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Rozhovor s Jiřím Kulišem, generálním ře-
ditelem společnosti Veletrhy Brno, na zá-
kladě otázek, které byly nejčastěji poklá-
dány v souvislosti se zrušením MSV 2020.

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, nejtěž-
ší, které jsem musel udělat. Zrušení MSV bylo 
vůči vystavovatelům zodpovědné rozhodnutí, 
ale zároveň je to firemní pohroma,“ komentu-
je zrušení Mezinárodního strojírenského vele-
trhu generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Rozhodli jste o zrušení největšího průmys-
lového veletrhu ve střední Evropě. Co byly 
hlavní důvody?

Hlavním důvodem je pokračující koronovi-
rová krize. V březnu jsme doufali, že vše skončí 
někdy v květnu a jede se dál. Ale dál se nejede 
a nyní slyšíme, že situace může trvat do konce 
roku. MSV je tak velkou mezinárodní a pres-
tižní akcí, že jsme museli zvážit všechna rizika 
a aktuální podmínky pro veletrhy a rizika eli-
minovat. Podmínky pro pořádání hromadných 
akcí včetně veletrhů jsou nyní nastaveny tak, že 
podle nich není běžný veletrh střední velikos-
ti proveditelný. Natož veletrh v rozsahu MSV.

Proč jste rozhodli nyní a nepočkali? Vždyť 
během léta má dojít k dalšímu uvolňování.

Čekat nešlo. Rozhodli jsme deset minut 
po dvanácté. Nemůžeme všechny napínat 
donekonečna. Firmám i nám by nabíhaly 
při přípravě další náklady, které by se moh-
ly stát zmařenou investicí. To nikdo nechce. 
A aktuál ní zhoršování situace tam či onde do-
kládá, že riziko i zhoršení situace tady jsou.

Na tiskové konferenci Ministerstva zdra-
votnictví ČR bylo oznámeno, že se veletr-
hy mohou konat do 5 000 osob…

To oznámeno bylo, ale podmínky jsou pro 
pořadatele veletrhů absolutně neproveditelné. 
Takže vyjádření bylo zavádějící. Ta pravi-
dla jsou použitelná možná pro stadiony, haly 
jako O2 Arena, ale ne pro výstaviště. Homo-
genní akci nelze separovat do dílčích sekto-
rů, přičemž lidé se nesmí mezi těmito sekto-
ry promíchávat.

Tomu nerozumím. Můžete to blíže vysvětlit?
My taky moc ne. Prostě v jednom pavilo-

nu může být maximálně tisíc osob včetně vy-
stavovatelů, uklízeček, takže návštěvníků tam 
bude méně než vystavovatelů. Tito pak nesmí 
jít do jiného pavilonu. To přece není veletrh.

Ministr Havlíček prohlásil v reakci na zru-
šení MSV, že vláda veletrh chtěla a nastaví 
podmínky, které budou třeba...

Mezinárodní strojírenský veletrh –  
další oběť koronaviru

Cením si snahy ekonomických ministrů 
a jejich podpory, ale ministerstvo zdravot-
nictví je také součást vlády, ne? Vláda na to 
měla dva měsíce. Nikdy nepřijala usnesení, 
že uděluje výjimku z mimořádných opatření 
a konání MSV povoluje. To si nikdo nedovo-
lí. A nedovolíme si to ani my. Jsme natolik 

zodpovědní a chápeme epidemiologické sta-
novisko, že tak velká akce s takovou meziná-
rodností určitým rizikem je. Riziko zhoršení 
situace, zákaz konání těsně před akcí, zmaře-
ní investic našich a vystavovatelů, to jsou vše 
rizika, která jsme museli eliminovat. Včetně 
reputačního rizika Veletrhů Brno a brněnské-
ho výstaviště v případě, kdyby skutečně do-
šlo na veletrhu k šíření nákazy.

Jak reagovali na zrušení veletrhu vysta-
vovatelé?

V zásadě pozitivně. Mnozí nás o to žá-
dali, včetně zahraničních. Lidé jsou ustraše-
ní a báli se i vystavovatelé: menší účasti ná-
vštěvníků, neúčasti zahraničních zákazníků.

Čeho si vystavovatelé na veletrhu podle 
provedeného průzkumu nejvíce cení?

Reprezentativní přítomnosti celého obo-
ru a vedoucích značek na trhu, vysoké me-
zinárodnosti, možnosti jednat s tuzemský-
mi a zahraničními partnery tváří v tvář, vy-
soké odborné návštěvnosti. Tyto atributy by 
za pokračující epidemiologické situace spl-
něny nebyly.

Jak mohl letošní veletrh vypadat?
O veletrh byl letos velký zájem. Pokud 

by nenastal covid problém, mohl to být vele-

trh rekordní. S účastí všech předních výrob-
ců obráběcích a tvářecích strojů, plastikářů, 
svařovací techniky ve zdůrazněných oborech 
„Top Technology“. S velkou účastí Ruské fe-
derace jako partnerské země, s první oficiální 
národní účastí Itálie, s první kolektivní účas-
tí Japonska, s velkou účastí čínských provin-

cií, Indie a s účastí všech 
tradičních vystavovatelů 
a značek. Zopakovali by-
chom „show“ Digitální to-
várna včetně 3D tisku, roz-
šířenou o prezentaci firem, 
které se zapojily do výro-
by zdravotnických zařízení 
a ochranných prostředků. 
To byla ta vize. Ten vele-
trh by byl fakt dost dob-
rý. Aspoň tak byl koncepč-
ně připraven a tak se tvářil 
ještě v březnu. Poptávka po 
výstavní ploše byla velká.

Jak to vypadalo později?
Přišly ekonomické pro-

blémy firem, zákazy účasti 
od mateřských společnos-
tí. Ale ještě pořád by byl 
veletrh z hlediska účasti 

někdy v polovině května proveditelný. Jen-
že nejistota kolem konání veletrhu a nasta-
vení hygienicko-bezpečnostních podmínek 
se prodlužovaly a z hlediska přípravy se pro 
mnoho firem stal nerealizovatelným. Exponá-
ty je třeba objednat či vyrobit mnoho měsí-
ců dopředu. Vláda deklarovala, že veletrh se 
má konat, ale pravidla či požadovaná výjim-
ka zde nebyly ani do slibovaného konce květ-
na. Měli nám někdy v květnu jasně říct, že 
akci takového rozsahu nelze povolit, a bylo.

Co jste konkrétně požadovali?
Požadovali jsme vyjmutí veletrhů z ka-

tegorie hromadných akcí. Nelze přece házet 
do jednoho pytle koncert, fotbal, bohoslužby, 
farmářský trh nebo veletrh. Každou veletrž-
ní akci je třeba posuzovat individuálně, pro-
tože každá má úplně jiné parametry. Každé 
výstaviště má jiné parametry. My jsme pře-
dali všechny možné podklady a argumenty. 
Předložili jsme soubor možných opatření, jak 
zvýšit hygienickou bezpečnost. Částečně po-
dle našich úvah, částečně převzatých ze za-
hraničí. Ale zůstalo to bez reakce. Chyběla 
vůle se tím zabývat. Uvolňovací pravidla pro 
hromadné akce včetně veletrhů od 22. června 
jsou pro nás zklamáním. Pravidla prostě ne-
jsou proveletržní, snad dojde k nějaké úpra-
vě, ale to je pozdě.

Obr. 1. Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a. s.
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Odvoláváte se i na provoz nákupních center...
Samozřejmě. To stejné dělají i kolegové 

v Německu, Maďarsku, Rumunsku a dalších 
zemích, kde se nemohou dovolat rozumné-
ho řešení. Jistěže rozsah MSV je v řádu ko-
lem dvaceti tisíc osob denně, i když tyto oso-
by nejsou v jednom čase na jednom místě. 
U středních veletrhů se však jedná o počty 
zcela srovnatelné s průměrnou návštěvnos-
tí nákupních center, kde nikdo žádné limity, 
sektory a počty osob nepředepisuje.

Jak se zrušení MSV projeví na firemním 
hospodaření?

Není tajemstvím, že MSV představuje té-
měř třetinu našich ročních tržeb. Ale není to 

jediný veletrh, který byl u naší firmy zrušen. 
Zrušeno bylo i jarní Techagro a další akce. 
Takže je to pohroma. Naštěstí jsme si vytvo-
řili dostatečné rezervy likvidity. Ale naše fi-
remní zdraví je vážně ohroženo a přechází-
me na ventilátor.

Kdo za to může?
Pro kongresy, veletrhy, firemní akce, což 

nás živí, neexistují proveditelná pravidla. 
K tomu přistupuje i přeshraniční cestování, 
protože mnoho akcí je mezinárodních s účastí 
zahraničí, a zahraniční návštěvníci buď přijet 
nemohou, nebo nemají náladu jezdit. Celková 
nálada v ekonomice a společnosti nám nena-
hrává. Hlavně ale naše podnikatelská činnost 

zůstává dále ze strany státu zakázána. Viní-
kem naší situace je koronavirus a stát.

Jak hodláte vůči státu postupovat?
Myslím, že by stát měl přijít se systémo-

vým návrhem, jak firmy, které se dostaly do 
existenčních potíží z důvodu zákazu činnosti, 
tedy ne vlastní vinou, nějak férově odškodnit. 
Soudní žaloba je až to poslední, byť je to ces-
ta, kterou doporučila ministryně spravedlnosti. 
Povinnosti managementu jsou ze zákona jas-
né a nemůžeme sedět a bědovat a nedělat nic.

(Rozhovor vedl Michal Svoboda, Veletr-
hy Brno, a. s.)
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veletrhu Automa

Rozhodnutí BVV neuspořádat letos 
MSV bylo těžké, ale zodpovědné. Zavést 
na výstavišti přísná opatření, která by sní-
žila riziko šíření covidu-19 na minimum, je 
možné, přestože je to nákladné a pro účast-
níky veletrhu obtěžující, ale přijmout opat-
ření proti nařízení, které může veletrh tře-
ba těsně před otevřením bez varování zaká-
zat, je nemožné.

Brněnský veletrh MSV 2020 sice nebu-
de, ale dvojčíslo Automa 8-9 vyjde v plá-
novaném termínu a nákladu. Tématy budou 
„nově normální“ ekonomika a význam di-
gitalizace a automatizace pro zotavení hos-
podářství EU.

Nabídka pro inzerenty: rozhodnete-li se 
pro prezentaci v tomto vydání, poskytne-
me vám tři služby navíc. Zaprvé vám dodá-
me takový počet výtisků, o kolik si řeknete, 
abyste mohli časopis zaslat svým partnerům 
a zákazníkům a využít jej pro svou propa-
gaci na firemních dnech, seminářích, dnech 
otevřených dveří a podobných akcích, ji-
miž se pravděpodobně budete snažit chy-
bějící veletrh alespoň zčásti nahradit (popř. 
můžete adresy dodat našemu distributoro-
vi, který časopisy rozešle za vás). Zadruhé 
vám redakce nabízí pomoc se zpracováním 
článku, překladem, tvorbou reportáže, roz-
hovoru s vaším zákazníkem apod. A zatře-
tí, pro podzimní dvojčíslo chystáme „Mo-

zaiku novinek“. Jde o krátké informace o no-
vých výrobcích a službách či realizovaných 
projektech, ale také o pozvánky na seminá-
ře, konference firemní dny a podobné akce. 
Mozaika novinek bude uveřejněna dvojím 
způsobem: online na webu časopisu Automa 
a v tištěném vydání Automa 8-9. Jde o oprav-
du krátké zprávy, v rozsahu do 1 200 znaků 
včetně mezer, s nejvýše jedním obrázkem, 
doplněné logem firmy a odkazem na firemní 
web, video, článek apod. – na webu v podo-
bě živého odkazu, v tištěné podobě jako QR 
kód. Pozvánky lze zveřejnit i prostřednictvím 
našich účtů na sociál ních sítích (Twitter, Lin-
kedIn, Facebook).

O více informací a nabídku prezentace si 
napište na vaculikova@automa.cz.

Nabídka pro čtenáře: v podzimním dvojčísle 
sice nenajdete pozvánky do veletržních stánků, 
ale spoustu informací o tom, co se v oboru mě-
řicí, řídicí a automatizační techniky u nás i ve 
světě děje. Takže si podzimní dvojčíslo rozhod-
ně nenechte ujít.

Petr Bartošík, Automa

  Firma Rockwell 
Automation se setkala 
s partnery na virtuální akci

Na červnové akci VirtualConnect předsta-
vila společnost Rockwell Automation svým 
zákazníkům nové produkty, příklady použi-
tí a rovněž produkty svých partnerských fi-
rem. Na tomto virtuální setkání byl prezento-

ván nový distribuovaný řídicí systému (DCS) 
PlantPAx, který vychází vstříc stále kompli-
kovanějšímu řízení ropných rafinerií, potra-
vinářských provozů a dalších kontinuálních 
výrobních procesů. Složitost těchto řídicích 
systémů snižují v systému PlantPAx robust-
ní řídicí jednotky navržené ke konkrétnímu 
účelu. K modernímu návrhu řídicích systé-
mů přispívá používání vestavěných (embed-
ded) objektů, které usnadňují také migraci 
na vyšší verzi. Významnou předností systé-
mu PlantPAx jsou automatické diagnostické 
funkce, které zpřístupňují informace o pro-
vozu řídicích jednotek a I/O modulů. Kritic-
ká data jsou v systému PlantPAx chráněna 
pomocí pokročilých analytických prostřed-
ků kybernetické ochrany v souladu s mezi-
národní normou IEC 62443.

Pro zjednodušení inteligentních stro-
jů uvádí Rockwell Automation typu Allen-
-Bradley ArmorBlock. Další prezentace na 
akci VirtualConnect přiblížily pokroky v sadě 
nástrojů FactoryTalk InnovationSuite, která 
zjednodušuje způsob, jakým jsou ve firmách 
spravována data, a obsahuje funkce pro špič-
kovou analytiku, strojové učení, průmyslo-
vý internet věcí (IIoT) a rozšířenou realitu.

Odborný program akce VirtualConnect ob-
sahoval zajímavé prezentace, které přiblížily 
zabezpečení soustav průmyslového internetu 
věci (IIoT), využití digitálních dvojčat a též 
řízení motorů prostřednictvím systému Smart 
Motor Control, který umožňuje monitorovat 
„zdraví“ a výkon každého motoru a předví-
dat tak potenciální problémy. (ev)

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách www.automa.cz


