
Tatra 87 Hanzelky & Zikmunda
Originální vůz, který je chloubou sbírky NTM, připomíná 
nejen slavnou cestovatelskou dvojici H & Z, ale především 
českou tradici proudnicových karoserií.

Sodomka Aero 50 „Dynamik“
Jediný exemplář vozu slavné vysokomýtské karosárny 
se představuje ve formě skutečného exponátu i jako 
zmenšenina vyrobená metodou 3D tisku.

Zbrojovka vz. 26 (BREN)
Legendární kulomet z brněnské Zbrojovky našel v licenční 
výrobě uplatnění na bojištích 2. světové války.

Škoda Vision X
Nejnovější koncept největší a nejúspěšnější automobilky, 
která tradičně na MSV představovala své nové vozy.

Tryskový stav P45
Československý patent, tryskový stav Vladimíra Svatého, 
znamenal výrazné zrychlení výroby a stal se důležitým 
vývozním artiklem československého průmyslu.

Tatra 603X
Prototyp vozu 603X měl být designovou variací na známou 
limuzínu T603. Vznikl v bratislavském designovém studiu 
značky, do výroby se ale nedostal.

Motorový vůz M260.0 „Stříbrný šíp“
Rychlíkový motorový vůz s aerodynamickou skříní vznikl 
v jediném exempláři na přelomu let 1938 a 1939 v ČKD.  
Měl konkurovat tatrováckým „Slovenským strelám“.

Zetor Crystal
Legendární značka Crystal se v portfoliu světoznámého 
výrobce traktorů objevila před padesáti roky. Na výstavě 
vidíte nejen původní Crystal s revoluční bezpečnostní 
kabinou, ale i jeho zcela nového jmenovce.

Kovosvit MCSY50A „Boháro“
Multifunkční obráběcí stroj kombinující obráběcí 
a soustružnické technologie přezdívaný Boháro proslavil 
československý Kovosvit po celém světě a dodnes v řadě 
podniků úspěšně slouží. Stejně tak zařízení gigantů jako 
Šmeral Brno, Žďas, TAJMAC-ZPS. I ty jsou na výstavě k vidění.

Tramvaj T2
Ikonická tramvaj zvaná Sputnik. Právě tímto typem 
se jezdilo na první Mezinárodní strojírenský veletrh  
v roce 1959.
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Milí návštěvníci 
60. mezinárodního strojírenského veletrhu,

věřím, že právě teď, když držíte v rukou tohoto průvodce, 
vstupujete do pavilonu A1 na brněnském výstavišti, pod 
jehož majestátními oblouky se nachází expozice 100RIES. 
V ní vám vyprávíme sto příběhů českých a slovenských 
průmyslových legend. Výrobků, které dělaly čest naší zemi 
po celém světě a – což je nejdůležitější – dělají ji dodnes 
oběma nástupnickým zemím bývalého Československa.

Nejtěžší na celém vzniku výstavy nebylo sehnat padesátku 
fyzických exponátů, které často existují v jednom jediném 
exempláři. Nejtěžší byl výběr z tisíců zajímavých příběhů, 
které česká a slovenská průmyslová historie napsala, ať už 
za sto let od vzniku Československa, nebo za šest dekád, 
po které existuje náš strojírenský veletrh.

Ponořte se tedy do příběhů československých 
průmyslových legend. Většina z nich v nás může právem 
vzbudit hrdost. Některé možná trošku zhořknou na jazyku, 
když si uvědomíme, jak do osudů českých a slovenských 
vědců, konstruktérů, slavných továren a věhlasných 
značek zasáhly dějinné zvraty 20. století.

Až si celou výstavu projdete, věřím, že vám vytane na 
mysli ještě jeden příběh. Sice nemá číslo, ale jako červená 
nit se vine celými 100RIES. Příběh lidské vynalézavosti 
a nadšení, odvahy, touhy i tvrdé práce. To je hybná síla 
rozvoje, díky které všechny ikonické produkty, kterými 
jste nyní obklopeni, vznikly. A ta nejlepší zpráva je, že 
v českých a slovenských hlavách vznikají dál. Nejlepším 
důkazem není jen samotná výstava 100RIES, ale samotný 
60. mezinárodní strojírenský veletrh, který reprezentuje 
to nejlepší z českého a slovenského průmyslu současnosti.

Ztracený Masaryk znovu na výstavišti

Když se v květnu 1928 slavnostně otevíralo brněnské  
výstaviště, shlížel na davy návštěvníků prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk. Socha v nadživotní velikosti stála na 
podstavci v rotundě centrálního pavilonu A. Co se s ní 
stalo, kam se ztratila, není známo.

Dnes, po 90 letech, se socha od Otakara Španiela vrací 
na brněnské výstaviště. A to díky projektu TGM90, na 
kterém se podílí společnosti Veletrhy Brno a MCAE 
Systems. V uplynulém roce se podařilo dohledat, že 
šlo zřejmě o sádrový odlitek od Otakara Španiela, který 
byl vzorem pro výrobu nejméně tří bronzových soch. 
Dvě z nich jsou považovány za ztracené, poslední je 
v depozitáři Národního muzea. Právě z ní pocházejí data 
získaná 3D skenerem, pomocí kterých repliku sochy 
vyfrézuje více než třímetrový robot během Mezinárodního 
strojírenského veletrhu.

Ještě než výstava 100ries začala…
Nelehkého úkolu – vrátit TGM na brněnské výstaviště – 
se zhostila „jednička na trhu“, společnost MCAE Systems 
z Kuřimi. Ještě před MSV si vše vyzkoušela na bustě 
a historické soše TGM, ze které 3D skener GOM ATOS 5 
získal data. Počítačový model vytvořený jako polygonální 
síť pak putoval do CAD/CAM softwaru Tebis, v něm 
byly naprogramovány obráběcí strategie pro frézování 
robotem. Průmyslový robot Kuka následně vyfrézoval oba 
objekty ze snadno opracovatelného polyuretanu SikaBlock 
M330 – nejprve nahrubo a po vytmelení modelářskou 
hlínou následně také do drobných detailů. Finální 
tvary soše dodal sochař Ladislav Jezbera ze Střední 
průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. 
Jeho tvorba se vyznačuje experimentováním s moderními 
technologiemi. 
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Námět Jiří Kuliš, Jiří Smetana – Veletrhy Brno
Vedoucí projektu Jiří Smetana – Veletrhy Brno
Architekt Petr Sopoušek – Expodesign
Realizace Tomáš Moravec, Tomáš Odstrčil – Veletrhy Brno
Produkce Věra Menšíková, Ludmila Bušová – Veletrhy Brno
Editorka Halka Horká – Veletrhy Brno
Grafik Jan Uiberlay, Petr Kincl – Kreatura.cz
PR a marketing  Karolína Křenková – Veletrhy Brno
Překlady NK-Translators


