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Konec roku je časem bilancová-

ní. Věřím, že si najdete pár mi-

nut, které strávíte s  naším elek-

tronickým časopisem fairherald 

při vzpomínání na nejzajímavější 

akce, které brněnské výstaviště 

hostilo letos na podzim.

Tou stěžejní samozřejmě byl  

59. mezinárodní strojírenský ve-

letrh. Ve stručnosti jej můžeme 

charakterizovat pouhými dvěma slovy – dobrá nálada. Jak roste ekonomika, přibý-

vá chuť investovat do nových technologií v průmyslu. MSV tak otevírá průmyslovým 

firmám cestu do budoucnosti, tedy k digitalizaci průmyslu. 

Veletrh WOODTEC, jediný středoevropský veletrh dřevozpracujícího průmyslu v ges-

ci evropského kalendáře EUMABOIS, příjemně překvapil a navázal na tón MSV – 

představil tedy automatizaci a digitalizaci procesů při zpracování dřeva. 

Opět více než třicet tisíc studentů si přišlo vybrat z možností pomaturitního vzdělá-

vání na hostujícím veletrhu GAUDEAMUS. 

A  youtuberům, sportovcům a  tanečníkům patřil i  letošní Festival tance, zábavy 

a sportu LIFE! Pod novou značkou se sjednotila celá řada aktivit. Společně s Leo-

šem Marešem, Ondřejem Sokolem a Simonou Krainovou byla při pokusu o taneční 

rekord poprvé zlomena magická hranice dvou tisíc tanečníků a celkovým počtem 

návštěvníků jsme se přiblížili magické hranici padesáti tisíc. Pozornost přitahovaly 

i  obytné vozy na veletrhu Caravaning Brno. Ten letos zaznamenal raketový růst 

a zaplnil nejen pavilon P, ale i F. Veletrh se stal přehlídkou těch nejluxusnějších a nej-

prestižnějších značek karavanů na trhu. Nejdražší exemplář vystaveného obytného 

vozu atakoval svou cenou hranici dvaceti milionů korun!

Jiří Kuliš,

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.

■ VŠECHNA VYDÁNÍ interaktivního magazínu
■ archiv PDF ke stažení
■ profil magazínu a TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ jednotlivých čísel
■ TERMÍNY vydání
■ podmínky INZERCE

Ale pojďme se podívat na nejbližší budoucnost. Před sebou máme dvě akce, 

které od loňského roku dostaly novou tvář. Vánoční trhy i cestovatelské duo GO 

a REGION TOUR ovšem nedostaly do vínku jen nový vizuální styl, který je na první 

pohled patrný, ale i  novou náplň. Na Vánočních veletrzích potkáte více mladých 

návštěvníků, které přitáhne „omlazený“ doprovodný program. A cestovatele – ať už 

po zemích českých, nebo světoběžníků – čeká v lednu mnohem pestřejší přehlídka 

atraktivních destinací než loni. Kdo přijde, může během návštěvy veletrhu s malou 

nadsázkou procestovat celý svět na pár tisících metrech čtverečních. 

Milí čtenáři a přátelé, přeji vám do nového roku co největší porci skvělých zážitků. 

Těším se na vaši návštěvu akcí na brněnském výstavišti v roce 2018.
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REHAPROTEX se nesl v pozitivním 
duchu také díky nové legislativě
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomů-
cek REHAPROTEX nabídl širokou škálu pomůcek pro zdravotně postižené 
osoby, neméně důležité byly ovšem i přednášky a konference, které informo-
valy o nových zákonech, dopravě po železnici i životu po mozkové mrtvici. 

Cvičit a cvičit
„Po mozkové mrtvici je důležitá snaha vrátit 
se k běžnému životu, k práci, ke koníčkům, 
a to co nejdřív,“ prohlásil dánský lékař Jør-
gen R. Jørgensen, který pracuje jako fyzio-
terapeut v  rehabilitačním centru v Kodani. 
Zdravý člověk nad svými úkony nepřemýšlí, 
ale člověk po mrtvici si musí dávat povely 
k  pohybu. Klíčovým obdobím je prvních 

pět týdnů, kdy se nejvíce zotavuje mozek 
a  šance na zásadní zotavení je nejvyšší. 
V dalších měsících se vyhlídky snižují, proto 
Jørgensen upozorňoval na nutnost cvičení. 
„Po mozkové mrtvici je většina pacientů ne-
aktivních, a  to je špatně. Nečinnost může 
vést i k další mrtvici. Je nutné věnovat se 
intenzivnímu tréninku,“ popsal Jørgensen, 
který zároveň představil systém ErgoTrainer. 
Jedná se o konstrukci se sedákem, který 
je připevněn ke speciálnímu zařízení v horní 
části. Ten pacienta podle potřeby nadlehču-
je a cvičení mu ulehčuje, či naopak ztěžuje. 
Nemohoucí člověk tedy může bez strachu 
stát, dělat kroky a později třeba kráčet, do-
konce běhat na pásu.

Nový zákon pro zdravotně postižené
Prvního ledna roku 2018 vstoupí v platnost 
nový zákon 329/2011 Sb. o  pomůckách 
pro zdravotně postižené. Právní předpisy 
zásadně mění život zdravotně postiženým 
osobám, neboť původní zákon stál hlavně 
na úsporném opatření v dávkách. Schvále-
ná novela například ruší společné prokazo-
vání majetku posuzovaných osob. „V pod-
statě to znamená, že pokud bude dotyčná 
osoba žádat stoprocentní proplacení kom-
penzační pomůcky, budou zjišťovány pou-
ze její příjmy, nikoliv celé domácnosti, jejíž 
členové mohou být například v  osobním 
sporu,“ prohlásil na semináři Václav Krása, 
předseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením. Další výraznou novinkou v zá-
koně je snížení limitu pro nárok na příspěvek 
na pořízení zvláštní pomůcky. Dřív si musely 
osoby se zdravotním postižením kupovat 
pomůcky v hodnotě do 24 000 Kč samy, 
od září mohou požádat o státní příspěvek 
při hodnotě nad 10 000 Kč. Změna příspěv-
ků se týkala i na nákup motorového vozi-

dla. S novým zákonem mohou osoby žádat 
o příspěvek na nákup nového motorového 
vozidla už po sedmi letech, nikoliv po deseti, 
jako tomu bylo doposud. Zvyšuje se rovněž 
příspěvek na mobilitu ze 400 Kč měsíčně 
na 550 Kč. 

Bezbariérová železnice
První den veletrhu přijel na brněnské výsta-
viště speciální bezbariérový vlak, který do-
pravil návštěvníky přímo před pavilon. Čes-
ké dráhy denně přepraví více než šedesát 
vozíčkářů, nicméně nadále je pro tyto osoby 
železniční doprava málo přístupná, zaznělo 
na konferenci Cestování po železnici pro 
všechny. Některá nádraží nejsou bezbarié-
rově upravena a pro osoby se zdravotním 
postižením může být dostupnost nástupi-
ště nepřekonatelným problémem. Ačkoliv 
například Jihomoravský kraj žádá dotaci 
pět a půl miliardy korun na šestatřicet no-
vých vlakových souprav, dopravci obecně 
nevěnují bezbariérovému cestování patřič-
nou pozornost. Konference upozornila i na 
legislativní překážky, odmítající přepravování 
těchto lidí po železnici. 
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Říjen patřil Mezinárodnímu 
strojírenskému veletrhu
V  pořadí 59. ročník mezinárodního strojírenského vele-
trhu znovu potvrdil růst průmyslu a  pozitivní ekonomic-
kou náladu v  České republice. Na veletrhu se představilo  
1631 vystavovatelů z 32 zemí a bránami výstaviště prošlo víc 
než osmdesát tisíc návštěvníků. 

Na setkání byl znát optimismus výrobců, 
kteří investují do inovací a na veletrhu byli 
spokojeni se zájmem odběratelů a  od-
borných návštěvníků. Mimořádně vysoká 
byla zahraniční účast a partnerskou zemí 
MSV 2017 se tentokrát stala Indie s rych-
le rostoucí ekonomikou a obrovským po-
tenciálem podnikatelských a  obchodních 
příležitostí. Součástí MSV byly oborově 
zaměřené specializované veletrhy TRANS-

PORT A  LOGISTIKA a  ENVI-
TECH. Zvýrazněným tématem 
byl bienální projekt AUTOMATIZACE 
– měřicí, řídicí, automatizační a  regulač-
ní technika. Pozornost rovněž vzbudily 
tematické výstavy ElectroPark a 3D tisk. 
Návštěvníky mimo jiné letos čekaly dvě 
novinky. V projektu MSV TOUR si více než 
stovka zájemců prohlédla stánky s tech-
nologickými inovacemi v předem vytipo-

vaných tematických 
trasách. Ve spoluprá-
ci s  městem Brnem 
pak odstartoval pro-
jekt BRNO FAIR CITY, 
který otevřel město 
účastníkům veletrhu 
a připravil pro ně řadu 
benefitů z oblasti gas-
tronomie, kongresové 
jízdenky, doprovodné 
akce v centru Brna aj. 
Projekt bude v příštích 
letech rozšiřován na 
další klíčové veletrhy.
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Technologický vývoj dál 
posouvá možnosti 3D tisku
Téma 3D tisku je už několik let součástí Mezinárodního strojírenského vele-
trhu a čím více se tato technologie stává dostupnější a zavádí se do průmy-
slové výroby, tím větší je o ni zájem. Důkazem toho byla odborná konference 
o 3D tisku, které se zúčastnilo téměř čtyřista posluchačů.

Konference byla tentokrát zaměřena pouze 
na profesionálnější a dražší řešení. Předsta-
vení se na ni dočkaly dvě horké novinky na 
českém trhu, a  sice 3D tiskárna Hewlett-
-Packard a  3D tiskárna na tisk kovových 
výrobků do kanceláře. Technologie 3D tisku 
Multi Jet Fusion od firmy Hewlett-Packard 
se vyznačuje zcela novým způsobem vý-
roby funkčních dílů v produkční kvalitně. Je 
desetkrát rychlejší a přitom o polovinu lev-
nější než existující způsoby aditivní výroby 
koncových dílů. V podstatě to znamená, že 
je schopna nákladově konkurovat tradiční 
sériové výrobě plastových dílů. Výtisky mají 
vysokou tvarovou a  rozměrovou přesnost 
a  také odolnost, čímž se Multi Jet Fusion 
stává přímou konkurencí průmyslovým 3D 

tiskárnám. Do vývoje HP Jet Fusion mimo-
chodem vstoupily firmy Nike a BMW. Nike 
plánuje využít tiskárny na urychlení vývo-
je a výroby produktů pro atlety. Záměrem 
BMW je pak zapojit 3D tisk do sériové vý-
roby. V České republice si Hewlett-Packard 
vybral jako partnera firma 3Dees Industries 
s.r.o. Firma MCAE Systems, s.r.o., pak za-
stupuje americkou firmu Desktop Metal, vý-
robce 3D tiskáren na tisk kovových výrobků 
do kanceláře. Ekonomická varianta tiskárny 
s názvem Studio System je určena pro po-
užití a tisk menších předmětů, na složitější 
úkoly je potom vhodný profesionální systém 
Production. 

Na konferenci ovšem byla představena řada 
dalších zajímavých 3D tiskáren a projektů. 
Firma Markforged se prezentovala tiskár-
nou kompozitních dílů Markforged Mark X, 
která má funkci laserového měření přesnosti 
už v průběhu samotného tisku. Společnost 
Renishaw pak například představila systém 
RenAM 500M pro aditivní výrobu laserovým 
spékáním kovového prášku, určený speci-
álně pro výrobu kovových součástí v pro-
středí výrobních hal.  Účastníci konference 

se tak mohli podrobně 
seznámit s  nejnovějšími 
3D tiskárnami na vlastní 
oči, neboť její součástí 
byla i doprovodná výsta-
va, kde se prezentovaly 
kromě zmíněných firem 
i EOS, Misan, SLM So-
lutions, Renishaw, DGM 
Mori, Trumpf, ABC3D, 
3Dwiser, Trilab, Setos, 
Solidify3D, Böhler Ud-
deholm, AnyoneGo, 
UPrint3D a  Protolab 
z VŠB–TU Ostrava.
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Může česká energetika 
existovat po roce 2030  
bez fosilních paliv?
Rozšiřující se větrné a fotovoltaické elektrárny, ústup od jaderných elek-
tráren, rozmach bezemisních vozidel na elektřinu a ambiciózní plány ev-
ropských států pokrýt energetickou spotřebu z obnovitelných zdrojů – to 
je koncepce, která se ovšem zásadně vzdaluje od reality. Alespoň tak to 
vidí specialisté z energetického oboru.

„Evropou prochází dekarbonizace a de-
centralizace,“ prohlásil Jan Vondráš z fir-
my Invicta Bohemica, s.r.o., na odborné 
energetické konferenci během Meziná-
rodního strojírenského veletrhu. Zname-
ná to, že jednotlivé země se odklánějí od 
klasických energetických zdrojů a  do-

chází k  jejich rozptýlení. Zatímco před 
lety proudila elektřina jen z několika vel-
kých zdrojů, v  současnosti si ji vyrábějí 
i podniky a domácnosti.
Faktem je, že se planeta otepluje, nakolik 
to ovšem můžeme přisuzovat výhradně 
lidské činnosti a nakolik opakujícímu se 

planetárnímu cyklu, si můžeme přečíst 
v bezpočtu studií, které mnohdy vyvracejí 
tvrzení těch ostatních. Ať už je to jakkoliv, 
Evropa se intenzivně věnuje ochraně kli-
matu a v letech 2014–2020 investuje do 
tohoto programu 180 miliard eur. 

„Jenže pak tu máme velké mocnosti jako 
Rusko nebo Čína, které klima nijak ne-
řeší. A Donald Trump k  tomu odstoupil 
z  pařížské klimatické dohody,“ popsal 
Vondráš smutnou skutečnost. 
Ovšem spoléhat se pouze na energii 
z  obnovitelných zdrojů, jako to činí Ně-
mecko, je podle Vondráše krátkozraké. 
V  Německu se zbavují jaderné energie 
a do čtyř let provoz kompletně zastaví. 

„Jenže si vzpomeňte na letošní velkou 
zimu po novém roce. Spotřeba se rapid-
ně zvýšila a 27. ledna museli Němci elek-
třinu dovážet, protože jim fotovoltaika za-
padla sněhem. Na severu v Pobaltí mají 
sice větrné elektrárny s výkonem 45 000 
MW, ale pokud se zbaví jádra na jihu 
země, musí tam energii dodat. V  sou-
časnosti jejich energie teče dolů přes 

Polsko a Českou republiku, takže Něm-
ci chtějí postavit vysokonapěťové vedení 
na svém území. V  projektu mají vedení 
o délce přes 7000 kilometrů, ale vůbec 
nestíhají a do nynějška postavili asi 650 
km,“ poznamenal Vondráš a  poukázal 
na to, že Česká republika by své západní 
sousedy neměla následovat.

„Měli bychom jít vlastní cestou, protože 
bez klasických zdrojů energie se neo-
bejdeme. Nahradit uhlí bez zásadního 
technologického průlomu zatím nejde. 
V  následujících letech se začnou zaví-
rat elektrárny, ale žádné jiné energetické 
zdroje je nenahradí. Do roku 2023 nám 
vypadne asi 4000 MW bez adekvátní 
náhrady,“ vysvětloval Vondráš, jenž do-
poručuje cestu ekologizace, prodlouže-
ní životnosti většiny stávajících uhelných 
elektráren a  postavení nového jaderné-
ho bloku. Na závěr své přednášky pak 
shrnul současnou energetickou situaci 
do jedné věty: „Měli bychom brzdit pře-
motivovanou evropskou zelenou politiku, 
která předběhla skutečný technologický 
vývoj.“
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Vytisknuté jízdní kolo se 
schovaným elektromotorem
Enduro eBike je přesně ten typ kola, s nímž si budete cestu v terénu užívat. 
Je vyzyvatelem strmých kopců a nerovných povrchů, takže vám dá pořád-
ně zabrat – anebo naopak, dáte zabrat vy jemu. Má v sobě totiž zabudova-
ný elektromotor, který na rozdíl od běžných elektrosourozenců nenajdete na 
první pohled. Vlastně budete chvíli přemýšlet, kde se motor, s nímž dosáhne-
te rychlosti až 45 km/h, nachází.

Jízdní kolo Enduro eBike bylo vyrobeno 
nejmodernější technologií 3D tisku, jenž 
prostupuje napříč nejrůznějšími odvětvími 
a uplatnění našel i v případě kola bratislav-
ského designérského studia Kinazo De-
sign. Nápad elektrokola podpořila rapidně 
rozvíjející se technologie 3D tisku, která 
umožňuje nejen výrobu individuálních pro-
duktů, ale také tvorbu unikátního designu, 
jenž předtím nebyl možný. 

Odborníci byli vůči projektu Kinazo Design 
skeptičtí. Předpokládali, že takové kolo ne-
bude nikdy fungovat. A  nějaký čas měli 

pravdu. Ovšem dlouholetou trpělivou prací 
a postupným zdokonalováním návrhů do-
sáhlo slovenské studio kýženého výsledku 
– horského kola s elektropohonem.

Motor o váze 3,4 kg je schován do pro-
storu šlapátek a  baterie s  kapacitou  
500–650 Wh se nachází v  rámu kola. 
Jako každý prototyp si při vývoji prochá-
zel bezpočtem překážek. Baterie byly 
příliš velké a  těžké, materiál z  lehkého 
karbonu byl příliš nákladný a dlouho 
neexistovala 3D tiskárna, která by 
rám vyrobila jako celistvý kus. 
Vhodnou baterii nakonec po 
uvolnění licence poskytla 
americká firma a rám kola 
vyrobil Volkswagen Slova-
kia s  největším tiskovým 
strojem na světě. 

Na MSV byl představen 
prototyp a Kinazo Design se 
pomalu připravuje na malosé-

riovou výrobu s konfiguračním systémem 
3D tisku, takže zájemci různého vzrůstu 
mohou mít kolo přímo na míru. Jen cena je 
vyšší než u běžných sériových kol. Enduro 

eBike vychází na 20 000 eur, tudíž patří do 
luxusní třídy. Nicméně s vývojem 3D tisku 
v  Kinazo Design předpokládají, že ceny 
půjdou dolů.
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WOOD-TEC potvrdil svou pozici 
nejdůležitější dřevařské  
a nábytkářské události

Premiéru si odbyla exponátová soutěž WOOD-TEC Award, v níž bylo ve dvou kategoriích oceněno osm exponátů. 

V pořadí patnáctý ročník Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a ná-
bytkářský průmysl WOOD-TEC přivítal 319 firem a 210 značek z 18 zemí. 
Oproti předchozím ročníkům výrazně vzrostl počet návštěvníků, kterých 
v průběhu čtyřdenního veletrhu dorazilo téměř 12 tisíc.

Automatizace, robotizace a  digitalizace 
ve zpracování dřeva a výrobě nábytku – 
to byly hlavní trendy veletrhu. Právě za-
měření na průmysl 4.0 odráží poptávku 
zpracovatelů dřeva a nábytkářů, kteří řeší 
způsob zvládání zakázek při aktuálním 
nedostatku kvalifikovaných pracovních 
sil.
Novinkou letošního ročníku byl tematicky 
rozdělený doprovodný program, nová or-

ganizace obchodních misí a diskuze, na 
kterých se setkaly špičky dřevozpracují-
cího a nábytkářského průmyslu z České 
republiky.

První den se uskutečnily nákupní 
workshopy Asociace českých nábytkářů 
a  Klastru českých nábytkářů, program 
obchodních misí a úvodní diskuze, kte-
rá se věnovala aktuálním problémům 

ve zpracování dřeva a  výrobě nábytku. 
Hlavním programem technologického 
dne byl blok přednášek zaměřený na 
automatizaci a  robotizaci, nábytkářský 
den se soustředil na outsourcing pro 
malé a střední výrobce nábytku. V obou 
dnech se prezentovaly také firmy nabíze-
jící zpracovatelům a výrobcům konkrétní 
řešení, tato koncepce měla úspěch jak 
u  návštěvníků, tak prezentujících firem. 
Poslední den byl věnován studentům 

středních odborných škol, kterým byly 
předloženy nabídky vysokých škol na 
studium i firem na možné profesní uplat-
nění.
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Dřevo jako strategická surovina
„Považujete dřevo za strategickou surovinu?“ dotázal se Čeněk Absolon, 
ředitel Regionální hospodářské komory Brno, na začátku diskusního fóra 
Nové trendy v dřevozpracujícím průmyslu na veletrhu WOOD-TEC. Vedle něj 
sedící kolegové z dřevařského a nábytkářského průmyslu odpovídali každý 
po svém, v základu se ale shodli. Dřevo je strategickou surovinou, o kterou 
je nutné se starat.

„Možná trochu zapomínáme na své kelt-
ské předky, kteří měli k lesu vztah. Lesy 
nemáme drancovat, ale starat se o ně. 
Ze dřeva lze vyrobit prakticky všech-
no a pro lidstvo je důležitou surovinou,“ 
prohlásil Jiří Holický z úřadu zmocněnce 
vlády. Na něj navázal Petr Pražan, ředitel 
Společenstva dřevozpracujících podniků 
v  ČR, který kritizoval bývalou vládu za 
vývoz dřeva do zahraničí – namísto toho, 
aby se surovina zpracovávala na českém 
území.

Karel Krontorád z  Ústavu dřevařských 
technologií pak poznamenal, že se roč-
ně zahajuje stavba 15  000 rodinných 
dřevostaveb, a i kdyby byly vybaveny jen 
materiálem ze dřeva, v České republice 
všechen tento použitý materiál doroste 
za pouhé tři měsíce.

Počet prezentovaných firem a především 
výrobků na veletrhu WOOD-TECH mimo 
jiné potvrdil, že dřevařský průmysl udržu-
je vzestupnou tendenci a  technologicky 

se stále posou-
vá. Dalším probí-
raným tématem 
diskusního fóra 
totiž byla automa-
tizace, robotizace 
a  digitalizace vý-
roby.

„Průmysl 4.0 není 
tématem jenom 
pro velké firmy. 
Jde také o  to, 
aby malé a střed-
ní firmy dokázaly 
vyrábět průmys-

lovým způsobem to, co dříve dokázal jen 
řemeslník. Průmysl 4.0 je natolik všeob-
jímající a zasahuje tolik lidských činností, 
že se o něm obtížně hovoří komplexně 
a srozumitelně tak, aby všichni pochopili, 
oč se jedná, pokud se s  touto proble-
matikou sami nesetkávají v  praxi. Kaž-
dopádně hýbe společností a  vyvolává 
změny našeho myšlení a přístupu k prů-
myslu. Je totiž nutné zpracovávat dřevo 
těmi nejmodernějšími způsoby,“ konsta-
toval Krontorád.

Nábytkářský a dřevařský obor se dlouho-
době potýká s nedostatkem pracovních 
sil a právě zavádění nových technologií je 
cestou, jak tento problém efektivně řešit. 
Nutno poznamenat, že nábytkářský prů-
mysl má blíž k  ručnímu zpracování než 
k  sériové výrobě na automatizovaných 

strojích. Přesto dává předsedkyně Klast-
ru českých nábytkářů Lucia Haraslínová 
průmyslu 4.0. šanci: „Zamýšlíme se nad 
ním a necháváme si dělat studii, jak by 
nám ve výrobě pomohl. V našem oboru 
chybí 30 % zaměstnanců. Školy nám ne-
poskytují dostatek studentů a absolventi 
ještě navíc odcházejí do zahraničí. Pro-
to by mohl být průmysl 4.0 odpovědí na 
tento nedostatek,“ vysvětlila Haraslínová.

Diskusního fóra Nové trendy v dřevozpra-
cujícím průmyslu se dále zúčastnili Martin 
Karfus z Ministerstva průmyslu a obcho-
du, Zdeněk Bezděk, předseda správní 
rady Svazu výrobců dřevozpracujících 
strojů a zařízení, Martin Čudka, prezident 
Asociace českých nábytkářů, a Petr Ho-
ráček z Fakulty lesnické a dřevařské Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze.

fairherald fairherald18 19



Festival sportu, tance  
a zábavy lámal rekordy
Celé brněnské výstaviště ožilo druhý lis-
topadový víkend sportem, tancem 
a zábavou. Festival Life!, který le-
tos poprvé zaštítil akce Sport 
Life, Dance Life, Injoy Life, You-
2ber Life a  nově Styl Life pod 
společný název Life!, přilákal 48 
tisíc návštěvníků a řadu známých 
osobností. 

Jako každoročně byl festival Life! propagací 
pohybu, zdravého životního stylu a aktivního 
přístupu k životu. Ambasadory festivalu se stali 
špičkoví čeští sportovci v čele s úřadujícím mistrem 

světa ve skifu Ondřejem Synkem, kterého doplnili Josef 
Dostál, Jiří Prskavec, Iveta Vacenovský, Alois Kaňkov-
ský, Alžběta Dufková a Dominik Nekolný. Spolu s nimi 
se v pavilonu G2, patřícím sportovním aktivitám pod 
záštitou města Brna a Jihomoravského kraje, předsta-
vily i české sportovní legendy – Dominik Hašek a Josef 
Zimovčák.

Aktivit na festivalu bylo opravdu hodně. Tradičního 
slaňování desetipatrové administrativní budovy br-
něnského výstaviště se tentokrát zhostila prezidentka 
Nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová. Pro žáky 
základních škol byl pak připraven speciální program 
zaměřený na sport, protidrogovou problematiku 
a prevenci dalších negativních jevů. Součástí festi-
valu byla rovněž tradiční AGROTEC Life! Rally Show 
v prostoru okolo pavilonu Z. 

Na Dance Life! se setkali tanečníci na workshopech 
i  soutěžích. Návštěvníci mohli sledovat jedinečně 
sestavená představení složená z tanečních a artis-
tických vystoupení. Na výstavišti se uskutečnilo na 
100 tanečních workshopů a konaly se významné 
mezinárodní soutěže v pole dance, stepu a free-
style. Atraktivní součástí festivalu byl také pokus 
o překonání rekordu v počtu lidí tančících stejnou 
choreografii. A stejně jako v předchozích letech 
se i letos přepisoval údaj v české knize rekordů. 

In-Joy Life! patřil hraní počítačových a  mobil-
ních her, naopak You2ber Life! byl zasvěcen 
známým youtuberům, kteří se představili v pó-
diovém programu, rozdávali podpisy a fotili se 
s návštěvníky. Svou premiéru pak absolvoval 
STYL Life! – projekt zaměřený na ženy, zdra-
vý životní styl a  téma beauty. Na expozicích 
vystavovatelů nalezli návštěvníci kosmetiku, 
zdravou výživu, oblečení a oděvní doplňky. 
Třídenní doprovodný program nabídl před-
nášky nebo péči stylistů a vizážistů.
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Taneční rekord znovu pokořen
Přesně 2052 lidí se během festiva-
lu Life! roztančilo na píseň Justina 
Timberlakea a překonalo rekord 
z minulého ročníků. Úspěšný pokus 
o rekord se odehrál v  zaplněném 
pavilonu C, kam s červenou škodov-
kou z osmdesátých let dorazili v do-
bovém šusťákovém outfitu hlavní 

protagonisté Leoš Mareš a Ondřej 
Sokol, které doplnila Simona Kra-
inová. Po několika nácvicích a im-
provizacích se pak konečně roztan-
čil celý pavilon a komisař z agentury 
Dobrý den českých rekordů a kurio-
zit oznámil pokoření dvoutisícové 
hranice. 
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Finále herní sezony
Rodiče bědují, jejich dítko pořád sedí u počítače a hraje nějaké hry. Takový scé-
nář si pravděpodobně prožili všichni členové soutěžních týmů na Mistrovství 
České republiky v počítačových hrách na festivalu Life! na brněnském výstavi-
šti. Jenže právě z Brna si pak někteří z nich odváželi finanční odměnu ve výši 
až 60 000 Kč.

Pavilon B doslova praskal ve švech. Desítky 
herních strojů a konzolí obsazovali zarputilí i 
příležitostní hráči. Střílečky, strategie, oddy-
chové hry nebo auta? Všechno bylo v na-
bídce. Za volant se dalo sednout prakticky 
na každém rohu, jednou se muselo vyšpl-
hat na hydraulickou plošinu, simulující od-
středivé síly, podruhé jste vstoupili do okru-
hové virtuální reality se speciálními brýlemi. 
Centrem dění však bylo republikové mis-
trovství v počítačových a mobilních hrách. 
Tento elektronický sport si postupně na-
chází své příznivce a ostýchavě zkouší kle-
pat na dveře olympijského výboru. Možná, 
kdo ví, za několik let budou dostávat me-
daile i sportovci, kteří ve správný moment 
provedli drtivě přesný klik myší. 

Tak jako v předchozích dvou letech byl dal-
ší ročník MČR součástí festivalu Life! Mist-
rovství přilákalo desetitisíce fanoušků, další 
tisíce sledovaly klání na internetu, kde při 
finálovém programu vznikl i český rekord 
10 630 diváků v jeden moment. Největší 
atmosféru si však užili návštěvníci přímo na 
místě, kdy se vyvrcholení celoročního sna-
žení dočkalo přeplněných tribun a bouřlivé-
ho fandění. V turnaji hry League of Legends 
si první místo a finanční odměnu v hodnotě 
60 000 Kč odnesli hráči týmu eSuba. V nej-
populárnější FPS čili akční střílečce Coun-
ter-Strike: Global Offensive vytahovali dráp-
ky outsideři, ale finále nakonec ovládl tým 
Alza.eXtatus.
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Rekordní ročník veletrhu 
Caravaning Brno

Pavilony plné bydlení na kolech, tak by se dal charakterizovat rekordní ročník 
veletrhu karavanů a obytných vozů Caravaning Brno, který se kromě pavilonu 
P nově rozšířil i na plochu pavilonu F. Návštěvníci si tak mohli vybírat ze sto-
vek modelů více než 50 značek karavanů a obytných vozů na rekordní 
výstavní ploše přes 15 000 metrů čtverečních.

Nabídku vystavovatelů veletrhu Cara-
vaning Brno a  souběžně konané akce 
zhlédlo přes 48.000 návštěvníků, kte-
ří mohli obdivovat obytné novinky pro 
nadcházející sezonu i  tradiční oblíbené 
modely v  široké škále provedení – od 
úsporných variant až po ty nejluxusnější. 
Samozřejmě nechyběli ani vystavovatelé 
s  příslušenstvím a  potřebami pro kem-

pování. Nabídku ve-
letrhu doplnil dopro-
vodný program, jenž 
obsahoval technické 
přednášky i atraktivní zážit-
ky z  cest po celém světě. Ná-
vštěvníci rovněž hojně využívali bez-
platné odborné poradenství a zajímavou 
novinkou byly testovací jízdy v karavanu.
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Vánoční veletrhy na brněnském 
výstavišti nabídnou inspiraci 
pro nákup dárků
Vánoce se v areálu brněnského výstaviště slaví již několik desetiletí. Letošek 
nebude výjimkou – od 8. do 17. prosince se zde totiž budou konat Vánoční 
veletrhy, které nabídnou zejména inspiraci pro nákup vánočních dárků, ale 
i zábavný doprovodný program. 

Široký sortiment zboží
V  pavilonech F a  G1 se představí téměř 
400 prodejců. Návštěvníci tak mohou vy-
bírat z  opravdu různorodého sortimentu 
zboží – od hraček, oblečení, potřeb do do-
mácnosti, dekorací až po kosmetiku či růz-
né pochutiny. Zajímavou součástí je také 
prodejní výstava Jaroslavy Fišerové, kte-
rá přiveze nejen obrazy, ale také vánoční 
pohlednice s brněnskou tematikou. Velice 

vyhledávané jsou také regionální a farmář-
ské výrobky či výrobky z pravého českého 
medu. 

Kulinářské speciality
Vánoce, to je také dobré jídlo. V novém ku-
chyňském studiu, které vzniklo ve spolu-
práci se školami Jihomoravského kraje, se 
dozvíte vše o vánočním cukroví, pokrmech 
z kapra a dalších vánočních specialitách. 

O víkendech předvede svou 
kulinářskou show i držitel titu-
lu MasterChef Petr Jonáš. Na 
Vánočních veletrzích lze mno-
ho dobrot i zakoupit – napří-
klad produkty značek Klasa 
nebo Regionální potravina. 

Řemeslnická dílna
Novinkou letošního ročníku 
je také řemeslnická dílna. 
Budou se zde například vy-

rábět adventní věnce, ozdoby a proběh-
nou i ukázky balení dárků. Zváni jste také 
na řemeslnický jarmark, kde pořídíte vý-
robky přímo od tvůrců. Svým blízkým 
tak můžete udělat radost například svíč-
kami, produkty ze skla a keramiky nebo 
obrazy.

Hudba a zábava
K  Vánočním veletrhům neodmyslitelně 
patří doprovodný program. Na pódiu 
v  pavilonu F vystoupí mnoho zpěváků, 
hudebníků a dalších umělců. Jmenujme 
například Milana Peroutku s kapelou Pe-
rutě, Martina Haricha, Voxela, Pokáče, 
Mariana Vojtka či Pavlínu Filipovskou. 

Program je připraven i pro děti – v sobo-
tu 16. 12. totiž dorazí Jů a Hele!

Na Vánočních veletrzích nebude chybět 
ani moderní dětský koutek s  kvalitním 
zázemím a odborným dohledem. Po ce-
lou dobu konání akce je navíc parkování 
v areálu zdarma. Veškeré aktuální infor-
mace sledujte na www.vanocniveletrhy.
cz a  také na facebookových stránkách, 
kde se uskuteční mnoho soutěží o vstu-
penky a další ceny. 

Aktuality >>
Doprovodný program >>
Tipy na dárky >>

2017
BRNO

Vánoční
VelEtrhy

VÝSTAVIŠTĚ BRNO  8.–17. 12. 2017

www.vanocniv
eletrhy.cz

Kulinářské
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řemeslnický 
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VELETRHY 
CESTOVNÍHO 
RUCHU

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
18.–21. 1. 
2018

„Dober!“

Zážitkové veletrhy  
GO a REGIONTOUR: 
Celý svět na čtyři dny v Brně
Brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a  REGIONTOUR mají za sebou 
zásadní restart. Tradiční lednová akce se tak v  roce 2018 předvede 
s atraktivním doprovodným programem. Nově se totiž veletrhy rozrostly 
o  festivalový pavilon, který láká návštěvníky na zážitky. Na výstavišti se 
představí všechny kraje České republiky a téměř všechny kraje Slovenska. 
Dovolenou si lidé mohou vybrat i v zahraničí díky „výjezdovému“ veletrhu 
GO. Dvojice veletrhů se odehraje ve dnech 18. až 21. ledna 2018 na 
brněnském výstavišti.

Přípravy na GO & REGIONTOUR odstar-
tovaly změnou celkové koncepce, při plá-
nování nové podoby hrál klíčovou roli cíl 
vytvořit z  události nosný projekt na pod-
poru cestovního ruchu. Veletrhy Brno tak 
představují zcela nový koncept, který dává 
prostor podpoře incomingu a  domácího 
cestovního ruchu. Součástí přeměny je též 
nová unikátní diskusní platforma pro řešení 
aktuálních témat oboru. 

Zážitkový pavilon
Pomyslná škatulata nastala i  v  rozmís-
tění veletrhů v pavilonech. Čtyři lednové 
dny, kdy se svět a  celé Česko přestě-
hují na brněnské výstaviště, budou více 
atraktivní i  pro širokou veřejnost díky 
festivalovému pavilonu.  

„K Regiontouru, který je již tradičně spo-
jen s  nejmodernější a  největší výstavní 
halou P, se přestěhuje přehlídka cestov-
ních kanceláří a  agentur – ‚výjezdový‘ 
veletrh GO. Pavilon F se stane festivalo-
vým pavilonem, kde si návštěvník bude 
moci vyzkoušet, ‚ochutnat‘ jednotlivé 
formy dovolené, které mu budou nabí-
zeny v pavilonu P. Atraktivní doprovodný 
program obohatí znalostní a dovednost-
ní soutěže,“ nastínil ředitel veletrhu Miloň 
Mlčák. 

První mobilní ferratová stěna v ČR, 
jachta či nomádi
Program nadchne milovníky cykloturis-
tiky, potápění, pěší turistiky či například 
wellness. Veletrh přivítá i  nomády, kteří 
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budou návštěvníkům vyprávět zkuše-
nosti ze svých cest a  přivezou dva 
obytné vozy, které mohou zájemci pro-
zkoumat. Návštěvníky čeká také dob-
rodružství v  podobě lezení, protože na 
veletrhy zamíří první mobilní ferratová 
stěna v Česku. Via-ferraty v současnosti 
prožívají boom nejen v Alpách, ale každý 
rok vzniká několik nových cest na čes-
kých skalách. Zájemci o  dovolenou na 
vodě zase ocení jachtu, která hned po 
veletrhu zamíří na moře do Chorvatska. 
Atraktivní doprovodný program obohatí 
znalostní a  dovednostní soutěže. A  je 
vhodný pro rodiny s  dětmi, k  dispozici 

totiž bude i dětský „cestovatelský“ kou-
tek. Zážitkový pavilon dokreslí unikátní 
bar, kde barman připraví speciální drinky 
s příběhem. Součástí bude také kreativ-
ní relax zóna.

Souběžně s veletrhy se odehraje cesto-
vatelský festival GO Kamera, jehož hlav-
ním tématem je Východní Afrika. O zážit-
ky z  cest se podělí známí cestovatelé, 
nejlepší horolezci, dobrodruzi či fotogra-
fové. Jedná se o  největší cestovatelské 
setkání v  Čechách i  na Slovensku. Ve 
čtyřdenním maratonu přednášek a pro-
mítání se naživo vystřídá a  setká více 

než 50 účinkujících. Součástí dopro-
vodného programu veletrhů je též fes-
tival krajových specialit a  regionálních 
potravin REGFOODFEST. S chutí budou 
pracovat i  studenti oborů kuchař, cuk-
rář a  číšník. Ti budou soutěžit v  rámci 
24. ročníku mezinárodní soutěže Gastro 
Junior Brno – Bidvest Cup. Jejich práci 
bude hodnotit tradičně odborná porota 
složená z  mezinárodně certifikovaných 
odborníků gastronomie. Veletrhy ces-
tovního ruchu se otevřou návštěvníkům 
v pátek o  víkendu, první den totiž patří 
pouze odborníkům. 

www.bvv.cz/go-regiontour

aktuality >>
vystavovatelé se představují >>
doprovodný program >>

Ohlédnutí za GO a REGIONTOUR 2017
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Olympijský park  
v srdci výstaviště

Nejúspěšnější čeští sportovci na zimních olympijských hrách podle počtu medailí

Na začátku února 2018 odstartují v jihokorejském Pchjongčchangu třiatřicá-
té zimní olympijské hry a zároveň se otevřou brány Olympijského parku na 
brněnském výstavišti, který bude soustředěn do pavilonu Z a jeho okolí. Ná-
vštěvníci tak mohou olympiádu nejen sledovat, ale také si vyzkoušet disciplí-
ny, v nichž vrcholoví sportovci bojují o cenné kovy.

Návštěvníci se mohou těšit na hokej, cur-
ling, skoky na lyžích na mobilním sko-
kanském můstku, běžky, bruslení a mno-

ho dalších sportů. K dispozici bude také 
pumptracková dráha, snowpark či biatlo-
nová střelnice. Olympijské parky nabídnou 

zájemcům taktéž možnost vyzkoušet si 
netradiční sporty jako kiting, ledolezectví, 
sáně, skialpinismus či sněžnice.

„Unikátní areál brněnského výstaviště 
může právě takové akci poskytnout vý-
borné zázemí. Jsem proto velice rád, že 
zde budeme Olympijský park v Brně hos-
tit. Tato akce nabídne výjimečný sportov-
ní program a zážitky milovníkům sportu 
nejen z Brna, ale i z širokého okolí,” uvedl 
primátor města Brna Petr Vokřál.

„Atraktivní nabídka olympijského parku 
je koncipována tak, aby propojila českou 
reprezentaci v Koreji a sportovní fanouš-
ky na jižní Moravě. Olympijská myšlenka 
je silnou motivací nejen pro aktivní spor-
tovce, a proto doufám, že se tento pro-
jekt setká zejména u mladých lidí našeho 
kraje s pozitivní odezvou,” dodal hejtman 
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Organizační výbor zároveň spustil nábor 
tří stovek dobrovolníků pro zajištění dění 
v parku. Zájemci se mohou přihlásit pro-
střednictvím online formuláře na adrese  
www.olympijskeparky.cz/dobrovolnici.

Raškovka nesmí chybět
České olympioniky bude na hrách v jihokorejském Pchjongč-
changu inspirovat odkaz Jiřího Rašky. Každý z reprezentantů do-
stane „Raškovku“, repliku legendárního kulichu, ve kterém získal 
skokan na lyžích první českou zlatou medaili na Zimních olym-
pijských hrách v roce 1968 v Grenoblu. Čepici si mohou již nyní 
koupit i fanoušci na www.raskovka.cz.

Kateřina Neumannová  1 4 1 6
Martina Sáblíková 3 1 1 5
Ondřej Moravec 0 2 1 3
Lukáš Bauer 0 1 2 3
český hokejový tým 1 0 1 2
     celkem
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V Janáčkárně to nejde,  
tancuje se v Péčku
Tryskáči a Žraloci, dva znepřátelené gangy. Tony a Maria, milenci, jejichž lás-
ka ano onu nenávist nepřekoná. Nad tím vším nesmrtelná hudba Leonarda 
Bersteina a světoznámé texty Stephena Sondheima. Ano, West Side Story. 
A verze, která se právě chystá v Brně, bude rozhodně kulturní událostí.

West Side Story
autor: Leonard Bernstein
texty písní: Stephen Sondheim
choreografie a režie: Mário Radačovský
scéna: Marek Hollý
kostýmy: Alexandra Grusková
lightdesing: Tomáš Morávek
videoprojekce:  Martin Svobodník,  

Jan Fuksa

Temnou atmosféru nesmyslného konflik-
tu dvou světů a kultur podkreslí indust-
riální prostředí pavilonu P brněnského 
výstaviště. Právě tam svoje zpracování 
Bernsteinova moderního pojetí příběhu 
Romea a Julie umístí balet Národního di-
vadla v Brně. Na diváky čeká velkolepá 
taneční show. Premiéra se odehrála 25. 
listopadu a reprízy budou pokračovat až 
do konce ledna 2018.

„Celá choreografie 
a scéna je specific-
ká tím, že musela být 
přizpůsobena pro dvě 
hlediště, která budou 

mít celkovou kapacitu tisíc míst a diváci 
budou sedět naproti sobě. Součástí scé-
nografie budou také jezdící auta a velké 
videoprojekce, které budou spouštěny 
po obou stranách hlediště. Protože je 
scéna natolik velká a na míru dělaná, ne-
bude možné ji přenést do divadla,“ vy-
světlila Barbora Hniličková z Baletu NdB. 
Divadlo část svého repertoáru na výsta-
viště směřuje proto, že domovské Janáč-
kovo divadlo právě prochází obrovskou 
rekonstrukcí. 

http://www.westsidestory.cz/
www.facebook.com/baletndb
www.instagram.com/baletndb

Přijměte pozvání na závěrečný koncert v rámci RecyKlus Tour do BRNA!

Vstupenky jsou pro vás připraveny zde: http://bit.ly/TomasKlusBrnoJinyKoncert 
Dovezeme vám speciální edici koncertu -> #jinykoncert

Těšte se na speciální hosty, parádní program, speciální vizuální show a mnoho dalšího!

Více informací: http://www.tomasklus.cz/koncerty/

https://www.youtube.com/watch?v=j5jaSBzrEOo

8.12. - Tomáš Klus / Recyklus Tour 
Brno - BVV pavilon B #jinykoncert

Přijměte pozvání na závěrečný koncert v rámci RecyKlus Tour do BRNA!

Vstupenky jsou pro vás připraveny zde

Dovezeme vám speciální edici koncertu -> #jinykoncert

Těšte se na speciální hosty, parádní program,  
speciální vizuální show a mnoho dalšího!

Více informací: www.tomasklus.cz/koncerty/
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Více informací o službě najdete zde >>

MSV Brno MSV Brno

WOOD-TEC Brno

EMO Hannover GAUDEAMUS Brno

EIG Berlín
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Změna termínů vyhrazena

13.–14. 1. Národní výstava psů 

17. 1. Zelená burza

18.–21. 1. GO

18.–21. 1. REGIONTOUR

3.–4. 2. DUO CACIB

17.–19. 2. STYL

17.–19. 2. KABO

27. 2.–2. 3. SALIMA

27. 2.–2. 3. SALIMA TECHNOLOGY

27. 2.–2. 3. VINEX

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 SMART CITY FAIR

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

18.–20. 8. STYL

18.–20. 8. KABO

6.–7. 9. Zelený svět 2018 

15.–16. 9.
Moravskoslezská národní 
výstava psů

1.–5. 10. MSV

1.–5. 10. IMT 

1.–5. 10. Automatizace

1.–5. 10. FOND-EX 

1.–5. 10. WELDING 

1.–5. 10. PROFINTECH

1.–5. 10. PLASTEX 

20. 10. MotorTechna Brno 

30. 10.–2. 11. GAUDEAMUS 

8.–11. 11. Caravaning Brno 

9.–11. 11. Life! 

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO 

23.–24. 11.
Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání 

7.–16.12. VÁNOČNÍ VELETRHY

2018

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.kardio-cz.cz/
http://amper.cz
http://www.motortechna.tode.cz
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.grand-prix-vinex.cz
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/indent/
http://veletrhvedavyzkuminovace.cz
https://www.animefest.cz
http://www.bvv.cz/urbis
http://www.bvv.cz/mobitex
http://www.bvv.cz/dsb
http://www.bvv.cz/svb
http://www.bvv.cz/biomasa
http://www.bvv.cz/salima-technology/
http://www.bvv.cz/silva-regina/
http://www.bvv.cz/techagro/
http://www.bvv.cz/rybareni/
http://www.bvv.cz/prodite/
http://www.bvv.cz/opta/
http://www.bvv.cz/motosalon/
http://www.bvv.cz/embaxprint/
http://www.bvv.cz/inteco/
http://www.bvv.cz/mbk/
http://www.bvv.cz/salima/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/duo-cacib/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.zelena-burza.cz
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.green-world.info
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.bvv.cz/imt/
http://www.bvv.cz/automatizace/
http://www.bvv.cz/fond-ex/
http://www.bvv.cz/welding/
http://www.bvv.cz/profintech/
http://www.bvv.cz/plastex/
http://www.motortechna.tode.cz
https://gaudeamus.cz
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
http://www.bvv.cz/life/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
http://www.bvv.cz/vanocni-veletrhy/
http://www.bvv.cz/vinex/
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