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Vážený pane předsedo, 

dosud jste nereagoval na žádný z mých podnětů, kterými jsem navrhovala 
jednání k vyřešení situace, proto volím tuto formu oslovení a konstatuji: 

Situace v Pražském veletržním areálu Letňany, na jejíž dramatičnosti a 
se vydatně podílí obě dosud spolupracující společnosti (ABF, a.s. a 
Terinvest, s.r.o.), ohrožuje  průběh a možná i konání stavebního veletrhu 
FOR ARCH 2010.  

Vzhledem k  neochotě dohodnout se na podmínkách další spolupráce, probíhají 
ve veletržním areálu Letňany (velmi pomalu) demoliční práce na halách 3, 4 a 5 
společností Terinvest s.r.o. V tak nedůstojném prostředí je těžké představit si 
konání veletrhu, který byl dlouhá léta nejvýznamnější událostí a chloubou 
veletržní Prahy. Na profilování veletrhu FOR ARCH ve významnou  mezinárodní 
akci se podílel tým nadšených lidí pod mým vedením;  proto nemohu proto mlčky 
přihlížet k jeho devastaci.  

Jako současný předseda představenstva společnosti ABF, a.s. – a bohužel můj 
„partner“ ve společnosti ABF, a.s. - nemáte zjevně za cíl zabývat se kultivací 
veletržních akcí a již ani nezastíráte, že důvodem vstupu do společnosti ABF, a.s. 
byla pouhá spekulace, jejímž účelem bylo ovládnutí společnosti PVA, a.s. 

Podmínkou původních majoritních akcionářů ABF, a.s. pro vstup Ing. Pavla 
Sehnala (resp. jím ovládané společnosti) do společnosti ABF a.s. bylo 
pokračování v dalších etapách výstavby veletržního areálu PVA, což bylo veřejně 
slíbeno Ing. Pavlem Sehnalem při tiskové konferenci v květnu 2008  na pražském 
Žofíně. Tento slib, ale i další sliby Ing. Pavla Sehnala však byly plané, což 
dokládá současný postup vedení ABF a.s., jehož následkem je devastace 
Pražského veletržního areálu v Letňanech. 

Cílem společnosti ABF a.s. po dobu, kdy jsem stála v čele této společnosti, byla 
naopak zvyšování image veletržní Prahy a posílení veletržních akcí v Letňanech, 
ať již byla jejich pořadatelem jakákoli veletržní správa.  

Tento trend byl krátce po vstupu Ing. Pavla Sehnala zcela změněn; nastalo úsilí o 
vyštvání společnosti Terinvest s.r.o. z PVA Letňany, což jsem pokládala za chybu. 
Avšak moje snaha o nápravu situace vyústila v mé odvolání z pozice generální 
ředitelky (stalo se tak 4. 6. 2008 a dodnes společnost ABF a.s nedostála svým 
závazkům spojeným s mým odvoláním).     



Následovala snaha Ing. Pavla Sehnala mne - jako 33,5% akcionáře – naprosto 
izolovat od informací: odvolání z představenstva ABF a.s., nesvolávání valných 
hromad společnosti ABF, a.s., mé výzvy a dotazy zůstávají bez odpovědi. 

Dnes je bohužel již naprosto zřejmé, že: 

• Současná ABF, a.s. postrádá odborné vedení,  

• Konání veletrhu FOR ARCH 2010 je ohroženo, 

• Veletržní areál PVA Letňany je devastován. 

Finanční zdroje vyprodukované společností ABF a.s. jsou používány v rozporu se  
zájmem této společnosti a v rozporu s předmětem činnosti, který by měla plnit; 
vysoké náklady si vyžaduje vedení desítek soudních sporů, placení ochranky 
v PVA, odvádění poplatků do SPGroup a jí vlastněných organizací za údajně 
poskytované služby a podobně. 
 

Veletrh FOR ARCH nejenže není dostatečně a odborně propagován, na což 
zřejmě nezbývají finanční zdroje, ale donedávna prosperující společnost, 
produkující pod mým vedením desítky milionů ročního zisku, se potácí v platební 
neschopnosti, neboť na špatnou platební morálku ABF, a.s. si stěžuje nejeden 
dodavatel. Terinvest, s.r.o. podal na ABF, a.s. návrh na insolvenční řízení. ABF 
a.s. se (viz http://abf.cz/cz/prohlaseni_abf_060810.asp)  snad ubrání. 

Ale již sama skutečnost, že k této situaci došlo, značně poškozuje dobré jméno 
ABF a.s., tolik potřebné pro konání veletrhů. V době, kdy mají mít vystavovatelé 
FOR ARCH složeno 100% poplatků za účast na veletrhu, mají nárok na plnou 
pozornost společnosti a právem očekávají masivní mediální kampaň veletrhu i 
zajištění co nejdůstojnějšího prostředí pro konání veletrhu, aby se jejich investice 
vyplatila. Opak je však pravdou. Důvěryhodnost ABF jako organizátora veletrhu, 
který pod mým vedením spolehlivě dosahoval 1000 vystavovatelů, výrazně 
klesá, o čemž svědčí i současný počet vystavovatelů (pouhých 424 k 10.7.2010). 

Vedení společnosti ABF, a.s. se místo snahy o oslovení a získání dalších 
vystavovatelů a zkvalitnění doprovodných programů veletrhu FOR ARCH věnuje 
desítkám soudních sporů nebo je na dovolené; zaměstnanci nejsou o situaci 
dostatečně informováni. 

Opakovaně jsem Ing. Sehnala i celé představenstvo a dozorčí radu ABF, a.s. 
upozorňovala na chyby v jeho postupu vůči vlastníkům pozemků v Letňanech, a 
to jak HMP tak MF ČR. Apelovala jsem též na obě strany „sporu o PVA“, aby 
nečinily kroky, které budou pro pražské výstavnictví devastační, ale moje snaha 
se zcela minula účinkem. 

Proto otevřeně prohlašuji, že se od praktik Ing. Pavla Sehnala distancuji. 
Děkuji všem pracovníkům a kooperantům ABF, a.s. i vystavovatelům 
veletrhu FOR ARCH, kteří se na mne obrací a vzpomínají prosperity 
společnosti ABF a.s. a slávy „vlajkové lodi ABF“, veletrhu FOR ARCH.  

 

 


