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Co říká statistika BVV?

Soubor pěti výstav (Stavební veletr
hy IBF, DSB – dřevo a stavby Brno, 
Stavební centrum EDEN 3000, ve
letrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX a veletrh vytápění, sanitárního 
vybavení a koupelen PTÁČEK) byl letos 
rozšířen o novou akci – veletrh chytrých 
řešení pro města a obce URBIS. I díky 
němu se zvýšila celková čistá výstavní 
plocha z loňských 19 460 m2 na letoš
ních 19 630 m2 a počet prezentujících 
se firem z loňských 772 z 20 zemí na 
letošních 827 z 20 zemí. Tato čísla jsou 
souhrnným údajem za všechny souběž
ně konané akce a reprezentují nejenom 
počet vystavovatelů, ale i spoluvystavo
vatelů a zastoupených firem (značek). 
Ale především nic konkrétního neříkají 
o jednotlivých veletrzích. Jelikož BVV 
jako organizátor zásadně zveřejňuje 
konkrétnější auditovaná data až s ně

kolikaměsíčním zpožděním, opět jsme 
si museli pomoci tím, že jsme si na po
moc vzali oficiální seznamy vystavova
telů k jednotlivým veletrhům. Vzhledem 
k tomu, že tato čísla zahrnují pouze vy
stavovatele, kteří se na akcích skutečně 
fyzicky prezentovali, odráží výsledky lépe 
to, co návštěvník na veletrhu vizuálně 
skutečně vnímá. Vývoj jednotlivých akcí 
z našeho oboru pak vypadá následovně:

Jen pro zajímavost, nového veletrhu 
URBIS se zúčastnilo 47 vystavovatelů, 
kteří letos Stavebním veletrhům vylepšili 
bilanci.
Klesající trend z hlediska počtu vystavo
vatelů jen dokresluje již dlouho známý 
fakt, že prezentaci na brněnských vý
stavních akcích (na rozdíl od pražských 
výstav) firmy připisují stále menší vý
znam. Z tohoto pohledu byl potěšujícím 

zjištěním návrat některých tuzemských 
výrobců dřevěných oken (DARE, VEKRA) 
nebo dveří (ZLOMEK), i když se jedná jen 
o „zlomek“ toho, co na stavebních veletr
zích měli návštěvníci možnost vídat dříve.

Na Mobitexu dominovala 
lůžka a čalouněný nábytek

Moderní hala F Mobitexu skutečně slu
ší. Před třemi lety do ní byl přestěhován 
z důvodu stále klesajícího počtu vysta
vovatelů, avšak tímto přesunem získal 
nečekaný náboj. Hala F mu poskytla 
důstojný prostor pro prezentaci kvalit
ního nábytku. Významně k tomu tehdy 
přispělo i vyloučení tzv. jarmarečního 
– teleshopingového sortimentu. To vše 
pozvedlo celkovou estetickou úroveň 
veletrhu. Ovšem z hlediska nomenkla
turního zastoupení jeho úroveň výrazně 
poklesla. Stala se z něho přehlídka pře
devším čalouněného sedacího nábytku, 
postelí, matrací a outdoorového nábyt
ku. A na tom se nic nezměnilo ani letos. 
Zřejmě se již jedná o setrvalý stav. Navíc 
se i nadále u některých „tradičních“ 
vystavovatelů projevuje jakési rozča
rování z klesajícího ekonomického pří

Brněnské stavební veletrhy 
hlásí setrvalý stav

Letošní jarní brněnské veletrhy zaměřené na stavbu a bydlení (IBF, DSB, MOBITEX), které se usku-
tečnily v posledním dubnovém týdnu (26.–29. 4. 2017), nepřinesly žádné zásadní překvapení. A to jak 
v kladném, tak v záporném slova smyslu. Přesto ve srovnání s minulými ročníky bylo možné zazna-
menat několik pozitivních posunů. A to nejen ze strany pořadatelů, ale i vystavovatelů a návštěvníků.
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Veletrh
Počet vystavovatelů 

podle katalogu

2015 2016 2017

IBF 256 208 190

DSB 40 24 26

MOBITEX 82 72 70

Při klesajícím počtu vystavovatelů Stavebních veletrhů je potěšující fakt, že se po letech opět vrací někteří tuzemští výrobci. 
Zřejmě se na tom podepsala i zvýšená propagační činnost pořadatelů
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nosu veletrhu z hlediska realizovaných 
obchodů. Někteří na tento trend letos 
reagovali výrazným zmenšením svého 
stánku, jako např. společnost EXIT 112 
(Böhm), která letos pojala svoji prezen
taci v minimalistickém stylu. Po zkuše
nostech z minulých let, kdy jí postupně 
ubýval počet uzavřených objednávek, 
a také po dohodě se svými prodejci se 
rozhodli tentokrát neprodávat a tudíž 
neprezentovat celý svůj sortiment, ale 
spíše podpořit značku větším důrazem 
na kvalitu a design. Případné zájemce 
pak odkazovali na své obchodníky.
Jiní svoji letošní účast zcela vypustili. Na 
druhé straně je potěšující, že jimi uvolně
né místo obsadili noví vystavovatelé. Větší 
zastoupení než v minulých letech zde 
měli např. menší lokální výrobci či pro
dejci kuchyní, kterých jsme zaznamenali 
6. Pořadatelé tak nemuseli přistupovat 
k nějakému „náhradnímu“ řešení, jako 
např. v pavilonu P (IBF/DSB/URBIS), 
kde na poměrně velkou, vystavovateli ne
obsazenou plochu umístili různé soutěže 
či odpočivné zóny, kavárny a pro každý 
veletrh samostatné přednáškové pódium 
s hledištěm. Toto řešení na pohled pů
sobilo mnohem lépe, než neobsazená 
plocha ohraničená panely, kterou bylo 
možné v pav. P vidět loni.

Chuť nakupovat opět vzrostla

Návštěvnost byla podle zveřejněných 
údajů BVV podobná té loňské, tj. cca 
45 000 osob. Velkou část jako vždy 
tvořili žáci a studenti odborných škol. 
Podle některých vystavovatelů byla le
tošní návštěvnost sice nižší než loni, av
šak po stránce obchodního efektu byla 
převážná část z nich spokojena. A to jak 
na IBF/DSB, tak na MOBITEX. Velké 
procento návštěvníků přišlo na veletrhy 
s chutí nakupovat nebo předběžně řešit 
otázky svého bydlení s reálným výhle
dem na nákup v blízké budoucnosti. Ve 
srovnání s loňským rokem se po této 

stránce jednalo o výrazný posun. Své 
ovoce přinesla i nová strategie výše zmí
něné společnosti EXIT 112. Jak nám 
po veletrhu sdělil obchodní ředitel firmy 
Jaroslav Frantál, obchodníci hlásili až 
překvapivý zájem ze strany zákazníků.

Oceněné exponáty

Do letošního ročníku soutěže Grand 
Prix Mobitex vystavovatelé přihlásili 
19 exponátů, z nichž odborná porota 
vybrala 6 exponátů pro ocenění ve dvou 
kategoriích.
Kategorie Progresivní design
1. Balanční klekačka ROKKO, vysta

vovatel MAYER CZ, s.r.o.
 Klekačka je vyrobena z bukové ohý

bané překližky tl. 17 mm, která umož
ňuje výkyv do všech stran, čímž spo
juje přednosti tohoto způsobu sezení 
s balančním efektem. 

2. Pohovka MARANELLO, vystavova
tel EXIT 112 s.r.o.

 Design sedačky MARANELLO je 
inspirován sportovními automobily. 
Luxusní sezení ve spojení s poloho
vacím systémem se skrytým senzoric
kým dotykovým ovládáním nabízí ma

ximální komfort. Je vyrobena z kvalitní 
hovězí usně v kombinaci s originální 
potahovou látkou Alcantara.

3. Jídelní stůl QUATTRO, vystavovatel 
JV Pohoda s.r.o.

 Stabilní stůl s kovovou podnoží a ma
sivní dřevěnou desku. Zákazník si 
může finální podobu stolu „dotvořit“ 
na míru. Může si zvolit libovolný roz
měr, druh dřeva, moření, zakončení 
stolové hrany a barvu podnože.

Kategorie Progresivní materiál/tech-
nologie
1. Ložnice BETINA, vystavovatel 

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
 Ložnice BETINA je vyrobena z vy

sokohorské alpské dřeviny ZIRBE 
(Borovice limba). Záměrně je pone
chána bez povrchové úpravy a záměr
ně je v konstrukci nábytku vynechán 
jakýkoliv kov. Výrazná vůně dřeva pak 
nerušeně působí jako bioaktivní síla, 
která zlepšuje spánek a tím prodlu
žuje život. Základní částí ložnice je 
dvojlůžko s vysokým zaobleným če
lem a s výrazně ustoupeným soklem. 
Vetknuté noční stolky navazují na linii 
bočnic a rovněž „levitují“. Toto řešení 

Dříve velkorysé stánky s atraktivním doprovodným programem společnosti EXIT 112 
(BÖHM) postupně nahradily úspornější prezentace v minimalistickém stylu zaměře-
né hlavně na propagaci značky s důrazem na kvalitu

Poměrně velkou neobsazenou plochu v pavilonu P se pořadatelům letos podařilo „zamaskovat“ umístěním přednáškových 
pódií pro doprovodný program, provizorních kaváren či různých relaxačních zón
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 zamezuje nepříjemnému zakopnutí 
o jakékoliv části postele. Masivní dře
vo o síle 40 mm umožňuje výrazné 
zaoblení hran.

2. Inteligentní a bezpečná domác-
nost, vystavovatel JASYKO s. r. o.

 Expozice představila vizi technické
ho řešení elektroinstalace v domě 

tak, aby byly preferovány energetické 
úspory (až nezávislost), bezpečnost, 
pohodlí a intuitivita ovládání.

3. Potahová tkanina SERTA, vystavo
vatel BStextil s.r.o. na výrobku firmy 
RASL čalouněný nábytek.

 Speciální potahová tkanina se zvýše
nou odolností proti poškození domá

cími miláčky. Výjimečnost potahové 
látky Serta spočívá v sofistikované 
konstrukci tkaniny, speciální vazební 
technice a použití syntetických tex
turovaných multifilů, frikčních přízí 
a netkané textilie. Tkanina má na líci 
aplikovanou nanotechnologii proti 
špinění a tekutinám.

Balanční klekačka ROKKO (MAYER CZ, s.r.o.) Pohovka MARANELLO (EXIT 112 s.r.o.)

Inteligentní a bezpečná domácnost (JASYKO s. r. o.)
Potahová tkanina SERTA (BS-textil s.r.o. na výrobku firmy RASL 
čalouněný nábytek)

Jídelní stůl QUATTRO (JV Pohoda s.r.o.) Ložnice BETINA (JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.)
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