
ODBORNÉ EXKURZE NA ŠVÉDSKÝ VELETRH  

ELMIA WOOD 2017 
 

Redakce časopisu Lesnické práce pro letošní rok opět připravuje odborné exkurze na Mezinárodní 

lesnický veletrh Elmia Wood v jihošvédském Jönköpingu ve dnech 7. až 10. černa 2017. Vzhledem k 

obrovskému zájmu o předešlé ročníky nábor zájemců zahajujeme již nyní. V převážné většině 

budou zájezdy autobusové, kombinované s trajekty, v případě zájmu jsme připraveni zajistit i 

přepravu leteckou. Ubytování zajišťujeme v nedalekém Annebergu, místě, které je v době konání 

veletrhu již tradičně rezervováno pro její hosty. Podrobnosti sdělíme včas na stránkách Lesnické 

práce, na webu www.silvarium.cz i osobně.  

V obou případech budou cesty koncipovány tak, aby návštěvníci měli možnost 2 dny věnovat 

návštěvě celého veletrhu. Elmia Wood je označována za Celosvětový lesnický veletrh, kterého se 

každé čtyři roky zúčastňuje 500 vystavovatelů a 50 000 návštěvníků z 50 zemí. K 18. lednu 2017 bylo 

obsazeno 91 % plochy vystavovatelům z 21 zemí. Na veletrhu budou k vidění nejnovější technologie a 

technická řešení z oblasti lesního hospodářství. Veškeré expozice, včetně nové společné předváděcí 

plochy, budou situovány do místa Bratteborgs Gard Estatel. Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti 

od České republiky a Slovenska, předpokládáme, že řada zájemců využije možností organizované 

cesty z ČR. 

Momentálně se předpokládají autobusy vypravené, podobně jako v minulosti, z několika míst: Brna, 

Prahy, Kostelce nad Černými lesy, s možností nástupů na trase Brno - Ústí nad Labem. Novinkou pro 

letošní rok je vypravení autobusu ze Slovenska (Bratislava nebo Malacky). 

Pro ty, kteří na Elmii pojednou poprvé několik praktických informací. Celý veletrh se koná na 

odkrytých plochách a v lesních porostech. Většinou je přelom jara a raného léta nejkrásnějším 

obdobím roku. Běžná denní teplota se začátkem léta pohybuje mezi 15-20oC. Bývá převážně slunečno 

a sucho. Zástupci pořadatele budou po celou dobu veletrhu na místě a budou vám k dispozici pro 

případné dotazy. 

Předběžně: 
První autobus vyjede v úterý 6. června s návratem v pátek 9. června.  
Druhý autobus vyjede ve středu 7. června s návratem v sobotu 10. června.  
Třetí autobus (při velkém zájmu) vyjede ve čtvrtek 8. června s návratem v neděli 11. června.  
 
Cena zájezdu: 9.900 Kč/osobu z ČR 
Cena zájezdu: 400 EUR/osobu z SR 
 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta doprava kvalitními autobusy, trajekty, vstupné na 2 dny a 1x nocleh ve 
středisku Anneberg s polopenzí. Pořadí zájemců a umístění do jednotlivých autobusů si vyhrazuje 
pořadatel. 
Pro individuální návštěvníky můžeme zajistit vstupenky, případně další služby (ubytování, další 
exkurze, letenky, dopravu na výstaviště). 
 
Podrobné informace naleznete v příštím vydání Lesnické práce, na Silvarium.cz a telefonicky na čísle 
604211166 (Ing. Lasák). 



 


