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Společně do budoucnosti, připraveni na změnu 

klimatu: GaLaBau 2022 poprvé s ústředním tématem 
 
Mezinárodní veletrh GaLaBau zaměřený na městskou zeleň a venkovní 

prostory se od 14. do 17. září 2022 vrací na norimberské výstaviště 

a láká odborníky z oboru na témata udávající aktuální trendy, 

ohromující inovace a pestrý program. Na srazu zeleného odvětví bude 

připravena zvláštní novinka: poprvé bude 14 výstavních hal, v nichž 

bude k vidění kompletní nabídka pro plánování, budování a údržbu 

zahrad, parků a zelených ploch, spojovat jeden centrální prvek. 

„Společně do budoucnosti, připraveni na změnu klimatu“ je ústředním 

tématem letošního ročníku, které se bude zvláštnímp způsobem 

věnovat výzvám ochrany klimatu a na veletrhu bude identifikovatelné 

jako ZELENO-MODRÁ STEZKA. Stefan Dittrich, šéf veletrhu GaLaBau 

ve společnosti NürnbergMesse, a Lutze von Wurmb, předseda 

Spolkového svazu zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť 

(BGL), který je odborným garantem a iniciátorem veletrhu GaLaBau, 

v rozhovoru vysvětlují pozadí a přinášejí nástin příprav kolem tohoto 

tématu. 

 

Pane Dittrichu, nedávno jste vyzval vystavovatele veletrhu GaLaBau, 

aby se přihlásili s vhodnými produkty a řešeními k tématu „Společně 

do budoucnosti, připraveni na změnu klimatu“. Jaké přihlášky jste už 

obdrželi? 

Stefan Dittrich: Naše odborná porota složená ze zástupců BGL, Svazu 

německých krajinářských architektů (bdla), zástupců měst a obcí a zástupců 

společnosti NürnbergMesse je ohromena inovativními přihláškami 

vystavovatelů a už k účasti přijala řadu skvělých projektů a řešení. Zahrnují 

celou oblast, na kterou se veletrh GaLaBau zaměřuje, od plánování 

a výstavby až po údržbu městských, zelených a nezastavěných ploch. 

Abych uvedl jen několik příkladů: návštěvníci se mohou těšit na inovace 

týkající se používání 100% recyklovatelných materiálů, výroby a používání 

produktů šetřících zdroje, úspor emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci, 

ekologických typů pohonů, nízkoemisních řešení a nulových emisí, stromů 

šetrných ke klimatu a výrobků s dlouhou životností. Nabízíte jako 
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vystavovatel také inovativní produkty nebo řešení na tato nebo jiná témata 

v oblasti „Společně do budoucnosti, připraveni na změnu klimatu“? 

Prokazujete v této oblasti velké nasazení, a jste tak průkopníkem v zeleném 

odvětví? Pak se nyní přihlaste a staňte se zastávkou na ZELENO-MODRÉ 

STEZCE. Veškeré informace o přihláškách najdete na: www.galabau-

messe.com/green-blue-path 

 

Pane von Wurmbe, proč je toto téma pro zelené odvětví tak důležité, že 

je na GaLaBau 2022 dokonce ústředním tématem? Jak přispívá odvětví 

pokrývané veletrhem GaLaBau k ochraně klimatu? 

Lutze von Wurmb (LvW): Zelené odvětví má naprosto zásadní systémový 

význam, pokud jde o ochranu klimatu a druhů. Více udržované zeleně ve 

městech, více vhodných stromů jako ochrana před důsledky změn klimatu 

a zeleň na střechách a fasádách v profesionální kombinaci s fotovoltaickými 

panely, klimaticky stabilní rostliny a udržitelná řešení zahrad šetřící zdroje – 

těmito trendy se intenzivně zabýváme už řadu let. Naši krajináři a zahradníci 

ukazují, že udržitelnost, biodiverzita, ochrana klimatu a zároveň estetické, 

dobře udržované zahrady a parky nejsou protimluv. Naopak! Jsme tu proto, 

abychom tyto zdánlivé protiklady profesionálně spojili se zaměřením na 

budoucnost. Už před více než 20 lety jsme jako BGL zahájili kampaň za 

soukromé zahrady, která dnes zahrnuje také kampaně „Zachraňte 

předzahrádku“ a „Moje zahrada snů“. Od roku 2015 oslovila iniciativa BGL 

„Zelená do města“ několik tisíc osob s rozhodovací pravomocí ve městech 

a obcích. To všechno jsou iniciativy BGL, které přispívají k ochraně klimatu. 

Jako zájmové sdružení jsme samozřejmě také důležitým hybatelem na 

spolkové úrovni a ve vztahu k politice. Konkrétně požadujeme: každoročně 

zelenou miliardu eur na veřejnou zeleň a také výrazně vyšší tempo a větší 

aktivitu při vytváření a údržbě dalších zelených ploch ve městech. Velmi nás 

těší, že téma, na které se GaLaBau 2022 zaměří, nyní vzbudí ještě větší 

pozornost a usnadní přístup k inovacím v této oblasti. 

 

Pane Dittrichu, jak se bude ústřední téma na veletrhu konkrétně 

projevovat? 

Stefan Dittrich: Ústřední téma bude podstatnou součástí celého dění na 

veletrhu, a proto je mu přirozeně věnována zvláštní pozornost i z hlediska 

uspořádání. Naším cílem je vysoká pozornost a maximální viditelnost. Nová 

ZELENO-MODRÁ STEZKA proto téma představí způsobem, který lze na 

místě zažít a který všem návštěvníkům poskytne vizuální orientaci. 

Například speciální vlaječky na stáncích vystavovatelů upozorní na to, že 

jsou zde k vidění produkty a řešení na téma „Společně do budoucnosti, 
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připraveni na změnu klimatu“. Kromě toho budou součástí programu podél 

ZELENO-MODRÉ STEZKY také například související přednášky na různých 

fórech, prostor pro elektromobilitu v areálu předváděcích ploch nebo Urban 

Parks Europe Congress. V průvodci veletrhem, v databázi vystavovatelů 

a produktů, v přehledu programu na našich webových stránkách a v aplikaci 

budou všichni vystavovatelé, přednášky a body doprovodného programu 

barevně označeny pečetí ZELENO-MODRÉ STEZKY – téma bude 

nepřehlédnutelné v komunikaci předem i na místě. 

 
Následující vystavovatelé jsou se svými inovacemi už zařazeni do 

ZELENO-MODRÉ STEZKY na veletrhu GaLaBau 2022: 

 

 ACO Ahlmann SE & Co. KG 

 Baumschule Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG 

 bdla 

 BGL 

 BUGG 

 Deceuninck Germany GmbH 

 Deutsche Cuxin 

 ETESIA SAS 

 F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG 

 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

 Gebr. Sträb GmbH a značka Ferradix 

 Grad Concept GmbH 

 HAHN Kunststoffe GmbH 

 Hansegrad Klimabauten 

 HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG 

 JOUPLAST - TMP CONVERT SAS 

 KANN GmbH Baustoffwerke 

 Köppl GmbH 

 Krengel Landtechnik GmbH & Co. oHG 

 Kronimus AG 

 Linddana A/S 

 Schäffer Maschinenfabrik GmbH 

 Verver Export GmbH 

 Wilhelm Ley GmbH Baumschulen  

 Wilmers Kommunaltechnik GmbH 
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Přihlaste se: 

Vystavovatelé přihlášení na veletrh GaLaBau 2022 mají stále možnost se 

zapojit do ZELENO-MODRÉ STEZKY. Veškeré informace naleznou na 

adrese: www.galabau-messe.com/green-blue-path 

 
Kontaktní osoby pro média 
Stefanie Haug, Jasmin McNally 
T +49 911 860 685 21 
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 
 
Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete 
v newsroomu na stránce:  
www.galabau-messe.com/en/news 
 
Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese: 
www.galabau-messe.com/press 
 
 
 
Sledujte nás: 
Facebook.com/galabauexpo  
instagram.com/galabauexpo  
linkedin.com/company/galabauexpo  
youtube.com/user/GaLaBauMesse  
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