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Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Prezentace novinek, nových trendů,
ale i stálého sortimentu firem napříč
stavebními obory: realizace staveb,
stavební řemesla a technologie,
stavební materiály a výrobky, stavební
konstrukce a technická zařízení budov.

Dřevo
a stavby
Brno

Stavební
centrum
EDEN 3000

Stálá výstava montovaných rodinných
domů, dřevostaveb a dalších exponátů,
především bazénů, zastřešení, dlažby
a zahradní architektury.

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Nejnovější trendy ve vybavení interiéru
a doplňky bydlení. Prezentace předních
výrobců a dodavatelů nábytku
a bytového vybavení na českém trhu.

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY

Veletrh
chytrých řešení
pro města a obce

Vystavovatelé z oborů dřevěných
staveb a konstrukcí, materiálů
pro dřevostavby a konstrukce
a dalších oborů, které jsou úzce
spjaty s dřevostavbami.

Veletrh společnosti PTÁČEK velkoobchod, který představil svoji
nabídku výrobků 160 dodavatelů
z oboru topení – plyn – voda – sanita
– inženýrské sítě. Veletrh navštívilo
12 500 návštěvníků.

1. ročníku veletrhu URBIS SMART CITY FAIR se během dvou dnů zúčastnilo více než 1 000 registrovaných odborných návštěvníků, především zástupců měst a obcí a také odborníků
na problematiku chytrých měst, téměř 50 vystavujících firem a zástupci neziskových organizací. Účast přijala řada zahraničních hostů, především ze střední Evropy. Veletrh prokázal, že chytrá
města jsou nosným tématem, stejně jako Smart resources (chytré nakládání se zdroji) či Smart governance (chytrá správa měst a obcí).
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VELETRHY V ČÍSLECH*
Zastoupení návštěvníků dle krajů ČR (%)
Počet přímých vystavovatelů
Obsazená výstavní plocha 		
Počet návštěvníků 			
Na akci se akreditovalo 		

312 z 9 zemí světa
14 545 m2
27 400 z 15 zemí světa
89 novinářů

* Společná statistická data Stavebních veletrhů Brno, veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno,
MOBITEX a Národního stavebního centra Eden 3000.

Důvod návštěvy (%)

54,0 %
10,4 %
8,9 %
6,6 %
5,8 %
4,0 %
2,7 %
7,5 %

Jihomoravský
Vysočina
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
Pardubický
Praha
Ostatní kraje ČR

18,0 %

Příprava a realizace staveb
(projektování, poradenství, realizace,
stav. mechanizace)
Hrubá stavba (stav. materiály,
konstrukce, střechy, izolace, fasády)
Technická zařízení budov
(voda, topení a klimatizace, elektro)
Vnitřní vybavení budov
(okna, dveře, podlahy, obklady, sanita...)
Nábytek
Zahrada a zahradní architektura
Dřevostavby
Historické a církevní stavby

Obory zájmu návštěvníků (%)

59,69 %

15,92 %
7,81 %
7,59 %
5,87 %
3,12 %

Získání informací
o výrobcích
a službách
Obchodní – nakupovat,
hledám dodavatele
Jiný důvod návštěvy
Vést obchodní jednání
Účast na doprovodném programu
Nabídnout vlastní produkty/ služby

17,4 %
15,1 %
16,2 %
13,4 %
9,6 %
8,9 %
1,4 %
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STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2018
Projekt Zahradní architektura
Praktické ukázky zahradní architektury a designu, letos rozšířené o inspiraci
i pro městské parky, bezplatné odborné poradenství, prodej květin. Vše pod záštitou
hlavního partnera projektu a dodavatele zeleně AGRO Brno – Tuřany.

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Poradenství pro BIM
(tj. pro Informační
modelování budov)

Poradenská centra

Česká komora
autorizovaných inženýrů
a techniků činných
ve výstavbě ČR (ČKAIT)

Cech topenářů
a instalatérů ČR

Asociace dodavatelů
montovaných domů
Poradenské centrum
pro okna a stínicí
techniku
Centrum pasivního domu

Cech čalouníků
a dekoratérů
Státní fond životního
prostředí
Odborné soutěže
•
•
•

Učeň Instalatér ⊲
Mistrovství České republiky v oborech Klempíř, Pokrývač, Tesař a Kominík a ukázka
řemesel ⊲
Mistrovství České republiky v oboru truhlář ⊲

Výběr z doprovodného programu
•
•
•
•
•
•
•

Inženýrský den ČKAIT na téma výstavby vysokorychlostních železničních tratí v ČR ⊲
Protipovodňová ochrana města Brna ⊲
Konference o aplikaci BIM – role projektantů a výrobců ⊲
Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě ⊲
Stínicí technika a okna ⊲
Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi ⊲
Trendy čalouněného nábytku 2018 ⊲

Klastr českých nábytkářů
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V rámci veletrhů proběhlo slavnostní předání ocenění Zlaté medaile Stavebních veletrhů Brno, cen Grand Prix MOBITEX
v sekcích vystavovatel a student a výročních ocenění Cechu topenářů a instalatérů.

ZLATÉ MEDAILE
STAVEBNÍCH
VELETRHŮ BRNO
Kategorie:
Design
Exponát:
Komín Schiedel KINGFIRE GRANDE S ⊲
Výrobce:
Schiedel GmbH & Co. KG

VÝROČNÍ OCENĚNÍ
CECHU TOPENÁŘŮ
A INSTALATÉRŮ
Kategorie:
Design
Exponát:
Zelená fasáda made by LIKO-S ⊲
Výrobce:
LIKO-S, a.s.

Kategorie:
inovativní materiál
Exponát:
Kompletní řada akustických cihel
Porotherm Aku Profi/ Profi Dryfix ⊲
Výrobce:
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Výroční topenářská a instalatérská cena je udělována firmám,
institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství
a instalatérství, a to v ČR i v zahraničí.
Výroční topenářská cena za rok 2018 byla udělena Janu
Hladíkovi – jednateli společnosti Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.
Výroční instalatérskou cenu za rok 2018 získala společnost
Cvrček, s.r.o.
Výroční topenářské a instalatérské uznání je udělováno Cechem
topenářů a instalatérů firmám, institucím a osobám za inovace
v oboru topenářství a instalatérství v České republice.
Výroční topenářské uznání za rok 2018 získala společnost
Viessmann, spol. s r.o.
Výroční instalatérské uznání za rok 2018 obdržely Družstevní
závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dílo roku je cena určená pro realizovaná díla v řemeslném oboru,
která přispívají ke zvýšení kreditu řemeslné dovednosti v oboru.
Pro rok 2018 cenu získala společnost ETL-EKOTHERM, a.s.
Cena Franze Zieglera-Thermia je zhodnocením a oceněním
dlouholeté a cílevědomé práce odborníků v oboru . Cenu Franze
Zieglera-Thermia za rok 2018 odbržela Ing. Renata Topinková.

Více informací o oceněných zde ⊲

25.–28.4. 2018
Výstaviště Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Dřevo
a stavby
Brno

GRAND PRIX MOBITEX 2018
- SEKCE VYSTAVOVATEL

GRAND PRIX MOBITEX 2018
- SEKCE STUDENT

Kategorie progresivní design

Kategorie progresivní materiál/ technologie

Hlavní ceny

1. místo: biometrická postel MagniSmartech
Výrobce: Alessanderx S.p.a., Prato (Itálie)
Vystavovatel: Magniflex
Oceněn: inovativní systém polohovatelného roštu
a vysoké biometrické matrace s integrovanou
technologií, která monitoruje a analyzuje spánek
a navrhuje, jak jej zlepšit

1. místo
Exponát: ořechový jídelní stůl Memo
Autorka: Dominika Sirná
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
a bydlení

1. místo: Maira - sedací souprava
Výrobce/ vystavovatel: Polstrin design, s.r.o.
Oceněn: nadčasový design modulární sedací
soupravy české produkce do bytového
i veřejného interiéru
2. místo: Bambusový ventilátor
Stadler Form Otto ⊲
Výrobce: Stadler Form
Vystavovatel: Bibetus s.r.o.
Oceněno: originální řešení ventilátoru
kombinující průmyslové součástky
s exotickým bambusem
3. místo: předsíňová sestava VENTUM ⊲
Výrobce/ vystavovatel: Dřevotvar družstvo,
Jablonné nad Orlicí
Oceněna: modulární předsíňová sestava
snoubící netradiční profesionální design
s jednoduchou konstrukcí, využitím
přírodních materiálů a kvalitním zpracováním

2. místo: dřevěný světelný rám Flex
Frame wood ⊲
Výrobce/ vystavovatel: Top Advert s.r.o.
Oceněn: univerzální interiérový prvek
s vyměnitelnou grafikou
3. místo: Tandem 3-segment
Výrobce: HON - kovo s.r.o.
Vystavovatel: OFFICE PRO SERVICE s.r.o.
Oceněn: výškově nastavitelný pracovní stůl dvou
pracovišť s možností individuálního ovládání
Mimořádné ocenění Grand Prix Mobitex 2018
Exponát: pohovka Böhm Music sezabudovaným
subwooferem Bowers & Wilkins
Výrobce: Böhm
Vystavovatel: Exit 112, s.r.o.
Ocenění: systematický vývoj a inovace v oblasti
nábytkářského průmyslu

Více
Více informací
informací o
o vítězných
vítězných exponátech
exponátech najdete
najdete zde
zde ⊲
⊲

2. místo
Exponát: Chenille sofa
Autorka: Lucie Černochová
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
a bydlení
3. místo
Exponát: kolekce Hrnek pro Thun
Autoři: kolektiv studentů
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta
multimediálních komunikací, ateliér Produktový
design
Další ocenění
Cena Klastru českých nábytkářů
Exponát: sedací prvek One elbow
Autorky: Tereza Němcová a Kamila Vyoralová
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
a bydlení

Cena Národního centra nábytkového designu
Exponát: polohovací křeslo Strap			
Autorka: Alžběta Michnová
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
a bydlení
Cena společnosti Design Atak
Exponát: akustické křeslo Soundie			
Autorka: Alexandra Brychtová
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
a bydlení
Cena společnosti Design Atak
Exponát: němý sluha Alfi		
Autorka: Michaela Kubátová
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení
Cena Cechu čalouníků a dekoratérů
Exponát: Chenille sofa
Autorka: Lucie Černochová
Škola: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu
a bydlení
Cena Cechu čalouníků a dekoratérů
Exponát: celočalouněné křeslo Vatra
Autor: Marian Ščepa
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta
multimediálních komunikací, ateliér Produktový design

Více informací o vítězných exponátech najdete zde ⊲
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ŘEKLI O STAVEBNÍCH VELETRZÍCH BRNO, VELETRHU DSB – DŘEVO A STAVBY BRNO
A VELETRHU MOBITEX
Dominika Hejduková, vedoucí střediska vzdělávání a informací ČKAIT:
Velká odezva byla především na náš Inženýrský den, o který projevilo zájem velké množství odborníků.
V předvečer před zahájením veletrhu se konalo setkání Ouvertura, kde byla slavnostně pokřtěna Stavební kniha. Veletrh jsme využili především pro odborné vzdělávání, patřilo k tomu i poradenství v Poradenském centru a tradičně o něj byl velký zájem ze strany široké veřejnosti. Lidé se k nám už naučili
chodit, protože vědí, že poskytujeme dobré informace. Stali jsme se jakousi jistotou v této oblasti. Navíc
nás navštěvovali letos i developeři, kteří se zajímali o možnosti v úvěrování staveb. Veletrh se z našeho
pohledu vydařil.
Petr Bača, prodej a servis zplynovacích kotlů ATMOS, KESSEL BIO s.r.o.:
Z veletrhu mám radost. O naše dotované zplynovací kotle byl velký zájem. V Jihomoravském kraji stále
pokračují kotlíkové dotace, proto expozici navštívilo hodně lidí. Většina měla vážný zájem o koupi této
techniky. Samozřejmě tyto kontakty vyhodnotíme až po skončení veletrhu. Máme totiž velmi slušné
množství kontaktů. Navíc k nám zavítali i pracovníci z velkoobchodů, kteří odebírají zboží a chtěli vysvětlit
funkci jednotlivých typů kotlů. Z hlediska firmy byly Stavební veletrhy velmi úspěšné.
Stanislav Brázda, vedoucí prodeje, Finská sauna-Horavia s.r.o.:
Pro nás byl veletrh velice úspěšný, což ovšem platí pro všechny předchozí stavební veletrhy v Brně.
O finské sauny se totiž zajímá stále více lidí. I proto nás letos navštívili přímo zástupci dodavatelů z Finska.
Kromě koncových zájemců o tato zařízení přišla řada obchodníků z firem a nabízela nám výrobky, které
patří k vybavení saun. Uspořádali jsme také společenská setkání se svými obchodními partnery. Příští rok
přijedeme zase.
Jiří Kadlec, technický poradce, LOMAX:
Na Stavebním veletrhu vystavujeme pravidelně už sedmnáctý rok. Letos jsme denně získali kolem třiceti
kontaktů od nových koncových zákazníků. Firma s tímto cílem prakticky do Brna přijela, proto jsme byli
spokojeni. Samozřejmě jsme uspořádali obchodní schůzky, aby se všichni mohli seznámit s naší prezentací. Já osobně jsem totiž zastáncem přímého kontaktu s lidmi.
Jaroslav Daňhel, manažer, ACTUAL okenní centrum Praha:
Pro naši firmu Stavební veletrh splnil účel. Získali jsme nové kontakty od koncových zákazníků. Jak jsme
byli úspěšní, vyhodnotíme až za nějakou dobu po veletrhu. Na výstaviště do Brna jsme přijeli znovu
po sedmi letech, zřejmě budeme vystavovat i v příštím roce.
Martin Císař, Key Account Manager, BIM Project, s.r.o.:
Letošní brněnské stavební veletrhy se dotkly budoucnosti stavebnictví dvěma spolu souvisejícími tématy – Stavebnictví 4.0 a Informační modelování staveb označované jako BIM. Odborně jsme zaštítili
Poradenské centrum, kde jsme seznamovali odborníky s tímto programem. Byl jsem překvapen velkým
zájmem zejména ze strany architektů a projektantů, kteří se o projekt zajímali. Někteří dokonce už uvedli,
že začínají na tento program přecházet. Pro naši firmu byl veletrh úspěšný.

Milan Jírava, montáže, SOKOL – OKNA, DVEŘE, VRATA:
Stavební veletrh hodnotím kladně, firma byla spokojena. Hlavním přínosem byl kontakt s lidmi, kterých
přišlo do naší expozice poměrně dost. Navíc jsme získali spoustu nových zakázek, ale ty vyhodnotíme až
po skončení veletrhu. Také se na prezentaci luxusních dveří přijel podívat přímo jejich výrobce z Polska.
S veletrhem jsme byli spokojeni.
Stanislav Karlík, jednatel, Ferrum s.r.o.:
Pro nás má Stavební veletrh v Brně význam už z hlediska image. Jezdíme do Brna pravidelně už nejméně
deset let a zveme si na výstaviště své obchodní partnery. O naše výrobky, zejména podlahové rošty je
stále velký zájem, který se potvrdil i během letošního veletrhu. Nabízíme široký sortiment zboží, především hutní materiál pro stavební firmy. S účastí na veletrhu byla firma spokojená.
Lenka Janů, asistentka divize ENERGY, LIKO-S, a.s.:
Letos jsme se účastnili veletrhu v Brně poprvé a s účastí jsme byli spokojeni. Vynikající je zázemí veletrhu,
zejména byla dobrá příprava expozice. Jsme rádi, že jsme získali Zlatou medaili, která nejen zvýší naši
image, ale zvýší i zájem veřejnosti o naše produkty. Získali jsme také řadu nových kontaktů. Pro naši firmu
se veletrh vydařil.
Lucia Haraslínová, předsedkyně Klastru českých nábytkářů:
Veletrh MOBITEX byl opět platformou pro setkávání nábytkářů, kteří návštěvníkům ukázali své novinky,
ale také evergreeny. Viděla jsem tu design, který se na vlně současné retro nálady opakuje třeba
po 25 letech. Pro KČN to určitě byl úspěšný ročník, naši členové měli úspěšnou společnou expozici
a jeden z produktů našeho člena získal i cenu. Náš doprovodný program se setkal s pozitivním ohlasem
a měl větší sledovanost než v minulých letech. Přednášky byly inspirativní a celkově myslím, že veletrh
naplnil, co sliboval.
Jaroslav Frantál, obchodní ředitel společnosti EXIT 112 s. r. o. – BÖHM čalouněný nábytek:
Na veletrhu MOBITEX vystavujeme už od založení firmy celých 25 let, jako jedna z mála firem bez přestávky od prvního ročníku. Je to pro nás hlavně prezentace firmy vůči koncovým zákazníkům, máme
tady stálou klientelu a na zájem o naše sedačky si nemůžeme stěžovat. Protože vystavujeme čtvrt století, chodí sem za námi už třetí generace zákazníků – vnukové, kterým babička doporučila pohovku
od Böhma.
Jiří Strnka, obchodní zástupce společnosti Top Advert s. r. o.:
Na veletrhu MOBITEX vystavujeme poprvé, abychom představili nový výrobek, se kterým míříme
do oblasti interiérového designu. Zajímalo nás, jak se trhu bude líbit, a zatím to vypadá, že zájem je velký.
Myslím si, že účast pro nás splnila, co jsme očekávali, a bude mít i obchodní efekt Jednali jsme tu s řadou
designérů a někteří koncoví zákazníci si rovnou chtějí odvézt exponáty ze stánku.
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