veletrhy a konference

Partnerskou zemí MSV 2013 bude Turecko
55. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se stane místem dalšího poznávání vzájemných obchodních možností Turecka a České republiky. Při příležitosti oficiální
návštěvy předsedy vlády Turecké republiky Recepa Tayyipa Erdogana v ČR byla na
nejvyšší vládní úrovni potvrzena účast Turecka na MSV 2013 v Brně jako partnerské
země veletrhu.

Makroekonomické údaje Turecka jsou velJiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno.
mi působivé a dokládají dlouhodobý rychlý
Zainteresované turecké hospodářské institurůst turecké ekonomiky. V exportu se Tuce počítají s účastí asi stovky tureckých firem.
recko snaží dosáhnout hranice
150 miliard amerických dolarů
zvýšením konkurenceschopnosti na vyspělých zahraničních trzích ve všech oborech, včetně
strojírenství. Česká republika
je pro Turecko rovněž jednou
ze zájmových zemí EU a je považována za vhodný odrazový
můstek na trhy střední Evropy.
Současně Turecko představuje Obr. 1. Brněnské výstaviště bude ve dnech 7. až 11. října
pro český vývoz jednu z dva- 2013 hostit tradiční přehlídku strojírenství a elektrotechniky,
MSV v Brně
nácti prioritních zemí a je po
Číně druhým nejdůležitějším trhem v Asii.
Již 55. ročník Mezinárodního strojíren„Těší nás, že turecká vláda přijala naše
ského veletrhu se uskuteční opět v říjnovém
pozvání a že poté, co se loni na MSV úspěštermínu. Od 7. do 11. října 2013 se na brněnně uvedla Indie, bude Turecko další rychle
ském výstavišti sejdou vystavovatelé z klíčose rozvíjející světovou ekonomikou, která se
vých průmyslových oborů, především strojív Brně představí za podpory své vlády,“ řekl
renství a elektrotechniky. Jeho hlavním téma-

tem bude projekt Automatizace – průřezová
prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky, která je součástí všech deseti oborových celků veletrhu. Samotný obor
elektronika, automatizace a měřicí technika je
po obráběcí technice a materiálech a komponentách ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.
Změna nastává v prezentaci dopravní techniky, se kterou se v minulosti návštěvníci setkávali nejen na MSV, ale také na specializovaném veletrhu Transport a Logistika. V termínu od 11. do 14. září 2013 se na brněnském
výstavišti poprvé uskuteční nová veletržní
akce zaměřená na silniční dopravu, železniční dopravu a logistiku. Mezinárodní dopravní veletrh Eurotrans sloučí obory z veletrhů Autotec a Transport a Logistika. Součástí
MSV však nadále zůstává obor vnitropodniková logistika, který navazuje na prezentace dalších průmyslových výrobců a oslovuje
stejnou klientelu.
Termín uzávěrky přihlášek k účasti na
55. mezinárodním strojírenském veletrhu je
15. duben 2013. Více informací lze nalézt na
www.bvv.cz/msv.
(Veletrhy Brno)

Svátek oboru vodního hospodářství v květnu v Praze
Osmnáctý ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – Kanalizace, jejímž odborným garantem je Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK),
se bude konat od 21. do 23. května 2013 na
pražském výstavišti v Letňanech. Tato tradiční akce, která se v letech 2010 a 2011
uskutečnila v Brně spolu s veletrhem EnviBrno pod názvem Watenvi, přechází nyní na
dvouletou periodicitu. O výstavu Vodovody
a kanalizace projevují stále větší zájem zahraniční firmy. Letos sem přijede mise podnikatelů a investorů z Chorvatska a Polska.
Letošní výstava Vodovody a kanalizace má
dvě hlavní témata: inovace v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství a hospodaření s vodou.

Inovace ve vodním hospodářství
Výzkum a vývoj vodárenských technologií šetrnějších k životnímu prostředí může
přispět k posílení konkurenceschopnosti ČR.
Hlavními směry inovací v oboru vodního
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čistírny odpadních vod pro aglomerace do 2 000 obyvatel.
Dalším směrem vývoje jsou
bezvýkopové technologie používané při rekonstrukcích vodovodních a kanalizačních sítí.

Hospodaření s vodou

Obr. 1. Poslední ročník výstavy Vodovody a
proběhl v roce 2011 na brněnském výstavišti

hospodářství jsou měnící se materiály, a to
především z hlediska ochrany proti korozi. Dále nastupují nové technologie úpravy
pitné vody, které zlepšují její kvalitu. Kvalita pitné vody závisí na kvalitě čištění odpadních vod a další směr vývoje ve vodním
hospodářství se zaměřuje právě na nové postupy čištění, především určených pro malé

Hospodaření s vodou se jako
zvýrazněné téma nejen objeví ve
stáncích vystavovatelů, ale bude
i předmětem diskusí a doprovodkanalizace ných programů výstavy. Hospodaření s vodou je aktuální problém
v lokálním, ale především v celosvětovém měřítku. Organizátor výstavy se
proto připojuje k mezinárodním projektům,
které na toto téma organizuje humanitární organizace Člověk v tísni, a finančně je podpoří z tržeb za vstupné na letošní výstavu Vodovody a kanalizace.
(ev)
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