INTERFORST 2010 - Mnichov

Tisková konference 26. dubna,
zprava Dr. Rudolf Freidhager
(výkonný ředitel Bavorských
státních lesů), Gernot Heisig
(ředitel Lesnického vzdělávacího
střediska), níže u mapy bav. lesů

Nejnovější technologie v lesnictví budou představeny Zleva Dr. Ute Seeling (gene
rální ředitelka KWF), Dr. Rudolf
v červenci na výstavišti v Mnichově na veletrhu

INTERFORST 2010

Ve dnech od 14. do 18. července 2010 se bude konat na výstavišti
v Mnichově již 11. ročník veletrhu INTERFORST zaměřený na lesní hospodářství a lesní techniku. Veletrh bude doprovázet renomovaná vědecká konference, odborné semináře, přednášky, fóra. Více než 400 vystavovatelů z 21 zemí
představí nejnovější techniky a stroje z oboru lesního hospodářství. Tento
veletrh se řadí mezi vedoucí mezinárodní veletrhy ve oboru lesnictví. V tomto
roce se očekává přes 50 000 návštěvníků z celého světa.
Tisková konference k připravovanému veletrhu INTERFORST v Mnichově
se konala 26. dubna v Lesnickém
vzdělávacím středisku v Buchenbühlu
u Norimberku (www.baysf.de). Aktuální
informace o veletrhu přednesli zástupci
Messe München. Následující den pokračovala konference na aktuální téma
Opatření ke zvýšení ochrany půdy
společně s exkurzí a praktickými ukázkami v porostech Bavorských státních lesů
u Norimberku (viz fotografie).

Freidhager (výkonný ředitel
Bavorských státních lesů), Dr. Jutta
Seitz (vedoucí Marketingu a komu
nikace GB 4, Messe München),
Ralf Dreeke (předseda dozorčí
rady INTERFORST), Monika Dech
(vedoucí obchodní skupiny GB 4),
Dr. Reinhard Pfeiffer (generální
ředitel Messe München)

širokou škálu celého lesního sektoru.
Poptávka po speciálních softwarech
v oblasti lesního hospodářství je stále
větší a tak nebudou chybět ani odborníci
z tohoto oboru. Dalším lákadlem veletrhu
je bezesporu trh použitých strojů, který
se v rámci veletrhu koná již podruhé.

Cílové skupiny
Veletrh Interforst se koná od
roku 1970 pravidelně každé čtyři roky
a je určen opravdu všem z tohoto oboru.
Vítání jsou podnikatelé v oblasti lesního
hospodářství a techniky, majitelé lesa,
Příprava veletrhu INTERFORST
V halách B5 a B6 a na volné ploše zástupci lesních správ, lesních úřadů,
mnichovského výstaviště budeme moci lesní dopravci a technici, zástupci škol,
spatřit nejnovější stroje, zařízení a sys- spolků a organizací.
témy pro jednotlivé obory: obnova a pěstování lesa, ochrana lesa, těžba, odvoz Rámcový a doprovodný program
Veletrh slavnostně otevře 14. čera skladování dřeva. Další důležitá témata
jsou vytápění dřevem, stroje pro pře- vence v 9.00 hodin státní ministr Helmut
pravu dřeva, zpracování, jakožto oblasti Brunner, který také přednese uvítací řeč
ochrany, pěstování, údržby, komunální v 10.00 hodin na slavnostním zahajovatechniky. Veletrh Interforst neopomí- cím ceremoniálu. Týž den bude následo- Těžba na podmáčené půdě
Opatření ke zvýšení ochrany jí ani témata jakými jsou zpracování dat, vat předávání cen nejlepším novinkám. u Norimberku šetrným způsobem
půdy, zprava Georg Windisch,
měření, management, telekomunikace, Odpoledne se od 13.30 hodin bude konat pásovým harvestorem, měkká
ředitel sekce lesnictví na Bavor
bezpečnost práce, ochrana zdraví, první diskusní pódium na téma „Lesní techni- půda je na nejvíce exponovaných
ském ministerstvu zemědělství,
pomoc, informace, poradenství a služby. ka - perspektivy - 2020“. Veletrh bude místech důsledně chráněna větve
překladatelka, Bernhard
Interforst zahrnuje opravdu otevřen od středy do soboty od 9.00 do mi z odvětvování
Hölldorfer a Roland Blank
(oba Bavorské státní lesy)
Kontrola tlaku na půdu pomocí ventilů v pneumatikách, zleva
profesor Dr. Dietmar Matthies, Bruno Staske (Bavorské státní lesy)

Bernd Flechsig (Saské státní lesy) hovoří o zavádění opatření ke
zvýšení ochrany půdy před vyvážecí soupravou „obutou“
speciálními kovovými pásy na snížení měrného tlaku na půdu
18.00 a v neděli od 9.00 do 16.00 hodin.
Speciální program zahrnuje praktické ukázky, jakožto i odborné výklady. Z řady divácky velmi atraktivních
akcí stojí za připomenutí např. STIHL
TIMBERSPORTS SERIES Show na
volné ploše, vystoupení ornitologů
s ptáky v sobotu a v neděli a Bavorské
mistrovství v lesních prácích na volné
ploše v bloku 7.
Ani na veletrhu INTERFORST 2010
nebude chybět bohatý doprovodný program. INTERFORST kongres se bude
konat opět v hale B6 a bude složen ze
dvou částí. Dopoledne stojí na programu
přednášky vědeckého a mezinárodního charakteru, odpoledne diskusní fóra
s návštěvníky veletrhu.
Speciální programy a fóra organizují mnichovské veletrhy ve spolupráci
např. s Německým statutárním orgánem pro úrazové pojištění (DGUV) na
téma „Práce v lese - ochrana a zdraví“
v hale B6, s Kuratoriem pro práci v lese
(KWF) na téma „Lesnická a dřevařská
ekonomika - dnes a zítra - od lokální
po globální úroveň“ v hale B6 jakožto
i se Zemědělským sociálním pojištěním (LSV) na téma „Prevence nehod
v lese“ v hale B6.
Diskusní fórum na téma „Příroda
- les - technika“ připravuje Bavorská
asociace vlastníků lesa ve spolupráci s Bavorským ministerstvem výživy,
zemědělství a lesnictví v hale 5 v tzv.
„Wald“ Café (Lesní kavárně).

kdy výstavní plocha činila 63 700 m².
To nás v souvislosti s nadcházejícím
veletrhem INTERFORST 2010 naplňuje optimismem, tím spíš, že výsledky
dosažené v roce 2006 byly rekordní“,
prohlásil Dr. Reinhard Pfeiffer, generální
ředitel Messe München. „Navíc, ze zkušeností víme, že v následujících několika
týdnech se ještě nějací vystavovatelé
přihlásí“, dodal Dr. Pfeiffer.
K tomu pan Ralf Dreeke, předseda dozorčí rady INTERFORST, řekl:
„INTERFORST 2010 se koná přesně
v pravý čás, protože přicházejí signály
o mírném zotavení průmyslu. S ohledem
na celkový ekonomický vývoj je zde
naděje, že tento trend bude nadále udržitelný. Optimismus také přináší ohlášená
účast řady obchodních lídrů na veletrhu
INTERFORST 2010, některých dokonce
na větší ploše než v roce 2006. Toto
vše ve mě vyvolává značnou důvěru, že
INTERFORST opět vyšle pozitivní signál
pro rozvoj oboru.“

Zastoupení pro ČR a SR
Veletrhu se účastní jak vystavovatelé z České tak i Slovenské republiky (dosud přihlášené firmy: Atmos
- Jaroslav Cankař a syn z Bělé pod
Bezdězem, IFER Ltd. - Institute of Forest
Ecosystem Resarch z Jílového u Prahy,
SINGING ROCK LANEX a.s. z Poniklé,
AGROPRET - PULZ a.s. z Bratislavy,
Martimex - Alfa a.s. z Martina).
Návštěvnický servis pro obě země
poskytuje www.expocs.cz. Najdete zde
INTERFORST vysílá pozitivní signál
nabídku na prodej zlevněných vstupe„S velikostí výstavní plochy s více než nek, dvoudenních zájezdů i individuální64 000 m² máme v současnosti pronajato ho ubytování v Mnichově a okolí.
více než na veletrhu INTERFORST 2006, 
Připravil Robert Klán

Objevte novou
dimenzi nabídky
pro les a dřevo.
Veletrh Interforst je místem setkání pro odborný
svět lesní techniky a lesního hospodářství.
Poznejte rozmanitost nabídky odvětví oboru
na špičkové úrovni. Navštivte akce obsáhlého
programu konferencí a fór a informujte se
o novinkách na zvláštních přehlídkách.
Zástupce pořadatele pro ČR s SR, informace:
EXPO - Consult + Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
Tel. 545 176 158, 545 176 160
Tel./Fax 545 176 159
info@expocs.cz I www.expocs.cz

2010
Výstaviště Mnichov, 14.-18. července
11. mezinárodní veletrh lesního hospodářství
a lesní techniky s odbornými doprovodnými
akcemi a zvláštními ukázkami
www.interforst.de
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