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O VELETRHU

Veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA v termínu od 9. do 11. 2. 2017 navštívilo v letošním
roce více než 21 tisíc návštěvníků, téměř o desetinu více než v roce 2016. Návštěvníci se mohli informovat o nízkoenergetických a pasivních domech, srubech, roubenkách
a montovaných dřevostavbách.
Zájem lidí o nízkoenergetické a pasivní domy či dřevostavby rok od roku roste. Důkazem je
vysoká návštěvnost veletrhů FOR PASIV a CESTY DŘEVA. Na výstaviště PVA EXPO PRAHA
v Letňanech letos zavítalo 21 348 návštěvníků. To je téměř o desetinu více než v roce 2016.
Na 5 780 m2 se jim představilo 125 vystavovatelů z pěti evropských zemí včetně České
republiky. Lidé, dle názoru vystavovatelů, přišli velmi dobře informovaní a přesně věděli, co
chtějí. Firmy byly velmi spokojené, protože měly možnost komunikovat s velkým počtem
potenciálních klientů.
Pro návštěvníky byl kromě expozic společností připravený nabitý doprovodný program.
K oběma veletrhům nachystali pořadatelé odborné přednášky, které měly lidem zodpovědět
maximum dotazů týkajících se výběru domu, jeho architektonického návrhu, projektové dokumentace, samotné výstavby, možnostech získání dotací, ale i následné údržby a vlastností
jednotlivých typů staveb v závislosti na použitých materiálech.
V jedné z hal dokonce vyrostl roubený dům díky projektu ROUBENKA NAŽIVO. Ten postavili studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně ve spolupráci s firmou
DEKWOOD. Již po několikáté vzniklo v Letňanech ve spolupráci s CENTREM PASIVNÍHO
DOMU bezplatné poradenské centrum, ve kterém odborníci radili se stavbou nemovitosti
i možností získání dotací a bylo stále plno.

ÚVODNÍ
ŘEKLI
OSLOVO
NÁS...

Pátý ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV byl opět
doplněn o projekt CESTY DŘEVA. Na ploše 6070 m2 se představilo celkem 125 vystavovatelů ze čtyř zemí světa. Veletrh FOR PASIV představil celkem 85 vystavovatelů, na veletrhu
CESTY DŘEVA bylo k vidění 40 vystavovatelů. Součástí veletrhů bylo i 1. postupové kolo
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.
„Cílem letošních veletrhů FOR PASIV a CESTY DŘEVA bylo nabídnout koncovému zákazníkovi ucelenou představu o bydlení v úsporném domě či dřevostavbě. Zájem o takové bydlení
rok od roku roste, a to nejen z důvodu programu Nová zelená úsporám. Tomu odpovídá výrazný růst souboru veletrhů, nabídka jednotlivých vystavovatelů i návštěvnost, která byla meziročně o více než 10 % vyšší. Ideální je také oborové spojení s veletrhem STŘECHY PRAHA.“

Matěj Chvojka
ředitel obchodního týmu FOR ARCH

Český Ford jako titulární partner společnosti ABF, a.s. chápe význam a úroveň veletržních akcí
v PVA EXPO PRAHA a vždy rád využije možnost prezentace produktů a služeb zájemcům ze
stran odborné veřejnosti i fyzických osob. I na veletrhu FOR PASIV byl o vozy Ford velký zájem
jak mezi návštěvníky, tak i mezi samotnými vystavovateli. Představili jsme totiž modely vhodné
pro podnikání i pro soukromé a rodinné využití. Ikonický sportovní model Mustang byl neustále
v obležení davu zájemců. Partnerství se společností ABF považujeme za ideální symbiózu, ve
které chceme samozřejmě pokračovat.
Libor Beneš | Marketing Manager, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
OFICIÁLNÍ VOZY
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Společnost ATREA s.r.o. se, jako tradiční český výrobce systémů řízeného větrání s rekuperací tepla a dlouholetý průkopník v oboru trvale udržitelných staveb, veletrhu FOR PASIV
pravidelně účastní již od prvního ročníku. Prezentujeme se ve dvou samostatných expozicích
(TZB a DOMY ATREA) a také v rámci doprovodného programu, kde představujeme naše zajímavé projekty. Letos jsme, za velkého zájmu veřejnosti, prezentovali pasivní dům v Týnci nad
Labem s fotovoltaickou elektrárnou a efektivním řízením výroby a spotřeby elektrické energie
v domě. V expozici věnované TZB jsme představili již 5. řadu vzduchotechnických jednotek
DUPLEX a školní jednotku DUPLEX Inter. Velký zájem byl tradičně o návštěvu unikátního
souboru 13 pasivních domů v obci Koberovy v Českém ráji, kde pro zájemce pořádáme
individuální konzultace a prohlídky vzorového domu.
Veletrh představuje skvělou příležitost k osobnímu kontaktu s potenciálními klienty, a také
možnost setkat se se stávajícími i novými obchodními partnery na jednom místě. Je sice
menší rozsahem, ale „velký“ svým zaměřením a kvalitou. Po celou dobu vládl na výstavišti čilý
ruch, přesto panovala příjemná a přátelská atmosféra.
Děkujeme organizátorům za profesionální organizaci a vstřícný přístup a přejeme mnoho
spokojených návštěvníků a kvalitních vystavovatelů do dalších ročníků.
Petr Dusil | ATREA s.r.o.
Letošním ročníkem jsme byli velice mile překvapeni, a to jak návštěvností, tak organizací. Náš
subjektivní pohled je, že účast výrazně roste, stejně jako roste zájem návštěvníků veletrhu
o jednotlivé technologie a novinky. Pro vystavovatele je také přínosná diferenciace návštěvníků ze skupin B2B i B2C – čili dostanete se do přímého kontaktu jak s individuálním stavebníkem rodinného domu, tak se zástupci stavebních firem řešící větší zakázky, či moderně
smýšlejícími projektanty.
Veletrh pro nás získává na významu i díky svému zaměření na pasivní a nízkoenergetické
stavby a prezentace moderních technologií. Koncepci naší expozice jsme postavili na prezentaci našeho doporučení z hlediska řešení konstrukce – jednovrstvé konstrukce – s hlavním posláním „Normální je nezateplovat“. Téma jednovrstvé konstrukce se nám daří do trhu
úspěšně prosazovat, stavebníci začínají chápat nesporné výhody, které toto řešení přináší,
a to také díky veletrhům pořádaných společností ABF.
Eliška Klimešová | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Společnost Internorm – okno, s.r.o. se výstavy FOR PASIV zúčastnila tento rok poprvé. V předešlých letech jsme zde vystavovali jen okrajově, a to ještě v rámci našich partnerů. Viděli
jsme však, že výstava se stává aktuálním tématem pro návštěvníky a že lidí chodí čím dál
více. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zde letos vystavovat i jako centrála. Návštěvnost
a zájem o výrobky do pasivních domů byl velký. Spolupráce s pořadatelem byla velmi dobrá
a s očekávanou podporou. Již dnes mohu konstatovat, že se rádi této výstavy příští rok opět
zúčastníme.
ing. František Svoboda | Internorm – okno, s.r.o.
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Veletrhu Cesty dřeva jsme se účastnili poprvé. Ze začátku jsme byli trochu skeptičtí, jít na
veletrh, který je velmi mladý. Ale byli jsme velmi mile překvapení. Návštěvnost byla vysoká,
a to i díky dobré propagaci akce ze strany organizátora. Příští rok se veletrhu rádi zúčastníme
znovu.
Věra Doubková | ATRIUM, s.r.o.
Cesty dřeva byly pro nás první zkušeností, a byli jsme mile překvapeni po všech ohledech.
Návštěvnost byla všechny tři dny opravdu vysoká, lidé se zajímali i o přednášky prezentované
u nás na stánku v rámci projektu Roubenka na živo, získali jsme plno zajímavých kontaktů.
Děkujeme za skvělé zázemí, perfektní domluvu s organizátory veletrhu a budeme se těšit
i příští rok.
Lucie Procházková | Stavebniny DEK a.s.
Účast společnosti Awocado s.r.o. na veletrhu Cesty dřeva 2017 hodnotím velmi pozitivně
a jako tvůrce projektu Lesní svět mě velmi těší, že organizátoři veletrhu projevili zájem právě
o prezentaci námi vyráběných interaktivních dřevěných prvků a her zaměřených na poznávání a sbližování se člověka s přírodou kolem nás. Mottem Lesního světa je Objevujte přírodu
hravě a tak se také v hojné míře a nad rámec našich očekávání na tomto veletrhu dělo. Hráli
si a poznávali malí i velcí a naše výrobky měly u návštěvníků velký ohlas. Reakce dětí i dospělých byly radostné a upřímné, což mě velice těší a dává chuť do další práce. Velký dík
patří organizátorům mimo jiné i za to, že projevili cit pro věc a expozice Lesního světa byla
umístěna na důstojném místě.
Miloš Tomek | Lesní svět

TOP EXPO

TOP EXPO je soutěž vyhlašována organizátory o nejpůsobivější expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci s návštěvníkem.

TOP EXPO FOR PASIV

kategorie do 35 m2
JABLOTRON LIVING s.r.o.

kategorie nad 35 m2
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
XELLA CZ, s.r.o.

TOP EXPO CESTY DŘEVA

kategorie do 30 m2
MARTIN ČUDA
– TRUHLÁŘSTVÍ

kategorie nad 30 m2
ATRIUM, s.r.o.

SUSO

PRVNÍMU KOLU 21. ROČNÍKU SUSO VLÁDLY ŽENY
Největší projekt zaměřený na řemeslo v ČR a na Slovensku Soutěžní přehlídka stavebních
řemesel SUSO vstoupila do další desetiletky. Ve dnech 10. a 11. února 2017 se v Praze
při veletrhu FOR PASIV a CESTY DŘEVA konalo první postupové kolo soutěže. Své síly
v něm poměřilo celkem 18 mladých řemeslníků oborů zedník a truhlář.
Hlavní disciplíny jsou jako v předcházejících letech dvě: truhlář a zedník. Studenti se utkali
o postup do celorepublikového finále připraveného na září při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. Už po dvacáté se generálním partnerem stala společnost Wienerberger
cihlářský průmysl. „Tento projekt plní naše představy v podpoře řemesla a plně vystihuje naší pozici
na trhu,“ říká Pavla Peterková, marketingová manažerka generálního partnera.
Účast mladých truhlářek je v soutěži SUSO více méně vzácností, tentokrát to však děvčata
dotáhla přímo na vedoucí pozice. Lucie Hrubá a Sára Brabcová z SOU nábytkářského a SOŠ
Liberec obsadily první místo, když těsně předstihly tým mladých mužů z SOŠ Litvínov.
„V průběhu soutěže jsme byly oproti klukům s výrobkem neustále pozadu. Jsme holt pečlivější a chybí nám při práci trochu rychlost. Ale když se nám nadmíru povedla disciplína
„Konstrukční spojení“, věřily jsme, že by to mohlo dopadnout docela dobře,“ uvedla jedna
z vítězek Sára Brabcová.
V druhé hlavní zednické kategorii zvítězili Vít Morgenstern a Mykhailo Deyak z Akademie řemesel Praha. „Smutným faktem této kategorie byla nevídaně slabá účast. Dvě zúčastněná
družstva nevytvořila plně konkurenční prostředí. Alarmující situace ve společnosti už postihla
přímo i naši soutěž,“ uvedl David Surmaj s tím, že nepříznivý pro toto kolo byl i souběžný
termín jarních prázdnin a je tak naděje, že další kola se budou těšit zájmu většímu.
Výsledky postupového kola při veletrhu FOR PASIV a CESTY DŘEVA:
OBOR TRUHLÁŘ:
1. Lucie Hrubá, Sára Brabcová | SOU nábytkářské a SOŠ, s.r.o. Liberec
2. Jakub Frajt, Kevin Štefančík | SOŠ, Litvínov - Hamr
3. Jonáš Černý, Matěj Dvořák | SOŠ stavební a zahradnická P-9
OBOR ZEDNÍK:
1. Morgenstern Vít, Deyak Mykhailo | Akademie řemesel Praha - SŠ technická
2. Salák Pavel, Salák Petr | SOŠ stavební a zahradnická Praha 9
Generální partner
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ROUBENKA
NAŽIVO

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou
školou Volyně a s firmou DEKWOOD zrealizovali projekt ROUBENKA NAŽIVO. Tento prostor
sloužil rovněž jako přednáškový a byl nabitý informacemi. Návštěvník získal cenné informace.
NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR připravil pro návštěvníky odborné přednášky na téma Moderní
deskové materiály na opláštění staveb – Ing. Miroslav Vacula, dále Akustika v dřevostavbách –
Ing. Karel Sedláček, Ph.D., a přednášku Pasivní domy s dotací Nová zelená úsporám – Ing. arch.
Aleš Makový. Za firmu DEKWOOD, která měla připravené přednášky na téma CESTA K VAŠÍ
ROUBENCE, vystoupil Ing. Jan Stach a také Ing. Jan Zárybnický. Ve spolupráci s Výzkumným a
vývojovým ústavem dřevařským proběhly v sobotu přednášky na téma BIOLOGICKÉ POŠKOZENÍ SRUBŮ A ROUBENEK nebo TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI SRUBŮ A ROUBENEK.
Touto cestou děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další přednášky při veletrhu
CESTY DŘEVA 2018.

9.–11.
2017
9.–11.
9.–11.
2. 2017
2.2.2017

ZÁKLADNÍ
STATISTICKÉ
ÚDAJE
FOR PASIV
A CESTY DŘEVA
2017

Počet vystavovatelů: 125
Počet zahraničních vystavovatelů: 3
Počet států: 4
Čistá výstavní plocha veletrhů (v m2): 2 560
Počet návštěvníků: 21 348
Počet akreditovaných novinářů: 100
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NÁVŠTĚVNÍK VELETRHU
Akademický pracovník,
architekt, projektant

Ostatní

Středočeský kraj

Novinky a trendy

9%
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ZAHÁJENÍ
VELETRHŮ
Slavnostní zahájení souboru veletrhů proběhlo za účasti ministra půmyslu a obchodu Jana
Mládka a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Na úvodní projevy a slavnostní přestřižení pásky navázala společná prohlídka vybraných expozic, ke které se připojili další hosté rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, náměstek ministra zemědělství Zdeněk Němec, ředitel
SFŽP ČR Petr Valdman, předseda ČKAIT Pavel Křeček či prezident SPS v ČR Václav Matyáš.

9. – 11. 2. 2017 | HALA 5

Nebojte se zeptat
těch nejlepších...
DOPROVODNÝ
PROGRAM

ODBORNÍ PARTNEŘI:

jaké ZDROJE ENERGIE
dostanu DOTACE
kolik UŠETŘÍM
kde VŮBEC ZAČÍT

Pro návštěvníky byl kromě propracovaných expozic společností připravený nabitý doprovodný program. K oběma veletrhům nachystali pořadatelé odborné přednášky, které měly
lidem zodpovědět maximum dotazů týkajících se výběru domu, jeho architektonického návrhu, projektové dokumentace, samotné výstavby, možnostech získání dotací, ale i následné
údržby a vlastností jednotlivých typů staveb v závislosti na použitých materiálech. Přednášejících a odborných partnerů bylo několik a každý se mohl těšit z plného sálu zvídavých
posluchačů.
V jedné z hal dokonce vyrostl roubený dům díky projektu ROUBENKA NAŽIVO. Ten postavili studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně ve spolupráci s firmou
DEKWOOD. Zde bylo každý den možné vyslechnout si zajímavosti z oblasti srubů a roubenek.
Poradenské centrum
Již poněkolikáté vzniklo ve spolupráci s Centrem pasivního domu bezplatné poradenské
centrum, ve kterém odborníci radili s projektem, stavbou nemovitosti, výběrem vhodné technologie nebo se získáním dotací. Novinkou pro letošní rok byla možnost rezervace vybraného
odborníka na domluvený čas. Schůzku bylo možné sjednat online na stránkách veletrhu či
osobně v poradenském centru. Zájem byl opravdu veliký, rezervované byly všechny nabízené
časy.

www.forpasiv.cz
Dvoupatrová moderní dřevostavba kompaktního tvaru s pultovou střechou. Dům není podsklepen. Objekt je založen na žb desce na pěnovém skle tloušťky 500 mm. Nosná konstrukce je
tvořená třívrstvými šroubovanými panely Dekpanel D. Většina fasády je řešena pomocí ETICS s minerální izolací s kolmým vláknem, část fasády v 1.NP má pak dřevěný obklad z modřínových
horizontálních palubek.

ID domu: 503
Kategorie v soutěži: I
Typ konstrukce:
dřevostavba
zděná, monolitická
jiná | Podlahová plocha: 142,3 m2
Druh vytápění: Sálavé el. vytápění - princip je charakteristický téměř bodovým zdrojem sálání, vyzařujícím teplo všemi směry
do vytápěného prostoru sálavými elektrickými panely umístěnými pod stropem a na stěnách. Teplota sálavé plochy nepřesahuje
50 °C. Celkový navržený výkon sálavého elektrického vytápění je 5,85 kW. Doplňkovým zdrojem tepla na vytápění jsou lokální
krbová kamna s uzavřeným topeništěm umístěná v obytném prostoru v 1.NP typu Jotul F 163 o jmenovitém výkonu 5,0 kW.
Ohřev vody: Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty bude zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem o objemu 160 litrů,
který bude umístěn v 1.NP v koupelně. U dřezu v kuchyni je osazen elektrický průtokový ohřívač o objemu 15 litrů. Výkon jednotlivého elektrického ohřívače je 2,0 kW.
Architektonický návrh: ARCHCON atelier, s.r.o.
Realizační ﬁrma: DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
Využití dotace Nová zelená úsporám:
ne
ano
Místo: Černošice, Středočeský kraj

VYHLAŠOVATEL:

ORGANIZÁTOR:

Podrobné informace o domu naleznete na stránkách
www.forpasiv.cz
www.soutez.pasivnidomy.cz

Dům pod smrkem

Rodinný dům Březiny

ID domu: 486
Kategorie v soutěži: II
Typ konstrukce:
dřevostavba
zděná, monolitická
jiná
Podlahová plocha: 276,5 m2 | Druh vytápění: Teplovodní vytápění (podlahové a otopná tělesa), zdroje tepla: krb s teplovodním
výměníkem a tepelné čerpadlo země-voda ATREA TCA 3.1
Ohřev vody: Průtočný ohřev v nerezovém trubkovém výměníku, který je součástí akumulační nádoby ATREA IZT-U TTSE
o objemu 950 l
Architektonický návrh: Ing. arch. Adam Rujbr
Realizační ﬁrma: APOLO CZ
Využití dotace Nová zelená úsporám:
ne
ano
Místo: Březiny, Pardubický kraj

VYHLAŠOVATEL:

ORGANIZÁTOR:

Podrobné informace o domu naleznete na stránkách
www.forpasiv.cz
www.soutez.pasivnidomy.cz

Pasivní rodinný dům s technickou budovou umístěn na polosamotě v krásné krajině CHKO Žďárské vrchy.

Architektonické řešení stavby vychází z charakteru lokality, zadávacích podmínek objednatele a limitů využití pozemku. Objemové řešení stavby je založené na skladbě několika objemů
s různou výškou a osazení v terénu.
Dispoziční řešení stavby je založeno na principech osvědčené tzv. „lodní“ dispozice, která je v tomto případě doplněna konceptem polopater a snížené technické části. Dispoziční řešení
důsledně využívá osluněné části pozemku a zakládá nízkoenergetický koncept stavby – všechny obytné místnosti jsou orientovány na osluněnou jihozápadní stranu, zatímco prostory
zázemí a komunikací jsou umístěny podél severní fasády stavby.

na stránkách

Novostavba rodinného domu Kociánka

cz

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PASIVNÍCH DOMŮ
VŠE CO BY VÁS MOHLO
A DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ
ZAJÍMAT O TOMTO DOMU

Vítězové jsou celkem čtyři. Nezávislá porota vybrala jednoho v každé kategorii – ti získali
Cenu poroty, ocenění Cena generálního partnera udělil Isover, divize společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Svého vítěze si z plné třináctky finalistů zvolila sama veřejnost a díky celkovému počtu hlasů získal Cenu veřejnosti. Pasivní dům roku 2016 vybírali lidé
od poloviny prosince do konce ledna. Do soutěže chtělo promluvit téměř pět tisíc hlasujících
(4 815 hlasů), což je o 59 % více než v loňském roce.

ÁS MOHLO
TO DOMU

Na veletrhu byl vyhlášen 2. ročník soutěžní přehlídky pasivních domů a domů s velmi nízkou
energetickou náročností PASIVNÍ DŮM 2016. Vítězem se stala dřevostavba v Černošicích,
kterou navrhla architektka Irena Truhlářová z ateliéru ARCHCON atelier, s.r.o. Hlas vítěznému
domu dala téměř pětina (17,3 %) hlasujících.
V tomto ročníku bylo přihlášeno 53 originálních energeticky šetrných staveb dokončených
v letech 2015 a 2016. Odborná porota z nich vybrala třináct nejlepších. Novinkou oproti loňskému roku bylo, že přihlášené stavby mohly soutěžit ve dvou kategoriích – Pasivní rodinný
dům a dále Ostatní energeticky velmi úsporné budovy.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PASIVNÍCH DOMŮ
VŠE CO BY VÁS MOHLO
A DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ
ZAJÍMAT O TOMTO DOMU

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PASIVNÍCH DOMŮ
A DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

SOUTĚŽ

PRO CELOU
RODINU
I letos organizátoři veletrhu CESTY DŘEVA mysleli na nejmenší návštěvníky a připravili pro
ně vzdělávací program s tematikou lesního světa. Děti měly možnost vyzkoušet si interaktivní
dřevěné pomůcky určené pro environmentální výchovu a lesní pedagogiku, jako jsou tabule,
ekologické hry a pomůcky jako je například dřevěné pexeso, dendrofon nebo xylofon. Z jedné části expozice LESNÍHO SVĚTA se dalo přecházet do hrací plochy, kterou jsme připravili
ve spolupráci s firmou BABY OFFICE.
Na stánku České zemědělské univerzity v Praze mohli návštěvníci načerpat další zajímavé
informace z českých lesů.
Kavárna Letohrádek v kooperaci s firmou ADMONTER doplnila výstavní prostor v Hale 2,
sektoru D a celkově tak podtrhla příjemný a přátelský dojem z této části veletrhů.

PARTNEŘI
VELETRHU
GENERÁLNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

ZÁŠTITY

ODBORNÍ PARTNEŘI

ODBORNÉ ZÁŠTITY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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Top trendy v bývaní
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GENERÁLNÍ
PARTNER

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s. (NDK) je spolek právnických a fyzických
osob podnikajících v odvětvích dřevozpracujícího a stavebního průmyslu, který
vznikl v roce 2005 jako výsledek vyhledávací studie, jehož garantem bylo Sdružení pro rozvoj MS kraje. Mezi další členy klastru patří výzkumné, vzdělávací a neziskové organizace. Posláním klastru je posilování konkurenceschopnosti členů
klastru prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací. Mezi další cíle se řadí podpora dřevozpracujícího průmyslu, vzdělávání a propagace dřeva jako obnovitelné
suroviny s cílem jejího většího využití zejména ve stavebnictví. Za tímto účelem
klastr realizoval a realizuje celou řadu výzkumných, rozvojových a sociálních projektů především na území Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.
Největší investicí klastru byla výstavba výzkumného a inovačního centra v areálu VŠB-TU Ostrava. Budova symbolizuje propojení vědy, výzkumu a vzdělávání
s inovačními úkoly klastru a jeho členů. Slouží k dlouhodobému zkoumání a monitorování objektu, jako unikátní učební pomůcka pro potřeby studentů a pedagogů, a jako školicí středisko v oblasti stavebních konstrukcí a dřevostaveb.
V současné době realizuje NDK několik projektů v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které podporují rozvoj klastru,
jeho propagaci a navázání mezinárodní spolupráce se zahraničními organizacemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Mezi další se řadí projekt z Operačního
programu Zaměstnanost, jehož cílem je zvýšení odborné úrovně znalostí a kompetencí pracovníků a zajištění souladu mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatelů.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s. (NEK) sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu, aktivně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky, což přináší silné partnerství rozvíjející
lidský potenciál v oblasti výzkumu a inovací. Hlavním těžištěm spolupráce je
podpora synergií mezi energetikou a průmyslovým sektorem a podpora výchovy
k energetickým úsporám. Společnosti sdružené v NEK spolupracují na energetické koncepci státu, zabývají se technologiemi pro energetické využití biomasy
či odpadů, podporují využívání obnovitelných zdrojů energie, ať už prostřednictvím výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí nebo propagací
a vzdělávacími akcemi. Zatím největšími investicemi klastru jsou technologie trigenerace ve společnosti SBU PLASTICS Zubří a experimentální zkušební zařízení pro využití čisté energie z odpadů a biomasy v areálu Dřevoparu v Lošticích.
NEK se může prezentovat vlastní mobilní diagnostickou laboratoří, která je vybavena unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru.
NEK ve spolupráci s vysokými a středními školami technického zaměření realizuje
vzdělávací projekty podporované strukturálními fondy EU, ve kterých se mohou
studenti účastnit pravidelných odborných praxí a stáží, interaktivních seminářů,
workshopů i konferencí s mezinárodní účastí. Nezbytnou součástí aktivit klastru
je marketing a propagace, realizace konferencí, seminářů, účast na výstavách
a veletrzích. V současné době NEK realizuje projekt v rámci OPPIK Propagace
a rozvoj činností NEK v oblasti energetických úspor a energetické koncepce.

Areál PVA EXPO PRAHA
ŘEKLI
O NÁS...

nejmodernější veletržní prostory v Praze
• nejmodernější a největší veletržní areál v hlavním městě ČR

• výstavní haly pro pořádání veletrhů, výstav, sportovních akcí,
koncertů, konferencí, seminářů, workshopů, kongresů a firemních prezentací
• celkem 105 000 m² krytých i venkovních ploch
• 7 moderních ocelových hal o ploše 35 000 m²
• velkokapacitní parkoviště, 3 000 parkovacích míst
• 101 akcí ročně s účastí přes 6 500 firem z více než 35 zemí světa
a návštěvností více než 1 000 000 osob
• partneři areálu: Ford Motor Company, Stones Catering,
AV MEDIA, CENTRUMSPED, Apsara hostes

ŘEKLI
O NÁS...

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

FOR PASIV
CESTY DŘEVA
SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍ

SUSO
STŘECHY PRAHA
SOLAR PRAHA
ŘEMESLO PRAHA

www.pvaexpo.cz

8.–10. 2. 2018

