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Nejvýznamnější odborné veletrhy ve II. pololetí 2009
Ve stručném přehledu je uveden výběr nejvýznamnějších mezinárodních odborných veletrhů souvisejících s elektrotechnikou, které jsou 

pořádány v České republice i ve snadno dostupném zahraničí. Veletrhy umožňují odborníkům, obchodníkům a jiným zájemcům seznámit se 
během několika málo dnů na jednom místě s nejnovějšími výrobky, technologiemi a technickými trendy mnoha vystavujících firem. Jsou ide-
álním místem k získávání informací, k navazování nových obchodních kontaktů i k prezentaci vlastní exportní nabídky.

Podle čísel uvedených v závorkách si lze na kontaktních adresách veletržních správ nebo jejich zástupců vyžádat o jednotlivých veletrž-
ních akcích podrobnější informace. Důležité údaje o dění na výstavištích a o prezentovaných novinkách bývají dostupné také na internetu. Pro 
některé veletrhy je možné si v předprodeji u zástupců veletržních správ zakoupit zlevněné vstupenky a katalogy, přihlásit se k připravovaným 
zájezdům nebo si objednat ubytování. Tento kalendář byl sestaven podle podkladů od organizátorů. Přesto doporučujeme před odjezdem jed-
notlivců ověřit si, zda nedošlo po uzávěrce tohoto čísla ke změnám v termínech, popř. zda nevznikly v údajích náhodné chyby. O některých 
veletrzích budou postupně uváděny další, podrobnější informace v časopisu Elektro.

Další aktualizované informace o více než 2 500 veletrzích a výstavách v tuzemsku i zahraničí, včetně možnosti propojení na stránky po-
řadatele, lze najít na internetových adresách http://www.veletrhyavystavy.cz a veletrhyavystavy.sk, které spravuje veletržní agentura Progres 
Partners Advertising s. r. o.

Kontaktní adresy veletržních správ a zahraničních zástupců

1. Progres Partners Advertising, s. r. o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastoupení Reed Exhibitions Messe Wien, Ing. Olga Pešková
 tel.: 224 213 905, 221 602 324, fax: 224 218 312, e-mail: aqua@ppa.cz

Termín konání Místo konání (číslo kontaktní adresy) Název, základní nomenklatura, informační internetová adresa

3. až 6. 6. Praha – výstaviště Praha Holešovice 
(14)

Eurocamera – mezinárodní výstava fotografické, filmové, televizní a videotechniky
(http://www.eurocamera.cz)

8. až 11. 6. Moskva – Expocentr Krasnaja Presnja 
(9)

Elektro – 18. mezinárodní elektrotechnický veletrh
(http://www.elektro-expo.ru)

16. až 18. 6. Frankfurt nad Mohanem – výstaviště 
(13)

Material Vision – materiály pro vývoj nových výrobků, design a architekturu – mezinárodní 
veletrh a konference
(www.happymaterials.com)

20. až 23. 8. Nitra – výstaviště Agrokomplex (7) Obnovitelné zdroje energie – výstava na téma zelená energie
(www.agrokomplex.sk)

4. až 9. 9. Berlín – mezinárodní kongresové 
centrum (2)

IFA – mezinárodní veletrh spotřební elektroniky
(http://www.ifa-berlin.de)

14. až 18. 9. Brno – výstaviště (6) MSV Brno – 51. mezinárodní strojírenský veletrh
(http://www.bvv.cz/msv)

22. až 26. 9. Praha – PVA Letňany (5) For Elektro – 2. veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů 
(http://www.forelektro.cz),
For Arch – 20. mezinárodní stavební veletrh, automatizace řízení budov, stavební technika 
a nové technologie 
(http://www.forarch.cz)

29. až 30. 9. Stuttgart – výstaviště (8) Wireless Technologies Kongress – kongres o bezdrátových technologiích s doprovodnou 
výstavou
(http://www.mesago.de)

1. až 4. 10. Paříž – výstaviště Villepinte (11) Pollutec – veletrh životního prostředí, technologií a služeb 
http://www.pollutec.com)

5. až 6. 10. Brno – výstaviště (6) Invex Forum – Odborné ICT setkání
(http://www.bvv.cz/invex)

6. až 8. 10. Drážďany – veletržní areál (2) Semicon Europa – mezinárodní veletrh polovodičů, materiálů a služeb 
(http://www.semiconeuropa.org)

8. až 10. 10. Brno – výstaviště (6) Digitex – 5. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy 
(http://www.digitex.cz)

13. až 16. 10. Trenčín (10) ELO SYS – 15. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky 
(http://www.elosys.sk)

21. až 22. 10. Plzeň – Parkhotel (3) Elektrofest Plzeň – XV. ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky
(http://www.omnis.cz)

3. až 5. 11. Stuttgart – nové výstaviště (2) Vision – mezinárodní odborný veletrh průmyslového zpracování obrazu a identifikačních 
technik
(http://www.vision-messe.de)

5. až 7. 11. Olomouc – výstaviště Flora (3) Ekoenergie – X. ročník výstavy spojené s konferencí na téma obnovitelné zdroje energie
(http://www.omnis.cz)

5. až 8. 11. Norimberk – veletržní centrum (2) iENA – mezinárodní výstava nápadů, vynálezů a novinek z elektrotechniky, energetiky, 
elektroniky, zpracování dat aj.
(http://www.iena.de)

10. až 12. 11. Ostrava – výstaviště Černá louka (12) Elektrotechnika – 16. mezinárodní odborný veletrh průmyslové a spotřební elektrotechniky, 
elektroniky, regulace, automatizace a energetiky  
(http://www.bael.cz)

24. až 26. 11. Norimberk – veletržní centrum (2) SPS/IPC/Drives – mezinárodní odborný veletrh elektrické automatizační techniky, systémů 
a komponent
(http://www.mesago.de)

24. až 28. 11. Praha – PVA Letňany (1) Aqua-therm Praha – 16. mezinárodní veletrh vytápění, větrání, měřicí, regulační, sanitární 
a ekologické techniky
(http://www.aquathermpraha.cz)

28. 11. až  6. 12. Mnichov – nové výstaviště (4) Heim + Handwerk – 32. mezinárodní prodejní výstava bydlení, zařízení, stavění 
(http://www.hh-online.de)
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2. Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
 Norimberk – veletržní centrum: Naděžda Lichte, tel.: 221 490 305, fax: 224 490 332, e-mail: messe1@dtihk.cz
 Stuttgart: Lenka Výborná, tel.: 221 490 345, fax: 224 490 332, e-mail: messe-stuttgart@dtihk.cz
3. Omnis Olomouc a. s., Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc, Mgr. Petr Nasadil
 tel.: 587 433 150, fax: 585 232 097, e-mail: nasadil@omnis.cz
4. Expo-Consult + Service, s. r. o., Příkop 4, 604 45 Brno
 tel.: 545 176 158, fax: 545 176 159, e-mail: info@expocs.cz
5. ABF a. s., Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
 tel.: 222 891 111, fax: 222 891 199, e-mail: info@abf.cz
6. Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
 tel.: 541 151 111, fax: 541 153 079, e-mail: info@bvv.cz
7. Agrokomplex-Výstavnictvo Nitra, Výstavná 4, 949 01 Nitra, ředitel OS 2 Ing. Jozef Jenis
 tel.: +421 376 572 201, fax: +421 377 335 986, e-mail: jenis@agrokomplex.sk
8. Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, odbor zahraničního zastoupení
 tel.: 541 152 813, fax: 541 153 051, e-mail: m.horakova@bvv.cz
9. ZAO Expocentr, 14, Krasnogvardejskij proezd, RUS-123 100 Moskva
 tel.: 007 495 2052 964, fax: 007 495 2056 055, e-mail: igoshin@expocentr.ru
10. Expo Center, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín
 tel.: +421 327 442 415, fax: +421 327 435 600, e-mail: expocenter@expocenter.sk
11. Active Communications s. r. o., zastoupení francouzských odborných veletrhů, Silvie Faletti, Anglická 28, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 518 587, fax: 222 512 058, e-mail: active@telecom.cz
12. BAEL – veletrhy a výstavy, Korunní 32, 709 00 Ostrava
 tel.: 596 634 738, tel./fax: 596 625 421, e-mail: bael@bael.cz
13. Happy Materials, s. r. o. (obchodní zastoupení Messe Frankfurt pro ČR a SR) Říčanova 19, 169 00, Praha 6
 tel.: 233 355 246, fax: 220 518 448, e-mail: info@messefrankfurt.cz
14. Incheba Praha, spol. s r. o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 - Holešovice
 Věra Voříšková, manažer výstavy, tel.: +420 220 103 307, fax: +420 233 378 225, ústředna: +420 220 103 478, e-mail: v.voriskova@incheba.cz

Elektrotechnický svaz český pořádá
Přípravné kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení (RTEZ) pro 
kategorie E2A, E4A a E1A a k přezkoušení 
RT po pěti letech
Termín: 5. až 8. října 2009 (1. část)
 12. a 13. října 2009 (2. část – závěr)
Místo: Malý zasedací sál, Střední škola tech-
nická, Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
Přednášející: Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. 
s r. o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďouba-
lík, výkonný tajemník ESČ
Uzávěrka přihlášek: 25. září 2009
Šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro 
revize EZ do 1 000 V, včetně hromosvodů 
a revize strojů, přístrojů a rozváděčů, je za-

měřen na přípravu ke zkoušce nových RT 
i pro přezkoušení RT po pěti letech. Zku-
šební testy pro obě skupiny jsou stejné (jsou 
zveřejněny na webových stránkách ITI –  
http://www.iti.cz).
Kurz je vhodný i pro přípravu ke zkoušce RT 
v rozsahu pro kategorii E4A – revize elektric-
kých přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí do 
1 000 V v objektech třídy A. Pro účastníky 
kurzu je vypsán mimořádný termín zkoušek 
a přezkoušení na 14. října 2009.

Přípravný kurz k rozšíření osvědčení RTEZ 
na vn a vvn – E1A
Termín: (nebyl pro tento kurz prozatím sta-
noven)

Místo: Střední škola technická, Zelený pruh 
1294/52, 147 08 Praha 4
Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkouše-
ní po skončení pětileté platnosti osvědčení 
E1A jako samostatný modul ke kurzu ESČ 
pro přezkoušení E2A po pěti letech. Zkouš-
ku pak bude možné složit v mimořádném ter-
mínu ITI dne 14. října 2009. 

Další informace mohou zájemci získat na 
adrese ESČ:
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4 
tel.: 244 464 649, 244 464 071
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz

zprávy ESČ

osobní zprávy

Mladý sedmdesátník
Václav Macháček sla-

ví v těchto dnech sedm-
desátileté životní jubile-
um. Po téměř padesáti-
letém působení v oboru 
energetiky má zkušenos-
tí na rozdávání a to také 
činí – buď prostřednic-
tvím našeho časopisu, nebo jako přednášející 
na mnoha odborných seminářích.

Je autorem článků v Elektru, byť ne zcela 
pravidelným, ale přispívá i do jiných odbor-
ných periodik. Aktivně působí v České ener-
getické společnosti a mohli jsme se s ním 
jako s poradcem jedné známé elektrotech-
nické firmy vyrábějící rozváděče setkat též 
na letošním veletrhu Amper.

Docela nedávno, při společné cestě au-
tem na seminář do Chomutova, se nedaleko 
za Prahou Václav zasněně zadíval na dřevě-

né sloupy distribučního vedení směřujícího 
od silnice kamsi k Tuchoměřicům a povídá: 
„No vida, tak tohle vedení jsem někdy v se-
dumapadesátým stavěl já ... a ono je to tady 
dodnes.“

Tak, Václave, je vidět, že jsi to postavil 
dobře! K životnímu jubileu blahopřeje ...

                 ...redakce Elektro


