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PODUJATIA

Své technologie, produkty a služby přijeli nabídnout zástupci firem 
z 29 zemí a celkový podíl zahraničních vystavovatelů se zvýšil
na 36,5 %. Stranu poptávky zastupovalo bezmála sto tisíc odborných
návštěvníků z 54 zemí. Čilý obchodní ruch na výstavišti kulminoval
ve středu a ve čtvrtek; za tyto dva dny branami prošlo téměř šedesát
tisíc návštěvníků.

Oslavy jubilejního 50. ročníku proběhly v důstojné atmosféře. Mezi
gratulanty nechyběl ani prezident České republiky Václav Klaus, který
veletrh označil za přehlídku obrovského technického pokroku a nepo-
chybně nejvýznamnější setkání domácích a zahraničních vystavovatelů
v naší zemi. „Jsem velmi rád, že veletrh žije a že se naše strojírenství opět
stalo dynamickou částí našeho hospodářství. MSV jasně dokazuje, že se
naše strojírenství po určitém zakolísání na počátku devadesátých let opět
chytlo a dokáže se ve světě prosadit,“ zdůraznil český prezident.

Veletrh navštívil také premiér Mirek Topolánek, eurokomisař Vladimír
Špidla, předseda PSP ČR Miloslav Vlček a řada dalších prominentních
hostů z tuzemska i zahraničí. V rámci oslav bylo oceněno čtrnáct firem,
které vystavovaly na všech dosavadních ročnících (Arcelor Mittal, Böh-
ler Uddeholm, ČKD Export, ČKD Group, Hauke, Metalimex, Pfeiffer
Vacuum, Siemens, Swisstool Export-Gruppe, Šmeral Brno, Třinecké
železárny, Vítkovice, ŽĎAS a ŽDB Group).

Dominantním oborem ročníku byly obráběcí a tvářecí stroje. 6. mezi-
národní veletrh IMT obsadil zatím největší výstavní plochu 20 000 m2,
zúčastnilo se rekordních 560 vystavovatelů z 21 zemí. Podíl zahranič-
ních firem byl poprvé nadpoloviční a dosáhl 52,7 %. „IMT je jeden z na-
prosto nejlepších veletrhů obráběcích a tvářecích strojů v Evropě. Enormní
zájem o letošní ročník nás velmi těší,“ prohlásil Filip Geerts, výkonný ře-
ditel Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů
CECIMO.

Hlavním tématem ročníku byl 5. specializovaný projekt Automatizace.
Do bienále zviditelňujícího v rámci MSV prezentace měřicí, řídicí, auto-
matizační a regulační techniky se přihlásilo 450 vystavovatelů ze 16 ze-
mí, mezi nimi sto zahraničních.

Slovenská republika měla tradičně na Mezinárodním strojírenském ve-
letrhu silné zastoupení, v Brně letos vystavovalo přes 90 slovenských fi-
rem. Od rozdělení Československé federace se na brněnském výsta-
višti v rámci doprovodného programu pravidelně konají Slovenské dny.

„Společně si připomínáme 50. výročí úspěšného strojírenského veletrhu
a 80. výročí existence brněnského výstaviště. Jsou to důležité milníky pro
to, abychom bilancovali,“ řekl při slavnostním zahájení Slovenského dne
ministr hospodářství SR Ĺubomír Jahnátek. Podle něho se strojírenský
průmysl na Slovensku opět zařadil mezi obor, který zaměstnává nejví-
ce lidí v průmyslu. Automobilová a strojírenská výroba tvoří podstat-
nou část exportu této země.

Připomněl také, že Česká republika je po Německu tradičně druhým
nejvýznamnějším obchodním partnerem. Na celkovém zahraničním
obchodě se obchod s Českou republikou v minulém roce podílel 13 %.

Obrat zahraničního obchodu obou zemí dosáhl hodnoty 325,5 miliard Sk.
Z toho dovoz tvořil 156,7 a vývoz 168,7 miliard Sk. „Další zvyšování
obchodní výměny zboží záleží na individuálních aktivitách podnikatelských
subjektů obou zemí,“ konstatoval ministr. Podle něho slovenské strojí-
renské podniky považují Mezinárodní strojírenský veletrh za velmi dů-
ležité místo a je nenahraditelný při zvyšování prosperity slovenského
hospodářství.

„Bez slovenských firem a politiků by brněnský veletrh nebyl kompletní. Bez
Slováků a bez jejich tlaku před padesáti lety, na to, aby strojírenský veletrh
v Brně byl, by zřejmě vůbec nevznikl. Totéž platí i o roce 1928, kdy se slo-
venští představitelé zasloužili o to, aby se začal stavět tento výstavní
areál,“ uvedl generální ředitel Veletrhy Brno a.s. Jiří Škrla. Při slavnost-
ním zahájení přečetl blahopřání k oběma výročím od prezidenta SR Iva-
na Gašparoviče.

V rámci Slovenského dne se uskutečnila také konference zaměřená na
vývoj česko-slovenské spolupráce v oblasti průmyslu. Akci pořádala
Slovenská obchodní a průmyslová komora. Zúčastnili se jí ministr hos-
podářství obou zemí Ľubomír Jahňátko a Martin Říman, prezident Sva-
zu průmyslu SR Slavomír Hatina a prezident Svazu průmyslu a dopravy
ČR Jaroslav Míl.

Partnerskou zemí 50. ročníku MSV bylo Německo a nosným dopro-
vodným programem GERMAN DAYS 2008. Čtyřdenního setkání zá-
stupců českých a německých firem, ale také obchodních a hospodář-
ských organizací, politiků a vědeckých pracovníků se zúčastnilo 40
přednášejících a několik set posluchačů.

V rámci doprovodného programu veletrhů MSV a IMT se uskutečnilo
více než padesát odborných setkání. K nejprestižnějším patřily sněm
Svazu průmyslu a dopravy ČR, Fórum Hospodářských novin o dopa-
dech finanční krize a příliš silné koruně, diskusní panel „Uživí nás
hlava?“ o podpoře inovací, Business den Ruské federace, Národní den
Slovenské republiky, mezinárodní kooperační setkání firem b2fair Kon-
takt-Kontrakt 2008, konference Vize v automatizaci V a MATAR 2008.
Problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků již potřetí pomáhal ře-
šit personalistický veletrh Kariéra 2008 – nabídka pracovních příleži-
tostí ve strojírenství, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.
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MSV představil minulost i budoucnost
českého strojírenství
Jubilejní ročník přivítal dva tisíce vystavovatelů a téměř

sto tisíc návštěvníků. 50. mezinárodní strojírenský veletrh

a 6. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

IMT potvrdily klíčovou roli strojírenství a elektrotechniky

v ekonomickém rozvoji. Brněnské výstaviště se již

po padesáté stalo křižovatkou evropského obchodu.


