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EDITORIAL
Říká se, že dvě ženy a husa dělají tržiště. O tom, zda je 
to pravda, nebo ne, se dá polemizovat. Faktem však je, 
že vystavováním zboží (husa) a vychvalováním jeho před-
ností (prodávající žena – vyvolávačka) a diskutováním 
o jeho možné ceně a eventuální koupi (druhá žena – zá-
kaznice) se vytváří situace podobná malým trhům, ze kte-
rých pak postupně vznikaly trhy velké – veletrhy. 

Prvními místy, kde se konaly trhy, byly např. náměstí vesnic a větších obcí, 
křižovatky obchodních cest aj. Velké trhy se konaly především ve velkých měs-
tech a právo na jejich pořádání udílel příslušný panovník dané země. Měs-
to, které mělo právo pořádat trhy, mělo více příležitostí k dalšímu rozvoji. 
První veletrh na světě, jak ho vnímáme nyní, byl uspořádán v srpnu 1754 ve 
Veltrusích pod oficiálním názvem Veltruský velký trh tovaru Království čes-
kého. Na veletrh se dostavilo nejen mnoho obchodníků ze zahraničí, ale i cí-
sařovna Marie Terezie. 
První světová výstava, tzv. Great Exhibition of the Works of Industry of All 
Nations se konala ve Velké Británii v londýnském Crystal Palace v Hyde par-
ku v roce 1851 a trvala od 1. května do 15. října. Uspořádání této tzv. Velké 
výstavy byl nápad Prince Alberta, manžela královny Victorie. Šlo o vůbec 
první mezinárodní výstavu vyrobeného zboží. Tato výstava měla obrovský 
úspěch a překvapivě ovlivnila v některých směrech, jako např. v meziná-
rodním obchodu a vztazích či v cestovním ruchu, i další vývoj společnos-
ti v mnoha státech. V návaznosti na úspěch veletrhu v Londýně byla za dva 
roky nato uspořádána první světová výstava ve Spojených státech, která se 
konala v New Yorku od 14. července 1853 do 1. listopadu 1854.
Veletrhy mají tedy svou dlouhou tradici i historický vývoj. To, co spojuje 
minulost se současností, je snaha informovat odbornou i laickou veřejnost 
o produktových novinkách a jejich vlastnostech s cílem motivovat ke koupi. 
Svou tradici i historii má již také Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
(MSV), jehož v pořadí již 53. ročník se koná od 3. do 7. října. Veletrh MSV 
Brno je v současné době nejvýznamnější průmyslovou přehlídkou pořáda-
nou v nových členských zemích Evropské unie, které se každoročně účastní 
více než 1 500 vystavovatelů a 75 000 návštěvníků z 59 zemí světa. Zastou-
peny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského průmyslu v devíti speciali-
zovaných oborech a návštěvníky čeká mj. také bohatý doprovodný program 
konferencí, seminářů a workshopů (více na str. 8). 
Vydavatelství FCC Public mediálně podporuje úspěšnost tohoto veletrhu a při-
spívá i do pestrosti doprovodného programu jako pořadatel konferencí Ener-
gie v průmyslu chytře a efektivně (4. října) a Identifikace v průmyslu (5. října). 

Rád bych vás tímto srdečně pozval do Brna k návštěvě stánku C01 vydava-
telství FCC Public na 53. MSV. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

A propos: 
Víte, že Brno mělo již v roce 1243 uděleno privilegium konat svatodušní trh 
a od roku 1291 výroční svatohavelské trhy? Inu, tradice je tradice.  

Ing. Josef Košťál, šéfredaktor
josef.kostal@fccgroup.cz

Energie v průmyslu chytře a efektivně
(z cyklu konferencí Energie pro budoucnost)

4. 10. 2011, 9:00 až 14:30 h, Kongresové centrum, sál B, Výstaviště Brno 
součást doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Efektivní využívání energie je horkým tématem dnešní doby. Základní důvody jsou dva: ohledy  
k životnímu prostředí a rostoucí ceny energie. Konference Energie v průmyslu – chytře a efektivně  
z cyklu konferencí Energie pro budoucnost se bude zabývat výrobou energie z obnovitelných zdrojů, 
inteligentními systémy distribuce a řízení spotřeby energie v průmyslu a jejím efektivním využíváním. 

Bližší informace a registrace účastníků: www.fccpublic.cz/konference

Pořadatelé:

Organizátor:

5. 10. 2011, 9 až 14 h
Business Centre II
Výstaviště Brno

Identifikace v průmyslu

součást doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a veletrhu Transport a logistika

Pružné výrobní linky, možnost sledování průběhu výroby, dokladování původu použitých surovin a dodržení 
výrobního postupu, automatická evidence výrobních nástrojů a zařízení, přístupové a autentizační systémy, 
řízení dodavatelských řetězců, ochrana proti padělkům: tam všude se uplatní průmyslová identifikační technika. 
Optické kódy různých podob a soustav kódování (čárové, maticové, holografické), radiofrekvenční čipy, štítky 
různých tvarů a odolnosti, klíče, karty, k tomu odpovídající zapisovače, čtečky a systémy, které dokážou suroviny, 
polotovary, zboží, předměty nebo osoby identifikovat a přečtené záznamy předávat k dalšímu zpracování:  
to je námět konference Identifikace v průmyslu, kterou pořádá nakladatelství FCC Public.

Bližší informace a registrace účastníků: www.fccpublic.cz/konference
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Harmonogram Elektro 2011
Číslo Uzávěrka Expedice Zdůrazněné téma

11 19. 09. 11 01. 11. 11 Energetika: Výroba a rozvod elektrické energie nn,  
vn a vvn; Elektrorozváděče a rozváděčová technika; 
Požární bezpečnost v energetice

12 19. 10. 11 29. 11. 11 Měření, měřicí technika a systémy; 
Zkušební, diagnostická technika a analyzátory
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