CZECHBUS 2011
Středoevropský veletrh autobusů a autobusové dopravy
Začala registrace odborných návštěvníků – Mimořádný zájem firem z ČR i zahraničí – Odborný
program pod patronátem špičkových profesionálů
Registrace odborných návštěvníků již funguje na webech: www.czechbus.eu a www.bupress.cz. Po
vyplnění jednoduchého formuláře si zájemce vytiskne voucher, na nějž u pokladen veletrhu obdrží
výrazně zlevněnou vstupenku pro profesionály a též vizitku odborného návštěvníka, s níž bude nejen
vystavovateli snadněji „poznán“, ale bude mít i další výhody. Mezi ně patří i pravidelné zasílání
Newsletteru CZECHBUS se všemi novinkami a zajímavostmi, včetně detailního doprovodného
programu.
Již dnes je možné bez nadsázky konstatovat, že podzimní veletrh autobusů a hromadné dopravy
CZECHBUS na holešovickém Výstavišti v Praze bude skutečným dostaveníčkem profesionálů. Ve
dnech 3. – 5. listopadu se zde představí celá řada renomovaných značek autobusů. V polovině srpna
byli přihlášeni: SCANIA, SOLARIS, MAN, ISUZU, BEULAS, TEDOM, SKD TRADE, KHC Bus, MAVE,
VOLVO. Hned vedle expozice značky MAN se objeví luxusní autobus MOLPIR/Neoplan, kde
společnost MOLPIR Group CZ představí špičkové vybavení interiéru dálkového autobusu. Ovšem to
není ani zdaleka konečný výčet, probíhá řada dalších jednání, proto se vyplatí pravidelně sledovat
webové stránky www.czechbus.eu a www.buspress.cz.
Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců autobusů, polská firma SOLARIS, bude mít rozsáhlou
prezentaci. Dominantou její téměř dvousetmetrové expozice budou dva autobusy - SOLARIS
Interurbino 12 (Intercity bus) a SOLARIS Urbino Hybrid 12 (City bus), vyráběný ve spolupráci s
plzeňskou Škodou. Kromě toho však SOLARIS představí též řadu modelů a dalších informací o svých
výrobních novinkách i plánech.
V Pravém křídle Průmyslového paláce holešovického Výstaviště se představí také společnost MAN
Truck & Bus Czech republic, a to s autobusy MAN Lion´s Coach a MAN Lion´s City. MAN Truck &
Bus AG se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z
vedoucích výrobců užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém
měřítku. V obchodním roce 2010 společnost zaměstnávala 31 000 pracovníků, prodala více než 55 000
nákladních vozidel a 5 400 autobusů a podvozků pro autobusy značky MAN a NEOPLAN a její obrat
dosáhl 7,4 miliardy Eur.
Inspirativní je však též pohled na vystavující z oblasti servisů a provozu autobusů. Firma REMA TIP
TOP zde bude prezentovat novinky z oblasti pneuservisů a pneutechniky, společnost HOMOLA zase
bude přímo na autobusu předvádět nové progresivní zařízení pro seřizování geometrie předních kol.
Další brněnská společnost MITERAL bude ve své stoosmdesátimetrové expozici předvádět zvedací
systémy pro těžkou techniku nizozemského výrobce Stertil-Koni. Kromě jiného zde „in natura“ vystaví
tři základní systémy - mobilní sloupový hydraulický zvedák se šesti sloupy, na kterém bude umístěn
kloubový autobus o délce osmnáct metrů (!), plošinový bezsloupový zvedák SKYLIFT s nosností dvacet
pět tun, na němž bude zvednutý městský autobus a zapuštěné podlahové nůžkové zvedáky ECOLIFT.
Samostatnou kapitolou veletrhu budou „čisté technologie“. Ve spolupráci s Českou plynárenskou unií
a společností RWE připravujeme seminář na téma využití CNG v autobusové a komunální dopravě.
Největší expozici v této části bude mít Pražská plynárenská, ale návštěvník zde najde i celou řadu
dalších zajímavých firem. Svoji prezentaci zde však budou mít i biopaliva.

Doprovodné programy jsou již dnes vizitkou veletrhu. Osobní záštitu nad nimi převzal náměstek
ministra dopravy Ing. Ivo Toman a jen výčet odborných partnerů hovoří za mnohé: Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Hospodářská komora ČR, Hospodářská komora hl. m.
Prahy, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace krajů ČR, ČESMAD Bohemia, Sdružení pro dopravní
telematiku, Česká asociace organizátorů veřejné dopravy, Dopravní podnik hl. m. Prahy. První den
veletrhu bude mít na Výstavišti své zasedání komise rady AK ČR pro dopravu, proběhne zde též
seminář připravený Ministerstvem dopravy, a to s velmi atraktivními tématy: Integrované veřejné služby
a dopravní plánování podle zákona č. 194/2010 Sb., Zajišťování dopravní obslužnosti ze strany krajů,
Aktuální problémy jednotlivých IDS v ČR, Novinky v oblasti technické stránky autobusů a Kontroly
vybavení a technické stránky autobusů. Připravují se i dvě konference z oblasti dopravní telematiky
- Multimodální integrace dopravy ve městech a Elektronické odbavovací systémy v městské
dopravě. Na jejich přípravě spolupracují SDT a ČAOVD.
První dva dny veletrhu, čtvrtek a pátek, budou vyhrazeny odborníkům v sobotu bude mít přístup i širší
veřejnost.

