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VYSTAVOVATELÉ
Celkem 371 prezentujících se firem na ploše 6 402 m2
▪ z toho 211 vystavujících firem z 10 zemí světa
▪ z toho 160 zastoupených firem ze 24 zemí světa

Přehled prezentujících se zemí:
Belgie, Česká republika, Čína, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie,
Holandsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Litva, Německo, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Ukrajina,
USA, Velká Británie.
Data byla auditována firmou AMASIA EXPO, s.r.o.
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HLAVNÍ CÍLE VYSTAVOVATELŮ PŘI ÚČASTI

SLOŽENÍ VYSTAVOVATELŮ DLE OBORŮ
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Čištění a využívání odpadních vod
Vodovodní potrubí, tvarovky a armatury
Čerpací technika
Kanalizační potrubí a armatury
Měřicí, regulační a řídicí systémy
Úprava vody
Stavební a dodavatelská činnost
Průzkumné, projektové a poradenské práce
Vodovody a kanalizace v průmyslu
Hospodaření s dešťovými vodami
Bezvýkopové technologie
Provozování vodovodů a kanalizací
Monitoring a vyhodnocování stavu vodovodní
a kanalizační sítě
Měřící, kontrolní a laboratorní technika
Jímání a ochrana podzemní vody
Geografické a informační systémy
Ostatní (z vodohospodářství)

NÁVŠTĚVNÍCI
Celkem 10 333 návštěvníků z 23 zemí
Data byla auditována firmou AMASIA EXPO, s.r.o.

FUNKCE VE FIRMĚ

Přehled zemí, ze kterých přijeli návštěvníci:
Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Jižní Korea,
Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko,
Turecko, Uzbekistan, Velká Británie.
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Technická zařízení pro bezvýkopové technologie
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O KTERÉ OBORY SE NÁVŠTĚVNÍCI NEJVÍCE ZAJÍMALI
11 %
Čištění odpadních vod

10 %
Vodovodní potrubí, tvarovky a armatury

9%
Kanalizační potrubí a armatury

9%
Provozování vodovodů a kanalizací

3%
Protipovodňová opatření a ochrana vodních zdrojů

2%

Hospodaření s dešťovými vodami

2%
Geografické a informační systémy

2%
Průzkumné, projektové a poradenské práce

2%
Laboratorní technika a materiály

OBOR PŮSOBNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
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Starostové měst a obcí, kraje, ministerstva
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Poradenské instituce v oblasti ochrany životního prostředí
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Komunální služby
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Získat informace
Upevnit obchodní kontakty
Získat nové obchodní kontakty
Návštěva doprovodného programu
Jiný důvod náštěvy
Objednávat, nakupovat
Nabídnout vlastní produkty/služby

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT
ZLATÁ VOD-KA 2019

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI

VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet
Vystavovatel: B M H spol. s r.o.
Výrobce: Reline Europe AG

kategorie do 30 m2
Vystavovatel: Kamstrup A/S – organizační složka
Realizátor: REVYS PROFI, s.r.o.

Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense
Vystavovatel: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Výrobce: SIGRIST-PHOTOMETER AG

kategorie 31–60 m2
Vystavovatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Realizátor: Exponex s.r.o.

Inspekční kamera TECH WORM
Vystavovatel: ZIKMUND electronics, s.r.o.
Výrobce: ZIKMUND electronics, s.r.o.

kategorie nad 60 m2
Vystavovatel: VAG s.r.o.
Realizátor: VIA REKLAMA, spol s r.o.

VODÁRENSKÁ SOUTĚŽ ZRUČNOSTI
1. místo
Společnost: Severočeská servisní a.s.
Soutěžící: Jan Bulíř, Jiří Hanzl
2. místo
Společnost: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Soutěžící: Radek Tichý, Jan Kaňák
3. místo
Společnost: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Soutěžící: Pavel Reif, Pavel Greguš

JOB-ka
Letošní novinkou byl projekt JOB-ka, který se v rámci výstavy zaměřil na
pracovní příležitosti. Jeho cílem bylo poskytnout prostor pro propojení nabídky a poptávky pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee programů
ve vodohospodářském oboru.

Účastníci se mohli osobně setkat se zástupci firem v místě jejich konzultačních stánků, stejně tak jako se dvěma vysokými školami, které jsou úzce
spjaty s tímto technickým oborem. Do projektu JOB-ka se v jeho pilotním
prvním ročníku zapojilo 25 firem.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Odborné přednášky probíhaly v průběhu celé akce a ze strany návštěvníků
byly velmi pozitivně hodnoceny. Tematicky byly rozděleny do těchto bloků:

- Legislativa
- Programové financování
- Zásobování pitnou vodou ve vazbě na sucho
- Odpadní vody, srážkové vody, kaly
- Cirkulární ekonomika a použití technologií

ZE SPOLEČNOSTI
▪ Výstava byla slavnostně zahájena v úterý 21. května za přítomnosti
ministra životního prostředí Richarda Brabce, senátora Jiřího Buriana,
náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka, předsedy Svazu vodního
hospodářství ČR, z.s. Petra Kubaly, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí
ČR Radky Vladykové, předsedy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
ČR, z.s. Miloslava Vostrého a ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Oldřicha Vlasáka.

▪ Společenský večer Vod-ka night se konal ve středu 22. května. V prostorách areálu výstaviště byla příležitost pro neformální setkání, debaty
i zábavu vystavovatelů a jejich hostů. V rámci oficiální části byla předána
ocenění výhercům soutěží spojených s výstavou.
▪ Výstavu navštívili významní zahraniční hosté jako např. skupina odborníků, zástupců investorů a veřejné správy z Jihokorejské republiky, dánský
velvyslanec v ČR p. Ole Frijs-Madsen a další odborníci z 23 zemí světa.

ŘEKLI O VÝSTAVĚ
KUNST, spol. s r.o.
Výstava Vodovody-kanalizace je pro nás zajímavá z pohledu možnosti prezentace našich výrobních novinek a nejúspěšnějších realizací široké vodohospodářské
veřejnosti. A současně získáváme náhled na dění v našem segmentu podnikání
i s ohledem na konkurenci.
Pravidelně se účastníme, protože považujeme za přínosné zviditelňovat naší společnost touto formou, využíváme výstavu pro neformální setkání s investory a provozovateli vodohospodářské infrastruktury, a v neposlední řadě jsme spokojeni jak
s prostředím, tak doprovodným programem výstavy.
Ing. Luboš Maršálek, MBA
obchodní ředitel
KUNST, spol. s r.o.

EUTIT s. r. o.
Výstavy vodovody a kanalizace se naše firma účastní pravidelně ještě z dob, kdy
byla v Plzni. Centralizují se na ní přední odborníci z celé republiky, jsou zde lidé
z vedení vodárenských společností, vedoucí provozů a lidé, kteří mají zájem poznat, co je v oboru nového.
Na takto významnou výstavu, jedinou v oboru, je nutno jezdit pravidelně. Absence
firmy, která vyrábí výrobky pro použití v kanalizacích, je vždy chybou, dává se tím
větší prostor konkurenci.
Pokud je výstava dobře připravena, medializována a jsou vytvořeny správné podmínky pro vystavovatele, tak je i větší počet návštěvníků = zákazníků.
Poslední ročníky byly připraveny skvěle, jsme jako vystavovatelé velice spokojeni.
Robert Kostolány
vedoucí manažer obchodu
EUTIT s. r. o.

VAG s.r.o.
Čím je pro nás výstava Vodovody-kanalizace zajímavá? Máme možnost přímo na
místě poznat, kam se posouvá celý vodohospodářský obor. Porovnat, jak si stojíme ve srovnání s konkurencí. Není to však jen o armaturách, ale o dalších prvcích
oboru, jako jsou potrubí, čerpadla, technická řešení projektů, trendy v oblasti používaných materiálů atd. My jako výrobci armatur nemůžeme být izolování ve svém
světě. Vždy je výhodné získat na jednom místě informace, které nám pomohou
v dalším rozvoji našich výrobků a obchodních aktivit.
Vyvážíme výrobky do více jak 60 zemí světa. Výstava je mezinárodní, my se nejvíce soustřeďujeme na české návštěvníky. Český trh je pro nás důležitý. Na „domácím hřišti“ chceme být také úspěšní. Tedy na výstavě takového významu nemůžeme chybět. Je to vítaná možnost, jak představit něco nového ať z oblasti výrobků
nebo technické podpory projektantům nebo technikům ve vodárnách. Prezentovat
se, že naše hodonínská armaturka je stále tady a že jsme stále úspěšnější a jsme
schopni nabízet našim tuzemským zákazníkům výrobky a řešení, která bez problémů akceptují zákazníci ve světě.
Ing. Jaroslav Slavíček
Product Manager
VAG s.r.o.

Siemens, s.r.o.
Letošní ročník splnil naše očekávání, umožnil nám představit řadu novinek společnosti Siemens pro obor vodárenství a čistírenství, nejen našim partnerům v oboru,
ale i široké odborné veřejnosti.
Oceňujeme nejen oficiální část veletrhu, ale i příjemný a kvalitně připravený doprovodný program veletrhu.
Oldřich Kupa
Siemens, s.r.o.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
S letošním ročníkem jsem, a to nejen osobně, ale i za SOVAK ČR, opravdu velmi
spokojen. Vlastně jsem chválil výstavu už při zahájení, když jsem už věděl čísla
týkající se nárůstu účasti vystavovatelů, nárůstu výstavní plochy a zařazení tzv.
JOB-KY.
Měli jsme několik zahraničních setkání. Dohodli jsme se na mezinárodní soutěži
montérů, právě za účasti vítězných družstev z naší výstavy. Proběhla zde i soutěž
zručnosti učňů.
Došlo k nárůstu návštěvníků. Dvouroční systém výstavy se nám osvědčuje.
Měl jsem možnost pochválit celou organizaci výstavy při společenském večeru
i na závěr celé výstavy.
Věřím, že do dalšího ročníku výstavy, v květnu 2021, získáme ještě další inspiraci
a posuneme se opět dál.
Všem patří velký dík.
Ing. Miloslav Vostrý
předseda představenstva
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
S potěšením mohu konstatovat, že 21. ročník mezinárodní výstavy Vodovody –
Kanalizace 2019 máme již úspěšně za sebou. Větší zájem firem, přes 10 tisíc
návštěvníků i zájem médií toto tvrzení pouze dokladují.
Rád jsem kromě ministra Brabce v úvodu přivítal i zástupce Svazu měst a obcí,
ředitelku Mgr. Vladykovou a předsedu stálé senátní komise VODA – SUCHO Jiřího
Buriana, což ukazuje, že téma vody táhne.
Poprvé byla výstava rozšířena o JOB-ku, která vhodně prezentovala možnosti
uplatnění v tomto oboru a velký zájem mne opravdu potěšil.
Standardně proběhly soutěže: vodárenská soutěž zručnosti, soutěž učňů a velmi
populární - fotografická soutěž.
Vydařil se i společenský večer, z rozhovorů s jednotlivými účastníky jsem slyšel jen
slova chvály, takže mi nezbývá, než poděkovat všem partnerům, vystavovatelům
a celému týmu firmy EXPONEX, která pro nás celou výstavu zajišťovala.
Ing. Oldřich Vlasák
ředitel a člen představenstva
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Ukázky fotografií z fotosoutěže.
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