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Nejvýznamnější odborné veletrhy v I. pololetí 2011

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.

Termín konání Místo konání (číslo 
kontaktní adresy)

Název, základní nomenklatura, informační internetová adresa

17. až 22. 1. Mnichov – nové 
výstaviště (4)

bau München – Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů, systémů a rekonstrukce
(http://www.bau-muenchen.de)

8. až 11. 2. Nitra – výstaviště 
Agrokomplex (1)

Aqua-therm Nitra – 13. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulač-
ní, sanitární a ekologické techniky
(http://www.ppa.cz)

10. až 13. 2. Salcburk – veletržní 
centrum (1)

bauen + Wohnen – Mezinárodní veletrh stavebnictví, bydlení a úspor energií 
(http://www.bauen-wohnen.co.at)

17. až 19. 2.
Praha – výstaviště 
Praha Holešovice 
(12)

Pragoalarm/Pragosec – 18. mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů služeb, požární 
ochrany a záchranných zařízení
(www.pragoalarm.cz)
(www.pragosec.cz)

17. až 20. 2. Vídeň – veletržní 
centrum (1)

bauen & Energie Wien – Mezinárodní veletrh stavebnictví, zdravého a ekologického bydlení, moder-
nizace a úspory energií. Vše pro ochranu životního prostředí
(http://www.bauen-energie.at)

24. až 27. 2. Praha – výstaviště 
Praha Holešovice (6)

Elektrostyl 2011 – 1. veletrh domovních instalací a zařízení
(www.elektrostyl.com)
Moderní vytápění – 6. mezinárodní veletrh moderního vytápění a úspor energií
(http://www.terinvest.com)
Krby a kamna 2011 – 1. odborný veletrh krbů, kamen a designového vytápění
(www.krbykamna.info)
Aquaset 2011 – 6. mezinárodní veletrh bazénů, saun, koupelen, sanitární techniky a úpravy vody
(www.aquaset.cz )
Dřevostavby 2011 – 6. mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů
(www.drevostavby.eu)

1. až 5. 3. hannover – výstaviš-
tě (3)

CebIT – Mezinárodní veletrh informačních technologií, telekomunikací, softwaru a služeb
(http://www.cebit.com)

15. až 17. 3. Stuttgart – výstaviště 
(5)

EMV 2011 – Mezinárodní odborný veletrh a kongres o elektromagnetické kompatibilitě 
(http://www.mesago.de)

17. až 19. 3. Olomouc – výstaviště 
Flora (2)

Stavotech Olomouc – 41. stavební a technický veletrh
(http://www.omnis.cz)

29. 3. až 1. 4. brno – Výstaviště (6) Amper – 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky
(http://www.amper.cz)

4. až 8. 4. hannover – 
výstaviště (3)

hannover Messe – Mezinárodní veletrh technologií, inovací a automatizace 
( je sestaven z více samostatných specializovaných veletrhů – partnerskou zemí veletrhu je Francie)
(http://www.hannovermesse.de):
– Industrial Automation;
– Digital Faktory – Odborný veletrh integrovaných procesů a IT řešení;
– Motion, Drive & Automation – Odborný veletrh pro přenos a řízení výkonu;
– MobiliTec – Odborný veletrh technologií hybridního a elektrického přenosu síly, mobilní akumulace 
 energie a alternativních řešení mobility;
– Industrial Supply – Odborný veletrh průmyslového subcontractingu a lehkých konstrukcí;
– CoilTechnica – Odborný veletrh pro cívková vinutí, elektrické motory, generátory a transformátoro-
 vou techniku;
– Energy – Odborný veletrh výroby energie z obnovitelných a konvenčních zdrojů, přenos a rozvod;
– Wind – Odborný veletrh pro větrnou energii, výrobní technologie, komponenty a služby;
– Power Plant Technology – Odborný veletrh konstrukce elektráren, systémů, provozu a údržby;
– ComVac – Odborný veletrh pro technologie stlačeného vzduchu a vakua;
– Surface Technology – Odborný veletrh technologie povrchů; 
– MicroNanoTec – Odborný veletrh mikro- a nanotechniky a technologie laserových mikromateriálů;
– Research & Technology – Inovační trh pro výzkum a vývoj

6. až 8. 4. Salcburk – veletržní 
centrum (11)

Power-Days – Odborný veletrh elektrotechniky (energetika, elektrotechnika, průmyslová elektronika)
(http://www.power-days.at)
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7. až 9. 4. Düsseldorf – 
výstaviště (10)

Digi:Media – Odborný veletrh komerčního vydavatelství a digitálního tisku
(www.bvv.cz/representatives)

8. až 10. 4.
Praha – výstaviště 
Praha Holešovice 
(12)

Ecoworld – Veletrh ekologie a trvale udržitelného rozvoje (vytápění, chlazení, sanita, klimatizace, 
ekologie, voda
(www.veletrhecoworld.cz)

12. až 15. 4. Praha – PVA Letňany 
(7)

Electron 2011 – 1. odborný veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
(www.electroncz.cz)

12. až 16. 4. brno – výstaviště (8)

Stavební veletrhy brno – tvoří je pět relativně samostatných částí
(http://www.bvv.cz):
– IbF – Mezinárodní stavební veletrh
(http://www.bvv.cz/ibf),
– ShK – Mezinárodní veletrh technických zařízení budov
(http://www.bvv.cz/shk),
– Mobitex – Mezinárodní veletrh bydlení
(http://www.bvv.cz/mobitex),
– Urbis technologie – Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb
(http://www.bvv.cz/urbistechnologie),
– Urbis Invest – Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech
(http://www.bvv.cz/urbisinvest)

3. až 5. 5. Praha – PVA Letňany 
(7)

For Industry 2011 – 10. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
(www.forindustry.cz)
For Waste & Cleaning 2011 – 6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové 
akomunální ekologie, úklidu a čištění
(www.forwastecleaning.cz)
For Surface 2011 – 6. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií
(www.forsurface.cz)

17. až 19. 5. Norimberk – výsta-
viště (5)

PCIM Europe 2011 – Mezinárodní odborný veletrh a konference pro výkonovou elektroniku, inteli-
gentní techniku pohonů a kvalitu elektrické energie 
(http://www.mesago.de)

24. až 26. 5. brno – výstaviště (8)

Watenvi 2011 – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh
– Vodovody a kanalizace – Mezinárodní vodohospodářská výstava
(http://www.bvv.cz/vodka),
– Envibrno – 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
(http://www.bvv.cz/envibrno)

24. až 27. 5. Nitra – výstaviště 
Agrokomplex (9)

MSV Nitra – 18. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a technologií 
(http://www.agrokomplex.sk):
– Eurowelding – 17. mezinárodní výstava svařování a svařovací techniky,
– Cast-Ex – 17. mezinárodní výstava slévárenství a hutnictví,
– Chemplast – 15. mezinárodní výstava plastů a chemie pro strojírenství,
– EMA – 11. mezinárodní výstava elektrotechniky, měření, automatizace a regulace

Další aktualizované informace o více než 2 500 veletrzích a výstavách v tuzemsku i zahraničí, včetně možnosti propojení na stránky pořadate-
le, 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
2. 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
3. Hospodářská komora ČR, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
 tel.: 266 721 300
 fax: 266 721 690
 e-mail: veletrhy@komora.cz 
4. ExpoConsult + Service, s. r. o., Příkop 4, 604 45 Brno
 tel.: 545 176 158
 fax: 545 176 159
 e-mail: info@expocs.cz
5. Mesago Messe Frankfurt, GmbH, Rotebühlstraße 83-85, 

70178 Stuttgart
 tel.. +49 711 61946-0
 fax: +49 711 61946-91
 www.mesago.de
6. Terinvest, spol. s r. o., Americká 27, 120 00 Praha 2
 tel.: 221 992 133
 fax: 221 992 139
 e-mail: obchod@terinvest.com

7. ABF, a. s., Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
 tel.: 222 891 111
 fax: 222 891 199
 e-mail: info@abf.cz
8. Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
 tel.: 541 151 111
 fax: 541 153 079
 e-mail: info@bvv.cz
9. AgrokomplexVýstavnictvo 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
10. Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, 
 výhradní zastoupení Messe Düsseldorf, Jiří Knop
 tel.: 541 152 813
 fax: 541 153 051
 e-mail: jknop@bvv.cz
11. Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, Postfach 277, A-1021, Vídeň
 tel.: +43/1/727 20-0
 fax: +43/1/727 20-443
 e-mail: info@messe.at
12. 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




