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Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele veletrhů a výstav BVV

Ať žijí
poctiví zbrojaři
PANDUR SI PORADIL
SE VŠEMI PŘEKÁŽKAMI
Hackeři prolomili slabá zabezpečení firem
Pozvánka na veletrhy STYL A KABO
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Brněnské výstaviště je unikátní
prostor. Zní to jako má oblíbená
fráze, ale je to tak. A není lepšího důkazu, než prostý výčet akcí
a hlavně s tím související logistika, kterou dokázalo výstaviště
jako multifunkční prostor pojmout
s veškerým komfortem pro vystavovatele, návštěvníky, ale třeba
i sportovce či hudební fanoušky
v letošním květnu.
Pomyslnou veletržní dvojkou letošní sezony byly mezinárodní bezpečnostní veletrhy
IDET/PYROS/ISET. Nejmodernější exponáty z oblasti bezpečnostní a obranné techniky se letos představily v širším portfoliu a na větší výstavní ploše. Nechyběly ani živé
ukázky armádní techniky na terénním polygonu. Na veletrh dorazily i přední světové
firmy z oblasti obranných technologií včetně tureckých firem, jelikož Turecko bylo poprvé partnerskou zemí veletrhu. Následný Den bezpečnosti nabídl bohatý program
zaměřený na širokou veřejnost a pomohl atraktivní formou přiblížit běžnému občanovi práci Armády ČR a dalších bezpečnostních složek a rovněž rizika, se kterými se
v dnešním světě potýkáme.
Výstava chovatelských potřeb PROPET a souběžné mezinárodní výstavy psů a koček
INTERCANIS a INTERFELIS byly zařazeny do společného termínu. Zatímco v případě
Národní výstavy hospodářských zvířat narostl počet odborných návštěvníků včetně
zahraničních delegací, PROPET navštívilo více než šestnáct tisíc chovatelů domácích
mazlíčků.
Výstaviště je i prostorem pro kulturu, sport či trávení volného času. Počtem akcí, kterým
výstaviště poskytlo jen za letošní jaro zázemí, se areál zařadil mezi nejčastěji využívané
multifunkční plochy ve městě Brně, není-li dokonce tou nejvyužívanější. Jen telegraficky připomeňme skvělý koncert legendární skupiny KISS, jehož konání na výstavišti ocenili samotní hudebníci, promotér akce i návštěvníci. Olympiády dětí a mládeže
a populárního běhu Urban Challenge se zúčastnily další tisíce osob. Významnou hudební akcí bylo vystoupení anglické skupiny Placebo v rámci turné Placebo 20 Years.
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Den dopravní nostalgie, kdy do areálu zajížděly historické autobusy, parní tramvaj i vlak
přilákal další návštěvníky.
Ani v létě nebude výstaviště zahálet. Ve vlastní režii spouštíme se začátkem prázdnin
provoz letního kina, které jako jediné v Brně nabídne obrazovku s LED technologií,
díky které čeká návštěvníky silnější divácký zážitek, na nějž nebudou muset čekat do
pozdního večera. Moderní technologie totiž umožní začátek projekce už kolem osmé
hodiny večer.
V polovině července se na asfalt kolem pavilonu A po padesáti letech vrátí historické
formule a motocykly na akci Brno Revival Mezi pavilony. Ještě předtím poskytne výstaviště zázemí několika tisícům účastníků tradiční Katolické charismatické konference. Veletržní sezonu pak v polovině srpna nastartují opět kontraktační veletrhy módy
STYL a KABO, které oslaví padesátý ročník. Od konce srpna vypukne příprava každoročního vrcholu veletržní sezony – Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je
již nyní prakticky vyprodán. Všichni se na něj těšíme.

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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■
■
■
■
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Ať žijí poctiví zbrojaři
Slova Ať žijí poctiví zbrojaři, zapsal prezident republiky Miloš Zeman do pamětní knihy BVV, kterou dostal do rukou při návštěvě veletrhů IDET, PYROS
a ISET. Zahájení této prestižní akce se vedle prezidenta zúčastnil mimo jiné
i ministr obrany Martin Stropnický.

7

Na veletrhu IDET bylo k vidění 390 vystavujících firem ze 30 zemí. Od 31. května
do 2. června prošlo branami výstaviště
téměř 26 tisíc návštěvníků. V sobotu se
pak na výstavišti uskutečnil Den bezpečnosti, zaměřený na prezentaci armádní
techniky a integrovaného záchranného
systému pro veřejnost.

fairherald

„Je nesmírně důležité, aby naši občané
věděli, že mají armádu, co dělá a jak je
vyzbrojená. Aby věděli, na co jdou jejich
daně. V současné poměrně složité bezpečnostní situaci je to velmi důležité,“
uvedl k významu veletrhu Martin Stropnický.
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Vojenská technika na výstavišti

T-72 Scarab

Mi-24/35 Hind

Modernizovaný střední tank T-72
Scarab má zvýšenou střeleckou
odolnost při zachování stejné
pohyblivosti jako u původního
typu. Modernizace zahrnuje
instalaci dynamické ochrany
a motoru o výkonu 618 kW.
Původní manuálně ovládaná
lafeta protiletadlového kulometu
NSVT ráže 12,7 mm byla
nahrazena dálkově ovládaným
manipulátorem.

14.

mezinárodní

veletrh

obranné

Mi-24 je dvoumotorový bitevní vrtulník, určený pro přímou podporu pozemních
jednotek, ničení obrněných cílů a přepravu osob, případně nákladu. Konstrukce
je klasické koncepce s pětilistým nosným a třílistým vyrovnávacím rotorem. Výkon
jednoho motoru je 1638 kW.

Mercedes-Benz Unimog U 4000

Legendární Unimog, který je na trhu již od roku 1947, má bohaté uplatnění i ve
vojenském odvětví. Modulární Unimog 4x4 pohání čtyřválcový motor s výkonem
160 kW. Podvozek se vyznačuje vysokou torzní průžností
a je ideální i do náročného terénu.

a

bezpečnostní

techniky
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Počeštěný Švéd CV90

BM 21 MT 4x4

Švédské bojové vozidlo pěchoty
CV90 bylo k vidění v počeštěné
verzi CZr s bezosádkovou věží
a automatickým kanónem ráže
30 mm. Na vývoji verze CV90
CZr, která je jedním z uchazečů
na modernizaci vozového parku
bojových vozidel pěchoty pro
Armádu ČR, se podílelo dvacet
českých firem. Výběrové řízení odstartuje letos na podzim a jméno vítěze bude
zveřejněno v roce 2018. V roce 2019 dojde k podpisu smlouvy a o rok později
začnou dodávky nových BVP. Na nákup BVP a vybudování komplexního zázemí
je vyčleněno 50 miliard Kč.

Modernizovaný BM 21 MT
slouží k palebné podpoře
pozemních vojsk. Je určený
k soustředěnému plošnému
ničení postavení protivníka, jeho
prostředků, vojenské techniky
a živé síly do vzdálenosti od
2000 do 20 000 m. Hlavním
cílem modernizace bylo
zefektivnění procesu přípravy
a vedení palby, její přesnosti,
zkrácení přípravných dob
k zahájení palby a dob pro
zaujetí a opuštění palebného
postavení.

Lynx KF31

Bojové vozidlo pěchoty Lynx lze
snadno upravit podle přání zákazníka, a to dokonce i za provozu. Německý Lynx vzniká ve
dvou základních verzích - Lynx
KettenFahrzeug (KF) 31 v hmotnostní kategorii 30 až 40 tun
a odolnější Lynx KF 41 ve hmotnostní kategorii nad 40 tun. Lynx
KF 31 pojme šestičlenný výsadek a je jedním z kandidátů na
bojová vozidla pro Armádu ČR.

Pancéřovaný valník 8x8

Mobilní těžké taktické nákladní vozidlo Tatra 8x8 s valníkovou plošinou je
představitelem nově vyvinutých pancéřovaných vozidel řady FORCE, určených
do velmi obtížného terénu a náročných klimatických podmínek. Tatrovka má
výkon 300 kW a jede rychlostí až 85 km/h. Pancéřovaná kabina obsahuje prvky
ochrany posádky proti výbuchu miny a má modulární systém pancéřování, který
lze skládat z více vrstev s různou balistickou odolností.

Bastion HM

Obrněný transportér Bastion
HM z divize ACMAT společnosti
Renault Trucks Defense váží
14,5 tuny a pohání jej motor
o výkonu 250 kW. Bastion má
nezávislé zavěšení kol a ochranu
proti balistickým střelám
a minám.

14.

mezinárodní

veletrh

obranné
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laly problémy i špičkovým lidem z praxe.
Nebyly to jednoduché věci, a kdo je zvládl, určitě by se mohl už dnes aktivně zapojit do práce ve firmách,“ míní Jaroslav
Burčík, odborný garant soutěže za Centrum excelence ITU ČVUT v Praze.

Hackeři prolomili
slabá zabezpečení firem
Prozkoumat firemní bezpečnost a získat výrobní dokumentaci, to byl jeden
z úkolů mladých hackerů, kteří se snažili prolomit zabezpečení serverů
pod časovým tlakem, ve stresu a v hlučném prostředí. Naštěstí nešlo o reálnou situaci, nýbrž o první ročník středoškolské soutěže v kybernetické
bezpečnosti na veletrhu IDET.
Do celostátní soutěže se zapojilo
162 škol a prvního kola se zúčastnilo
1100 studentů mladších 18 let. Z druhého odbornějšího kola vzešlo 30 finalistů,
kteří se potkali v Kybernetickém pavilonu na veletrhu IDET a přímo před zraky

návštěvníků demonstrovali své hackerské schopnosti.
„Na to, že šlo o středoškoláky, byla úroveň soutěžících ve finále poměrně vysoká. Úlohy v druhém i finálovém kole dě-
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a jedno z hodnocení bylo zaměřeno na
spolupráci, schopnost domluvit se, zapojování jednotlivců apod. Úkolů bylo
celkem pět a zadávali je partneři soutěže
působící v praxi. Týmy analyzovaly protokoly, hledaly slabá místa ať už webových
stránek nebo jiných serverů a snažily se
Vítězem prvního ročníku soutěže se stal dešifrovat soubory.
Jakub Smejkal ze SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a ze stejné „Náš úkol z ČVUT zněl prozkoumat
školy byl i bronzový Kryštof Macek. Jen firemní bezpečnost a získat výrobní dovelmi těsným bodovým rozdílem skon- kumentaci z nezabezpečeného serveru.
čil na druhém místě Jiří Kučera, student Slabiny bylo možné odhalit v několika
Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč. krocích, v časovém limitu 40 minut to
nedokázal nikdo, ale jeden z týmů už koFakt, že řada finalistů pochází z gymnázií píroval soubory na disk, takže byl velice
a nikoliv z technických středních škol, je blízko. Další praktický úkol byl najít slabé
důkazem zájmu o kyberbezpečnost ja- zabezpečení webové aplikace, na které
kožto o koníčka, jenž se může záhy stát dnes cílí spousta útoků, a získat kontrolu
plnohodnotným zaměstnáním.
nad serverem,“ dodal Jaroslav Burčík.
„Finalisté prokázali velmi zajímavé znalosti a myslím, že by možná porazili
i nás odborníky,“ konstatoval Petr Jirásek
z české pobočky AFCEA (Armed Forces
Communication & Electronics Association),
která byla hlavním organizátorem soutěže.
Finále trvalo osm hodin a zkoušela se
v nich zručnost jednotlivců i týmů. Před
každou úlohou se losovalo složení týmů
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Pandur si poradil
se všemi překážkami,
eskortu napadli vězni
V rámci doprovodného programu Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky nechyběl ani tradiční terénní polygon IDET aréna v prostoru
za pavilonem Z. Od středy 31. května až do soboty 3. června mohli návštěvníci
sledovat dynamické ukázky vojenské, požární a policejní techniky.
Obrněný transportér Pandur II ve verzi
8x8 si hravě poradil se všemi přichystanými překážkami a potíže mu nedělaly
ani vysoké betonové schody. Bez větších
problémů, na všech překážkách, konkurovala americko-rakouskému transportéru i třínápravová Tatra 810. Diváky rovněž
zaujaly historické vozy, konkrétně modifikovaná replika Tatry 803 MoR a model
Tatra 805 Expediční.
V aréně byly k vidění kromě techniky
i kynologické ukázky, dále ukázky napadení vězeňské eskorty, záchyt migrantů, odmořování techniky, zásah policejní
jednotky na koních či vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla.
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Veletrhy PYROS a ISET
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Mezinárodní veletrhy požární techniky a bezpečnostní techniky a služeb
PYROS/ISET se již tradičně konaly souběžně s veletrhem IDET. Návštěvníci se tak v pavilonu F a na volných plochách mohli seznámit s požární,
bezpečnostní a policejní technikou.
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Den bezpečnosti
aneb výstaviště plné dětí
Po třech dnech, kdy výstaviště patřilo především odborníkům a obchodním
jednáním, přivítalo v sobotu 3. června tisíce zájemců z řad veřejnosti a hlavně
rodin s dětmi. Den bezpečnosti představil složky integrovaného záchranného
systému. O vystavenou techniku armády, hasičů i policistů byl velký zájem
a připraven byl také atraktivní doprovodný program.
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Výstaviště zaplavili
psi, kočky, králíci i potkani
Na výstavě chovatelských potřeb PROPET, výstavě psů INTERCANIS
a výstavě koček INTERFELIS v pavilonech A a V bylo k vidění velké množství tradičních i netradičních domácích mazlíčků. Přes obvyklé psy, kočky, králíky a potkany mohli návštěvníci obdivovat například ochočeného
skunka, surikatu nebo želváka Pepu.
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Internet módě nestačí,
potřebuje veletrh
Mezinárodní veletrhy módy STYL a KABO letos slaví jubilejní 50. ročník a zároveň 25 let od svého vzniku. Tato největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě se totiž koná dvakrát ročně. Zrychlený rytmus světa módy, se
střídajícími se sezonami, si to zkrátka vyžaduje.

50. Mezinárodní veletrhy módy a obuvi

19–21/ 08 / 2017
50th Anniversary
Brno – Výstaviště

První ročník veletrhů STYL a KABO se konal
v roce 1993, kdy se odštěpil od Mezinárodních veletrhů spotřebního zboří. Zájem o něj
velmi rychle rostl a velký podíl na tom měly
i zahraniční firmy, které prostřednictvím veletrhu vstupovaly na český trh.
„V Brně panovala hektická doba a vznikla řada specializovaných veletrhů. Po vzoru zahraničních veletrhů módy se STYL
a KABO ustálil na termínu konání v únoru
a srpnu,“ vysvětlila ředitelka STYL a KABO
Ing. Gabriela Císařová.
Výstavnický boom devadesátých let však
pozvolna procházel transformací, kterému se nevyhnula řada veletrhů včetně těch
módních. Na začátku byla hlavním cílem nových firem prezentace a v neposlední řadě
i prodej koncovým spotřebitelům. Zatímco
se dovozové zboží vezlo na vlně zájmu, odbyt českých výrobců klesal.
„Mnohé firmy se včas nepřizpůsobily nabídkou a skončily. Dnes naopak roste důraz
na kvalitu, trh se stal náročnějším a přibývá
zákazníků ochotných platit za kvalitní a nadčasové zboží. Větší roli začala hrát také originalita, snaha odlišit se, takže roste zájem
o originální módu od českých návrhářů,“
uvedla Císařová.

Ekonomická krize v roce 2008 silně ovlivnila řadu veletrhů, STYL a KABO nevyjímaje.
Mnohé módní akce zanikly, ta v Brně ale
zůstala. Změnila se však forma. Struktura
návštěvníků se postupně proměnila z laické
veřejnosti na obchodníky, jejichž záměrem
nebylo prodávat po kusech.
„Od února 2009 jsou veletrhy STYL a KABO
striktně Business-to-business (B2B). Propagace jde pouze kanály, které oslovují odborníky, hlavně majitele butiků a nákupčí,
ale také třeba švadleny, které se na veletrh
chodí inspirovat a nakupovat komponenty,
návrháře a další profese,“ dodala Císařová.
Transformací prošla i prezentace módních
trendů, která měla nejprve statickou podobu. Vedení veletrhu pak postupem času
začalo upřednostňovat odborné přednášky
s renomovanými lektory z České republiky
a ze zahraničí. V současnosti jsou přednášky specialistů doplněny o módní přehlídky
s komentářem.
„Veletrhy STYL a KABO jsou potřebné.
Vždyť ani internet, jakkoli je jeho role velká,
nemůže veletrh nahradit. Móda je plná emocí a osobního sdělení. Je to příležitost zažít
a pocítit dotek kreativity, designu a módy,“
dodala na závěr ředitelka veletrhů.
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POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE

59. mezinárodní
strojírenský
veletrh

8. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky

MSV 2017
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika

ENVITECH

9.–13. 10. 2017

Mezinárodní veletrh
technologií
pro ochranu
životního prostředí

MSV 2017

Výstaviště Brno

www.bvv.cz/msv
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Barvám Neutečeš Night
Hledáš běžeckou akci, kde se vítězem
stane ten, kdo si užije nejvíce zábavy?
Tak pro tebe je právě tato akce! BARVÁM NEUTEČEŠ NIGHT je zábavný
rodinný běh se svítivými barvami
a světelnými efekty. Děti i dospělí,
mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi – zúčastnit se může opravdu
každý! Stačí jediné, vyrazit na pětikilometrovou trasu během či chůzí a nechat se při tom ve čtyřech barevných
zónách zasypat barvami, které na tobě
www.night.barvamneuteces.cz

pomocí UV světla fantasticky rozzáříme.
Chceš překonat sám sebe a posunout
své sportovní limity? Nebo si jen tak užít
zábavnou noc spolu se svými přáteli či
rodinou? Obojí je správně, každý je vítán!
To musíš zažít! A nudit se rozhodně
nebudeš. Kromě atraktivní běžecké části
jsme pro tebe připravili i bohatý doprovodný program, včetně hromadného výhozu barev a závěrečnou party
s DJ‘s. Jednoduše, opravdu BARVÁM
NEUTEČEŠ ANI VE TMĚ!

BRNO 26. 8. 2017
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VELETRHY BRNO, A.S.:
REALIZACE EXPOZIC A SERVIS >>

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě
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KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV
2017 červen–prosinec
19.–21. 8. STYL
19.–21. 8. KABO
7.–8. 9. Zelený svět 2017
19.–22. 9. REHAPROTEX
23.–24. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

9.–13. 10. MSV
9.–13. 10. Transport a Logistika
9.–13. 10. ENVITECH
21. 10. MotorTechna Brno
31. 10.–3. 11. GAUDEAMUS
31. 10.–3. 11. WOOD-TEC
9.–12. 11. Caravanning Brno
10.–12. 11. SPORT Life
10.–12. 11. Dance Life Expo
10.–12. 11. IN-JOY
18.–19. 11. MINERÁLY BRNO
Veletrh středních škol
24.–25.11.
a dalšího vzdělávání
8.–17. 12. Vánoční trhy
Celoročně EDEN 3000

2018 leden–červen
13.–14. 1. Národní výstava psů
17. 1. Zelená burza
18.–21. 1. GO
18.–21. 1. REGIONTOUR

17.–19. 2. STYL
17.–19. 2. KABO
27. 2.–3. 3. SALIMA/VINEX
27. 2.–2. 3. SALIMA TECHNOLOGY
27. 2.–2. 3. MBK
27. 2.–2. 3. INTECO
27. 2.–2. 3. EmbaxPrint
8.–11.3. MOTOSALON
9.–11. 3. OPTA
15.–18. 3. PRODÍTĚ
16.–18. 3. RYBAŘENÍ
20.–23. 3. AMPER
8.–12. 4. TECHAGRO
8.–12. 4. Silva Regina
8.–12. 4. BIOMASA
21. 4. MotorTechna Brno
25.–28. 4. Stavební veletrhy Brno
25.–28. 4. DSB
25.–28. 4. MOBITEX
25.–28. 4. URBIS
6.–9. 5.

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

15.–17. 5. VVVI 2018
18.–20. 5. Animefest
24.–26. 5. InDent
26.–27. 5. MINERÁLY BRNO
26.–27. 5. GRAND PRIX VINEX
23.–24. 6. INTERCANIS

3.–4. 2. DUO CACIB

www.bvv.cz/kalendar >>

Změna termínů vyhrazena

