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Před námi je 60. ročník Mezinárod-

ního strojírenského veletrhu. Abych 

pravdu řekl, neznám moc tuzem-

ských akcí, které by se ve špičkové 

kondici konaly již tak dlouho. Na-

padá mne snad jen Mezinárodní 

filmový festival Karlovy Vary, který 

je o nějaký ten rok mladší, navíc je 

štědře dotován ze státní pokladny. 

To MSV ne – ten za svůj úspěch 

vděčí především vystavovatelům, 

kterých letos bude 1650 ze tří desí-

tek zemí. Polovina z nich je ze zahraničí a brněnské výstaviště bude opět zaplněné. 

Je vidět, že české ekonomice se daří, průmysl roste, investuje a firmy z oborů prů-

myslových technologií mají co nabízet.

MSV představuje unikátní spojení několika úzce profilovaných průmyslových oborů 

a veletržních projektů. Kromě těch, které mají svou značku, jako je například veletrh 

obráběcích a tvářecích strojů IMT či AUTOMATIZACE – veletrh průmyslové automa-

tizace, jde i o projekty, které svou veletržní značku zatím nemají, ať už je to veletrh 

subdodávek, veletrh pohonných technologií, veletrh digitalizace i veletrh výzkumu 

a vývoje. 

Současně konané veletrhy PLASTEX, PROFINTECH, WELDING a FOND-EX navíc 

poskytují přehled v nabídce technologií povrchových úprav, oboru plastů, svařování 

a slévárenství. Výsledkem je jedinečná a jinde v ČR neopakovatelná platforma pro 

prezentaci novinek a přenos výsledků pokroku ve vědě i technice do výrobní pra-

xe. I  letošní MSV se zaměřuje na nastupující čtvrtou etapou průmyslové revoluce 

 Průmysl 4.0 – digitalizaci, robotizaci, automatizaci a inteligentní komunikaci průmys-

lových zařízení napříč dodavatelskými a výrobními řetězci. MSV je proto považován 

za nejvýznamnější průmyslový veletrh nejen České republiky a Slovenské republiky, 

ale i celé střední Evropy.

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

Je logické, že se v roce stého výročí založení samostatného Československa stala 

partnerskou zemí Slovenská republika. Její expozice bude umístěna v pavilonu A1 

a hned na ni naváže projekt 100RIES, který odvypráví sto příběhů českosloven-

ských průmyslových legend minulého století. 

MSV nejsou jen nové technologie a  kontrakty, ale má také společenský rozměr 

a bohatý doprovodný program. Vedle tradičního sněmu Svazu průmyslu a dopravy 

ČR, který bude letos česko-slovenský, se uskuteční dalších více než pět desítek 

odborných konferencí, workshopů a seminářů. 

Děkuji všem, kteří se na přípravě veletrhu i jeho doprovodného programu podílejí. 

Přeji všem vystavovatelům a návštěvníkům mnoho zajímavých poznatků i úspěš-

ných setkání.
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Srpen patřil novým módním 
trendům
V pořadí již 52. ročník veletrhů STYL a KABO nabídl pestrý mix tradičních zna
ček, nových vystavovatelů, autorské tvorby i  atraktivních přehlídek kolekcí 
oděvů, spodního prádla a plavek. 

„Těší nás, že veletrhy STYL a KABO jsou 
jedinou kontraktační akcí svého druhu ve 
střední Evropě,“ uvedl na adresu veletr-
hů Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti 
Veletrhy Brno. Prezentaci 209 vystavují-
cích firem a více než 500 módních zna-
ček si prohlédlo pět tisíc odborných ná-
vštěvníků, pro které byl poprvé otevřen 
Klub STYL a KABO s řadou výhod. Po-
lovinu vystavovatelů tvořili přímí výrobci 
a téměř třetina firem na veletrh přijela ze 
zahraničí.

Oděvům a  módním doplňkům patřil 
pavilon P, kde poutala pozornost nová 
koncepce Programového centra s  pře-
hlídkovým molem. Přehlídky probíha-
ly čtyřikrát denně a  střídala se dámská 
a  pánská konfekce s  kolekcemi prád-
la i  plavek. Rozšířila se sekce autorské 
módy se stánky návrhářů, kteří kromě 
zakázkového šití vyrábějí také malé série 
oděvů a dodávají je do butiků. Tentokrát 
nechyběla ani rozšířená nabídka metrá-
že a textilní galanterie s účastí dodavate-
lů z České republiky, Maďarska i Polska. 
Část prostoru opět obsadila sekce bižu-
terie a módních doplňků.

Zatímco pavilon P byl zasvěcen textilu, 
sousední pavilon obsadili vystavovatelé 
obuvi a kožené galanterie. Díky inovativní-
mu uspořádání se podařilo plnohodnotně 
využít vzdálenější část pavilonu, kde vznikl 
nový centrální prostor olemovaný expozi-
cemi prémiových značek obuvi – KABO 
LOUNGE s přednáškovým, poradenským 
a relaxačním centrem. Bezplatná poraden-
ská centra byla poprvé k dispozici na obou 
veletrzích, kde vystavovatelé a  návštěvníci 
konzultovali své problémy se soudními znal-
ci i odborníky ze zkušebních ústavů a pro-
fesních sdružení. 

Odvážnější střihy
Zvláštní pozornost byla letos věnována plav-
kám – malému, ale na výrobu velmi složi-
tému kousku oděvu. Názorně to ukázala 
unikátní expozice La Manufacture – plavky 
krok za krokem aneb od nápadu k recyk-
laci. V pavilonu P návštěvníci mohli sledo-
vat desítky nezbytných výrobních operací 
a prohlédnout si potřebné strojní vybavení. 
Seznámili se v něm také s pravidly užívání 
i údržby plavek a s trendy pro sezony 2019 
a 2020. Velmi ocenili doprovodnou výsta-
vu historických fotografií, mapujících stole-

tý vývoj plavek a plážové 
módy. Nechyběla ani tra-
diční přednáška o koupa-
cí módě, které se zhostil 
Martin Kárych z  firmy Al-
tra, a.s. 

„Zdá se, že snaha nepro-
vokovat byla pohřbena,“ 
vyjádřil se k  bikinám – ty 
i  nadále zůstanou nejpro-
dávanějším sortimentem, 
přestože zaznamenávají 
mírný ústup ze slávy. Sil-
ným konkurentem bikin 
jsou totiž jednodílné plavky, 
které jsou sice veřejnos-
tí obvykle považovány za 
usedlejší než plavky dvo-
jdílné, ale díky hlubokému 
výstřihu, úvazku za krkem 
a  obnaženými zády mají 
stále co nabídnout. 

Zřejmě nejvýraznější ak-
tuální změna se však týká 
spodního dílu dámských 
plavek, kdy se výrazně 
zvedá výška pasu, mnoh-
dy až do pasu, a naopak 
se extrémněji vykrajují nohavičky, což přispí-
vá k optickému prodloužení nohou, a tedy 
i celé postavy. Varianty horního dílu plavek 
jsou různorodé a často zabíhají až do řešení 
v konfekčním stylu, kdy jsou plavky napří-
klad zdobeny volány nebo jsou jinak zakry-
ta ramena či paže.

Na popularitě získávají i  řešení, které že-
nám s pár kily navíc pomáhají skrýt jejich 
méně lichotivé partie. Plnoštíhlé model-

ky se letos objevily i na pařížském molu 
a  potvrdily tím, že životní styl současné 
populace ovlivňuje i  módní trendy pro 
nadcházející roky. 

Sociální sítě a noví zákazníci
Další zajímavou přednášku na veletrhu STYL 
a KABO vedla stylistika a marketingová po-
radkyně Jarmila Krahulcová. Její téma soci-
ální sítě a prezentace prodejny či značky se 
setkala s velkým zájmem návštěvníků. 
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Jarmila Krahulcová ve své přednášce shr-
nula jednoduchá doporučení, jak násle-
dovat velké módní řetězce, zviditelnit se 
s pomocí internetu a získat nové zákazníky. 
Podnikatelé by se měli zaměřit na nejroz-
šířenější společenské aplikace Facebook 
a  Instagram, jejichž prostřednictvím lze 
s minimálními náklady oslovit nejvíce poten-
ciálních klientů. Na Facebooku stačí vytvořit 
profil, nezapomenout na stručné a srozumi-

telné základní informace o činnosti, otevírací 
době a kontaktech, ale především nevyne-
chat kvalitní fotografie. 

„Základem práce se sociálními sítěmi je 
pravidelnost, která ukazuje neustálou an-
gažovanost pro vaši firmu a vytváří pozitivní 
pohled návštěvníka stránky,“ vysvětluje po-
radkyně. Každý den by na facebookovém 
profilu měla přibýt nějaká informace a nejlé-

pe i fotka, tématem může být nové zboží, prodejní akce, trendy, materiály. Na Instagramu 
pak jde hlavně o fotky, případně videa, a dobře vybrané hashtagy, například #fashion 
nebo #style. 

„Výhodou je propojení Instagramu s Facebookem, takže se příspěvek využije na obou 
sítích. Na obou je prezentace velmi jednoduchá, rychlá a zdarma,“ zdůraznila Krahulcová. 
U funkčních facebookových profilů je možné zadat i placenou propagaci zaměřenou na 
konkrétně definovanou skupinu, třeba dané město i okolí a ženy středního věku se zá-
jmem o módu. Osvědčené je propojení prezentace na sociálních sítích s nákupními akce-
mi, ať už jde o vystavení nové kolekce, zahájení výprodeje nebo nákupní den s bonusem.

Využívání moderních komunikačních kanálů přináší ještě jedno velké plus: 
ukazuje firmu či značku jako mladou a otevřenou technologickým tren-

dům. Je proto s podivem, jak málo firem v módním businessu se 
mu věnuje. 

„Malé firmy si většinou myslí, že je to pro ně příliš náročné, 
nebo že bude nutné najmout někoho, kdo stojí velké peníze. 
Nevědí, že propagace na internetu se dá dělat i základní for-
mou,“ říká Jarmila Krahulcová. Starší obchodníci podle jejích 
zkušeností mají ze sociálních sítí strach a brzdí je pocit, že 
je Facebook a Instagram jenom pro mladé, a nedokáží je 
využít. U mladých zase bývá problém, že se na začátku 
nadchnou, velmi aktivně se věnují tvorbě profilu, ale pak už 
se nestarají o reakce klientů. 

„Se zákazníky je potřeba pracovat dlouhodobě a poctivě 
reagovat na všechny zprávy, aby měli pocit, že o ně firma 
opravdu stojí,“ tvrdí specialistka na marketingovou komu-
nikaci. „Znám lidi, kteří se na propagaci vykašlali, proto-
že nestíhali. Přitom jde napsat i sdělení typu omlouvám 
se, že nestíhám odpovídat na otázky, věnujeme se 
naplno nové kolekci. Cokoliv je lepší než nic,“ dodává. 
Nereagovat na dotazy zákazníků je podle Krahulcové 
stejné jako neodpovědět na e-mail, celá dosavadní 
práce se tak zničí a může začít úplně od začátku. 
„Klíčová je pravidelnost. Webové stránky ji nepo-
třebují, ale na Facebook a Instagram by se mělo 
nahlížet minimálně dvakrát denně a  reagovat,“ 
uzavřela přednášku Jarmila Krahulcová. 
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Pohled do historie 
strojírenského veletrhu
Předchůdcem současných strojírenský veletrhů se staly výstavy českoslo
venského strojírenství pořádané v Brně už od roku 1955. Počet nahlášených 
účastníků výstavy daleko předčil brněnské ubytovací kapacity a v jediných 
funkčních hotelech Slávia a Slovan přespávaly výhradně zahraniční delega
ce, zatímco jako ubytovna dalších cizinců posloužil školní internát Bauerův 
zámeček nebo hrad Veveří. Výjimkou nebyly ani provizorní noclehárny v tě
locvičnách brněnských škol většinou pro účastníky z Československa.

Výstava československého strojí-
renství se v Brně uskutečnila ještě 
dvakrát, poté bylo rozhodnuto, že 
se v Brně v září 1959 uskuteční 
první Mezinárodní strojírenský 
veletrh. Od té doby se meziná-
rodní strojírenské veletrhy ko-
nají každoročně na podzim.
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Šedesátý MSV bude největší  
za poslední dekádu
Jubilejní 60. ročník MSV ukáže špičkové technologie a to nejlepší z histo
rie i současnosti českého a slovenského průmyslu. Od 1. do 5. října se na 

brněnském výstavišti koná celkem šest průmyslových veletrhů.

MSV je vlajkovou lodí celého kom-
plexu veletrhů, letos se společ-

ně s ním uskuteční IMT, jenž 
bude přehlídkou kovoobrá-
běcích a  tvářecích strojů, 
dále FOND-EX, který se 
zaměří na slévárenství, 
WELDING na svařovací 
techniku,  PROFINTECH 
představí technologie 
pro povrchové úpra-
vy a   PLASTEX je ve-
letrhem plastů, pryže 
a kompozitů.

Zájem o  účast na 60. 
mezinárodním strojíren-

ském veletrhu je nejvyšší za 
poslední desetiletí. Všechny 

pavilony jsou vyprodány a cel-
kem se zúčastní přibližně 1650 

firem z  32 zemí. Vystavovatelé 
chtějí zaujmout kvalitou a nápaditostí 

svých expozic, takže návštěvníky čeká 
v  každém pavilonu atraktivní podívaná. 
Špičkové stroje budou vyrábět v přímém 
přenosu, roboti předvedou spoluprá-

ci s  lidskými kolegy a  jinde se pomocí 
virtuální reality přeneseme do továren 
fungujících na principech Průmyslu 4.0. 
Zároveň se ohlédneme do historie, při-
pomeneme legendy českého a  sloven-
ského průmyslu a oslavíme stoleté výročí 
vzniku společného státu. 

Po boku českých firem, ať už domácích 
výrobců nebo poboček zahraničních 
dodavatelů, uvidíme stánky vystavovate-
lů z celé Evropy i dalších světadílů. Podíl 
zahraničních účastníků dosáhne stejně 
jako v posledních letech úctyhodných 50 
procent. Nejvíce jich přijede z Německa 
a  početné zastoupení budou mít také 
Slovensko, Itálie a Rakousko.

Špičkové obráběcí stroje i nová éra 
robotiky
Brněnský veletrh si samozřejmě nene-
chají ujít přední čeští výrobci obráběcích 
a  tvářecích strojů, kteří avizují několik 
zajímavých novinek. Zlínský producent 
 TAJMAC-ZPS obsadí v pavilonu P téměř 
400 m2, na kterých vystaví čtyři stroje včet-
ně významně inovovaného  vertikálního 
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Pavilon A1

VÝSTAVA 100RIES – PRŮMYSLOVÉ 
LEGENDY
Retrospektivní výstava 100RIES – 
Československé průmyslové legendy, 
která ukáže stovku příběhů ikonických 
výrobků, slavných značek a  význam-
ných osobností spojených s historií vele-
trhu i současností. Více informací >>

VÝSTAVA 3D TECHNOLOGIÍ
Výstava využití technologií 3D v průmy-
slové praxi.

Pavilon A2

, 1.–2. října
Kontakt-Kontrakt se koná v  rámci pro-
jektu Enterprise Europe Network, 
který je podporován Evropskou komisí 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
Více informací >>

GABEN PACKAGING LIVE
Prezentace technologií v  praxi – robo-
ticky řízená balicí linka doplněná odbor-
ným komentářem. Robotizace, značení, 
balení, manipulace, identifikace, paleti-
zace, distribuce.

JOB FAIR, 4. října
Příležitost pro studenty a  absolventy 
technických škol informovat se o  pra-
covních příležitostech, které nabízejí 
významné firmy ve strojírenství, elekt-

rotechnice, energetice, automobilovém 
průmyslu a dalších příbuzných oborech. 
Více informací naleznete na stránkách 
www.jobfairmsv.cz

Pavilon Z

TRANSFER TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ
Prezentace vědecko-vý-
zkumných aktivit vyso-
kých škol a technologic-
kých agentur výrobním 
podnikům s mezinárod-
ní účastí • Kontaktní místo pro spoluprá-
ci s  průmyslem • Předvedení výzkum-
ných projektů v praxi • Nabídka kapacit 
vědecko-výzkumné činnosti průmyslo-
vým podnikům.

SOUTĚŽ MLADÝCH STROJAŘŮ 
V PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚ
CÍCH STROJŮ
Organizátor: SST – Svaz strojírenské 
technologie 
Soutěž je určena žákům středních tech-
nických škol a učilišť.

ELECTROPARK
Prezentace novinek v elektrotechnice.

Výběr z odborného doprovodného 
programu

Elektrická Formule za miliardy korun poprvé na MSV
Společnost ABB představí v pavilonu P novou generaci elektrického monopostu 
formule E. Šampionát se koná na městských okruzích uprostřed velkoměst po ce-
lém světě a  pro automobilový průmysl je ideálním prostředím, jak testovat nové 
technologie pohonu na elektřinu. O prestižní šampionát ABB FIA Formula E je ze 
strany automobilek obrovský zájem a již nyní v něm figuruje víc výrobců než ve for-
muli 1. Náklady na sezonu se pohybují v řádu více než 10 milionů eur a startovní pole 
je plné jezdeckých hvězd z F1 a dalších světových sérií.

obráběcího centra MCFV 1260iP. Další 
nepřehlédnutelnou expozici zde bude mít 
společnost KOVOSVIT MAS, která vedle 
jiných strojů přiveze i zcela nový kompakt-
ní soustruh KL 285 MC. Nový stroj v sou-
ladu s pravidly Průmyslu 4.0 sám hlásí, jak 
je kapacitně vytížen, a je připraven na ro-
botizaci, automatizaci a začlenění do vý-
robních linek. Z výrobců tvářecích strojů 
si určitě zaslouží pozornost firma Šmeral 
Brno, která v pavilonu B vystaví průlomo-
vou novinku ve svém výrobním programu 

– hydraulický stroj pro přesné stříhání se 
spodním pohonem s typovým označením 
FBM Šmeral 440.

V pavilonu P se tentokrát představí také 
společnost ABB, jejíž expozice nazva-
ná “nová éra robotiky” aspiruje na jednu 
z  nejatraktivnějších na celém veletrhu. 
Návštěvníci se mohou těšit na praktické 
ukázky robotických řešení a  mimo jiné 
třeba část linky pro automobilový průmy-
sl, ohýbání potrubí, ukázku  technologie 
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MSV provází slevy a akce  
BRNO FAIR CITY!
Společnost Veletrhy Brno ve spolupráci s městem Brnem připravila i pro 
letošní ročník systém benefitů BRNO FAIR CITY, které vám mají zpříjemnit 
pobyt nejen na 60. mezinárodním strojírenském veletrhu, ale i  v samot
ném městě Brně. 

Díky projektu BRNO FAIR CITY může-
te v  době konání veletrhu čerpat výhody 
v desítkách partnerských podniků a institu-
cí z oblasti gastronomie, relaxace, zábavy 
a  dopravy. V  restauracích, pivnicích, ba-
rech či klubech pro vás budou přichystány 
welcome drinky zdarma, výhodná menu 
či různé slevové akce. Ve dnech 2.–4. října 
2018 se můžete zúčastnit pivních degustací 
v Krytu 10-Z nebo ve středu 3. října 2018 
speciální MSV párty, která proběhne v baru 
HighFive. Využít můžete i zvýhodněnou ve-
letržní jízdenku od brněnského dopravního 
podniku nebo třeba slevy na taxi.

Využít benefity mohou jak vystavovatelé, 
tak návštěvníci a pro jejich kompletní uplat-
nění je potřeba mít speciální silikonový ná-
ramek, který slouží k identifikaci účastníků 
veletrhu. Náramek lze jednoduše získat 
během konání veletrhu v Info Pointu BRNO 
FAIR CITY u hlavního vstupu na základě 
předložení platného vystavovatelského 
průkazu nebo platné vstupenky na Mezi-
národní strojírenský veletrh 2018. 
Aktuální nabídku najdete na stránkách 
www.brnofaircity.cz nebo si ji můžete 
stáhnout díky aplikaci BVV TRADE FAIRS 
do mobilního telefonu.

www.brnofaircity.cz

Gastronomie / Relaxace
Zábava / Doprava

OBJEVTE VÝHODY 
PRO VYSTAVOVATELE 
A NÁVŠTĚVNÍKY

Bin-picking nebo montáž drobných 
součástek. K vidění zde budou novinky 
a zajímavé aplikace z oblasti digitalizace, 
simplifikace a  kolaborace s  využíváním 
nových technologií a  intuitivnějšího pro-
gramování robotů. Hlavní atrakcí má být 
jednoruká verze kolaborativního robota 
YuMi, který představuje zatím nejhbitější 
a nejkompaktnější robotické řešení ABB. 
Pouhých 9,5 kg vážící robot může být 
namontován třeba na stěnu či na strop 
a  začlení se do jakéhokoliv výrobního 
prostředí.

V pavilonu P nechybí ani společnost Si-
emens. Tato firma zatím nevynechala ani 
jeden ročník veletrhu a i tentokrát se po-

chlubí zajímavými exponáty. Představí na-
příklad digitální řešení pro celý životní cy-
klus stroje či přítlačné křídlo auta Bugatti 
Chiron vyrobené aditivní technologií.  

Velmi zajímavou expozici letos chystá 
Vysoké učení technické v Brně. V pavi-
lonu Z představí projekt jednoduše pro-
gramovatelného robota ARCOR a model 
továrny na přípravu míchaných nápojů, 
pochlubí se dvěma závodními monopo-
sty ze soutěže Formula Student a  ná-
vštěvníkům ukáže mj. lithium-iontový 
akumulátor určený pro uchovávání elek-
trické energie z obnovitelných zdrojů.

Vystavovatelé se představují >>

Ceny vstupného:
On-line vstupenka zakoupená na etickets.bvv.cz 220,- Kč 
Základní vstupné na místě  270,- Kč
Zlevněné vstupné 220,- Kč
Organizované školní skupiny 100,- Kč
Děti do 6 let a doprovod držitelů průkazu ZTP/P zdarma

Otevírací doba:
1.–4. října 
9.00–18.00   
 
5. října 
9.00–16.00
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STO PŘÍBĚHŮ  
PRŮMYSLOVÝCH LEGEND
Znovuzrození Masaryka, první Škoda Garde nebo Stříbrný šíp
Mezinárodní strojírenský veletrh letos doplní unikátní výstava 100RIES, 
která návštěvníkům nabídne 100 příběhů československých průmyslových 
legend uplynulého století. Tím největším bude příběh sochy TGM, která 
zdobila dnešní rotundu pavilonu A v roce 1928. Její repliku vytvoří přímo 
před zraky diváků naprogramovaný robot. 

Výstava 100RIES mapuje slavné české 
a slovenské průmyslové výrobky od roku 
1918 až do současnosti. Partnerskou 

zemí veletrhu je symbolicky Slovensko, 
což otevřelo příležitost připomenout si 
společnou průmyslovou historii. 

„Návštěvníci uvidí například vůz Škoda 
743 Garde kupé z  roku 1982 s  výrob-
ním číslem 00001. Jedná se o historicky 
první sériově vyráběný osobní automobil 
na Slovensku,“ přibližuje Dominika Zalu-
belová ze Slovenské agentury pro rozvoj 
investicí a obchodu (SARIO). Další slavné 
slovenské výrobky bude reprezentovat 
původní bicykl Favorit z roku 1955 nebo 
legendární moped Babetta. 

Cílem výstavy je vytvořit pomyslný oblouk 
nad celým stoletím českého a slovenské-
ho průmyslu. Dokonale tuto symboliku 
naplní projekt TGM90, který bude hlavním 
lákadlem výstavy. Od pondělního dopole-
dne až do pátku bude víc jak třímetrový 
robot před zraky návštěvníků frézovat re-
pliku sochy Tomáše Garrigua Masaryka 
od sochaře Otakara Španiela, která byla 

v  Brně vystavena 
v roce 1928. Origi-
nál i  bronzové od-
litky jsou ztracené, 
replika ale může 
vzniknout díky 3D 
technologiím. 

Ze sta příběhů, 
které bude výstava 
100RIES vyprávět, 
bude přibližně 40 
re prezentováno fy-
zickými exponáty. 
„Vybrali jsme příběhy napříč průmyslový-
mi obory. Chybět nebudou samozřejmě 
dopravní stroje od osobních aut přes ná-
kladní vozy, autobusy, vlaky až po leta-
dla, představíme ale i  slavné českoslo-
venské obráběcí stroje, elektrotechnické 
exponáty nebo tryskový stav,“ doplňuje 
ředitel marketingu a komunikace společ-
nosti Veletrhy Brno Jiří Smetana.

Z leteckého průmyslu lidé uvidí ikonický 
větroň L-13 Blaník, který již v roce 1959 
ozdobil pavilon Z při prvním Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu. Tak jako před 
59 roky bude exponát zavěšen nad hla-
vami návštěvníků. Na výstaviště po kole-
jích přijede legendární „laminátka“, tedy 
lokomotiva, které dal podobu slavný de-
signér Otakar Diblík.

U pavilonu A na pět dní zabrzdí také uni-
kátní meziválečná motorová lokomotiva 
Stříbrný šíp či ikonické tramvaje T2, T3 
a K2. Chybět nemohou exponáty nejvý-
znamnějších českých automobilových 
značek, prezentovat se bude Škoda 
Auto i Tatra. Do expozice se podařilo zís-

kat také unikátní meziválečné vozy s ae-
rodynamickými karoseriemi – Aero 50 
Dynamik a Aero 750 Sport Coupé. Oba 
vozy existují v jediném exempláři a teprve 
před pár lety prošly kompletní renovací. 

Expozice 100RIES zavede návštěvníky 
i do světa rozšířené reality. V české pre-
miéře se na MSV v pavilonu A1 představí 
nová výstava Českých center nazvaná 
Czech Innovation Expo. 

„Projekt využívající špičkové technolo-
gie přináší ohlédnutí za stoletou historií 
naší země, a to v oblasti vědy, výzkumu 
a inovací. Na první pohled výstava nabí-
zí abstraktní hru tvarů na stěnách a dře-
věné přepravní bedny. Obsah expozice 
se ukáže až v  druhém plánu – při po-
užití tabletů a  smartphonů vybavených 
aplikací pro rozšířenou realitu. Projekt 
rovněž mapuje stávající inovační ekosys-
tém České republiky a jako bonus skýtá 
možnost virtuálního setkání s  nežijícími 
vědci, inovátory a  průmyslníky,“ uvádí 
vedoucí projektu Czech Innovation Expo 
Jan Špunda. Socha Tomáše Garrigua Masaryka

Tramvaj T2
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www.datartexpo.cz
facebook.cz/DATART.cz datartexpo

VIRTUÁLNÍ REALITA • CHYTRÁ DOMÁCNOST • GAMING •
80 SVĚTOVÝCH ZNAČEK ELEKTRONIKY NA JEDNOM MÍSTĚ

• VÝHODNÉ NÁKUPY 

20. 10. 2018
BVV BRNO

SPOUŠTÍME
BUDOUCNOST

Nejprestižnější veletrh v České republice



Výstaviště Brno, pavilon B
17. - 18. 11. 2018

www.mineralybrno.cz

Doprovodná výstava:
Významné mineralogické 
lokality jižní Moravy

39. mezinárodní prodejní výstava minerálů, 
fosilií, šperků a přírodnin

Podzimní MOTORTECHNA
Příznivci historických vozidel, motocyklů, renovátoři, sběratelé a nadšenci 
se opět mohou těšit na tradiční podzimní Mototechnu, která se uskuteční  
20. října v areálu brněnského výstaviště. 

Narůstající zájem ze strany vystavova-
telů i návštěvníků jen potvrzuje jedineč-
nost a oblíbenost této akce. V minulých 
letech se prezentovalo na 400 vystavo-
vatelů a více než 4000 zájemců o koupi. 
S  narůstajícím počtem účastníků roste 
i počet zahraničních návštěvníků, kteří již 
zcela pravidelně MotorTechnu navštěvují. 
(Zastoupeno je Slovensko, Polsko, Ma-

ďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko, 
Litva, Itálie, Holandsko a další).

Brány výstaviště se otevřou již v 8 hod. 
Vstupné na akci  . . . . . . . . . . . . 160 Kč
Parkovné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč

20. října, Výstaviště Brno 
www.motortechna.cz
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30. 10. 2018 – 31. 3. 2019

http://titanicvystava.cz
http://www.janacek-brno.cz


Více informací o službě najdete zde >>

Eurosatory Paříž Harley Davidson Praha

Škoda Auto Libčice nad Vltavou

Expo Lesní lom Brno Líšeň PLAST Milano

Czech Rail Days Ostrava

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě
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Změna termínů vyhrazena

2018 říjen–prosinec

1.–5. 10. MSV

1.–5. 10. IMT 

1.–5. 10. FONDEX 

1.–5. 10. WELDING 

1.–5. 10. PROFINTECH

1.–5. 10. PLASTEX 

20. 10. MotorTechna Brno 

20. 10. TATTOO

20. 10. Datart EXPO

30. 10.–2. 11. GAUDEAMUS 

30. 10.–31. 12. TITANIC výstava

8.–11. 11. Caravaning Brno 

9.–11. 11. Life! 

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO 

21. 11. Job Challenge

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

7.–16.12. VÁNOČNÍ VELETRHY

2019 leden–červen

30. 10.–31. 12. TITANIC výstava

12.–13. 1. Národní výstava psů

16. 1. Zelená burza

17.–20. 1. GO

17.–20. 1. REGIONTOUR

2.–3. 2. DUO CACIB

16.–18. 2. STYL

16.–18. 2. KABO

27. 2.–2. 3. Stavební veletrh Brno

27. 2.–2. 3. DSB

27. 2.–2. 3. MOBITEX

7.–10. 3. MOTOSALON (Praha)

8.–10. 3. OPTA

14.–17. 3. Svět ženy

14.–17. 3. PRODÍTĚ

19.–22. 3. AMPER

13. 4. MotorTechna Brno

4. 5. Majáles/Utubering

12.–15. 5.
Národní výstava 
hospodářských zvířat

12.–15. 5. Národní výstava myslivosti

12.–15. 5. ANIMAL TECH

15.–16. 5. Stainless

24.–26. 5. Animefest

25.–26. 5. MINERÁLY BRNO

25.–26. 5. GRAND PRIX VINEX

29.–31. 5. IDET

29.–1. 6. PYROS

29.–1. 6. ISET

5.–6. 6. URBIS SMART CITY FAIR

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/
https://www.bvv.cz/cevc/
https://www.bvv.cz/animal-tech/
https://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/
http://www.motortechna.cz/
https://www.bvv.cz/mobitex/
https://www.bvv.cz/dsb/
https://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/
http://www.amper.cz/
https://www.bvv.cz/prodite/
https://www.bvv.cz/svet-zeny/
https://www.bvv.cz/opta/
https://www.bvv.cz/motosalon/
https://www.bvv.cz/styl-kabo/
https://www.bvv.cz/styl-kabo/
https://www.bvv.cz/vystavy-psu/
https://www.bvv.cz/go-regiontour/
https://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.svaz-skolkaru.cz/
https://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.bvv.cz/vanocni-veletrhy/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/life/
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
https://gaudeamus.cz
http://www.motortechna.cz/
http://www.bvv.cz/plastex/
http://www.bvv.cz/profintech/
http://www.bvv.cz/welding/
http://www.bvv.cz/fond-ex/
http://www.bvv.cz/imt/
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.bvv.cz/idet
http://www.bvv.cz/pyros
http://www.bvv.cz/iset
http://www.modellbrno.cz
http://www.grand-prix-vinex.cz/
https://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.animefest.cz/
http://www.tattoograndprix.cz/
https://www.bvv.cz/pronajmy/aktuality/datart-expo-2018/
https://www.titanicvystava.cz/
https://www.jobch.cz
https://www.titanicvystava.cz/
http://brno.majales.cz/

	fair: 
	Tlačítko 169: 
	Tlačítko 170: 
	Tlačítko 172: 
	Tlačítko 575: 
	Tlačítko 174: 
	Tlačítko 175: 
	Tlačítko 347: 
	Tlačítko 348: 
	Tlačítko 182: 
	Tlačítko 168: 
	Tlačítko 173: 
	Tlačítko 178: 
	Tlačítko 296: 
	Tlačítko 626: 
	Tlačítko 588: 
	Tlačítko 589: 
	tl_perlicky: 
	tl_video: 
	perlicky_text: 
	1989 - text: 
	1985 - text: 
	1978 - text: 
	1972 - text: 
	1967 - text: 
	1964 - text: 
	1960 - text: 
	1959 - text: 
	tl_1972: 
	tl_1960: 
	tl_1978: 
	tl_1964: 
	tl_1985: 
	tl_1967: 
	tl_1989: 
	tl_1959: 
	Tlačítko 601: 
	pavilony 15: 
	Tlačítko 617: 
	Tlačítko 622: 
	Tlačítko 623: 
	Tlačítko 624: 
	Tlačítko 594: 
	Tlačítko 616: 
	Tlačítko 592: 
	Tlačítko 593: 
	Tlačítko video: 
	play datart: 
	Tlačítko 619: 
	Tlačítko 625: 
	Tlačítko 618: 
	Tlačítko 620: 
	Tlačítko 597: 
	realizace: 
	Tlačítko 59: 
	Tlačítko 61: 
	Moravec text: 
	Tlačítko 138: 
	kabo 5: 
	kabo 6: 
	kabo 8: 
	kabo 9: 
	kabo 10: 
	kabo 11: 
	kabo 12: 
	kabo 43: 
	kabo 51: 
	kabo 13: 
	kabo 52: 
	kabo 54: 
	kabo 14: 
	kabo 15: 
	kabo 16: 
	kabo 53: 
	kabo 18: 
	kabo 19: 
	kabo 20: 
	kabo 21: 
	kabo 22: 
	kabo 23: 
	kabo 24: 
	kabo 25: 
	kabo 26: 
	kabo 28: 
	kabo 29: 
	kabo 31: 
	kabo 32: 
	kabo 33: 
	kabo 34: 
	kabo 27: 
	kabo 37: 
	kabo 55: 
	kabo 38: 
	kabo 40: 
	kabo 41: 
	kabo 44: 
	kabo 45: 
	kabo 46: 
	kabo 47: 
	kabo 48: 
	kabo 49: 
	kabo 50: 
	kabo 39: 
	kabo 17: 


