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Vážení vystavovatelé a obchodní přátelé,

Počet vystavovatelů:
Výstavní plocha (v m2):
Počet návštěvníků:
Počet akreditovaných novinářů:

dovolte, abych Vám touto cestou za společnost ABF, a.s. a celý obchodní tým veletrhu
poděkovala za účast, a tím i podporu 31. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH, které
si, zvlášť v této neobyčejné době, velmi vážím. Cením si též Vašeho přístupu k prezentaci
a odhodlání táhnout s námi za jeden provaz.
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GENERÁLNÍ PARTNER VELETRHU

ČEZ – úsporná energetická řešení
pro jakoukoliv domácnost
Komplexní řešení pro úsporu energií v domě představil na veletrhu FOR ARCH jeho generální partner ČEZ.
Zákazníci se dozvěděli, jak ušetřit za energie pomocí
vlastní fotovoltaické elektrárny a jak ji chytrým řídicím systémem propojit s tepelným čerpadlem. Anebo jak jednoduše získat na tyto instalace dotaci až
170 000 korun. Zájemci si mohli také vyzkoušet dobíjení elektromobilu nebo zjistit, jak nenaletět a poznat férovou nabídku na dodávku elektřiny či plynu.

Díky společnému úsilí si dnes můžeme říci, že jsme tento mimořádný ročník zvládli a splnili jeho cíl, čímž byla podpora udržitelnosti veletržního oboru, českého stavebnictví a informovanosti o novinkách ve stavebním odvětví směrem k široké veřejnosti.
I přes rozsáhlá pandemická opatření, která konání veletrhů v letošním roce velmi ovlivnila, FOR ARCH potvrdil pozici lídra na poli stavebních veletrhů v České republice a nabídl
opět příležitost k četným obchodním setkáním, představení produktových novinek či zisku nových informací z konferencí, které měl tu čest hostit.
Všem přeji hodně úspěchů, nově uskutečněných obchodů a energie do budoucích měsíců. Pevně věřím, že se celková situace začne brzy vracet do normálu a těším se na setkání s Vámi opět za rok, kdy budou roušky s dezinfekcí snad již jen matnou vzpomínkou.
Kateřina Maštalířová
ředitelka obchodního týmu FOR ARCH

Více informací o chytrých energetických řešeních
pro domácnosti naleznete zde:
https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky.html

V souvislosti s pandemií covid-19
bylo nutné nejen vyhovět zpřísněným
předpisům pro konání veřejné akce,
ale především ochránit zdraví návštěvníků i vystavovatelů, a zároveň všem
poskytnout maximální komfort a co
nejlepší zážitek z veletrhu.

OFICIÁLNÍ VOZY

ÚVODNÍ SLOVO

PARTNER VELETRHU

Špičkové výrobky od osvědčených firem
Také letos se na veletrhu FOR ARCH představili přední výrobci a dodavatelé a o zajímavé novinky proto na
výstavišti nebyla nouze. Někteří z vystavovatelů navíc dokázali uzpůsobit nabídku současné situaci v zemi
a jejím potřebám, jako například společnost 3VKovo, která představila dezinfekční bránu. Ta vyrábí mlhu
z ředěného dezinfekčního roztoku a při průchodu během čtyř vteřin člověka bezpečně dezinfikuje na oblečení i na rukou. Během letošního ročníku nechybělo ani udílení cen GRAND PRIX pro nejzajímavější exponáty
a TOP EXPO pro nejpoutavější expozice.

Zájem o dotační tituly jako Nová zelená úsporám či
Dešťovka neopadá ani v době pandemického stavu, naopak žádostí přichází ještě více než před koronakrizí. Vysoký zájem ze strany žadatelů byl také
hlavním impulsem, proč Státní fond životního prostředí ČR se svým stánkem nechyběl ani na letošním ročníku veletrhu FOR ARCH. Ten byl sice logicky
pojat skromněji než v předešlých letech, ale o to
větší prostor poskytl návštěvníkům pro individuální
konzultace jejich plánovaných projektů. Děkujeme
organizátorům, že i přes všechna omezení a povinná
bezpečnostní opatření veletrh zrealizovali, protože
i stavební investiční projekty domácností mohou významně pomoci v restartu naší ekonomiky.
Ing. Petr Valdman,
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Řemesla a poradenství
I když si zákazník na veletrhu najde skvělé řešení od renomované firmy, bude také potřebovat ještě zkušeného řemeslníka. Proto se veletrhu FOR ARCH zúčastnili řemeslníci z prověřených škol a cechů. Zájmu se
těšily ukázky instalatérského a topenářského řemesla na stánku Cechu topenářů a instalatérů ČR. A pokud
návštěvník potřeboval poradit v jiných oborech, našel na veletrhu poradenská centra napříč stavebními
disciplínami, od osvětlení přes zabezpečení až po dřevostavby, čerpání dotací nebo sauny.
I za nelehkých okolností měli návštěvníci i vystavovatelé k dispozici standardní servis, zázemí a reprezentativní prostory. Navíc i přes zpřísněná bezpečnostní opatření byl zájem návštěvníků velký a veletrh i související
program mohl důstojně proběhnout.
Letošní ročník byl významný také mimořádným souběhem s veletrhem pro zahrady FOR GARDEN. Tím došlo
ke společné prezentaci zahradní a stavební architektury.

ŘEKLI O NÁS

V této poněkud zvláštní „době covidové“ mnoho
firem řeší, jak nově investovat peníze do marketingu. V dřívějších letech pro nás byl jedním
z pilířů FOR ARCH, který nám přinášel mnoho
zákazníků. Před letošním veletrhem se v naší
firmě vedly dlouhé diskuze, zda se veletrhu letos zúčastníme, nebo budeme peníze investovat jinam. Již na jaře se totiž dalo očekávat, že
31.ročník výstavy FOR ARCH bude jiný. Hlavní
obavy pramenily z toho, že mnozí vystavovatelé,
a hlavně návštěvníci se budou bát na výstaviště
přijít. Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a dnes již víme, že naše rozhodnutí bylo
správnou volbou. Přesto, že letošní ročník byl
pouze ve třech halách a dle našeho odhadu přišla sotva třetina návštěvníků, obchodní výsledky z výstavy překonaly naše očekávání. Přišli
totiž zejména návštěvníci, kteří opravdu „něco
chtěli“ a obchodní výsledky byly srovnatelné
s minulými lety. Organizátorům děkujeme za
skvělou organizaci a těšíme se na další ročník.

Letošní ročník veletrhu FOR ARCH byl trochu netradiční. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se
veletrh díky vládním opatřením vůbec bude moci
uskutečnit. Přesto jsme ale usilovně pracovali,
aby naše letošní expozice byla pro návštěvníky
o to zajímavější a atraktivnější. Jsme proto moc
rádi, že veletrh se nakonec i přes stávající COVID
situaci uskutečnil. Mluvit celý den v rouškách nebylo lehkým úkolem, ale zvládli jsme to. :) Měli
jsme možnost informovat návštěvníky o všem, co
je zajímalo ohledně nízkoenergetického bydlení
a představit jim naše partnery a dodavatele. Dovolujeme si tedy tento ročník prohlásit za úspěšný a již se těšíme na další rok.
GOOPAN BUILDING, s.r.o.
Bc. Lenka Veverková,
marketingový specialista

Biosuntec CZ s.r.o.
Martin Černý, jednatel

Jelikož jsme vystavovali prvně, nemáme žádné srovnání. Navíc jsme neměli ani žádné očekávání a brali jsme
celou akci „na zkoušku“. Celkový dojem je takový, že
jsme byli příjemně překvapeni!
I přes současnou „hysterickou“ náladu ve společnosti
jsme byli spokojeni s návštěvností našeho stánku, kterou kolegové speciálně v sobotu zhodnotili jako „black
Friday“. Protože jsme přípravám na veletrh věnovali
velké úsilí, jsme rádi, že to návštěvníci ocenili. Celkový přínos pro naši firmu chceme zhodnotit až na konci
roku - vzhledem k tomu, že jsme se dosud orientovali
především na klienty v našem regionu, bude pro nás
případný nárůst zakázek snadno identifikovatelný.
ROVEX ENGINEERING s.r.o.
Tomáš Jehlička, jednatel

Návštěvníci se mohli se svými dotazy ohledně
zabezpečení objektů obracet i letos na Poradenské centrum pod garancí MV a partnerů, Policie ČR a CMZS. Návštěvníky tradičně zajímalo,
v které fázi hrubé stavby začít řešit zabezpečení, chtěli konzultovat nabídky od firem i rozdíly
v používání certifikovaných a necertifikovaných
produktů. Zaznamenali jsme též několik dotazů
na možnosti zabezpečení škol a školských zařízení či na Asociaci bezpečná škola. Konkrétním
naplněním účasti resortu MV byla realizace programu Bezpečná lokalita a také preventivního
projektu Bezpečná země přímo na veletrhu v Poradenském centru a také organizací odborného
semináře „Zabezpečte se – bezpečný domov“
v rámci doprovodného programu veletru. MV
a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem
pro situační prevenci kriminality MV zde nabízely občanům užitečné rady a informace. Letos se
v rámci veletrhu konala nová, jednodenní akce
s názvem FOR CITY. Sem patří i celá naše problematika ochrana osob a majetku, včetně spolupráce s obcemi či kraji.
Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. Tomáš Koníček,
odbor prevence kriminality

ŘEKLI O NÁS

Děkujeme celému pořadatelskému týmu, že
i v tak složité době, jaká pro každého z nás nastala v rámci koronavirové situace, udělali vše
pro to, aby zajistili hladký a bezpečný průběh
letošního ročníku FOR ARCH.
Podpořilo a potěšilo nás maximální nasazení
z jejich strany, vstřícnost a ochota i zvýšená PR
podpora, která byla tolik důležitá pro informovanost veřejnosti a zajištění návštěvnosti. I my
jsme se rozhodli to nevzdat a přes ztížené podmínky se letošního ročníku zúčastnit. Pro nás
jako pro společnost je veletrh FOR ARCH předním a stěžejním veletrhem každého roku a jsme
rádi, že jsme neudělali chybu a zúčastnili se jeho
komornější verze, probíhající v o to víc přátelské a poklidné atmosféře. Veletrh proběhl ve
zmenšené podobě, avšak naše obavy z nezájmu
a strachu návštěvníků se nenaplnily.

Veletrh FOR ARCH vnímáme jako prestižní akci
pro širokou stavební veřejnost, které se účastníme již déle než celou dekádu. Je to unikátní
příležitost prezentovat naše produkty a služby
celému spektru potenciálních zákazníků. Rok
2020 je ve znamení nejistoty, proto jsme naši
účast vnímali jako důležitější než jiné roky. Jsme
toho názoru, že v nejisté době je víc než kdy jindy
třeba dát obchodním partnerům najevo, že jsme
silná a stabilní společnost, o kterou se mohou
opřít. I během letošního ročníku se nám podařilo
uzavřít řadu kontraktů. Velmi si ceníme odvahy
společnosti ABF, která veletrh zrealizovala i přes

všeobecně nejistou náladu ve společnosti a celou
řadu vládních opatření. Organice veletrhu včetně
bezpečnostního zajištění byla tradičně na špičkové úrovni.
ÚRS CZ a.s.
Ing. Zdeněk Voda, marketing manažer
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VYSTAVOVATELŮ

Budeme se těšit, že se ve zdraví shledáme zase
příští rok a společnost ABF svojí účastí opět
podpoříme.
S přáním všeho dobrého
Sauny Vital
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ZAHÁJENÍ

31. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH a 14. ročník veletrhu pro zahrady FOR GARDEN byly slavnostně zahájeny v úterý 22. září 2020 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA. Než se přešlo k tradičním úvodním
slovům přítomných hostů, přečetla moderátorka Hana Shánělová zdravici, kterou zaslal prezident republiky Miloš
Zeman. Prezident ocenil zavedenou značku veletrhu FOR ARCH a popřál další úspěšný ročník.
Úvodních proslovů a slavnostního přestřižení pásky se zhostil místopředseda vlády Karel Havlíček společně s náměstkem ministra životního prostředí Vladislavem Smržem a prezidentem SPS v ČR Jiřím Nouzou. Za ABF, a.s.
vystoupil předseda představenstva Pavel Sehnal. Po slavnostním zahájení následovala prohlídka veletrhů, kde se
kromě vystavovatelů představovala i rozsáhla bezpečnostní opatření v areálu PVA EXPO PRAHA.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Za zvýšených bezpečnostních opatřeních se i v letošním roce
uskutečnila během veletrhu řada přednášek či konference pro
odborníky i širší veřejnost.

VYBÍRÁME Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
5. ROČNÍK KONFERENCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 2020
Organizátor: TZB-info
KONFERENCE EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉ NEOČEKÁVANÉ ODSTÁVKY
TECHNOLOGIE BAZÉNŮ (NAPŘ. V DOBĚ PANDEMIE) | Organizátor: Asociace bazénů a saun ČR
KONFERENCE ZABEZPEČTE SE – BEZPEČNÝ DOMOV – TRENDY A MOŽNOSTI PRO MODERNÍ
ZABEZPEČENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ
Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Cech mechanických zámkových systémů ČR
KONFERENCE SMART CITY FOR ARCH | Organizátor: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
FOR CITY: Inovace pro města, obce, regiony | Organizátor: ABF, a.s.
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRODUKTU JAKO JEDEN Z KLÍČŮ K ÚSPĚCHU NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH,
NOVÉ MATERIÁLY A JEJICH POUŽITÍ V SOULADU S PRINCIPY CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
Organizátor: Česká agentura na podporu obchodu
KVALITA VZDUCHU, VZDUCHOTECHNIKA A HYGIENA, VĚTRÁNÍ VERSUS FILTRACE,
WEBINÁŘ Z OBLASTI ZDRAVOTECHNIKY NA TÉMA SRÁŽKOVÉ A ŠEDÉ VODY
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
STÍNICÍ TECHNIKA – OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU BUDOV
Organizátor: Svaz podnikatelů ve stínicí technice
CHYTŘE NA ÚSPORY ENERGIE | Organizátor: Centrum pasivního domu, z. s.
DOTACE PRO VAŠE ÚSPORNÉ BYDLENÍ | Organizátor: Svaz podnikatelů ve stínicí technice

SOUTĚŽE A VÝSTAVY:
STAVBA ROKU 2020 | Organizátor: Nadace ABF
PUTOVNÍ VÝSTAVA 12. ROČNÍKU YOUNG ARCHITECT AWARD 2020
GRAND PRIX 2020
TOP EXPO 2020 | Organizátor: ABF, a.s.
SOUTĚŽ ČASOPISU SVĚTLO | Organizátor: Časopis SVĚTLO
CZECH INDUSTRY PHOTO | Organizátor: PROMOLIGA® – komunikační agentura
LESNÍ SVĚT | Organizátor: Awocado, s.r.o.
NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT | Organizátor: Nadace dřevo pro život

TOP EXPO

V soutěži TOP EXPO vybírá veletržní správa ABF, a.s. každoročně
nejpůsobivější expozice, které jsou zároveň i vysoce funkční
a splňují kritéria pro komunikaci se zákazníkem. Hodnoceny
byly všechny výstavní expozice veletrhů v kategoriích do 60 m2
a nad 60 m2.
Vyhlašovatel soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO: ABF, a.s.
Veletrh FOR ARCH
CENY TOP EXPO 2020 – kategorie do 60 m2
ROVEX ENGINEERING s.r.o.
2VV s. r. o.

CENY TOP EXPO 2020 – kategorie nad 60 m2
HDL Automation s.r.o.
BAUMIT, spol. s r. o.

Veletrh FOR GARDEN
CENY TOP EXPO 2020 – kategorie do 60 m2
GABASOL
HOLAS Lighting, s. r. o.

CENY TOP EXPO 2020 – kategorie nad 60 m2
Hobbytec CZ s. r. o.
GTS dřevosklady s. r. o.

Vyhlášení nejpůsobivějších expozic TOP EXPO proběhlo 23. září 2020.

GRAND PRIX

Nejlepší výrobky spojuje chytrý nápad, kvalitní zpracování,
atraktivní vzhled a komfortní použití.

ODBORNÁ POROTA:
• PŘEDSEDA:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
• ČLENOVÉ:
Ing. Ladislav Brett
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Vladimír Galád
nezávislý odborník

Na veletrhu FOR ARCH jsou tradičně prezentovány nejmodernější technologie a řešení, z nichž ty nejlepší
hodnotí přímo na stáncích vystavovatelů v rámci soutěže GRAND PRIX odborná porota. Exponáty přihlášené
do soutěže se posuzují hlavně z hlediska technických parametrů, progresivní technologie, netradičního nápadu, mimořádné kvality za přijatelnou cenu, materiálu, ekologie, energetické úspornost i možnosti uplatnění na trhu.
CENY GRAND PRIX 2020
Baumit, spol. s r.o. za produkt Baumit IonitColor
a jeho inovativní přístup k řešení povrchové úpravy
stěn s deklarovaným dopadem na kvalitu vnitřního
prostředí v oblasti elektroiontového mikroklimatu.

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2020
REGRA PLAST spol. s r.o. za moderní střešní krytinu EUREKO MODERNA

Ing. Pavel Košnar
Asociace bazénů a saun České republiky
Ing. Zdeněk Lyčka
nezávislý odborník

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. za nerezový bazén
s integrovaným schovaným přelivným žlábkem.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. za překlad HELUZ
FAMILY 3in1 nosný a jeho moderní řešení zajišťující minimální vznik tepelných mostů a současně
umožňující dodatečnou instalaci aktivních stínicích
okenních prvků.

Wienerberger s.r.o. za Tondach posuvnou střešní
tašku V11

Všem oceněným gratulujeme!

STÁTNÍ PROGRAM EFEKT

DÍLO BYLO ZPRACOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU
ÚSPOR ENERGIE NA OBDOBÍ 2017–2021 –
PROGRAM EFEKT 2 PRO ROK 2020

Státní program na podporu úspor energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude
zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou
směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním
a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.
V RÁMCI DVOUDENNÍHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU NA TÉMA „ENERGETICKÁ ÚČINNOST BUDOV
A ÚSPOR ENERGIE“ SE V RÁMCI STAVEBNÍHO VELETRHU FOR ARCH 2020 USKUTEČNILY TYTO AKCE:
Konference SMART CITY FOR ARCH

DOTACE PRO VAŠE ÚSPORNÉ BYDLENÍ

Termín konání: 25. 9. 2020
Místo: Vstupní hala II, Kongresový sál
Ve spolupráci s: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Termín konání: 26. 9. 2020
Místo: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1
Ve spolupráci s: Státní fond životního prostředí ČR

Konference byla svým programem zacílena na
účastníky z řad municipalit a městských služeb.
Obsah konference vycházel ze základního pojetí
smart city jakožto konceptu strategického řízení
města, obce či regionu, při němž jsou využívány
moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit
atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání,
a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň.
Přednáška CHYTŘE NA ÚSPORY ENERGIE
Termín konání: 26. 9. 2020
Místo: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1
Ve spolupráci s: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU, z.s.
Postavit skvělý dům je jednou z největších životních výzev. V bloku přednášek odborníci z Centra
pasivního domu spojili 15leté odborné znalosti se
zkušenostmi samotných stavitelů.
DEN STAVBY ANEB DŘEVOSTAVBY POD LUPOU
Termín konání: 26. 9. 2020
Místo: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1
Ve spolupráci s: Asociace dodavatelů montovaných
domů
Komentované ukázky kvalitních dřevostaveb od
členů ADMD. Posluchači se dozvěděli, jak se dřevostavby staví, co je moderní, ale i na co si dávat
pozor při jejich plánování a výstavbě.

Díky chytré rekonstrukci či stavbě rodinného domu
lze ušetřit statisíce. A to nejen na provozních nákladech. Rozpočet vylepší dotace rezortu životního
prostředí z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka. Posluchači přednášky se dozvěděli, na co
konkrétně mohou dotaci získat, kolik ušetří, jak
snadno o dotaci požádat a jakých chyb se vyvarovat.
POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA
PRO PASIVNÍ DOMY
Termín konání: 26. 9. 2020
Místo: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1
Ve spolupráci s: IndoorClima s.r.o. a Centrum pasivního domu, z.s.
Srovnání jednotlivých zdrojů tepla pro pasivní
domy. Základní vhodné druhy vytápění pro pasivní
domy. Porovnání investičních a provozních nákladů
jednotlivých druhů vytápění a zdrojů tepla pro pasivní stavby. Informace o nově vznikajícím katalogu
technologií v rámci Centra pasivního domu.

PORADENSKÁ CENTRA

Nemusí to být vždy materiál nebo výrobek, na kterém stojí stavba. Realizaci může protáhnout
územní rozhodnutí, sousedský spor, specifické místní podmínky nebo neobvyklý požadavek zákazníka. A veletrh FOR ARCH je ideálním místem, kde najít odpovědi na otázky. Lze se ptát nejen
přímo firem – v rámci veletrhu již po čtvrté fungovala specializovaná nezávislá poradenská centra.
STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Poradenské centrum se zaměřilo např. na stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, správní řízení,
dokumentaci ve výstavbě, stavební materiály a technologie či technické zařízení budov.
PORADENSKÉ CENTRUM CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky
Návštěvníkům byly na stánku poskytovány mimo jiné odborné informace a videoprojekce k tématům:
rekuperační větrací jednotky, FV KLIMA – návrhy a zkušenosti z provozování, velkoplošné chlazení
a vytápění v jednom, nová tepelná čerpadla s novým typem chladiva R32 pro r. 2020/21.
PORADENSKÉ CENTRUM STÍNICÍ TECHNIKY A OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Organizátor: Stavokonzult Eduk s.r.o., Svaz podnikatelů ve stínicí technice (dříve Sdružení výrobců
stínicí techniky a jejích částí)
Zájemci se dozvěděli, na co si dát pozor u montážní firmy při realizaci montáže oken do novostaveb
i stávajících objektů, jak vybrat spolehlivého dodavatele či nejvhodnější typ stínicí techniky i jak na
úspory v létě na chlazení a v zimě na vytápění. Zájemci také získali aktuální informace o dotacích
v rámci programu Nová Zelená úsporám na okna i na stínicí techniku.
PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR
Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR s partnery Policie ČR, Cech mechanických zámkových systémů ČR
Kromě poradenství ohledně zabezpečení budov či osob zajistilo MVČR ve spolupráci se svými partnery
také odbornou konferenci ZABEZPEČTE SE – BEZPEČNÝ DOMOV – TRENDY A MOŽNOSTI PRO MODERNÍ ZABEZPEČENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ.
PORADENSKÉ CENTRUM DŘEVOSTAVEB
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů
Odborníci z ADMD poskytovali veškeré odborné informace týkající se dřevostaveb a navrhovali nejvhodnější řešení pro konkrétní případy.
PORADENSKÉ CENTRUM ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR
Organizátor: Asociace bazénů a saun ČR
Rady s návrhem, výstavbou a provozem veřejných i rodinných bazénů.
PORADENSKÉ CENTRUM V OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ
Organizátor: METROLUX s. r. o., A. A. L. S. - ATELIÉR ARCHITEKTURY, SLV-Czech s.r.o.
V poradenském centru mohli zájemci konzultovat: požadavky na osvětlení bytů a domů, doporučení pro
jednotlivé typy místností, svítidla (výběr vhodných typů pro jednotlivé prostory), světelné zdroje (volba,
parametry, použití).

YOUNG ARCHITECT AWARD

Téma 12. ročníku: Architektura a krajina ve městě
Soutěžní přehlídka se snaží zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury a mladé architekty
do 33 let, upozornit na talenty a iniciovat diskuzi mezi laickou a odbornou veřejností.

Titul CEMEX Young Architect Award 2020
Vágní Praha | Ludmila Haluzíková | FA ČVUT v Praze | Ateliér Novotný, Koňata, Zmek
Autorka analyzuje vágní prostory Prahy – opomíjená nezastavěná místa, která postrádají identitu, produktivitu, funkci, místa, jejichž potenciál zůstává nevyužit. Tato místa pak dělí na dvě kategorie. První
tvoří městská divočina s vysokou biodiverzitou, která čeká na nové využití. Druhou kategorií jsou nezastavěná místa organizovaná člověkem, jím založená a udržovaná. Jde o plochy, které jsou na první
pohled v pořádku, jsou upravené, a i když z hlediska společenských a městotvorných funkcí jsou v podstatě nevyužitelné, jsou většinou společností vnímány jako hodnotné, ekologicky funkční a přínosné
v otázce řešení problematiky globálních klimatických změn, oteplování planety. Jedná se například
o zelená veřejná prostranství sídlišť či zelené zbytkové plochy dopravních staveb a další.
Porota velmi ocenila koncepční přístup k vybrané problematice plánování města jako celku. Přístup,
profesionalita a schopnost analytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky příslibem, že
u nás vyrůstá nová generace architektů, urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování
měst, k řešení globálních témat.
Cena architekta Josefa Hlávky
Strahovský bastion | Anna Svobodová | Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér
architektonické tvorby | škola Miroslava Šika
Cena rektora ČVUT za školní práci
Parco Agri-kolo | Eliška Olšanská | FA ČVUT v Praze | Ateliér Sitta
Cena rektora TUL za školní práci
Kúpele Grössling v Bratislave | Lucia Gažiová
Cena ministra životního prostředí
Nízkoenergetická tradiční čtvrť | Lukáš Drda | Politecnico di Torino | Michele Bonino,
Marco Simonetti
Cena hlavního partnera YIT
Vnitroblok Mečislavova | Jakub Kender | Hugo Marek
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ ODBORNÝ PARTNER

ZA FINANČNÍ PODPORY

ARCHITEKT ROKU | ARCHITEKT OBCI

Cílem soutěže je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České
republice. Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním
přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními
činy, a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny, ale i skrze teoretickou, vzdělávací,
propagační, publikační a popularizační práci.
Cena Architekt roku 2020
Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Tvorba profesora Zdeňka Fránka čerpá jak z architektonických (české baroko), tak uměleckých (Paul
Klee), ale i přírodních zdrojů (botanika), jež přetavuje do originální, velmi osobité podoby. Patří k nejvýznamnějším představitelům organického proudu české architektury. Jeho stavby se vyznačují sochařskými kvalitami, zároveň, zvláště v posledním desetiletí, odrážejí jeho zájem o ekologii. Citlivě vstupují
do daného prostředí, stávají se jeho obohacujícím fenoménem. Jednoduše řečeno, jsou krásné, aniž by
se podbízely. Vedle navrhování rodinných domů, muzeí, sakrálních nebo industriálních budov se Zdeněk
Fránek věnuje pedagogické činnosti, autorským výstavám, českou architekturu propaguje doma i v zahraničí. Jeho působení je už třicet let všestranné, intenzivní a především inspirativní.
Čestné uznání poroty: 4 AM / Fórum pro architekturu a média

Cena Architekt obci 2020
Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec. Letos poprvé je ocenění udělováno
ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR.
Jaromír Kročák – Soběslav
Porota ocenila zejména dlouhotrvající spolupráci architekta a samosprávy města Soběslav, jejímž výsledkem je rekonstrukce náměstí, parku a úpravy několika staveb, včetně obnovy a dostavby gotického
hradu či přestavby kina na multifunkční kulturní centrum. Přestože Soběslav není velkým městem,
může se chlubit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. Město ve spolupráci s architektem
o ně cílevědomě a koncepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí. V úvahu při tom bere i vliv
úprav na mikroklima, provozní náročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapojení veřejnosti,
která projekty spoluvytváří. Nemalou roli v úspěšné spolupráci jistě hraje fakt, že pan architekt je soběslavským rodákem. Oceněný tandem již připravuje další projekt u kostela sv. Víta.
Vyhlášení výsledků architektonických soutěží proběhlo dne 8. 9. 2020 v Centru architektury
a městského plánování CAMP v Praze.

YOUNG ARCHITECT AWARD | ARCHITEKT ROKU | ARCHITEKT OBCI – PARTNEŘI
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ODBORNÁ ZÁŠTITA

ARCHITEKT ROKU
PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ARCHITEKT OBCI
VYPISOVATELÉ:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZA FINANČNÍ PODPORY

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ

Billboardy: 55 ks Praha, 38 mimopražské
(Brno, České Budějovice, Hradec Králové,
Jihlava, Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava,
Pardubice, Písek, Plzeň, Tábor, Ústí nad
Labem)
Polep tramvají: 90 ks Praha
Digiboard: 3ks Praha
Rádia:
TOTAL PLUS-regionální rádia s celorepublikovým zásahem, spoty + redakční podpora
– info v rámci tipů či zpravodajství
Blaník TOTAL PLUS – přes 200 spotů, 6x rozhovor
Hitrádio TOTAL PLUS – přes 350 spotů
Internetová rádia
TV Prima – Sponzor programu,
téměř 30 spotů:
- Show Jana Krause 2x
- Vychytávky Ládi Hrušky
- Receptář prima nápadů
- před hlavním zpravodajstvím
- KRIMI - FREE
PRINT, ON LINE
Od dubna do půlky října vyšlo více než 500
relevantních článků/reportáží, viz výběr:
Právo, Mf DNES, Lidové noviny, Deník Blesk;
E15, Lidové noviny; Metro.cz, Ceskenoviny.
cz, iDnes.cz, Blesk.cz, mvrc.cz, mzp.cz, TZB-info.cz, Radio.cz, Primadoma.cz a další. Zúčastnilo se téměř 70 novinářů.

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER

PARTNER

HLAVNÍ ODBORNÝ
PARTNER

ODBORNÝ PARTNER
DOPROVODNÉHO PROGRAMU

OFICIÁLNÍ
VOZY

ZÁŠTITA

prezidenta České republiky, předsedy vlády České republiky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ODBORNÁ ZÁŠTITA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER FOR CITY

ODBORNÍ PARTNEŘI

ČÍST, POMÁHAT A CHRÁNIT

Policista

ZPRAV
CECHU MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČR

DAJ

PARTNEŘI

ONLINE VYSÍLÁNÍ Z REDAKCE TZB-INFO
A ESTAV

také na internetu: www.dataz.cz
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Těžko se mezi hosty a tématy vybírá to nejzajímavější, ale hovořilo se například o připravovaných dotacích pro Novou zelenou úsporám na jaře 2021, vývoji cen energií a plynu
v závěru 2020 a predikci 2021, novinkách
pro porovnání dodavatelů energií v Kalkulátoru cen energií TZB-info, novinkách v nabídce kotlů a tepelných čerpadel, novém oválném potrubí pro VZT, elektrické podlahovce
a plošných systémech, které topí i chladí,
cenách nemovitostí, o katastrech nemovitostí, stavbě domu a jeho větrání, ale tématem
rozhovorů byl i urbanismus a stavebnictví
obecně. Mezi zajímavosti patří i rozhovor
o projektu Kutil junior, který vede děti k řemeslné zručnosti, a i v aktuální době má čím
dál více příznivců a není už jen pro děti.

.cz

Z

FOR ARCH drží krok s dobou, kdy je stále
více aktivit a informací k dispozici nejen fyzicky, ale i virtuálně. Kdo se na výstaviště
nedostal, mohl v průběhu veletrhu i po jeho
skončení sledovat online vysílání redakce
portálů TZB-info a ESTAV. Pohodlně, zdarma
a na vlastní obrazovce mají diváci k dispozici
téměř 40 nových rozhovorů věnovaných stavebnictví a souvisejícím oborům. Pusťte si
rozhovory na www.youtube.com/TZBinfo.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Informační bulletin určený stavebním firmám a starostům měst a obcí

KONTAKTY

VÝKONNÝ ŘEDITEL
MARTIN FRANTIŠEK PŘÍVĚTIVÝ
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz
ŘEDITELKA OBCHODNÍHO TÝMU
FOR ARCH – OBOR STAVEBNÍ MATERIÁLY
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR BAZÉNY, SAUNY & SPA,
SANITA, KÁMEN A OBKLADY
ING. MARKÉTA PAVLÍČKOVÁ
M: +420 739 003 152
pavlickova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR OKNA, DVEŘE
A PODLAHY, VYTÁPĚNÍ
ZUZANA ŠPONAROVÁ
M: +420 739 003 133
sponarova@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH –
OBOR VYUŽITÍ DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ
ING. BLANKA STÁVKOVÁ
M: +420 725 989 378
E: stavkova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU FOR GARDEN
ING. REGINA FIBICHOVÁ
M: +420 602 302 771
fibichova@abf.cz
PRODUKČNÍ VELETRHU FOR ARCH
PATRICIE VLKOVÁ
M: +420 739 003 140
vlkova@abf.cz
PRODUKČNÍ VELETRHU FOR GARDEN
MARKÉTA SEDLÁKOVÁ, DIS.
M: +420 603 294 590
sedlakova@abf.cz
ŘEDITEL TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
JAN TRNKA, DiS.
M: +420 739 003 151
trnka@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH – OBOR
ELEKTROTECHNIKA A ZABEZPEČENÍ, FOR CITY,
GRAND PRIX
DITA ŠTĚPÁNOVÁ
M: +420 739 003 163
stepanova@abf.cz

FOR ARCH – tradice, která drží krok s dobou

Firmy s ním počítají, odborníci jej respektují a návštěvníci jsou zvyklí, že ověřené informace, kvalitní materiály
i spolehlivé dodavatele najdou každý podzim na jednom místě.

PVA EXPO PRAHA

multifunkční

veletržní areál
v srdci Evropy...

... DISPONUJE PROSTOREM S JEDINEČNOU ROZLOHOU A ADAPTABILITOU

• nejmodernější veletržní prostory v Praze
• celková rozloha: 105 000 m2
• kryté výstavní plochy: 29 760 m2 (šest moderních ocelových výstavních hal)
• venkovní výstavní plochy: 6000 m2 (využití pro expozice, doprovodné programy, exhibice apod.)
• Vstupní hala I a II: servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, zázemí a odpočinkové zóny
pro návštěvníky
• Kongresový sál, konferenční centrum, press centrum, business centrum, restaurace, kavárny, šatny
• parkovací plochy: 700 míst v areálu, 3000 míst v těsné blízkosti, 700 míst na parkovišti P+R
• strategická poloha: nedaleko pražského rychlostního okruhu, konečné stanice metra C Letňany
a mezinárodního letiště pro malá letadla
• v současnosti pokrývá 2/3 veletržního trhu v Praze

VSTUPNÍ HALA I

VSTUPNÍ HALA II

VSTUP
A

trasa C
stanice
Letňany

CHCETE OSLOVIT
STŘEDOEVROPSKÝ REGION,
FIRMY A ZÁKAZNÍKY?
PRONIKNOUT NA NOVÉ TRHY?
Již od dávných dob je Praha známá jako srdce střední
Evropy a křižovatka cest. Moderní evropská metropole
s výhodnou lokalitou pro vaše obchodní aktivity vám
kromě krás historického centra nabízí i moderní
výstaviště PVA EXPO PRAHA, nejmodernější a největší
veletržní areál v hlavním městě České republiky.
VÝSTAVNÍ HALY
jako jediné v Praze splňují náročná technická
kritéria pro pořádání akcí z nejrůznějších odvětví.
MULTIFUNKČNÍ AREÁL
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM
K PREZENTACI VÝROBKŮ,
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB
• veletrhy, výstavy, kongresy, konference, semináře
• firemní prezentace, školení, večírky
• kulturní a společenské akce, festivaly, plesy, rauty,
koncerty, divadelní představení
• sportovní akce, turnaje, natáčení módních
přehlídek, reklamních spotů, filmování atd.

www.forarch.cz

21.–25. 9. 2021
3 2 . M E Z I N Á R O D N Í S TAV E B N Í V E L E T R H

POMÁHÁME VAŠIM SNŮM...

OFICIÁLNÍ VOZY

OD PRVNÍHO TAHU...
... PO POSLEDNÍ ŽÁROVKU

