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Větší výstavní plocha

Co do počtu vystavovatelů si letošní 
PRAGOLIGNA zachovala srovnatelnou 
úroveň s předchozím ročníkem v roce 
2014. Prezentovalo se na ní stejně jako 
tehdy 46 firem. Pro své expozice však 
zvolili větší plochy, čímž vzrostla celko-
vá čistá výstavní plocha na 3700 m2. 
Pravou (zadní) část pravého křídla ve-
letržního paláce, která v minulých dvou 
ročnících zela téměř prázdnotou, zcela 
zaplnila svojí expozicí společnost Felder 
Group CZ. Její tradiční místo ve střední 
hale obsadil nový vystavovatel, sloven-
ská společnost BRAS, zastupující ital-
ské výrobce strojů Vitap nebo Fravol. 
Vedle několika dalších nových firem 
měli návštěvníci možnost shlédnout ex-
pozice i vystavovatelů, kteří se po něko-
lika letech neúčasti do Holešovic opět 
vrátili, jako např. společnost EPIMEX, 
která se naposled zúčastnila Pragoligny 
v roce 2006, tedy před 10 lety.
K větší „zaplněnosti“ přispěl ještě je-
den fakt. Pořadatel veletrhu, společ-
nost Incheba Expo Praha, jako první 
u nás našel odvahu kompletně zrušit 
„tradiční“ součást veletrhu nazývanou 
„Doprovodný program“. Uvolněný pros-
tor po nezrealizované „posluchárně“ ve 
střední hale obsadily stánky vystavova-
telů. Téměř nikdo z příchozích návštěv-
níků tuto změnu vůbec nezaregistroval. 

PRAGOLIGNA zastavila propad. 
Pomohlo i oživení ekonomiky

Ve dnech 20.–22. října 2016 se na Výstavišti Praha 
v Holešovicích uskutečnil 14. mezinárodní veletrh 
strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracu-

jící průmysl PRAGOLIGNA 2016. Od předchozích dvou ročníků se odlišoval především větší čistou 
výstavní plochou, optimistickou náladou prezentujících se firem a vyšší odhodlaností příchozích 
návštěvníků k realizaci investic. Zdá se, že propad z hlediska celkového rozsahu, který byl předloni 
největší v celé historii veletrhu, se konečně zastavil. Nebo je to jen klamné zdání?
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K vystavovatelům s největší plochou na letošní Pragoligně opět patřily společnosti 
Felder Group CZ, která se ze střední haly přesunula na konec pravého křídla, a Panas
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To znamená, že doprovodný program, 
tak, jak byl dosud koncipován, nikomu 
nechyběl. Na tomto závěru se shodli 
i vystavovatelé, kteří rozhodnutí pořa-
datele pouze kvitovali.

Co odborní návštěvníci 
nepotřebují?

Tzv. odborný doprovodný program je nej-
slabším místem obou tuzemských veletr-
hů v naší branži, tedy jak Pragoligny, tak 
Wood-Tecu. Dlouhodobě se totiž potý-
ká s nezájmem odborných návštěvníků, 
čímž se stává zbytečným. Může za to 
především jeho koncepce, která se od 
90. let de facto nijak zásadně nezměnila: 
Pořadatel svěřil uspořádání hlavní části 
odborného doprovodného programu 
„lokální“ vysoké škole, která jeho náplní 
pověřila své pedagogy. Ti pak v rámci 
přednášek během konání veletrhu od-
prezentovali témata, která drtivou větši-
nu návštěvníků z řad odborníků z praxe 
nezajímala, protože pro ně nebyla ničím 
přínosná. Většinu publika tak tvořili pře-
vážně studenti dotyčné školy a nebo, 
v případě loňského Wood-Tecu, také 
zákazníci blízké kavárny. Pořadatelům 
se dlouhodobě nedaří nalézt zajímavá 
a atraktivní témata, která by návštěvníky 
skutečně zaujala a přitáhla, a přestože 
je zřejmé, že vzdělávací instituce nejsou 
schopny tuto atraktivitu zajistit, tradiční 
scénář se stále opakuje. Není proto divu, 
že o doprovodné programy ze strany 
návštěvníků není zájem, a letošní krok 
Incheby je jen potvrzením pravidla, že 
„raději žádný než špatný“.
To ale neznamená, že by organizátoři 
měli na doprovodné programy rezigno-
vat úplně. Již mnohokrát jsme v DM na 
tento problém upozorňovali a zatím stá-

le bez výsledku. Proto se budu trochu 
opakovat: Doprovodný program by měl 
fungovat jako podpůrný element veletrhu 
a návštěvník by ho měl vnímat jako „při-
danou hodnotu“. To znamená, že by měl 
nabízet takové zajímavé a důležité infor-
mace pro praxi či podnikání, které náv-
štěvník nezíská na stáncích jednotlivých 
vystavovatelů. K tomu je ovšem nutné dát 
doprovodným programům zcela novou 
formu, která již řadu let funguje např. na 
veletrzích v Německu či Rakousku (např. 
praktické ukázky, návrhy či postupy řeše-
ní konkrétních problémů, ať už se jedná 
o problémy ekonomické, marketingové, 
výrobní, konstrukční, materiálové atd.), 
kde rozhodně nemají nouzi o poslucha-
če – profesionály z praxe.

Méně návštěvníků

Počet návštěvníků (6300) oproti před-
loňskému ročníku (6800) opět mírně po-
klesl. Přesto atmosféra letošní Pragoligny 
byla o poznání lepší. Překvapením byl 
hned první den, kdy přišlo mnohem více 
návštěvníků, než tomu v první dny ob-
vykle bývá. Naproti tomu následující dva 
dny byly návštěvnicky slabší, nicméně 
vystavovatelé byli vesměs spokojeni. 
Na jejich stánky přišli zákazníci v dosta-
tečném počtu a především se záměrem 
investovat do nových strojů a výrobních 
technologií. Svůj podíl na tom jistě má 
obecně dobrý stav tuzemské ekonomi-
ky, chuť spotřebitelů nakupovat a z toho 
plynoucí optimistická nálada ve výrobním 

Uvolněnou plochu po firmě Felder Group CZ ve střední hale obsadila slovenská 
společnost Bras zastoupená svojí českou „dcerou“ Braz

Návštěvnost byla letos o něco slabší než předloni, nicméně na stáncích to nebylo poznat. Vystavovatelé měli během všech 
tří dnů „plné ruce práce“
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sektoru. Druhým faktorem je skutečnost, 
že mnozí výrobci se po zmrazení svých 
investic po roce 2009 až nyní odhod-
lávají k modernizaci svého strojového 
parku.

Veletrhy nebo výstavy?

Bylo letošní zastavení propadu zname-
ním nějakého zlepšení v oblasti odbor-
ného výstavnictví nebo jen potvrzením 
dlouhodobého směru, kdy se z dříve 
významných oborových akcí nazývaných 
„veletrhy“ postupně stávají (pokud přeži-
jí) pouhé regionální „výstavy“? Ať tak či 
onak, opět se potvrdilo, že tuzemští or-
ganizátoři neumí (nebo nechtějí?) reago-
vat na dlouhodobý trend ve výstavnictví, 
který můžeme shrnout do tří základních 
bodů:

 Veletrhy a výstavy již dávno ztratily svůj 
dřívější kontraktační význam a staly 
se především společenskou událostí. 
A společenská událost vyžaduje zce-
la jiné podmínky z hlediska organiza-
ce než kontraktační výstava

 Díky internetu se výměna informací 
mezi prodejci a zákazníky významně 
zrychlila a zlevnila, což změnilo jak 
systém obchodování, tak celý mar-
keting

 Díky dopravní infrastruktuře se význam-
ně zkrátily dojezdové časy v rámci 
Evropské unie. Svoji roli proto posilují 
zahraniční oborové veletrhy evropské-
ho a světového významu, zatímco z ná-
rodních veletrhů se stávají doplňkové 
výstavy regionálního charakteru

Zvládnou organizátoři tuzemských „vý-
stav“ přizpůsobit se tomuto trendu dříve, 
než bude pozdě? Uvidíme na Wood-
Tecu 2017…

Pragoligna 2016 byla svým rozsahem podobná té předloňské (pouze 46 vystavovatelů), avšak zastoupeny byly všechny hlavní 
segmenty od stacionárních i ručních dřevoobráběcích strojů přes nástroje,…

…odsávací systémy až po návrhový a výrobní software



http://www.lakyadler.cz/cz/

