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METAV 2010 – propojení vědy 
a průmyslu

Mezinárodní veletrh kovoobráběcích strojů a automatizace – 
METAV – se bude konat v době od 23. do 27. února 2010 v Düs-
seldorfu. První veletrh METAV otevřel své brány již v březnu roku 
1980. Za třicet let své existence si vybudoval pověst úspěšného 
projektu a důležité mezinárodní události v oboru obrábění kovů. 

Veletrh METAV, který 
se koná vždy s dvoule-
tou periodicitou, nabízí 
jak německým, tak i ev-
ropským odborníkům, 
jakož i laické a odbor-
né veřejnosti komplexní 
přehled o celosvětových 
výrobních technologiích 
v tomto průmyslovém 
odvětví. Těžiště nabíd-
ky veletrhu METAV spo-
čívá v obráběcích a tvá-
řecích strojích pro třís-
kové obrábění a tváření, 
ve výrobních systémech, 
přesných nástrojích, au-

tomatickém toku materiálu, počítačových technologiích, průmyslo-
vé elektronice a příslušenství.

Připravovaný veletrh METAV 2010 bude charakteristický hned dvě-
ma zvláštnostmi: Jednak posunutím termínu konání veletrhu na únor 
2010 pořadatelem akce, kterým je VDW (Verein Deutscher Werkzeug-
maschinenfabriken, Sdružení německých výrobců obráběcích a tváře-
cích strojů), jednak podporou návštěvníků v době ekonomické recese 
cenově zvýhodněnými cestovními balíčky.

Veletrh svým spektrem témat osloví všechny průmyslové obory, 
kam patří např. strojírenství a výroba investičních celků, automobi-
lový průmysl, všechny obory zpracování a obrábění kovů, ale také 
elektrotechnika a elektronika, letecký a kosmický průmysl, výroba 
kolejových vozidel, lékařská technika, jemná mechanika a optika.

Součástí veletrhu METAV 2010 jsou tradičně také atraktivní do-
provodné akce. Jde např. o dortmundský Seminář o broušení pořáda-
ný Ústavem pro třískové obrábění ISF, který bude jedním z progra-
mových vrcholů veletrhu. V rámci zvláštní předváděcí akce Metal 
meets Medical bude představen koncentrovaný vliv technologic-
kých kompetencí výrobního průmyslu na obor lékařské techniky. 
Mladým odborníkům a absolventům technických škol nabízí vele-
trh ve spolupráci s VDI nachrichten poprvé akci s názvem Náboro-
vý den. Zde tito perspektivní odborníci dostanou možnost seznámit 
se s potenciálními zaměstnavateli ze strojírenství a naopak podni-
ky budou mít zase příležitost získat do svých řad mladé specialis-
ty. Pamatováno je i na mladé kvalifikované strojaře. Nadace VDW-
Nach wuchsstiftung bude na veletrhu METAV 2010 tentokrát pro-
pagovat technické profese se zaměřením na nábor mladých strojařů 
pod heslem Job with Power.

Veletrh METAV 2010 garantuje efektivní návštěvu díky velmi mo-
dernímu düsseldorfskému výstavišti s vynikající infrastrukturou pavi-
lonů, výborným veletržním zázemím a skvělou dopravní dostupností 
prakticky odkudkoliv z Evropy.

Význam Německa jako trhu pro ČR je nesporný a důležitou úlo-
hu zde hrají především automobilový průmysl a strojírenství. Čeští 
výrobci obráběcích a tvářecích strojů jsou tradičně silně orientováni 
na export, což však znamená, že se musí také prezentovat na mezi-
národním fóru. Skvělou příležitost jim k tomu poskytuje právě ve-
letrh METAV 2010, který svým významem a širokým obchodně- 
-technickým záběrem otevírá českému průmyslu velké šance na zo-
tavení a prosperitu.

(Kl)

Wood-Tec – veletrh s vůní dřeva

Ve dnech 20. až 23. října se na brněnském výstavišti uskutečnil 
11. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl – Wood-Tec 2009, jehož obliba má od roku 
1993 trvale rostoucí tendenci. Odbornou záštitu nad tímo veletrhem 
převzalo Evropské sdružení výrobců dřevozpracujících strojů EUMA-
BOIS (European Federation of Woodworking Machinery Manufactu-
rers), které tvoří seskupení třinácti národních asociací reprezentujících 
hlavní evropské výrobce strojů, nástrojů a příslušenství (800 národních 
členů). Pro expozice vystavovatelů byla na letošním veletrhu Wood- 
-Tec vyčleněna nejmodernější část areálu brněnského výstaviště, a to 
pavilon F a nově otevřený pavilon P včetně přilehlých volných ploch. 

Nedílnou součástí veletrhu Wood-Tec byl tradičně odborný dopro-
vodný program Dřevo – nedílná součást udržitelného rozvoje, který 
ve spolupráci s Veletrhy Brno připravila Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Součástí doprovod-

ného programu byla 
i soutěž s cenami 
Poznejte naše dře-
vo, jakož i ukázky 
realizací prací stu-
dentů nebo úpravy 
povrchů plazma-
tem. Podle slov od-
borného garanta to-
hoto programu dě-
kana této univerzity 
doc. Dr. Ing. Petra 
Horáčka bylo hlav-
ním záměrem této 

akce více sblížit odborné školství v této oblasti s průmyslem a s veřej-
ností se společným cílem rozumného využívání dřeva v ČR.

Na letošním veletrhu Wood-Tec bylo k vidění mnoho novinek, 
jako  např. Pilous – pila na dřevo i železo, Albertina Trading – podtla-
kový manipulátor umožňující jednomužné obsluze manipulovat s foš-
nami o hmotnosti až 250 kg nebo Briklis – první český briketovací 
lis vyrábějící z odpadového materiálu brikety ve tvaru kvádru či Ro-
jek – nový kotel na biomasu s vysokou účinností a malými emisemi.

Letošní ročník Wood-Tec nabídl vystavovatelům novou originál-
ní akci s názvem b2fair (být na veletrhu), kterou pořádala Regio-
nální hospodářská komora Brno ve spolupráci s partnery sítě Enter - 
prise Europe Net work. Tento projekt měl na veletrhu Wood-Tec svou 
premiéru a jak řekl 
na tiskové konfe-
renci ředitel vele-
trhu Wood-Tec pan 
Karel Torn (obr. 2), 
nemůže se jím za-
tím pochlubit žád-
ný jiný veletrh 
s po dobným zamě-
řením. Jeho atrak-
tivita spočívá totiž 
v tom, že spojuje 
v sobě výhody ve-
letržní prezentace 
a matchmakingu. 
Usnadňuje tak podnikatelům navázat kontakty a zorganizovat obchod-
ní schůzky přímo v prostorách výstaviště s předem vybranými partne-
ry na základě firemního profilu a aktivit s maximálním efektem při mi-
nimálních nákladech.

Přestože letošní ročník veletrhu Wood-Tec proběhl s ohledem 
na celosvětovou ekonomickou krizi v poněkud jiném ekonomickém 
prostředí než ročníky předešlé, lze ho přesto označit za úspěšný.
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Obr. 1. Dřevozpracující stroje budily zvědavost 
i obdiv

Obr. 2. Ředitel veletrhu Wood-Tec pan Karel 
Torn na tiskové konferenci s novináři (stojící)


