračky značky SEVA, které budou doručeny přímo z veletrhu
dopravní společností dětem mateřských škol.

JobFair MSV, 6. října

Populární veletrh pracovních příležitostí se uskuteční 6. října v prostorách pavilonu A2. Všichni
návštěvníci mohou navštívit také odborné přednášky, workshopy, koučovací zónu a další zajímavý doprovodný program. I letos si budou moci
vybírat z pracovních nabídek, částečných úvazků,
brigád, či trainee programů. Bohatý doprovodný
program a nabídka služeb pro návštěvníky slibují
další zajímavý zážitek pro všechny, kteří hledají práci a uplatnění. Více informací o letošním JobFairu naleznete na
www.jobfairmsv.cz

AUTOMATIZACE

Jaká je budoucnost průmyslu a kterými směry se výroba ubírá?
Veletržní téma Automatizace bude opět zaměřeno na Průmysl 4.0
a věnovat se mu bude celá řada vystavovatelů. Společnost Siemens připraví pro návštěvníky ukázku reálné aplikace virtuálního
světa v průmyslovém procesu. Společnost KUKA Roboter představí
mobilního robota, který nepotřebuje kabely, dokáže se samostatně
pohybovat v prostoru a bezpečně spolupracovat s člověkem
jako jeho výrobní asistent. Fanoušci dronů jistě nevynechají návštěvu stánku společnosti Hotset ČR.
Optris® PI LightWeight kit byl vyvinut pro
letecké aplikace měření teploty pomocí
dronů, s jejichž pomocí je poprvé možné
nahrávat a zpracovávat radiometrická
videa ve vysoké kvalitě.
S novinkami pro oblast měření přichází společnost PRIMA Bilavčík.
HIMALAYA PRECISCAN slouží ke
3D skenování, které umožňuje rychlý
a přesný sběr 3D.

VUT představí Eye Tracking pro sledování zrakového vnímání řidičů

Eyetracking slouží ke sledování pohledu řidiče a umožňuje tak zjistit, jakým podnětům řidič při jízdě věnuje pozornost a jaké předměty sleduje.
Eyetracker se využívá pro analýzu zrakového vnímání řidičů. Analýzou
směru pohledu řidičů mohou být identifikovány prvky okolí komunikace, které odpoutávají jejich pozornost. Případně podněty související s ovládáním vozidla, které omezují
sledování provozu řidičem. Návštěvník si může
během jízdy na simulátoru vyzkoušet, jakým
předmětům věnuje pozornost při řízení,
případně jak jej rozptylují některé rušivé
vlivy (např. psaní textových zpráv při
řízení).

Najdete nás
na Facebooku

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >>
ŘEKLI O NÁS >>>

CeMAT Hannover

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

Eurosatory Paříž

veletrhy

full service

tribuny
Svět knihy Praha

Lidé a peníze Brno

výstavy

interiéry

eventy

Expo Mokrá

Kardio Brno

Více informací o službě najdete zde >>

www.bvv.cz/expozice
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kalendář veletrhů a výstav 2016–2017

2016 říjen–prosinec

25.–26. 11. Veletrh středních škol

3.–7. 10. MSV

9.–18. 12. Vánoční trhy

3.–7. 10. IMT

Celoročně EDEN 3000

3.–7. 10. Automatizace
3.–7. 10. WELDING
3.–7. 10. FOND-EX
3.–7. 10. PROFINTECH

www.bvv.cz/kalendar

2017 leden–srpen
7.–8. 1. Národní výstava psů
11. 1. Zelená burza

25.–29. 4. MOBITEX
25.–29. 4. PTÁČEK
11.–14. 5.

Národní výstava
hospodářských zvířat

11.–14. 5. Národní výstava myslivosti
11.–14. 5. NATUR EXPO BRNO
11.–14. 5. ANIMAL TECH

3.–7. 10. PLASTEX

19.–22. 1. GO

17.–18. 5. Stainless

3.–7. 10. INTERPROTEC

19.–22. 1. REGIONTOUR

19.–21. 5. Animefest

15. 10. MotorTechna Brno
19.–22. 10.

Medical Fair / Kongres
Medical Summit Brno

19.–22. 10. REHAPROTEX
1.–4. 11. GAUDEAMUS
3.–5. 11.

THEATRE TECH & EVENT
PRODUCTION

3.–6. 11. Caravaning
4.–6. 11. SPORT Life
4.–6. 11. Dance Life Expo
4.–6. 11. IN-JOY
19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

4.–5. 2. MVP – DUO CACIB
18.–20. 2. STYL KABO
2.–5. 3. MOTOSALON 2017 (Praha)
10.–12. 3. OPTA

20.–21. 5. MINERÁLY BRNO
20.–21. 5. GRAND PRIX VINEX
25.–27. 5. InDent
16.–17. 6. ModellBrno

17.–19. 3. Classic Show

31. 5.–2. 6. IDET

21.–24. 3. AMPER

31. 5.–3. 6. PYROS

23.–26. 3. PRODÍTĚ

31. 5.–3. 6. ISET

23.–26. 3. RYBAŘENÍ
5.–10. 4. AUTOSALON Brno
15. 4. MotorTechna Brno

24.–25. 6. PROPET
24.–25. 6. INTERCANIS
24.–25. 6. INTERFELIS

25.–29. 4. Stavební veletrhy Brno

19.–21. 8. STYL

25.–29. 4. DSB

19.–21. 8. KABO

Změna termínů vyhrazena

