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výstavy

Preto som sa rozhodol po dvoch rokoch 
opätovne navštíviť mníchovskú výsta-
vu BAU, ktorá má už 50-ročnú tradíciu 
a ko nala sa 19.–24. 1. 2015. Na úvod si 
uveďme niekoľko reálií, ktoré zaregistro-
vali organizátori výstavy:

	rekordná návštevnosť výstavy BAU: vý-
stavu v roku 2015 navštívilo 251 200 
návštevníkov, čo bolo o 16 000 viacej 
ako v roku 2013,

	obrovský medzinárodný záujem: 

72 000 návštevníkov zo zahraničia,
	vystavovatelia sa tešili podielu zahra-
ničných návštevníkov,

	65 000 návštevníkov bolo priamo z ra-
dov architektov a stavebných úradov.

BAU je popredná svetová výstava pre ar-
chitektúru, materiály a systémy. Výstavný 
priestor bol už dávno pred výstavou vy-
predaný. Vzrástol aj počet návštevníkov 
z Nemecka, ale väčšina nárastu celko-
vého čísla bola spôsobená nárastom 
zahraničných odborníkov.
Na základe účasti zahraničných náv-
števníkov možno čiastočne odhadnúť 
aj rastové trendy stavebníctva, resp. zá-
ujem o stavebníctvo v danom regióne. 

Počet návštevníkov z Číny bol 2083, 
kým v roku 2013 len 1091 návštevníkov. 
Obdobný nárast mala aj Južná Kórea – 
912 v roku 2015 a 525 v roku 2013. 
To by mohlo vyslať signál o tendencii 
rastu v Ázii vrátane arabského sveta, 
odkiaľ prišlo o 88 % viacej návštevní-
kov ako v roku 2013. Podobne tomu 
bolo aj v prípade Turecka, odkiaľ prišlo 
až 3694 návštevníkov (v roku 2013 to  

Globálne výstavy rastú

Už	dlhšiu	dobu	registrujem	zaujímavú	tendenciu	v	oblasti	špecializo-
vaných	výstav.	Svetové	(globálne)	výstavy	rastú,	pričom	národné,	
respektíve	regionálne	špecializované	výstavy	majú	problémy	s	udr-
žaním	počtu	vystavovateľov,	ale	aj	návštevníkov.	Zrejme	to	spôso-
buje	celková	globalizácia	–	ekonomická,	informačná,	sociálna,	...	
Ľudia	a	informácie	sa	presúvajú	oveľa	jednoduchšie,	produkcia	sa	
globalizuje,	a	 tak	sa	najnovšie	technické	a	technologické	trendy	
a	informácie	rýchlejšie	šíria.	Konkurenčná	schopnosť	producentov	
sa	dá	udržať	len	tak,	že	sledujú	najnovšie	trendy,	držia	palec	na	
pulze	informačných	tepien,	resp.	pijú	vodu	rovno	z	prameňa.	A	o	tom	
sú	hlavne	svetové	výstavy.
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Svetové (globálne) výstavy rastú, pričom národné, respektíve regionálne špeciali-
zované výstavy majú problémy s udržaním počtu vystavovateľov, ale aj návštevníkov

Počet vystavovateľov (43 / 2,1%) vynie-
sol Poľsko na 4. miesto a aktívna akvizícia 
poľských vystavovateľov túto informáciu 
potvrdila. Poľskí producenti okien a dverí 
spustili na nemeckom stavebnom trhu 
skupinovú aj individuálnu akvizíciu, kto-
rá spôsobila rozruch medzi domácimi 
výrobcami
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bolo 2402). Mierny nárast bol dokonca 
aj z ekonomicky ťažko skúšanej Ruskej 
federácie (2920 v 2015 / 2474 v 2013).
Návštevnosť výrazne vzrástla aj z tradič-
ne silných zúčastnených krajín z EÚ, ako 
je Rakúsko (11 923), Belgicko (1330), 
Holandsko (1450), Slovinsko (2362!!!), 
Poľsko (2578), Česká republika (2381) 
a Veľká Británia (1536). Účasť Slovenskej 
republiky nebola organizátormi v závereč-
nom riporte uvedená. 
BAU 2015 sa konala v 17 výstavných ha-
lách. Počas výstavy sa uskutočnilo veľké 
množstvo odborných konferencií a špe-
cializovaných prednášok. Zvládnuť nápor 
takého množstva návštevníkov bolo vý-
zvou pre 2015 vystavovateľov zo 42 kra-
jín, ktorí boli dobre pripravení a nešetrili 
úsilie na predstavenie svojich výrobkov 
a služieb. Dominantné bolo samozrejme 
zastúpenie domácich nemeckých firiem 
(1378 / 68,4 %). Druhým v poradí bolo 
Taliansko (109 / 5,4 %) a tretím Rakúsko 
(103 / 5,1 %). Na výstavu som prichádzal 
s informáciou, že poľskí producenti okien 
a dverí začali výrazne atakovať nemecký 
trh. Počet vystavovateľov (43 / 2,1 %) 
vyniesol Poľsko na 4. miesto a aktívna 
akvizícia poľských vystavovateľov túto in-
formáciu potvrdila. Horšie dopadla blízka 
Česká republika, kde som v štatistikách 
našiel síce 18 vystavovateľov, ale v in-
formačnom stánku mi poskytli len jeden 
kontakt mimo záujmu DM (výrobca fasád-
neho systému). Slovenskí producenti sa 
do zaujímavého Bavorska z neznámych 
dôvodov ani neunúvali.
So smútkom musím konštatovať, že na 
rozdiel od Poliakov uniká Slovákom, ale aj 
Čechom, nemecký stavebný vlak. A to je 
škoda – nemecký trh bol a bude pre rast 
firiem rozhodujúci. Ďalšia výstava BAU 
sa bude konať od 16. do 21. 1. 2017 na 
výstavisku Messe München.

Rekordná návštevnosť výstavy BAU: výstavu v roku 2015 navštívilo 251 200 náv-
števníkov, čo bolo o 16 000 viacej ako v roku 2013

Trend vysokých dverí (2,5 – 3 m), ktorí sme 
zaregistrovali už minulý rok v Norimbergu, 
bol potvrdený aj v Mníchove. Výrobcovia 
stavebného kovania zvládli tento problém 
na všeobecnú radosť architektov

Výrobcovia okien a dverí sa tešia záujmu spotrebiteľov o veľkorozmerné posuvné 
dvere (portály). Tento trend sa výrazne zvyšuje posledných desať rokov, čomu sa 
prispôsobujú aj výrobcovia stavebného kovania. Medzi prvých, ktorí tento produkt 
zaradili do svojej ponuky, bola nemecká firma Siegenia – Aubi, ktorá aj na BAU 2015 
venovala tomuto sortimentu patričnú pozornosť

Zvládnuť nápor návštevníkov bolo výzvou pre 2015 vystavovateľov zo 42 krajín, ktorí 
boli dobre pripravení a nešetrili úsilie na predstavenie svojich výrobkov a služieb


