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Vážení vystavovatelé a obchodní přátelé,

Počet vystavovatelů:
411
Počet návštěvníků:
33 771
Počet akreditovaných novinářů: 104

dovolte, abych Vám touto cestou jménem společnost ABF, a.s. a za celý obchodní tým
poděkovala za účast, a tím i podporu 32. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH a FOR
INTERIOR – 15. veletrhu nábytku, interiérů a bytového designu, které si, zvlášť v této koronavirem poznamenané době, velmi vážím. Cením si též Vašeho přístupu k prezentaci,
odhodlání a profesionality, kterou jste do akce vnesli.

PARTNER VELETRHU

Skupina ČEZ – úsporná energetická řešení pro
domácnosti i firmy
Komplexní řešení pro úsporu energií v domě představil na veletrhu FOR ARCH jeho 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 nejvyšší možnou
dotaci z programu Nová zelená úsporám. Zájemci
si mohli také vyzkoušet dobíjení elektromobilu. Více
informací o chytrých energetických řešeních pro domácnosti naleznete zde:

Díky společnému úsilí si dnes můžeme říci, že jsme tento ročník zvládli a splnili jeho cíl,
čímž byla opětovná podpora udržitelnosti veletržního oboru, českého stavebnictví a informovanosti o novinkách ve stavebním odvětví směrem k široké veřejnosti.
I přes pandemická opatření, která konání veletrhů již rok a půl omezují, a tím znatelně
ovlivňují, FOR ARCH a FOR INTERIOR potvrdily pozici lídra na poli stavebních a bytových
veletrhů v České republice a nabídly opět příležitost k četným obchodním setkáním,
představení produktových novinek či zisku užitečných informací z širokého doprovodného programu.
Všem přeji hodně úspěchů, nově uskutečněných obchodů a energie do budoucích měsíců a těším se na setkání s Vámi opět za rok, snad již bez jakýchkoli omezujících restrikcí.
Kateřina Maštalířová
ředitelka obchodního týmu FOR ARCH, FOR INTERIOR

https://www.cez.cz/cs/technologie
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

ZAHÁJENÍ

32. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v souběhu s 15. ročníkem veletrhu nábytku, interiérů
a bytového designu FOR INTERIOR byly slavnostně zahájeny v úterý 21. září 2021 v Kongresovém sále PVA EXPO
PRAHA.
Úvodních proslovů a slavnostního přestřižení pásky se zhostil ministr životního prostředí Richard Brabec společně
s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým, ředitelkou odboru stavebního řádu ministerstva
pro místní rozvoj Žanet Hadžić a starostou městské části Prahy 18 Zdeňkem Kučerou. Za ABF, a.s. vystoupil
předseda představenstva Pavel Sehnal. Po slavnostním zahájení následovala prohlídka veletrhů, kde se kromě
vystavovatelů představovala i rozsáhlá bezpečnostní opatření v areálu PVA EXPO PRAHA.
Součástí slavnostního zahájení bylo také předání prestižních ocenění NÁBYTEK ROKU 2021, jež uděluje každoročně Asociace českých nábytkářů a které ukazuje, co skvělého u nás z pera českých i světových designérů vzniká.

SPOLEČENSKÝ VEČER
PARTNER SPOLEČENSKÉHO VEČERA

Společnost HELUZ jako významný výrobce kompletního cihelného systému je dlouholetým partnerem největšího českého stavebního veletrhu FOR
ARCH. Vzhledem k významu tohoto setkání všech
aktérů stavebního oboru již potřetí podpořila skupina HELUZ GROUP i doprovodnou společenskou
akci jako hlavní partner večera, na kterém byl vyhlášen Architekt roku a Architekt obci a výsledky
prestižní veletržní ceny GRAND PRIX.
První den veletrhu se uskutečnil v Kongresovém
sále PVA EXPO PRAHA také společenský večer
vystavovatelů. V úvodu večera proběhlo vyhlášení výsledků soutěží GRAND PRIX, TOP EXPO, ARCHITEKT OBCI a ARCHITEKT ROKU. Vrcholem večerního programu byly koncerty skupin VANUA2,
VLTAVA a DANA BÁRTY & ILLUSTRATOSPHERE.

ŘEKLI O NÁS

Ačkoliv šlo o první hromadnou akci tohoto typu
po nucené covidové pauze, vnímáme ji jako velmi
úspěšnou, navzdory nižší návštěvnosti.
Sice jsme na našem stánku přivítali méně návštěvníků, ale o to konkrétnější dotazy a kvalifikovanější
zájem o naše domy projevili.
Veletrh je jedinečná příležitost k osobnímu setkání
s veřejností a významně přispívá k budování povědomí o značce a jsme rádi, že jsme se tohoto
ročníku zúčastnili.
ATRIUM, s.r.o.
Michaela Martínková, obchodní ředitelka

Letošní veletrh FOR ARCH byl pro nás pozitivní
zkušeností. Za obvyklých okolností bychom se
veletrhu neúčastnili, ale byli jsme nuceni dodržet smluvní ujednání. Zájem o naše exponáty nás
však překvapil a také nás potěšila letošní účast.
Za pozitivní vnímáme především přístup obchodního zastoupení, kdy se nám snažili neustále vyjít
vstříc. Bohužel při realizaci letošní expozice bylo
spousta změn a ta se odrážela i na nich.
Děkujeme realizačnímu týmu našeho stánku,
který nám zajišťoval tým PVA EXPO. I na ně byl
vyvíjen letos velký časový pres.
Finská sauna - Horavia s.r.o.
Michal Hora, jednatel společnosti

Jsme pravidelným účastníkem stavebního veletrhu už více než 20 let. Každý rok připravujeme pro
naše zákazníky „stánek“, který nadchne a inspiruje. Neustále se snažíme vytvářet nové a poutavější
expozice plné novinek a krásných zahradních prvků
tak, abychom naše produkty představili co možná
nejreálněji. Letošní rok byl celkově mírně odlišný od
předchozích ročníků. Díky covidové pandemii v minulém roce se na veletrh dostavilo méně návštěvníků, než tomu bylo v předchozích letech. Věříme
ale, že účastníky, které neodradila ani bezpečnostní
opatření, jsme oslovili a investice se nám vrátí v podobě vzrůstajících tržeb a budování spolehlivé značky BEST. Děkujeme pořadatelům, že máme možnost
účastnit se a děkujeme návštěvníkům, že nás poctí
svou návštěvou a nákupem našich výrobků.
BEST, a.s.
Jaroslav Navrátil, marketingový ředitel

Jelikož v ČR není veletrh zaměřený na ochranné pracovní pomůcky, naše firma CANIS SAFETY, a.s. vždy
ráda využije příležitost prezentovat své novinky na
největším tuzemském stavebním veletrhu.
Pro naše nové kolekce pracovních oděvů, obuvi, rukavic a volnočasových oděvů značky CXS je FOR ARCH
ideální příležitost jak dostat zpětnou vazbu od uživatelů nebo zástupců firem, jejichž zaměstnanci ochranné pracovní pomůcky používají.

Veletrh je zároveň propagace pro naše prodejny
(28 prodejen v ČR a SR) a je to příležitost se potkat
jak se stávajícími zákazníky, tak získat nové.
To všechno nám výborná organizace a pověst veletrhu
FOR ARCH velkou měrou nabízí.
Canis Safety, a.s.
Lukáš Vaněk, manažer pobočky Praha

ŘEKLI O NÁS

Vzhledem ke složité době v loňském roce jsme
brali účast na veletrhu jako jednu z hlavních akcí
letošního roku. Naše očekávání se naplnila, těšili
jsme se velkému zájmu návštěvníků a podařilo se
nám uzavřít několik kontraktů na naše venkovní
kuchyně. Současně je to pro nás závazek připravit
se na další ročník ještě lépe a být ještě úspěšnější. Tým ABF zvládl organizaci na výbornou, vše, co
bylo potřeba, bylo zajištěno. Těšíme se na další
ročník, kde bychom chtěli představit další novinky
v segmentu venkovních kuchyní.
ITB Engineerin & Production
Václav Karas, jednatel společnosti

Za naši společnost mohu potvrdit, že jsme s letošním ročníkem FOR ARCH byli spokojeni. Vystavovatelů bylo méně, ale o to větší byl zájem veřejnosti – odborné i laické. Jsme výrobní a obchodní
společnost, tedy na veletrhu nezískáváme přímo
zakázky. Prezentujeme zde brand, technicky zajímavé produkty a systémy, novinky. Primárně
je to pro nás ale příležitost potkat ve velmi krátkém čase mnoho obchodních partnerů, vyměnit
si informace z trhu, nové trendy atd. Součástí
naší obchodní politiky je budování dlouhodobých
obchodních vztahů a do tohoto konceptu zapadá
i prezentace na veletrhu FOR ARCH.
DOORNITE s.r.o.
David Krubner, sales and marketing manager

Veletrhů v Letňanech se účastníme již mnoho let
a jsou jedním z pilířů firemního marketingu. Naše
produkty jsou spíše ve vyšší cenové relaci a jejich
kvalitu pozná zákazník až ve chvíli, kdy si na ně
může sáhnout, případně do stolu rovnou bouchnout a on se nepohne. Pokud bude srovnávat fotky
na internetu, tak nás bohužel od výrazně levnějších
konkurentů nemá šanci rozeznat. Jsme tak rádi, že
můžeme 2× do roka představit naše stoly během
veletrhu v Letňanech, který má u veřejnosti dobré
jméno a je tradičně hojně navštěvován. Letošní spojení FOR ARCH a FOR INTERIOR bylo opět kvalitně
připravené a přimělo mnoho návštěvníků uvažovat

Veletrhu FOR ARCH v Praze se naše společnost
S-Power Energies účastnila již po několikáté, připravili jsme si funkční model fotovoltaické elektrárny
s bateriemi a také kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla včetně pokročilé regulace. Veletrh jsme
si vybrali na základě výborných zkušeností z předchozích ročníků a také kvůli vysoké návštěvnosti.
Veletrh měl skutečně vysokou úroveň a propagaci
v médiích. Děkujeme tímto celému organizačnímu
týmu a budeme se těšit na příští ročník. .
S-Power Energies, s.r.o.
Nimka Mönchbat, marketingová ředitelka

o vybavení už ve fázi přípravy stavby. V případě
návštěvníků sekce FOR ARCH se pro nás nejedná
o okamžité zákazníky, ale představení kvalitní české výroby, která snad utkví v paměti a z návštěvníků se po dokončení jejich staveb stanou zákazníci.
Naopak návštěvníci FOR INTERIOR přišli nakupovat,
případně pro tradiční veletržní slevy, na které mnoho
zákazníků přes rok čeká. Pevně věřím, že si „zastaralý“ offline veletrh udrží svoji pozici a my se nadále
budeme moci setkávat s návštěvníky face to face
a nejen ve virtuálních prohlídkách a katalozích.
Rott Design s.r.o.
Jan Rott, jednatel

DOPROVODNÝ PROGRAM

Také v letošním roce se v rámci veletrhu konala řada zajímavých přednášek a konferencí
jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost.

VYBÍRÁME Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
DECENTRALIZOVANÉ ODKANALIZOVÁNÍ MALÝCH OBCÍ SYSTÉMEM DOMÁCÍCH ČOV |

Organizátor: Svaz obcí Mikroregion Čáslavsko ve spolupráci s SMO ČR
SEMINÁŘ KUCHYNĚ | Organizátor: Ing. Iva Bastlová, Klastr českých nábytkářů, partner: Duet
TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI; REKUPERACE PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ OSTROVNÍCH DOMŮ,
DOMŮ BEZ NAPOJENÍ NA KANALIZACI; ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ DOMU S ELEKTRICKÝM VYTÁPĚNÍM |

Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
ZMĚNY LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ OD ROKU 2022, SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A NOVÝ
STAVEBNÍ ZÁKON | Organizátor: G SERVIS CZ, s.r.o.
PŘEDSTAVENÍ POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM | Organizátor: Státní fond

životního prostředí ČR

ZELENÉ STŘECHY – JAK JET NA ZELENÉ VLNĚ A NENARAZIT | Organizátor: Odborná sekce

Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně

OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO VÁŠ DŮM? UDĚLEJTE SI JASNO! | Organizátor: Centrum

pasivního domu

SOUČASNÝ INTERIÉROVÝ DESIGN – OSOBITÝ STYL FUNKČNĚ A PRAKTICKY | Organizátor: DECO

LOCO / LUSITO, Klastr českých nábytkářů, partner: Kronospan

ZABEZPEČTE SE – BEZPEČNÝ DOMOV | Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, CMZS ČR
STŘEŠNÍ FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY, PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A NOVOSTAVBY |

Organizátor: S-Power Energies, s.r.o.
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU S CÍLEM ENERGETICKÝCH ÚSPOR, MOŽNOSTI DOTACE
Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM | Organizátor: EkoWAT
VYTÁPĚNÍ KACHLOVÝMI KAMNY A EKOLOGIE | Organizátor: Cech kamnářů ČR
NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, Z.S. (NEK)
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

NÁRODNÍ ENERGERTICKÝ KLASTR ve spolupráci s partnery realizuje také projekty vedoucí k rozšíření
informací o energetice mezi širokou a laickou veřejnost. Jedním z těchto projektů, který si klade za
cíl organizaci interaktivních seminářů, workshopů a účast na výstavách a veletrzích, je projekt Rozvoj
NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU II., reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023647. Projekt je
realizován za finanční podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
program podpory Spolupráce – Klastry – Rozvoj klastru (výzva VII.).

PORADENSKÁ CENTRA

Říká se, že dobrá rada je drahá. To ale neplatí pro poradenské služby, které návštěvníkům
nabízí již od roku 2017 stavební veletrh FOR ARCH. A tak i letos měli zájemci po celou dobu
veletrhu možnost získat v prostorách areálu PVA EXPO PRAHA u nezávislých odborníků bezplatné poradenství pokrývající široké pole témat a oborů.
STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Co je potřeba projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby? Je potřeba stavební povolení nebo
ohlášení? Kdo vypracuje projektovou dokumentaci? Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací? Jak využít
netradiční zdroje energie? Kdy potřebuji průkaz energetické náročnosti (štítek)? A na mnoho dalších
otázek odpovídali odborníci ze stavebního poradenského centra ČKAIT.
PORADENSKÉ CENTRUM CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky
Na návštěvníky z řad odborné i široké veřejnosti čekaly rady k zeleným střechám a fasádám, topení,
chlazení, větrání atd.
PORADENSKÉ CENTRUM CECHU KAMNÁŘŮ ČR
Organizátor: Cechu kamnářů ČR
S opravou starého krbu, sporáku či kamen radili nezávislí odborníci Cechu kamnářů ČR. Dále se návštěvníci mohli zeptat na to, jak postavit nové topidlo nebo jak vybrat správnou krbovou vložku.
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU
Organizátor: Svaz podnikatelů ve stínicí technice, Stavokonzult Eduk s.r.o.
V poradenském centru měli návštěvníci možnost zjistit na co si dát pozor u montážní firmy při realizaci
montáže oken do novostaveb i stávajících objektů. Jak stínicí prvky a správný výběr oken mohou ovlivnit úspory v létě na chlazení a v zimě na vytápění.
PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR
Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR s partnery Policií ČR a Cechem mechanických zámkových systémů ČR
Jak správně a hlavně účinně zabezpečit majetek a nemovitost informovalo Ministerstvo vnitra s partnery.
PORADENSKÉ CENTRUM ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR
Organizátor: Asociace bazénů a saun ČR
Rady s návrhem, výstavbou a provozem veřejných i rodinných bazénů poskytla Asociace bazénů a saun ČR.
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 např. požadavky na osvětlení bytů a domů, výběr
vhodných svítidel pro jednotlivé prostory, světelné zdroje (volba, parametry, použití).
FOR INTERIOR / PORADENSTVÍ INTERIÉROVÉHO DESIGNÉRA
Organizátor: DECO LOCO / LUSITO
Návštěvníci měli možnost zjistit, co je IN v moderních interiérech: od nábytku, svítidel, přes bytový textil
až po různé doplňky, poradit se například jak propojit trendy s nadčasovostí, jak a podle jakých pravidel
měnit svůj interiér, jaké kombinace materiálů a doplňků využít, aby se proměna povedla.

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 2021 – kategorie do 60 m2
COMINFO, a.s.
Xella CZ, s.r.o.

CENY TOP EXPO 2021 – kategorie nad 60 m2
VELUX Česká republika s.r.o.
FENIX Trading, s.r.o.

VELETRH FOR INTERIOR
CENY TOP EXPO 2021 – kategorie do 60 m2
LUSITO / DECO LOCO

CENY TOP EXPO 2021 – kategorie nad 60 m2
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Vyhlášení nejpůsobivějších expozic TOP EXPO proběhlo 21. září 2021.

GRAND PRIX

Nejlepší výrobky spojuje chytrý nápad, kvalitní zpracování, atraktivní vzhled a komfortní použití.
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 úspornosti i možnosti uplatnění na trhu.
CENY GRAND PRIX 2021
OZONTECH, s. r. o.
Generátor ozonu ANNIHILATOR
MINI 6000 s čidlem
Všestranně použitelné zařízení
pro výrobu ozonu využitelného
pro desinfekci vzduchu i vody
s progresivní technologií výroby ozonu v dvouplášťových
celoskleněných trubicích.

ACOND a.s.
Acond PRO-R
Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívající ekologické
chladivo s vysokou účinností, nízkou hladinou akustického výkonu a vysokou
výstupní teplotou otopné
vody, vhodné především pro
rekonstrukce domu.

VELUX Česká republika, s.r.o.
VELUX Instalační set DUO
Za inovativní řešení spoje dvou střešních oken s jednoduchou efektivní montáží a vynikajícími tepelně
technickými vlastnostmi.

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2021
Slavona s.r.o.
Okno Progression, verze GRP
Inovativní řešení vnějšího rámu dřevěného okna využívající kompozitu s termoizolačním jádrem. Okno
splňuje požadavky na současnou energetickou náročnost budov.

COMINFO, a.s.
EasyGate Superb
Vstupní turniket je původní český výrobek splňující nejvyšší požadavky
na technické řešení,
bezpečnost a design pro
různé typy objektů.

Wienerberger s.r.o.
Wienerberger konfigurátor
domu
Obecně použitelný online nástroj pro sofistikovaný odhad
nákladů na stavbu rodinného
domu využívající aktualizovaných cen URS s velkou variabilitou zadávaných parametrů.

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

ARCHITEKT ROKU

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, tak skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.
Cena Architekt roku 2021
doc. Ing. arch. Petr Stolín
Petr Stolín a jeho kolegyně Alena Mičeková jsou tým, kteří kvalitou svých prací obstojí s jakýmkoliv srovnáním s nejlepší zahraniční produkcí. Opakovaně získal hlavní cenu v soutěžní přehlídce Česká cena
za architekturu. Jeho stavby vlastního domu a ateliéru ZEN-houses objevily pro českou krajinu velmi
přívětivý impuls: neokázalé, skromné, levné, a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty, jeden pro
bydlení, druhý pro tvorbu. Tuto skutečnou architekturu použitou pro „vlastní potřebu“ pak zlegalizovali
s ještě větší brilantností ve veřejné budově mateřské školky, kde jejich tvorba potvrdila mistrovství.
Čestné uznání poroty: Kateřina Bečková
Je česká historička, kurátorka, spisovatelka a publicistka. Je členkou Klubu Za starou Prahu, kde byla
až do června roku 2021 předsedkyní. Její soustavná neúnavná práce v oblasti obrany historických
hodnot architektury, mimo mnohé, podnítila zájem veřejnosti i o architekturu druhé poloviny 20 století.
Její kniha Zbořeno: Zaniklé pražské stavby 1990–2020 je jejím posledním významným příspěvkem do
této diskuse.

SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY PRO ROK 2021:
MgA. Marcela Steinbachová, PhD. | MgA. Kateřina Šedá, výtvarnice |
prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek | Ing. arch. Stanislav Fiala | prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

ARCHITEKT ROKU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

ARCHITEKT OBCI

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus
a územní plánování ČR a časopisem Moderní obec. „Cílem soutěže je ocenit tandem architekt – obec
a vyzdvihnout přínos jejich spolupráce pro vznik kvalitní výstavby,“ vysvětluje Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Cena Architekt obci 2021
Ing. arch. Aleš Burian – Havlíčkův Brod
Působení pana architekta započalo v Havlíčkově Brodě již v roce 2004. Veřejný prostor se od té doby
dočkal realizace nových kvalitních přírodních povrchů, nového mobiliáře a vodních prvků, úpravy parku
v bezprostřední návaznosti na historické centrum i nového dopravního uspořádání průjezdu centrem
a optimalizace parkování. Dlouhodobá spolupráce a kultivace veřejných prostranství vytváří podmínky
pro posílení vztahu obyvatel a návštěvníků Havlíčkova Brodu k městu samotnému, ale též výrazně
podporuje další funkce centra. Synergicky jsou do společenského života zapojovány akce kulturně společenského charakteru, což prokazatelně přispělo k oživení náměstí, které se stalo pro občany hojně
navštěvovaným centrálním prostorem. Oblibu našla také mobilní dřevěná sezónní scéna. Všemi těmito
úpravami se zároveň následně zlepšila i atraktivita centra pro rozvoj obchodu a podnikání.

SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY PRO ROK 2021:
Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Petr Velička, Česká komora architektů
Doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Ing. arch. Jaromír Kročák, držitel ocenění Architekt obci 2020
Ivan Ryšavý, Moderní obec
Zástupce ABF, a.s.

ARCHITEKT OBCI
VYPISOVATELÉ:

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ

OUTDOOROVÁ REKLAMA:
billboardy, digiboardy
RÁDIA:
RADIOHOUSE, Evropa 2, Frekvence, Blaník
TOTAL PLUS, DUHOVÁ 7 Praha + střední
Čechy
TELEVIZNÍ KAMPAŇ:
TV NOVA – Pořady: Koření, Tescoma s chutí, CINEMA – FILM, Rady ptáka Loskutáka;
Snídaně s Novou
PRINT:
Metro.cz; MAFRA – Speciál Dnes STAVBA,
Blesk Hobby, Blesk Bydlení
ONLINE:
internet – Server – ZPRAVODAJSKÝ PACK,
URL – Blesk / Zprávy, E15, Reflex, Živě, Info
FB + IG:
@abfbydleni @forarch: červen-září:
tematická videa s vybranými vystavovateli
doplněná soutěžemi o hodnotné ceny, podpořená sponzorovanou kampaní
Na internetu dále probíhaly obsahové a vyhledávací PPC kampaně v systémech Sklik,
Google Ads a Facebook, které oslovily více
než 2 500 000 uživatelů se zájmem o stavebnictví, nábytek, kuchyně a vybavení interiérů. Ve spojení se sociálními sítěmi byla
internetová reklama klíčovým zdrojem návštěvnosti veletrhu.

Praha 1, Wilsonova 1 ZC, 042

FAMEDIA Group, s.r.o., Bělohorská 245/71, 169 00 Praha 6, tel: +420 211 153 241

FAMEDIA Group, s.r.o., Bělohorská 245/71, 169 00 Praha 6, tel: +420 211 153 241

PARTNEŘI

PARTNER

HLAVNÍ ODBORNÝ
PARTNER

ODBORNÁ ZÁŠTITA

OFICIÁLNÍ
VOZY

ZÁŠTITA

prezidenta České republiky, předsedy vlády České republiky, předsedy Senátu
Parlamentu České republiky, Ministerstva životního prostředí ČR

ODBORNÍ PARTNEŘI

ODBORNÁ ZÁŠTITA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
také na internetu: www.dataz.cz
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Informační bulletin určený stavebním firmám a starostům měst a obcí

REPORTÁŽE

z průmyslu

ČÍST, POMÁHAT A CHRÁNIT

Policista

ZPRAV
CECHU MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČR

DAJ

KONTAKTY

VÝKONNÝ ŘEDITEL,
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
MARTIN FRANTIŠEK PŘÍVĚTIVÝ
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz

MANAŽER VELETRHU FOR ARCH – OBOR
ELEKTRO, ZABEZPEČENÍ A VYTÁPĚNÍ
Mgr. JAN WANNER
M: +420 739 003 168
wanner@abf.cz

ŘEDITELKA OBCHODNÍHO TÝMU
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH –
OBOR VYUŽITÍ DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ
ING. BLANKA STÁVKOVÁ
M: +420 725 989 378
stavkova@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBORY BAZÉNY,
SAUNA & SPA, STAVEBNÍ PRVKY
ING. REGINA FIBICHOVÁ
M: +420 602 302 771
fibichova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR OKNA,
DVEŘE A PODLAHY
ZUZANA ŠPONAROVÁ
M: +420 739 003 133
sponarova@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU FOR INTERIOR
VĚRA ŠPÁŇOVÁ
M: +420 734 694 124
spanova@abf.cz
PRODUKČNÍ VELETRHU FOR ARCH,
FOR INTERIOR
Bc. DOMINIKA KOŠŤÁLOVÁ
M:+420 739 003 164
kostalova@abf.cz
ŘEDITEL TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
JAN TRNKA, DiS.
M: +420 739 003 151
trnka@abf.cz

PEFC ČESKÁ REPUBLIKA
Téma snižování energetické náročnosti domů je stále aktuálnější, stejně jako tlak na využívání
přírodních stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí. Dřevo je jedním z nejjasnějších
východisek pro současnou situaci zhoršujícího se životního prostředí, zpřísňující se legislativy
a dalších narůstajících nároků na stavby. Dřevostavby nabízí vhodnou skladbu konstrukce pro
energeticky efektivní domy a samotný materiál neprodukuje za svého života žádné další emise CO2.
Důležitou informací pro spotřebitele je i prokázání původu dřevěných a dřevařských produktů. To
je hlavní důvod, proč je k partnerství veletrhu FOR ARCH připojena i nejrozšířenější mezinárodní
organizace PEFC, jejíž hlavními cíli jsou podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a podpora
využití a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje výrobků ze dřeva. S veletrhem FOR
ARCH spolupracujeme dlouhodobě a velmi si ceníme vysoké úrovně této prestižní výstavy.

HLAVNÍ ODBORNÝ
PARTNER

Tato tiskovina je vyrobena z PEFC certifikovaného papíru.

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: 6 000 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, 3 000 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

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 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.

trasa C
stanice
Letňany

FOR ARCH FOR INTERIOR
33. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

17. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÉHO DESIGNU

www.forarch.cz | www.forinterior.cz

20.– 24. 9. 2022

OFICIÁLNÍ
VOZY

