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Když na konci ledna organizátoři veletr-
hu účastníkům mezinárodní tiskové kon-
ference v Hannoveru slibovali, že je na 
co se těšit, hovořili především o velkém 
množství chystaných novinek. Zároveň 
konstatovali, že co do počtu vystavova-
telů a obsazené plochy by letošní LIGNA 
měla být zhruba srovnatelná s tou před-
loňskou. Jako přímí účastníci veletrhu 
můžeme potvrdit, že realita odpovídala 
předběžně poskytnutým informacím 
téměř stoprocentně. Z tohoto hledis-
ka musíme ocenit korektnost, s jakou 
Deutsche Messe, na rozdíl od organi-

zátorů některých národních oborových 
výstav, ke zveřejňování faktů a údajů 
přistupuje. 

LIGNA v číslech

Veletrh během pěti dnů jeho konání 
podle předběžných výsledků navštívilo 
96 000 odborníků, což je o cca 6000 
více než před dvěma lety. Zhruba 40 000 
jich přijelo ze zahraničí, tj. asi o 4000 
více než v roce 2013. Nejvíce jich při-
jelo z Rakouska, dále z Francie, Itálie, 
Spojených států, Velké Británie, Ruska, 
Belgie, Polska, Švédska, Číny a Brazílie. 
Procento profesionálů mezi nimi opět 
vzrostlo – z 94 % v roce 2013 na 96 % 
v letošním roce. Výrazně se zvýšil počet 
návštěvníků z Asie, a to z 2800 v roce 
2013 na letošních 4700. O 86 % vzrostl 

počet příchozích z Blízkého a Středního 
východu a 62% nárůst byl zaznamenán 
z jižní, východní a centrální Asie. Z jižní 
a střední Ameriky přijelo 2800 návštěvní-
ků, což je o 65 % více než v roce 2013. 
Více než 25 % odborných návštěvníků 
přijelo na Lignu buď se záměrem uzavřít 
objednávku nebo tak již učinili.
Svá řešení, technologie a inovativní vý-
robní zařízení přítomným odborníkům 
představilo 1567 vystavovatelů ze 46 
zemí na více než 120 000 m2 výstav-
ní plochy. Oproti roku 2013, kdy se 
v Hannoveru prezentovalo 1637 vysta-
vovatelů rovněž ze 46 zemí na ploše 
124 000 m2, tak došlo k nepatrnému po-
klesu počtu prezentujících se firem (-70). 
Z hlediska výstavní plochy ale byl tento 
úbytek očividný (2 haly z 10 obsazených 
byly zaplněny jen zčásti). Nicméně kvalitě 

LIGNA 2015 – v inovativním duchu 
a silně pozitivní atmosféře

Veletrh LIGNA 2015, který se uskutečnil v Hannoveru ve dnech 
11.–15. května 2015, znamenal pro všechny zúčastněné strany 
mimořádný úspěch. Představil impozantní řadu inovativních tech-
nologií a výrobních scénářů, širokou škálu strojů a rychlý pokrok 
v oblasti Průmyslu 4.0 v nábytkářském a dřevozpracujícím sekto-

ru. Tím zároveň vyslal jasný signál o tom, jakým směrem se v příštích několika letech bude ubírat 
vývoj nejen v oblasti zpracování dřeva a výroby nábytku, ale také ve výstavnictví na poli strojů 
a technologií pro tuto branži. Národní výstavy budou pravděpodobně stále více ztrácet svůj význam.
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Letošní LIGNA v Hannoveru se vyznačovala silnou návštěvností, a to především zahraniční
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veletrhu to nijak neublížilo, což bylo mož-
né pozorovat jednak na množství a úrovni 
prezentovaných novinek a inovací a jed-
nak na návštěvnosti. Dalším faktorem, 
který od prvního dne jasně signalizoval 
úspěšnost veletrhu, byla mimořádně 
pozitivní atmosféra, kterou byla letošní 
LIGNA doslova prosycena. Wolfgang 
Pöschl, generální ředitel společnosti 
Michael Weinig AG a předseda němec-
kého Svazu výrobců dřevozpracujících 
strojů, shrnul veletrh slovy: „Tato LIGNA 
více než splnila naše očekávání, která 
již na začátku byla vysoká. Opět vyvolala 
další impuls v sou časném pozitivním trž-
ním prostředí a demonstrovala potenciál, 
který nové technologie představují pro 
každého v dřevařském průmyslu. A to je 
přesně to, co zákazníci z celého světa 
od tohoto veletrhu očekávají.“
Nejpočetnější zastoupení (736) měli do-
mácí vystavovatelé. Oproti roku 2013 jich 
ale bylo o 74 méně. Naopak počet ital-
ských firem se letos zvýšil o 14 na 292. 
Na třetí pozici, se 78 firmami, se umístilo 
Rakousko (předloni 89). Dále (s poč-
tem vyšším než 30) následovaly: Čína 
56 (41), Švédsko 39 (37), Švýcarsko 
36 (37), USA 36 (33), Taiwan 34 (34) 
a Turecko 31 (22). Mimořádný úspěch 
(díky podpoře ze strany Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR) zaznamenala 
účast České republiky, která zde byla za-
stoupena 25 firmami (předloni 15) a do-
stala se co do počtu vystavovatelů na 
úroveň takových států, jako je Dánsko, 
Finsko, Francie, Nizozemsko, Polsko 
nebo Španělsko. Slovensko reprezen-
tovali pouze 2 vystavovatelé (předloni 3).

LIGNA vs. národní výstavy

Rostoucí počet návštěvníků, kteří na 
Lignu přijíždějí (zejména z evropských 
zemí), jednoznačně potvrzuje pozici to-

hoto oborového veletrhu jako místa, kde 
mají odborníci z branže možnost získat 
nejnovější a nejucelenější informace 
o vývoji, trendech a novinkách v oboru, 

které budou určovat směry a způsoby 
výroby v několika příštích letech. To se 
netýká jen velkých podniků, ale i ma-
lých zakázkových firem a živností, které  

Podle vyjádření většiny vystavovatelů znamenal veletrh pro všechny zúčastněné strany mimořádný úspěch

Českou republiku letos v Hannoveru reprezentovalo 25 přímých vystavovatelů, 
Slovensko dva
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si musí stále více hlídat svoji konkuren-
ceschopnost a plánovat nové investice 
nejen v dostatečném časovém předsti-
hu, ale zejména v souladu s aktuálním 
technickým vývojem. 
Důkazem toho, že LIGNA – a s ní ob-
rok se střídající veletrh Holz-Handwerk 
v Norimberku – hraje významnou infor-
mační roli i pro naše výrobce, je rok od 
roku zvyšující se počet odborných náv-
štěvníků z České a Slovenské republi-
ky. Oba veletrhy jsou pro nás relativně 
dobře dostupné a hlavně jsme si zvykli na 
to, že to, co tam, jinde neuvidíme. Tato 
skutečnost (a také rychlý nástup nových 
informačních zdrojů, jako je internet aj.) 
se samozřejmě negativně projevuje na 
národních veletrzích a výstavách, které 
naopak svůj původní (kontraktačně-in-
formační) význam dlouhodobě ztrácejí. 
Jejich návštěvnost, stejně jako účast 
vystavovatelů, má v posledních letech 
klesající tendenci a pokud jejich pořa-

datelé i nadále nebudou ochotni akcep-
tovat změny v kurzu a nepochopí, že je 
nutné zcela od základu změnit jejich 
koncepci, hrozí těmto výstavám nejspíš 
pomalý zánik.

Příští LIGNA ve znamení 
reorganizace

Příští LIGNA se v německém Hannoveru 
uskuteční od 22. do 26. května 2017 
a již nyní organizátoři avizují řadu vý-
znamných změn. Půjde především 
o komplexní reorganizaci výstavních 
kategorií. Dosavadní členění podle obo-
rových témat, na které byli návštěvníci 
Ligny po řadu let zvyklí, již nebude platit. 
Nejvýznamnější změnou bude konsolida-
ce tří výstavních kategorií souvisejících 
s technologiemi: zpracování masivního 
dřeva, nábytkářský průmysl a řemeslná 
výroba. Tyto kategorie budou nyní slou-
čeny do nové výstavní kategorie s názvem 

„Nástroje a strojní zařízení pro individuál-
ní a sériovou výrobu“. Důvodem pro tuto 
změnu je skutečnost, že neustále roste 
překrývání mezi výrobními technologiemi 
používanými malými a středními podniky 
v odvětví zpracování dřeva a těmi, které 
používají průmyslové podniky. Z hlediska 
strojů již neexistuje významný rozdíl mezi 
těmito dvěma sektory – a to ani v Evropě 
s její dlouholetou a silnou tradicí malých 
řemeslných dílen. Dalším důvodem je to, 
že mnoho firem se již nezaměřuje striktně 
jen na zpracování masivního dřeva nebo 
plošných materiálů, což má za následek 
širší škálu zařízení nabízených výrobci 
strojů. Nové rozmístění Ligny přenese 
související technologie blíže k sobě, 
což návštěvníkům usnadní navigaci při 
vyhledávání konkrétních řešení. Hlavní 
avizované změny:

 Většina vystavovatelů strojů na zpraco-
vání masivního dřeva se bude nachá-
zet v hale 27 (přesunuto z hal 12 a 13), 
přiléhající k exponátům pilařských 
technologií v hale 25 (přesunuto z haly 
27). Úzce související expozice dřevě-
ných konstrukcí budou rovněž hned 
vedle – v hale 13.

 Těsná blízkost mezi technologiemi 
pro povrchové úpravy v hale 17 (beze 
změny) a technologiemi pro výrobu 
panelů na bázi dřeva v hale 26 (přesu-
nuto z haly 27) bude využívat přiroze-
né synergie, které mezi těmito dvěma 
kategoriemi existují.

 Výstava „Energie ze dřeva“ bude pře-
sunuta hned vedle expozic výroby pa-
nelů na bázi dřeva.

 Automatizované technologie budou 
mít svoji vlastní výstavní kategorii a bu-
dou zvýrazněny v centrálně umístěné 
hale 16.

Nové rozmístění Ligny znamená, že 
téměř všichni pravidelní vystavovatelé 
budou přemístěni.

Princip „inteligentní“ továrny odpovídající současnému trendu „Průmysl 4.0“ na 
stánku Homag přihlížejícím davům diváků vysvětloval robot Titan

Na oborových veletrzích v Německu nikdy nechybí prezentace odborných škol v daném oboru spojené se soutěžemi a ukáz-
kami prací studentů
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