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ÚVODNÍ SLOVO

Generálním partnerem veletrhu Nová zelená úsporám
24. ročníku veletrhu FOR ARCH byl generálním partnerem program Nová zelená úsporám 2013
Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, který nabízel informace a možnosti podpory pro všechny návštěvníky, kteří mají zájem o změnu kvality svého
bydlení, chtějí snížit energetickou náročnost svého rodinného domu, efektivněji využívat zdroje
energie nebo postavit nový rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností. Účast na veletrhu vnímáme velice pozitivně a už po krátké době vidíme, že splnila svůj účel, protože přispěla
ke zvýšení zájmu a počtu nových žadatelů v programu Nová zelená úsporám 2013.
Radka Bučilová
ředitelka SFŽP ČR

FOR ARCH se stal největším stavebním veletrhem v České republice
Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 se zaměřil na aktuální téma Rekonstrukce a revitalizace, které přitáhlo rekordní počet návštěvníků. Ve dnech 17. až
21. září prošlo branami veletržního areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech 71 290 lidí, tedy
o tři procenta více než loni. Rozrostla se však i výstavní plocha, kde se prezentovaly nejnovější
trendy a technologie ve stavebnictví a přidružených oborech. Současně s veletrhem FOR ARCH
proběhly akce FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA, FOR WASTE a FS Days.
V pořadí již 24. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se zúčastnilo celkem
809 vystavovatelů, z nichž 46 na tuto významnou událost ve stavebnictví přijelo ze zahraničí.
Potěšilo nás, že i v době pokračující recese ve stavebnictví FOR ARCH dokáže oslovit ﬁrmy
a odbornou i laickou veřejnost. Vystavovatelé hodnotí účast i v dnešní nelehké době bez výjimky
pozitivně a vnímají veletrh jako ideální prostředí pro rozhýbání obchodu.
Martin František Přívětivý
ředitel obchodního týmu FOR ARCH
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STATISTIKA
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE SOUBĚHU VELETRHŮ FOR ARCH 2013

TYPICKÝ NÁVŠTĚVNÍK VELETRHU
Pracovní zařazení

Počet vystavovatelů: 809
Počet zahraničních vystavovatelů: 46
Počet států: 16
Čistá výstavní plocha (v m2): 18 533
Hrubá výstavní plocha (v m2): 36 512
Počet návštěvníků: 71 290
Počet akreditovaných novinářů: 235

Nižší
management,
živnostník

10 %

Obchodník,
technik,
specialista

Majitel ﬁrmy,
vyšší management

23 %

28 %

Architekt, projektant,
akad. pracovník

CHARAKTERISTIKA VELETRHU

9%

Ostatní

NEJVĚTŠÍ A NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ STAVEBNÍ VELETRH V ČR

20 %

Zaměstnanec
státní správy,
samosprávy

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013

6%

Student

4%
Proběhlo 50 konferencí a odborných seminářů
Přednášelo 100 renomovaných odborníků
Zúčastnilo se přes 1000 odborných posluchačů
Doprovodný program trval celkem 155 hodin

Důvod návštěvy

Pracovní

55 %

Soukromý 45

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Pravidelnost návštěvy veletrhu
Podruhé

16 %
Poprvé 24

%
Více

Potřetí

15 %

Počtvrté 8

%

55 %

Bydliště
Praha

38 %

Středočeský kraj

Ostatní 33

29 %
%

%

FOR THERM

Čtvrtý ročník specializovaného veletrhu FOR THERM, známý jako veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky, představil největší českou přehlídku tohoto odvětví pro
rok 2013.
Na celkové ploše 3000 m2 vystavovaly ﬁrmy z České republiky i ze zahraničí. Veletrh FOR
THERM opět prokázal velký zájem vystavovatelů i návštěvníků a svým nárůstem výstavní
plochy se řadí mezi největší veletrhy tohoto zaměření v České republice. Hlavním tématem
letošního veletrhu byla tepelná čerpadla. Na kvalitě doprovodného programu, který probíhal
po dobu veletrhu FOR THERM, se podíleli naši odborní partneři: Asociace pro využití tepelných
čerpadel ČR, Cech kamnářů ČR, odborný portál TZB-info, časopis Alternativní energie, Klastr
Česká peleta, CZ Biom a další.
Vystavovatelé veletrhu FOR THERM uspěli i v prestižní soutěži GRAND PRIX, ve které byly
oceněny výrobky od společnosti Lambda a NAOS, čestné uznání pak získal interiérový kotel
VERNER 13/10.2. Nejenom úspěšné představení řady novinek na veletrhu, ale vzrůstající zájem
odborné veřejnosti potvrdily pozici veletrhu FOR THERM jako špičkové akce na vytápění, vzduchotechniku, komínové systémy, regulační techniku a alternativní zdroje energie.

FOR WOOD

Moderní a efektivní bydlení „ve dřevě“ představil veletrh FOR WOOD. Ze zimního termínu se
do atraktivního souboru podzimních stavebních veletrhů nově zařadil již 8. ročník veletrhu
dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu FOR WOOD. Ten nabídl žhavé novinky z oblasti
konstrukcí, strojního vybavení a výstavby dřevostaveb - montované domy, sruby, roubenky
a vrstvené masivní dřevo. Dřevo jako klasický materiál má ve stavebnictví svou nenahraditelnou
roli a architekti se k němu stále vrací. V současnosti se dřevostavby dostávají do popředí
v souvislosti s novým trendem, který volá po efektivním a úsporném stavění. Nad akcí převzala
záštitu Asociace dodavatelů montovaných domů.
Odborníci i laická veřejnost zde načerpali inspiraci pro plánované stavby dřevěných budov,
ať už se jedná o rodinné domy, průmyslové haly, zahradní domky a chaty nebo opravy
či rekonstrukce historických objektů. Zájemci na veletrhu nalezli vše potřebné od konstrukce
po samotnou realizaci, konkrétně např. nabídky návrhářského software, vhodné stavební
materiály či technologie pro zhotovení základů i opláštění dřevostaveb. Své expozice zde měli
také výrobci a dodavatelé strojního vybavení pro opracování dřeva či úpravu polotovarů, výrobci
chemie a sanačních prostředků.

BAZÉNY, SAUNY & SPA

Máme za sebou jeden z nejvýznamnějších oborových veletrhů v ČR BAZÉNY, SAUNY & SPA.
Přes některé protesty k podzimnímu termínu jsme zaznamenali vzrůstající tendenci v počtu
vystavovatelů (38% nárůst oproti roku 2012). Tento veletrh je místem, kde vystavovatelé představili nejnovější výrobky, technologie a služby.
V oblasti bazénů se stále častěji objevuje nový trend v podobě koupacích jezírek a biobazénů.
Tento trend se stal i hlavním tématem veletrhu. Sekce biobazénů (SZÚZ) a její členové vybudovali nádhernou expozici s koupacím jezírkem a po všech pět veletržních dnů zajišťovali
přínosné přednášky.
Odbornou konferenci Investiční a provozní úspory v bazénových provozech se zaměřením
na spotřebu médií v provozech zajistila Asociace bazénů a saun ČR a je vidět, že vybrala
téma aktuální, velký sál v PVA EXPO PRAHA byl plně obsazen. Byla zde i vyhlášena nová soutěž
pro provozovatele aquaparků, bazénů, koupališť a biotopů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem vystavujícím ﬁrmám a rovněž odborným garantům
a partnerům. Pro příští ročník se stanou hlavním tématem sauny.

FOR WASTE

Již 8. ročník veletrhu FOR WASTE, s podtitulem nakládání s odpady, recyklace, čištění a ekologie, proběhl tento rok s mottem Recyklací k surovinám budoucnosti.
Letos podruhé proběhl veletrh FOR WASTE souběžně s populárním veletrhem FOR ARCH, což
považují jak vystavovatelé, tak návštěvníci za mnohem šťastnější, než původní organizaci společně s odborným veletrhem FOR INDUSTRY. Odpovídal tomu nejen téměř o 50 % vyšší počet přihlášených ﬁrem oproti loňskému roku, ale rovněž zvýšené povědomí o tomto veletrhu
v očích návštěvníků. Na letošním veletrhu jsme totiž zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti
o problematiku životního prostředí, především vnímání recyklace, třídění odpadů a nutnosti předcházení vzniku odpadů, jako již samozřejmé součásti každodenního života běžného návštěvníka. Stejně kladný ohlas měly na veletrhu i konkrétní výrobky z recyklátu, praktické ukázky čistíren odpadních vod do domácností, čisticích strojů, čerpadel či poradenství zaměřené na úpravu
a ﬁltraci vody a další.
V rámci doprovodného programu FOR WASTE se diskutovalo např. o recyklaci, opětovném použití a prevence vzniku odpadu, o problematice stavebních odpadů, také o odpadovém hospodářství v obcích a o využití organických zbytků, dále o třídění odpadu pomocí čárového kódu
a o dalších zajímavých tématech.

VERNISÁŽ A GALAVEČER
VERNISÁŽ
První veletržní den, 17. září 2013, byl soubor veletrhů FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD,
BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE jako každý rok slavnostně zahájen vernisáží. Na
přestřižení pásky ke konání veletrhů se podíleli prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
v ČR, pan Václav Matyáš, ředitel sekce průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pan
Eduard Muřický a generální ředitel ABF, a.s., pan Jaroslav Čížek.
Veletrhy svou účastí na vernisáži podpořili také další významní hosté, kteří přispěli svými
proslovy a popřáli vystavovatelům hodně úspěšných obchodních setkání, uzavřených zakázek
a návštěvníkům příjemný pobyt na veletrhu.

JE REVITALIZACE BUDOV CESTOU Z KRIZE ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ?
Diskusní panel, který hledal odpovědi na otázky: Jak dlouho bude trvat krize ve stavebnictví?
Má stát koncepci na snižování energetické náročnosti budov? Bude nové programové období
2014 – 2020 šancí pro zateplování a bydlení? Kolik budov musí ještě zlepšit svůj energetický
standard?
Účast v diskusi přijali náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, prezident Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, ekonomický analytik Raiffeisen Bank Aleš
Michl, náměstek ředitelky Státního fondu životního prostředí Jaroslav Hrubeš, majitel
společnosti BEST Tomáš Březina.
Pořadatel: ABF, a.s. ve spolupráci se SPS v ČR

GALAVEČER
Již tradičně proběhl druhý veletržní den, 18. září 2013 od 19:30 hodin, slavnostní galavečer
věnovaný především jako poděkování vystavovatelům za jejich účast na letošním veletrhu.
Setkání proběhlo v krásných prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze. Večer byli
vyhlášeni vítězové soutěží Architekt roku, GRAND PRIX, nově také TOP EXPO a byli představeni
vítězové soutěže YOUNG ARCHITECT AWARD. Celou akcí provázel vtipně a pohotově již podruhé
Jakub Železný a hlavní cenu soutěže Architekt roku předala stejně jako loni česká světoznámá
architektka a designérka Eva Jiřičná. Po skončení oﬁciální části večera zpestřila program
k poslechu i tanci pěvecká kapela The Party Band a hosté si mohli vychutnat bohatý raut.

GRAND PRIX / TOP EXPO
Soutěž GRAND PRIX o nejlepší exponát/technologii měla v letošním ročníku rekordní počet
přihlášek s vysokou kvalitou výrobků. Odborná porota hodnotila celkem 44 přihlášených exponátů, které byly vystaveny ve 35 expozicích. Mezi posuzovaná kritéria patřily technické parametry, progresivní technologie, materiál, energetická úspornost, ekologická hlediska, přednosti
i uplatnění na trhu. 8 exponátů získalo cenu GRAND PRIX a 4 exponátům udělila porota ČESTNÁ
UZNÁNÍ. Všechna ocenění jsou bez určení pořadí.

CENY GRAND PRIX 2013
• ALUKOV HZ, spol. s r.o. / Exponát: Unikátní zastřešení teras CORSO GLASS
• ATTACK, s.r.o. / Exponát: Zplyňovací kotel ATTACK DPX ve verzi Lambda
• Beton Brož s.r.o. / Exponát: LiCrete, patentovaný stavební materiál tvořený z betonu
a průhledných členů
• HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. / Technologie: EPD pro pálené cihly HELUZ
• POPP s.r.o. / Exponát: Poloautomat. výklopné čelo zastřešení bazénu, řada Prestige, model P7
• TECO a.s. / Technologie: Řídicí systém Tecomat Foxtrot
• TOPINFO s.r.o., portál tzb-info.cz / Technologie: Kalkulátor cen energií TZB INFO
• VIADRUS a.s. / Exponát: Nástěnný kondenzační kotel NAOS

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2013
• Bazénplast Bělá / Exponát: Čistírny odpadních vod EKO SBR BIO
• KÁMEN ENGINEERING s.r.o. / Exponát: Zdivo a střešní krytina z přírodní ruly
• ŠTORC TZB s.r.o. / Exponát: Renovent Excellent 300, kompaktní větrací jednotka
• VERNER a.s. / Exponát: Interiérový kotel VERNER 13/10.2 - krbová kamna s výměníkem
V soutěži TOP EXPO bylo oceněno 8 nejpůsobivějších veletržních expozic, které splnily kritéria pro komunikaci se zákazníkem a upoutaly výtvarně prostorovým řešením. Hodnoceny byly
všechny expozice veletrhů v kategoriích do 60 m2 a nad 60 m2. Výsledky obou soutěží byly
vyhlášeny dne 18. září 2013 na slavnostním galavečeru v Národním domě na Vinohradech.

TOP EXPO VELETRHŮ FOR ARCH a FOR WOOD 2013
• Kategorie do 60 m2: CZECH-TRIM, s.r.o.
• Kategorie nad 60 m2: FerreroLegno S.p.A.

TOP EXPO VELETRHU FOR THERM 2013
• Kategorie do 60 m2: KLIMA-CLASSIC s.r.o.
• Kategorie nad 60 m2: ROMOTOP spol. s r.o.

TOP EXPO VELETRHU BAZÉNY, SAUNY & SPA 2013
• Kategorie do 60 m2: SZÚZ - Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek
• Kategorie nad 60 m2: USSPA, s.r.o.

TOP EXPO VELETRHU FOR WASTE 2013
• Kategorie do 60 m2: Rieder Beton, spol. s r.o.
• Kategorie nad 60 m2: engelbert strauss s.r.o.

HODNOTITELSKÁ 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. Pavel Košnar,
Asociace bazénů a saun České republiky
Ing. Vladimír Galád,
nezávislý odborník, čestný člen Společnosti
pro techniku prostředí
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura,
nezávislý odborník

ZAHRANIČNÍ ÚČAST
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ČESKO-NĚMECKÁ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
Při stavebním veletrhu FOR ARCH se na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech 19. září
2013 uskutečnila obchodní setkání českých a německých ﬁrem. Akci uspořádali členové sítě
Enterprise Europe Network – Centrum pro regionální rozvoj ČR a Handwerkskammer Dresden
(Řemeslná komora Drážďany).
Akce se zúčastnilo 28 českých a 10 německých ﬁrem, které mezi sebou uskutečnily 58
schůzek. Některé české ﬁrmy využily možnosti konzultace se zástupci Handwerkskammer
Dresden, pracovníci německých ﬁrem také navštívili české vystavovatele přímo na stánku.
Na akci se sešly české a německé ﬁrmy ze stavebních a přidružených oborů (např. konstrukční
činnost, výroba schodišť, obkladačské a zednické práce, sanita, ochrana povrchů, přírodní
kameny, vytápění, komínové sestavy či automatizace pro průmysl a domácnosti), personální
agentury a další. Akce se zúčastnila i restaurátorská škola z města Görlitz, pro kterou našly
pracovnice EEN hned dva přímé partnery pro jednání – Vyšší odbornou školu restaurování
z Písku a Fakultu restaurování Univerzity Pardubice.

KOOPERAČNÍ ROZHOVORY SE ZÁSTUPCI POLSKÝCH FIREM
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 je pro české podnikatele skvělou příležitostí
k navázání obchodních kontaktů se zástupci zahraničních ﬁrem. První den veletrhu nabídl
možnost B2B setkání s představiteli polských ﬁrem – účastníky obchodní mise organizované
pod záštitou společností Interservis s podporou Oddělení propagace a investic Velvyslanectví
Polské republiky.

Bolavá místa měst a obcí, téma 5. ročníku soutěže, kterým se vracíme k zásadní otázce,
jak může architektura přispět k lepšímu životu lidí. Soutěžní přehlídka dokumentuje trendy
a vývoj současné architektury, snaží se zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty
architektury a mladé architekty do 33 let, iniciovat diskusi mezi laickou a odbornou veřejností.
Hlavní cena:
Cena Beton Brož Young Architect Award 2013 v kategorii Iniciační studie:
Prefa kompaktní město | MgA. Šimon Brabec

Foto: Petr Matička

YOUNG ARCHITECT AWARD 2013 / CENA ARCHITEKT ROKU 2013

Cílem 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.

Foto: Martin Kunt

Generální partner: Beton Brož
Hlavní partner: Holcim (Česko)
Partneři: Státní fond kultury ČR, statutární město Brno, CEGRA, Galerie Jaroslava Fragnera,
Nadace Nadání, FOR ARCH, SPYRON
www.yaa.cz

Vypisovatel: ABF, a.s.
Hlavní partner: FOR ARCH
Hlavní mediální partner: archiweb.cz
Mediální partneři: Moderní obec, ARCHITEKT, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel,
eStav.cz
www.architektroku.cz

Foto: Tomáš Malý

Vyhlášení výsledků proběhlo na galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 18. 9. 2013.
Cena Architekt roku 2013
Ing. arch. Antonín Novák, ARCHITEKTI D.R.N.H.
Národní centrum zahradní kultury - zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL - SUSO

VÍTĚZOVÉ 17. ROČNÍKU
• OBOR ZEDNÍK
Staňo M. Rastislav, Milan Adamčík
SOŠ Považská Bystrica,
Ul. slovenských partizánov

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO
Již 17 let se setkávají žáci 2. ročníků stavebních oborů, aby v rámci postupových kol porovnali
své dovednosti v oborech zedník a truhlář, ve ﬁnále při veletrhu FOR ARCH se k nim přidává ještě
soutěžní obor kameník a kamenosochař. Exhibičně se návštěvníkům představily ještě obory
sklenář, designér užitého umění, parketář a podlahář, montér suché výstavby, klempíř, pokrývač
nebo tesař. Do letošního ročníku se zapojilo 23 škol z celé ČR a Slovenska.
„Chtěli jsme návštěvníkům nabídnout možnost sledovat šikovné mladé řemeslníky při práci
a také tím upozornit na opomíjená rukodělná zaměstnání,“ vysvětluje poslání soutěže David
Surmaj, manažer SUSO.

• OBOR TRUHLÁŘ
Jaromír Hapala, Tomáš Stojan
SŠ nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem
• OBOR KAMENÍK A KAMENOSOCHAŘ
Tomáš Jákl
SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích

Spolupráce s dětskými domovy
V 17. ročníku jsme spolupracovali s pěti dětskými domovy z ČR a jedním na Slovensku. Mladí
truhláři jim na každém postupovém kole předali dětské židličky a květinové truhlíky z ﬁnále. Vše
vyrobeno v rámci soutěžního zadání.
Premiérově jsme navázali spolupráci s Domovem seniorů Vysočany, kterému jsme předali truhláři vyrobené zouváky v disciplíně Mafell.

HVĚZDA 17. ROČNÍKU

Krása kamenického řemesla zastavila
každého návštěvníka.

Nejlepšími školami, Hvězdami 17. ročníku, se
staly SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem (obor truhlář)
a SOŠ Považská Bystrica (obor zedník).

Kameníci opět na scéně
Již několik let je na ploše SUSO k vidění soutěž mladých kameníků ze škol SPŠ kamenická
a sochařská v Hořicích a Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, kteří letos
zpracovávali zadání Hlemýžď.
Cena časopisu Stavebnictví
Cenu hlavního mediálního partnera si odnesla SOŠ Považská Bystrica - nejúspěšnější škola
oboru zedník.
Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF pro pedagoga oboru truhlář
Poprvé v soutěži SUSO jsme spolu s AČN ocenili práci učitele nejlepších truhlářů za odbornou
přípravu mladých stolařů Čestným uznáním. Historicky prvním oceněným učitelem se stal Otto
Šimčík ze SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem.

Správné uložení překladu.

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER OBORU TRUHLÁŘ

DOPROVODNÉ SEMINÁŘE A VÝSTAVY
VYBÍRÁME Z ODBORNÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU
• Zásady a opatření na stavbách v povodňových územích + realizace
Cílem konference bylo přinést informace o prevenci před dalšími povodněmi
a následném minimalizování škod.
Pořadatel: ABF, a.s.
• Energeticky soběstačné budovy
Pořadatel: ČKAIT
• Můj život s pasivními domy
Pořadatel: Centrum pasivního domu
• Pasivní panelák! Tak na co ještě čekáte?
Komentované prohlídky modelu
Pořadatel: Centrum pasivního domu
• Dřevěné stavění
Vývoj dřevostaveb za posledních 10 let; tuzemské a zahraniční zkušenosti;
vícepodlažní bytové a občanské stavby jako další možnost uplatnění dřevostaveb;
přehled konstrukčních systémů a jejich využití v revitalizaci bytového fondu.
Hlavní partner: Kronospan
Pořadatel: ABF, a.s. ve spolupráci s ČKAIT
• Investiční a provozní úspory v bazénových provozech se zaměřením
na spotřebu médií
Pořadatel: Asociace bazénů a saun ČR
• Inteligentní digitální domácnost
Pořadatel: Sdělovací technika spol. s r.o.
• Odpady – nejen stavební – jejich recyklace, užití, likvidace
Pořadatel: Build Info – časopis podnikatelů ve stavebnictví
• Stavba domu svépomocí – krok za krokem
Přednášející: Pavel Tesárek (Svépomocí.cz)
• Stavba rodinného domu z pohledu právníka
Pořadatel: Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář

VÝSTAVY
• STAVBA ROKU 2013
Veřejná neanonymní soutěž
Výstava prezentuje přihlášené stavby a jejich úspěchy v celostátní soutěži.

ŘEKLI O NÁS
SPS v ČR
Velmi nás potěšil vysoký počet vystavovatelů na letošním veletrhu FOR ARCH a zájem návštěvníků, a to jak z řad odborné, tak i široké veřejnosti. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
i nadále bude podporovat akce, které ve svém důsledku povedou k podpoře kvalitní práce
českých ﬁrem z oboru. A veletrh FOR ARCH své nezastupitelné místo mezi nimi rozhodně má.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Veletrhu ForTherm se zúčastňujeme pravidelně, oceňujeme především bohatou návštěvnost
jak ﬁrem, tak i koncových zákazníků a možnost získávání nových obchodních partnerů pro
prodej a instalaci švédských tepelných čerpadel NIBE. Tak tomu bylo i v současném ročníku
veletrhu, který byl nadstandardně dobře organizačně zajištěn.

ABAS
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci na projektu v historii prvního společného výstavního stánku členů ABAS ČR na veletrhu BAZÉNY, SAUNA & SPA.
Díky Vaší vysoké profesionalitě byla hala číslo 2 obsazena nejen ﬁrmami, které již delší dobu
zaujímají významný podíl na trhu v tomto oboru, ale i ﬁrmami menšími, které zajišťují doplňkový sortiment.
Společnosti, které se účastnily projektu společného stánku, velice kladně hodnotily vysokou
profesionální úroveň organizace veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA, ale i ostatních souběžných
veletrhů, zejména mezinárodního veletrhu FOR ARCH.
Jsem přesvědčen, že naše spolupráce povede k účasti na dalším projektu společného stánku
členů ABAS ČR na následujícím veletrhu v roce 2014.

Xella CZ
Společnost Xella CZ je pravidelným návštěvníkem veletrhu FOR ARCH, který z hlediska velikosti
a organizace považuji za vyvrcholení stavební sezóny. Využíváme ho k příjemným setkáním
s obchodními partnery, zákazníky a prezentaci novinek v dalším roce. Již teď se těšíme na
další rok a společnosti ABF přeji, aby se jim i nadále dařilo držet vzestupnou tendenci v počtu
návštěvníků.

Stavby a lešení CZ
Veletrhu FOR ARCH jsme se zúčastnili poprvé. Jako výhradní dovozce pro ČR jsme zde představili výrobky holandské ﬁrmy Altrex B.V. výrobce přístupového zařízení – žebříků, schůdků,
plošin a pojízdného lešení.
Velice oceňujeme organizaci , připravenost a ochotu ze strany ABF. Návštěvnost veletrhu
byla vysoká. Zájem o výrobky Altrex splnil naše očekávání. Pro prezentaci výrobků Altrex byl
FOR ARCH jednoznačně přínosem.

ŘEKLI O NÁS
Dennert Baustoffwelt
Firma Dennert Baustoffwelt GmbH Co. KG představila i letos na veletrhu FOR ARCH své inovativní výrobky Dennert DX stropnice a Dennert schodiště. Velký počet návštěvníků stánku se
mohl přesvědčit o vynikající technologii a službách okolo Dennert výrobků. Byl zaznamenán
velký zájem především o produkty pro bytovou výstavbu. Nejen zájemci o stavby se informovali
ve velkém počtu u našeho stánku, ale i zástupci Německého velvyslanectví v Praze, v čele
s panem Milanem Šimandlem z hospodářského referétu velvyslanectví se přišli informovat
o vynikajících moderních výrobcích Dennertu. Děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku za
jejich zájem a jejich podíl na velkém úspěchu výstavních dní a již dnes se těšíme na společný
FOR ARCH 2014.

Tulikivi
Organizátorům se letos podařilo vytvořit perfektní harmonickou atmosféru, která našemu týmu
pomohla odvést práci na vysoké úrovni. Na letošním ročníku jsme dosáhli až překvapivých
výsledků a již teď se těšíme na další ročníky.

VELUX Česká republika
Letošní ročník veletrhu FOR ARCH byl velmi dobře připraven. Zájem veřejnosti byl opravdu
velký, což pro nás jako vystavovatele je mimořádně důležité. Naše účast nám přinesla řadu
zajímavých podnětů, byla to další příležitost setkat se tváří v tvář se zákazníkem a vyslechnout
ho, popovídat si, poradit mu. Přesně toto by měl dobrý veletrh umožnit a přinést. Proto jsme
s tímto rokem spokojeni.

Europanel
Na veletrhu FOR ARCH 2013 se naše společnost prezentovala poprvé, protože doposud jsme
preferovali veletrh Dřevostavby. S úrovní výstaviště, organizací veletrhu, návštěvností i zájmem
o naše produkty jsme mile překvapeni. Věříme v další rozvoj veletrhu FOR ARCH a těšíme se
na další ročník.

NORIA
Společnost NORIA s.r.o. hledala vhodný veletrh, kde by mohla prezentovat své produkty a novinky. Všichni víme, že je dnes velmi důležité být viděn a vrýt své jméno do paměti nejen
jednotlivým návštěvníkům, ale také vystavujícím ﬁrmám – to byl náš cíl a veletrh předčil naše
očekávání. Umístění naší expozice bylo mezi společnostmi s podobným zaměřením a oborem
podnikání. Návštěvníci tak uvítali možnost vidět na jednom místě komplexní nabídku našich
čerpadel a komponentů tlakové kanalizace.
Závěrem musím poděkovat všem, kteří se aktivně zúčastnili prezentace expozice společnosti
NORIA s.r.o.
Po účastech na veletrzích AQUA-THERM v minulých letech hodnotíme účast naší společnosti
na veletrhu FOR ARCH jako nejúspěšnější z doposud absolvovaných veletrhů a v roce 2014
budeme opět jedním z vystavovatelů.

JUBILEJ
NÍ

25. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
Hlavní téma veletrhu:

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE
Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM
FOR WOOD
FOR ELEKTRON
BAZÉNY, SAUNY & SPA
FOR WASTE

www.forarch.cz

16. – 20. 9. 2014

