
 

 

 

 

CESTOVNÍ ZPRÁVA 

Cestovatel: Ing. Bedřich Musil 

Výstava: METALEX 2017, Bangkok, Thajsko 

Termín cesty: 20. - 26. 11. 2017  

Časový harmonogram cesty  

Pondělí 20. 11.   14:30  Odlet z ČR 

Úterý 21. 11  12:30  Přílet do Bangkoku. Příprava stánku SST na výstavišti 

Středa 22. 11.  10:00  Opening Ceremony ve vestibulu výstaviště BITEC 

 10:00 - 19:00 Účast na výstavě  

Čtvrtek 23. 11.  10:00  Účast na výstavě 

 11:00  Tisková konference v expozici ČR 

12:00 -13:30  Účast na konferenci Reed Tradex - MEexperiance 

18:00   Účast na Banketu ČR v hotelu Athenee 

Pátek 24. 11. 10:00 - 19:00  Účast na výstavě 

Sobota 25. 11.  10:00 - 19:00 Účast na výstavě 

Neděle 26. 11.  06:00 -21:30 Odlet a přílet do ČR 

Organizace výstavy 

31 ročník výstavy METALEX se konal na výstavišti BITEC Bangkok na ploše 64.000 metrů 

čtverečních.  Z celkové výstavní plochy tvořila největší část 50.000 metrů čtverečních 

rozlehlá a vysoká hala, která nemá ve světových výstavních areálech obdobu. Organizátorem 

byla společnost Reed Tradex. Podle údajů organizátorů se zde prezentovalo 10 000 

technologií z 50 zemí. Národních prezentací bylo 10 a mimo ČR to byla Čína, Německo, 
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Indie, Japonsko (2x), Korea, Singapur Tchaj-wan a Anglie. Během výstavy proběhlo 48 

doprovodných akcí.  

 

Účast českých firem na výstavě 

České firmy vystavovaly ve společné oficiální prezentaci, kterou zajišťovalo MPO a 

realizátorem akce byla společnost BVV Brno. V pavilonu 105 vystavovali čeští výrobci na 

celkové ploše 70 M2. 

Na oficiální České expozici se prezentovaly následující společnosti: PILOUS, ŠMERAL, 

TOS Hostivař, SST, PILANA METAL, DEL a BAC Holding. Mimo českou oficiální účast se 

v hale 106 prezentovala česká firma BARONI a některé české stroje prezentoval thajský 

zástupce firma MIN SEN MACHINERY. 

 



 

Tisková konference na stánku ČR 

Druhý den výstavy se na stánku ČR konala tisková konference s prezentací České republiky a 

českých vystavovatelů a výrobců oboru obráběcích a tvářecích strojů sdružených ve Svazu 

strojírenské technologie. Za českou stranu se tiskové konference zúčastnil pan Velvyslanec 

Marek Libřický, obchodní rada pan Jan Spiler, zástupce CzechTradu v Bangkoku pan Jan 

Lembas a všichni vyslaní pracovníci organizací zastoupených na ČR stánku. Za Thajskou 

stranu potom pozvaní zákazníci, zástupci místního tisku a organizátora společnosti Reed 

Tradex. 

 

 

Jednání během výstavy 

V průběhu výstavy a doprovodných akcí došlo k celé řadě jednání se zájemci o české stroje 

oboru MT. Prezentace byla podpořena nejaktuálnější anglickou verzí „Czech Machine Tools 

your smart choice for metalworking“. 

Mimo jednání s přímými zájemci a zákazníky proběhla jednání s pracovníky společnosti Reed 

Tradex, Min Sen Machinery, the Thai Chamber of Commerce, ITE a dalšími thajskými 

firmami. Mimo thajwanských zákazníků byli na výstavě zákazníci i z okolních zemí z nichž 

nejzajímavější jednání bylo se zástupcem firmy ARMSCOR, Filipíny, největší zbrojovky 

v oblasti ASEAN. 



 

Zprávy z jednání a kontakty na potenciální zákazníku byly následně zaslány adekvátním 

českým společnostem pro jejich využití. 

 

 

 

Propagace výstavy MSV 2018 

V rámci expozice SST byla prováděna propagace výstavy MSV a IMT Brno 2018. Na stánku 

SST byl umístěny oficiální plakáty MSV 2018 a propagační materiály k této výstavě. V celém 

průběhu výstavy byly předávány informace o možnosti účasti na výstavě jak z pohledu 

účastníka-vystavovatele, tak jejího návštěvníka. Výstava MSV je mezi thajskými 

vystavovateli a návštěvníky známa a propagační materiály si vzala celá řada vystavovatelů a 

návštěvníků výstavy METALEX.  Za přítomnosti pracovníka BVV pana Petra Maliňáka 

proběhlo jednání s představiteli firmy Thailand Board of Investment , která každoročně 

zajišťuje realizaci thajských firem na výstavách MSV Brno. 

Propagace české účasti na výstavě METALEX 2017 

V průběhu výstavy proběhla celá řada informativních schůzek s místními novináři. 

Výsledkem bylo několik článků zveřejněných v magazínu METALEX Show Daily. Vyšli zde 



 

postupně články z tiskové konference ČR, informace o ČR stánku a rozhovor s panem 

Velvyslancem Markem Libřickým.  

 

Celková úroveň výstavy 

Výstava byla ve znamení robotizace pod heslem Thajland 4.0. Na mnoha expozicích 

japonských, thajwanských, korejských, německých a dalších firem byly prezentovány 

technologie obrábění a tváření za použití robotické manipulace obrobků a nástrojů. Nejnovější 

roboty všech velikostí a funkcí byly předváděny na stáncích specializovaných výrobců 

manipulační techniky. Program Thailand 4.0 je celonárodní program, který se týká nejen 

oboru Machine Tool, ale celé oblasti Thajského průmyslu. Svědčí to o skutečnosti, že se 

Thajsko chce programově začlenit mezi přední průmyslové země na světě. 

Výstava se svojí úrovní řadí mezi přední světové výstavy v oboru obráběcích a tvářecích 

strojů Přestože na výstavě převládali asijští výrobci z Japonska, Thajwanu, Koreje a Číny 

nechyběli zde všichni světový výrobci z Evropy, USA a Indie. Výstaviště BITEC se řadí mezi 

nejmodernější a ústřední hala výstaviště svojí plochou a výškou je největší výstavní halou na 

světě. 

 

 



 

 

 

Hodnocení a doporučení 

Před zařazením výstavy METALEX do podporovaných výstav v oboru MT proběhlo rozsáhlé 

posouzení její vhodnosti a užitečnosti pro vývoz českých obráběcích strojů. Rozhodnutí zařadit tuto 

výstavu do podporovaných výstav bylo založeno na několika faktorech. Historie vývozu českých 

strojů do tohoto teritoria je více než padesátiletá a několik českých firem zde má pravidelné dodávky. 

Samotná výstava má stále stoupající význam v regionu ASEAN. Thajsko je stabilní ekonomika 

s vysokou dynamikou vývoje. Průmyslová základna a strojírenská výroba má v Thajsku dlouhou 

tradici a je stále stoupající. Současná politická stabilita zaručuje další dynamický vývoj. 

Je pouze škoda, že u české veřejnosti a bohužel i odborné je na Thajsko pohlíženo pouze jako na zemi 

rozvojovou zaměřenou na turistiku, zemědělství a erotické služby. Přitom thajská průmyslová výroba 

má procentuálně vyšší podíl na hrubém domácím produktu než Česká republika. 

 

V Praze 29. 11. 2017 

 

Vypracoval: Ing. Bedřich Musil 


