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Základní statistiky: 
Termín konání: 17.–18. 11. 2018 
Místo konání: Výstaviště Brno, pavilon B 
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.  
Celkový počet vystavovatelů: 240 ze 16 zemí 
Počet zahraničních vystavovatelů: 74 
Celkový počet návštěvníků: 8 279 
Celková výstavní plocha: 782,28 m2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Česká republika – 166
69,17 %

ze zahraničí - 74
30,84 %

Podíl vystavovatelů z ČR a ze zahraničí
MINERÁLY BRNO LISTOPAD 2018

 

Vystavovatelé dle zemí Počet % 

 Česká republika 166 69,17 

 Slovensko 18 7,5 

 Polsko 17 7,1 

 Maďarsko 12 5 

 Německo 6 2,5 

 Indie 5 2,1 

 Čína 3 1,25 

 Rumunsko 3 1,25 

 Itálie 2 0,83 

 Rusko 2 0,83 

 Bulharsko 1 0,42 

 Nizozemsko 1 0,42 

 Rakousko 1 0,42 

 Slovinsko 1 0,42 

 Ukrajina 1 0,42 

 Velká Británie 1 0,42 

Celkem  240  
 



Návštěvnost 
39. výstavu MINERÁLY BRNO navštívilo za oba dny 8 279 lidí, což je oproti loňskému podzimu mírný nárůst. 
Souběžně se v pavilonu C konala výstava TITANIC, na kterou za tento víkend přišlo 4 356 osob. Návštěvníci 
této světové výstavy mohli shlédnout i Minerály Brno, což mnozí z nich také udělali. To se příznivě 
projevilo v zaplněnosti pavilonu B. Lidé, kteří měli zakoupenou vstupenku na Minerály Brno, mohli naopak 
využít slevu na výstavě Alfons Mucha: Dva světy, která se koná v pavilonu H. Tuto nabídku nepromarnilo 
61 zájemců.  
 
Největší ročník v historii 
Listopadové Minerály Brno se těšily vysokému zájmu nejen návštěvníků, ale také vystavovatelů. 39. ročník 
byl tak bezesporu rekordní. Na výstavní ploše, která se zvětšila o více než 176 metrů čtverečních, se 

představilo 240 obchodníků ze šestnácti zemí.   
Sortiment vystavovatelů  
Prodejci přivezli šperky, drahé kameny, minerály a sběratelské kameny, přírodniny, fosilie, dekorační 
předměty, bytové doplňky z minerálů a drahých kamenů i odbornou literaturu. Svou premiéru na výstavě 
měla kniha DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ - TRUTNOVSKO - Lokalita Rovně od Josefa Markse. 

 



 
Doprovodná výstava 
Stovky unikátních pegmatitů představila doprovodná výstava s názvem Významné mineralogické lokality 
jižní Moravy, která se odehrála na galerii pavilonu B. Hned vedle ní se prezentoval Ústav geologických věd 
z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který připravil zábavně vzdělávací program nejen pro děti.  

  

Reklama, medializace, komunikace 
Internet: reklamní kampaň proběhla v obsahové i vyhledávací síti Google, byla spuštěna placená 
propagace na sociálních sítích. Informace o výstavě byly zveřejněny také v regionálních zpravodajských 
webech, mineralogických webech, stránkách věnovaných veletrhům a výstavám a webech vystavovatelů. 
Pro medializaci a komunikaci využíváme web www.mineralybrno.cz, Facebook Minerály Brno, Facebook 
BVV – Brněnské výstaviště a další korporátní sociální sítě (Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn). 
 
Venkovní reklama: o konání výstavy informovaly 
billboardy v areálu brněnského výstaviště  
a v jeho okolí. Také byla tradičně zrealizována 
plakátovací kampaň v městě Brně. 

 
Inzeráty: byly publikovány v odborném i 
regionálním tisku a v brněnských městských 
zpravodajích. Tištěná média o výstavě informovala 
také pomocí redakčních článků, krátkou pozvánku 
natočil i Český rozhlas.  
 



  



Distribuce letáků: se uskutečnila na výstavě minerálů v Tišnově, regionálních mineralogických výstavách, 
v Turistickém informačním centru Brna, ve VIDA! science centru, v prostorách brněnského výstaviště při 
vybraných mezinárodních veletrzích pořádaných Veletrhy Brno, a. s.  V rámci spolupráce s Expo Kraków 
se plakáty a letáky distribuovaly na polské výstavě Jubinale. 
 
Facebook Minerály Brno: překonal hranici 3 000 fanoušků! 
 
Návštěvnost webu www.mineralybrno.cz v období 1. 10. – 20. 11. 2018 

 
Počet unikátních návštěvníků: 13 422  

Návštěvnost webu dle zemí v období 1. 
10. – 20. 11. 2018 

Návštěvy 

 Česká republika 12 033 (89,46 %) 

 Slovensko 558 (4,15 %) 

 USA 130 (0,97 %) 

 Polsko 112 (0,83 %) 

 Německo  94 (0,70 %) 

 Indie   87 (0,65 %) 

 Rakousko  46 (0,34 %) 

 Austrálie 46 (0,34 %) 

 Velká Británie 27 (0,20 %) 

 Francie 26 (0,19 %) 

 
Odborná profilace výstavy – oborové členění 
Od listopadu 2013 je zavedeno oborové členění a spolu s ním jsou určeny nepovolené a zakázané exponáty. 
Při konání výstavy Minerály Brno kontrolujeme exponáty a zboží. Minerály Brno si tak udržují status 
odborné výstavy.  
 
  

http://www.facebook.com/mineralybrno/
http://www.mineralybrno.cz/


Program nejen pro děti 
Minerály Brno opět doplnil program od Ústavu 
geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Geologové tentokrát přivezli 
interaktivní model sopky a představili horniny, na 
kterých stojí město Brno. Zájemci mohli pod 
mikroskopem prozkoumat zkameněliny vyhynulých 
zvířat. Nejen malé návštěvníky pak čekala soutěž, ve 
které měli za úkol přiřadit k běžně využívaným 
surovinám zdroj, ze kterého vznikly.  
 
Významné mineralogické lokality jižní Moravy – 
pegmatity 
To nejlepší z moravských nalezišť nabídla výstava pegmatitů, která se uskutečnila na galerii pavilonu. 
Kurátor RNDr. Luděk Kráčmar zajistil stovky často unikátních minerálů. Vzorky se svých sbírek zapůjčili 
Moravské zemské muzeum, RNDr. L. Kráčmar, I. Halíček, M. Souček, J. Hovorka, Mgr. J. Čermák, 
Mgr. P Gadas Ph.D., RNDr. L. Křesina, J. Heřmánek a R. Votava.  
Díky spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově viděli návštěvníci také expozici velkých fazetově 
vybroušených kamenů ze západomoravských pegmatitových lokalit, a to často v mimořádných velikostech 
a různých typech výbrusů. 
Zájemci si mohli na informačních panelech přečíst také množství zajímavých informací nejen  
o pegmatitech, ale také o prezentovaných lokalitách. 
 

 
 
MINERÁLY BRNO – další ročníky 
Výstava MINERÁLY BRNO bude v periodicitě konání dvakrát ročně pokračovat i v příštích letech. 
 
Květen 2019 
Jubilejní 40. MINERÁLY BRNO se konají v termínu 25.–26. 5. 2019. Opět se uskuteční spolu s veřejnou 
ochutnávkou vín již 26. ročníku mezinárodní soutěže GRAND PRIX VINEX.  
 
Listopad 2019 
41. ročník výstavy MINERÁLY BRNO se bude konat v termínu 16.–17. 11. 2019 Tradičně je doplní 
doprovodná výstava, která se bude věnovat významným lokalitám jižní Moravy. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Těšíme se na vás v květnu 2019 při jubilejním 40. ročníku výstavy MINERÁLY BRNO  

25.–26. 5. 2019 

v pavilonu B na brněnském výstavišti 


