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■ Novinky, trendy i poradenství v oborech, které souvisí se stavbou  
a vybavením domu

■ Obsazeny pavilony P, F, Z

■ Na výstavní ploše 18 344 m2 se prezentovalo 314 vystavujících firem

■ Navíc se zde představily produkty dalších 201 firem

■ Veletrh navštívilo celkem 26 547 návštěvníků z 12 zemí

■ V tiskovém středisku se akreditovalo 67 novinářů

Zastoupení návštěvníků dle krajů ČR (%) 

Jihomoravský
Vysočina
Zlínský
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Praha
Ostatní kraje ČR

54,6 %
10,7 %
8,7 %
6,7 %
6,7 %
4,0 %
2,3 %
6,3 %



■ Stavební veletrh Brno – nové technologie i praktické ukázky od realizace 
staveb, přes stavební materiály a konstrukce až po technické zařízení 
a vnitřní vybavení budov

■ Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno – prezentace oborů dřevěných 
staveb, konstrukcí a materiálů, přehlídka dodavatelů dřevěných 
montovaných staveb

■ Veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX – nábytek 
s pozitivním dopadem na zdraví, tradiční, ale i kancelářský nábytek  
nebo rostoucí nábytek pro děti

■ Rekordních 15 bezplatných poradenských center: Stavební poradenské 
centrum (ČKAIT), Asociace dodavatelů montovaných domů, Státní fond 
životního prostředí ČR, Cech topenářů a instalatérů České republiky, 
Poradenské centrum pro okna a stínicí techniku, Komínová asociace 
– APOKS, Cech kamnářů České republiky, Poradenství architektů 
z ateliéru ARCHAMI, poradenské centrum pro BIM, Česká agentura pro 
standardizaci, chytrá domácnost studia JASYKO, Klastr českých nábytkářů, 
Cech čalouníků a dekoratérů, Centrum pasivního domu, Firma na důvěru 

■ Učňovské soutěže a mistrovství ČR: Mistrovství ČR klempířů, pokrývačů, 
tesařů, kominíků a čalouníků, soutěž Učeň instalatér 2019 (pavilon Z), 
Mistrovství ČR v oboru truhlář (pavilon F) 

■ Doprovodný program každý den na jiné téma pro laiky i odborníky: 
hospodaření s vodou, požární ochrana, bezbariérové bydlení a zdravé 
bydlení 



ZLATÉ MEDAILE STAVEBNÍHO VELETRHU 2019

Pálená taška SALSA 13, 
posuvná taška
Výrobce a vystavovatel: 
Tondach Česká republika s.r.o.
 

VELUX ACTIVE Řídicí jednotka 
vnitřního prostředí
Výrobce: 
VELUX A/S
Vystavovatel: 
VELUX Česká republika, s.r.o.
 

Tepelné čerpadlo Chameleon 
Hybrid 4-13 / 2,2 kW
Výrobce a vystavovatel: 
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

VÝROČNÍ OCENĚNÍ CECHU TOPENÁŘŮ 
A INSTALATÉRŮ ZA ROK 2019
Výroční topenářská cena: Petr Kapounek, předseda společnosti TRASKO
Výroční instalatérská cena: Společnost Air Technology s.r.o.

Výroční topenářské uznání: Vlastimil Mikeš
Výroční instalatérské uznání: společnost ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

Dílo roku 2019: společnost ITES spol. s r.o.

Cena Franze Zieglera – Thermia: 
•  Marcela Počinková 
•  Josef Hodboď

Čestné vyznamenání Cechu topenářů a instalatérů ČR: 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

ČESTNÉ UZNÁNÍOCENĚNÉ EXPONÁTY
Fotovoltaická taška 
Hanergy HanTile™
Výrobce: Hanergy
Vystavovatel: 
Czech Energy Team s.r.o.



GRAND PRIX MOBITEX 2019 – SEKCE VYSTAVOVATEL

1. místo: 
Ložnice Karolína
Výrobce: Jitona a.s.
Vystavovatel: KČN, Jitona

2. místo: 
Radiátor TERMA Camber
Výrobce: TERMA SP.Z O.O.
Vystavovatel: Dobráklíma s.r.o.

3. místo: 
Ložnice Deira
Výrobce a vystavovatel: 
Postelia s.r.o.
  

KATEGORIE PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIEKATEGORIE PROGRESIVNÍ DESIGN 
1. místo: 
nebylo uděleno

2. místo: 
Kolekce Chlieb
Výrobce: 
LOCALHAND
Vystavovatel: 
Hand Made Company s.r.o.

3. místo: 
Komoda a jídelní stůl
Výrobce a vystavovatel: 
WOOD 4 EVER s.r.o.
 



GRAND PRIX MOBITEX 2019 – SEKCE STUDENT

1. místo: 
Projekt Sokui (židle, jídelní 
a konferenční stůl)
Autor: Filip Krampl
Škola: FUD UJEP, Katedra designu, 
ateliér Produktový design

2. místo: 
Křeslo VENN
Autor: František Mareš
Škola: FMK UTB ve Zlíně, ateliér 
Produktový design

3. místo: 
Čajová souprava RESET
Autor: Tomáš Vrána
Škola: FUD UJEP, Katedra designu, 
ateliér Design keramiky

HLAVNÍ CENY MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ

Exponát: projekt GEÓ
Autoři: kolektiv studentů
Škola: FMK UTB ve Zlíně, ateliér Produktový 
design

Exponát: interiérové svítidlo POLYMORF
Autorka: Aneta Vernerová
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

Exponát: kolekce interiérových textilií 
z modrotisku
Autorky: kolektiv studentek
Škola: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická 
fakulta, obor Textilní tvorba

CENA KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ

Exponát: obývací set RECTANGLE
Autorka: Kristýna Jachurová
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

Exponát: pracovní stůl do bytového interiéru
Autorka: Andrea Vojkůvková
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

CENA SPOLEČNOSTI DESIGN ATAK

Exponát: pracovní prostor Můdbox 
Autorka: Lenka Stráníková
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

CENA NÁRODNÍHO CENTRA NÁBYTKOVÉHO 
DESIGNU

Exponát: židle HAYAS
Autor: Marek Hrabec
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

Exponát: lampa LEILA
Autor: Žaneta Filová
Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší 
odborná škola Brno, Obor Design interiéru

CENA CECHU ČALOUNÍKŮ A DEKORATÉRŮ

Exponát: FilcATak
Autorky: Lucie Štěpánková a Natálie Vaňková
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

Exponát: sezení KRANDUGA
Autorka: Nikola Kočí
Škola: LDF MENDELU v Brně, Ústav nábytku, 
designu a bydlení

Exponát: křeslo MOLLIS
Autor: Michal Juráň
Škola: FMK UTB ve Zlíně, ateliér Produktový 
design



ŘEKLI O STAVEBNÍM VELETRHU BRNO 
A VELETRHU DSB – DŘEVO A STAVBY BRNO
Jiří Kuliš, 
generální ředitel společnosti Veletrhy Brno:
„Věřím, že na veletrhu MOBITEX bude v budoucnu ještě více designu, pro který je tento veletrh stvořen. 
U stavebnictví tak úplně neplatí, že je veletrh zrcadlem oboru. Když je krize a nestaví se, firmy šetří, a když  
se stavebnictví daří, firmy zase mají moc zakázek a říkají, že veletrh nepotřebují. Veletrh by měl sloužit 
především malému a střednímu podnikání a řemeslníkům, stavebníkům, topenářům a dalším příbuzným 
oborům. Je to platforma pro obor stavebnictví a chtěl bych, aby se veletrh do budoucna formoval tímto 
směrem, aby se tu firmy potkávaly se svými velkozákazníky.“ 

Jiří Koliba, 
vrchní ministerský rada sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:
„Stavařina má jednu krásnou vlastnost, zůstává po ní něco pěkného, hmatatelného, účelného a sloužícího. 
Vždycky jsem říkával, že se těším, až nastanou pro stavebnictví lepší časy, až se dostaneme z velké krize, 
během níž stavebnictví ztratilo téměř třetinu své původní kapacity a výkonnosti. Dnes v těch lepších časech 
jsme a já si přeji, aby nám tyto lepší stavařské časy vydržely hodně dlouho, abychom se tu potkávali ještě 
několik let a říkali si: ‚Je to dobré, nestíháme zakázky‘.“

Dominika Hejduková, 
vedoucí střediska vzdělávání a informací, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
„Podobně jako v minulém roce jsme tu zřídili stavební poradenské centrum, ve kterém jsme poskytovali 
odborné konzultace. Byl o ně obrovský zájem. Letošní novinkou byly přednášky pro laickou veřejnost 
na témata, jako je zdravé bydlení, požární ochrana, hospodaření vodou či bezbariérové stavby. Jsem velice 
mile překvapená návštěvností, i na přednáškách jsme měli kolem padesáti zájemců, takže jsme museli každý 
den přidávat židle.“

Hana Londinová, 
členka prezídia Cechu topenářů a instalatérů České republiky:
„Na SVB jsme každý rok a poskytujeme poradenství návštěvníkům. Letos jsme spokojeni s veletrhem,  
se stánkem, který máme vůbec největší v historii, i s programem doprovodných přednášek, ale vůbec nejvíc 
jsme nadšení z nového uspořádání soutěží v pavilonu Z. Venku byly soutěže takové roztříštěné, zatímco  
teď jsou všechna řemesla na jednom místě, což je i pro návštěvníky ohromně zajímavá podívaná. Kruhový  
pavilon Z se na soutěžení náramně hodí, byl to krok správným směrem.“

Lenka Trandová, 
ředitelka, Asociace dodavatelů montovaných domů:
„Asociace má na veletrhu stánek spojený s poradenským centrem pro zájemce o dřevostavby, který byl 
poměrně hodně navštěvovaný. Na sobotu jsme připravili celodenní doprovodný program o dřevostavbách 
a materiálech, které se v dřevostavbách používají. První přednáška byla hodně navštívená, což je dobrým 
znamením pro celý dnešní den, kdy to vypadá na dobrou návštěvnost.“

Radka Kocandová, 
Senior Marketing Specialist společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.
„Společnost VELUX  se zúčastnila Stavebního veletrhu Brno po delší pauze. Pro účast jsme se rozhodli  
díky tématu zdravého bydlení a smart living, na které se naše společnost dlouhodobě zaměřuje, a zacílení 
veletrhu především na koncové návštěvníky. Na náš stánek přicházeli lidé se zájmem o náš sortiment, 
elektrifikaci oken i o prosvětlení bungalovu, což je pro nás ta správná relevantní skupina. Těší nás také,  
že jsme získali Zlatou medaili pro naši řídicí jednotku vnitřního prostředí VELUX ACTIVE.“ 

Kateřina Kořenková, 
marketingová specialistka, XELLA CZ, s.r.o.
„Naše společnost patří k tradičním vystavovatelům, jsme na Stavebním veletrhu každý rok. Ve srovnání 
s loňským ročníkem vidíme, že se letošní úroveň veletrhu zvýšila. Nabízíme tu zákazníkům ucelené řešení  
pro stavby jejich domu, máme tu kompletní sortiment, který se navzájem doplňuje. Veletrh má pro nás 
přidanou hodnotu hlavně v přímém kontaktu se zákazníkem, který chce více poznat YTONG a další značky, 
zajímá se o materiál, chce si ho prohlédnout zblízka i osahat. Velký úspěch měly naše předváděcí akce 
a přilákaly spoustu návštěvníků, kteří si vyzkoušeli práci s materiálem. Lidé stavbu domu vždy pečlivě zvažují 
a hodně se ptají. Snažíme se jim vytvořit maximální pohodlí a prostor pro jejich rozhodování a dát jim možnost 
lépe nás poznat.“

Stanislav Mach, 
ředitel společnosti TC MACH, s. r. o.:
„Na Stavební veletrh Brno jsme se vrátili po deseti letech a mám z něho pozitivní pocit. Vnímám,  
že se úroveň veletrhu posunula výše, a líbí se mi tu. Protože chceme, aby se o nás vědělo, přihlásili jsme  
se do soutěže o Zlatou medaili SVB a opravdu ji získali. A odvezeme si spoustu kontaktů. Jenom během 
čtvrtku nás kontaktovalo 81 zájemců, které máme navštívit, a předjednali jsme tady zakázky nejméně  
za 10 milionů korun.“

Rostislav Dvořák, 
produktový manažer, LIKO-S:
„Loni jsme tady získali Zlatou medaili SVB za zelenou fasádu, chlubili jsme se s ní na všech frontách a myslím, 
že nám pomohla i obchodně. Poptávka po našich zelených řešeních každopádně stoupá a je vidět meziroční 
nárůst. Zájemci jsou hlavně majitelé rodinných domů a oslovujeme je i tady na veletrhu.“

Roman Mikeska, 
obchodní manažer, ARS System s.r.o., člen skupiny Emil Group:
„Na Stavební veletrh jsme přijeli představit novinku v oblasti venkovních dlaždicových systémů, která  
tu má v Brně českou premiéru. Zaznamenali jsme veliký ohlas i zájem o nový systém Pave And Go,  
od rána do večera jsme měli na stánku spoustu práce, takže za nás je to fajn.“  



ŘEKLI O VELETRHU MOBITEX
Martin Čudka, 
prezident Asociace českých nábytkářů:
„Český nábytkářský průmysl roste a spíš než na domácím trhu se mu daří v exportu, protože domácí spotřeba 
je hodně krytá importem levného nábytku. Tyto veletrhy nám slouží k edukaci zákazníka a k podpoře práce, 
která se dělá rukama, což jsou různé druhy řemesel. MOBITEX je dobrá platforma, na které se potkávají 
výrobci, designeři, nábytkáři. Jsou tu k vidění trendy a hlavně je to pro české nábytkáře příležitost, jak být více 
vidět na domácím trhu.“

Lucia Haraslínová, 
předsedkyně Klastru českých nábytkářů:
„Už několik let jsme partnerem veletrhu MOBITEX, kde stabilně vystavují členové našeho klastru a sklízí  
zde úspěchy se svými výrobky. Na našem stánku se snažíme vzdělávat zákazníky a letos vystavujeme třeba 
komodu udělanou z půlky tak, jak by měla být, a z druhé půlky, jak by vypadat neměla.“

Helena Prokopová, 
cechmistryně Cechu čalouníků a dekoratérů ČR:
„Na veletrhu MOBITEX se setkávají velmi kvalitní firmy. I když jich není tolik, jsou to firmy, u nichž se zákazníci 
opravdu mohou dozvědět, jak má čalounění vypadat, jak má být uděláno lůžko, prostě vidí kvalitu.  
Jako soudní znalec se setkávám se stížnostmi zákazníků, kteří si koupí převelice laciné a nekvalitní věci,  
proto jsem ráda, že veletrh předává lidem tyto důležité informace.“

Dagmar Koudelková, 
předsedkyně poroty Grand Prix Mobitex a ředitelka Národního centra nábytkového designu:
„Výstupy z letošního ročníku studentské přehlídky Grand Prix Mobitex jsou velmi zajímavé, ať už jde o nábytek, 
svítidla nebo textil. Je tu více než stovka autorů a jsou tu hlavně projekty studentských prací, které vznikly 
ve spolupráci s firmami. Toho jsme chtěli dosáhnout zaměřením přehlídky, neboť téma znělo Student versus 
výrobce. Je vynikající, že firmy, které tady vystavují, jsou otevřené spolupráci se studenty, i když vědí,  
že to někdy není úplně snadné.  Veletrhům Brno patří velký dík za to, že zde tato přehlídka může fungovat, 
neboť studentská přehlídka nábytku a interiérových doplňků v takovém rozsahu nikde v Česku není.“

Jaroslav Frantál, 
obchodní zástupce, RASL čalouněný nábytek, projekt Vzorová inteligentní domácnost:
„Pohybuji se na výstavišti od roku 1992 a účast v Brně pro nás vždycky byla prestižní záležitostí. Na stánku 
projektu se prezentuje šest značek, které se zaměřují na chytré domácnosti a jejich ozvučení, krásné 
parkety, stěrky na zdi, osvětlení, čalouněný nábytek i křesla a dekorační skla. Pro nás je v současné době 
veletrh hlavně prostorem pro prezentaci exkluzivních výrobků. V pátek a v sobotu jsme zaznamenali dobrou 
návštěvnost a jsme spokojeni se zájmem, rozhodně sestava McIntosh s reproduktory Wilkins v hodnotě téměř 
tří milionů budí patřičnou pozornost.“

Kamil Bělík, 
ředitel Saffron Beds CZ:
„Specializujeme se na třísložkové kontinentální postele skandinávského typu výhradně z přírodních materiálů. 
Na veletrhu máme kompletní portfolio značky Saffron Beds, jsme tu šestý rok v řadě a máme MOBITEX velice 
rádi, protože ho považujeme za důležitý veletrh. Našim klientům i potenciálním zákazníkům zde můžeme 
demonstrovat, co pro ně dokážeme vyrobit, včetně největší postele nejen na veletrhu, ale i v Brně. Letos vyšlo 
i počasí, takže zákazníků je tu dost a jsme spokojeni i z pohledu množství zakázek.“

Miroslav Vrba, 
ředitel třebíčského závodu. JITONA a.s.:
„Jsme potěšeni, že se nám podařilo s naší ložnicí Karolína získat cenu Grand Prix Mobitex za progresivní 
design. Cenu vnímáme nejen jako ocenění práce mladé designérky Zuzany Škrinárové, ale i techniků a všech 
pracovníků, kteří připravili novinku do výroby. Je to pro nás velká čest, ocenění využijeme i z marketingového 
hlediska, ale nechceme usnout na vavřínech. Důležité je, abychom v nastoleném trendu dokázali pokračovat, 
a chceme každý rok přicházet s novou modelovou řadou.“

Peter Furi, 
obchodní zástupce, Dobráklíma s.r.o., Slovensko:
„Veletrh poskytuje návštěvníkům možnost využít všechny jejich smysly – tady je možné výrobky vidět, slyšet, 
ohmatat si je, případně i ovonět. Myslím si, že v dnešním počítačovém světě je velmi důležité, aby člověk 
neztratil kontakt s realitou a mohl naživo zažít svoje ideály o bydlení, designu a domácí pohody. Získali jsme 
druhé místo v soutěži Grand Prix Mobitex za radiátor TERMA Camber. Lepší premiéru vstupu nového produktu 
na trh si člověk nemůže přát. Na první veřejné výstavě získat cenu, to je výborný start.“

Monika Slabá, 
spolumajitelka, WOOD4EVER:
„Jsme malá rodinná firma, na trhu působíme dvacet let. Máme zkušenosti s výstavami v zahraničí, na veletrhu 
v Brně jsme poprvé a jsme nadšení jak zájmem, tak množstvím lidí na našem stánku. Je to pro nás obrovská 
motivace pokračovat dál v naší práci. Dostali jsme ocenění za náš jídelní stůl vyrobený podle starých mistrů, 
takže je to opravdu poctivá ruční práce, a nás velmi potěšili členové odborné komise, kteří ocenili jeho 
kvalitu i zpracování. Naše vize je, a proto jsme i v Klastru českých nábytkářů, aby poctivost a tradiční řemeslo 
nevymřelo a zůstalo v Čechách.“

Peter Šipoš, 
majitel Hand Made Company, Slovensko:
„Na veletrhu jsme získali druhé místo za kolekci lněných sáčků Chlieb v kategorii progresivní technologie. 
První místo nebylo uděleno, takže to bereme za takovou polozlatou medaili. Toto ocenění nás příjemně 
překvapilo, těší nás a je to i zadostiučení za práci, kterou v naší chráněné dílně děláme.“ 



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VELETRHŮ

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři veletrhů SVB, DSB a MOBITEX:

Odborní partneři:

Mediální partneři – Media partners

Odborný partner
Expert partner

RGB - 0/0/0 RGB - 255/255/255 RGB - 170/0/0
#AA0000#FFFFFF#000000

Hlavní mediální partner
General media partner

Reklamní partner:

®



26. – 29. 2. 2020
Těšíme se na Vás příští rok

STAVEBNÍ VELETRH

Dřevo
a stavby
Brno

Veletrh nábytku
a interiérového
designu


