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ÚVODNÍ SLOVO A STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:

Veletrh FOR ARCH navštívilo o deset tisíc víc lidí než před rokem

Počet vystavovatelů: 800
Počet zahraničních vystavovatelů: 81
Počet států: 13
Čistá výstavní plocha (v m2): 21 330
Hrubá výstavní plocha (v m2): 39 402
Počet návštěvníků: 81 056
Počet akreditovaných novinářů: 187

Již po osmadvacáté se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskutečnil mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
a ze statistiky návštěvnosti je patrné, že lidé mají stále větší chuť stavět a rekonstruovat. Letošní ročník
si nenechalo ujít 81 tisíc návštěvníků, tedy o patnáct procent více než loni. Představilo se jim osm stovek
vystavovatelů ze třinácti zemí světa. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH 2017 je Skupina ČEZ.
Oficiálními vozy veletrhu FOR ARCH jsou automobily značky FORD.

GENERÁLNÍ PARTNER

FOR ARCH letos opět zahájila Konference ředitelů projektových společností a na pět stovek návštěvníků mělo
možnost klást otázky ministrům, členům vlády, zástupcům státních organizací a dalším specialistům z oboru.
Jednodenní diskusní setkání TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 bylo novinkou letošního roku. Konferenci
zahájila a hned v prvním panelu usedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a na závěr měli
návštěvníci možnost pokládat panelistům dotazy.

OFICIÁLNÍ VOZY

„Velmi pozitivně hodnotíme naši účast na všech
veletrzích organizovaných společností ABF, a.s. Je
to ale především FOR ARCH, kde se nám daří oslovit
velké množství profesionálů a jejich zákazníky.
Zájem byl především o užitkové vozy Transit a v obležení byl i nejprodávanější terénní pick-up v ČR
(v letech 2015–2016), model Ranger. Z osobních
vozů pak zaujala nová generace Fiesty a crossover
Ford S-MAX, který je k dispozici i s pohonem všech
kol AWD. V partnerství společností FORD MOTOR
COMPANY, s.r.o. a ABF, a.s. vidíme ideální symbiózu,
ve které chceme samozřejmě pokračovat. Cílové
skupiny obou firem se protínají.“
Libor Beneš, Marketing Manager,
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

Proběhl také pátý ročník programu s názvem MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS. Ve spolupráci s Enterprise
Europe Network tak byla nejen pro vystavovatele veletrhu FOR ARCH připravena platforma, jejímž primárním
úkolem je propojit zahraniční odběratele a potenciální klienty s českými výrobci ze všech oborů stavebnictví.
V rámci veletrhu FOR ARCH proběhlo finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, kterého se
zúčastnilo více než čtyřicet talentovaných mladých zedníků, truhlářů a kameníků a kamenosochařů. Hodnocení porotců bylo velmi náročné, protože odborná úroveň letošních finalistů byla špičková.
I letos vybrala odborná porota nejlepší exponáty a technologie letošního roku. O prestižní ocenění GRAND
PRIX bojovalo celkem 46 přihlášených zajímavostí.
„Současné stavebnictví a navazující obory zažívají velmi úspěšný rok, lidé mají chuť investovat do bydlení i rekonstrukcí a firmy na to samozřejmě reagují a předhánějí se v nových technologiích a inovacích ve svých oborech. Jsem velice rád, že i přesto si firmy našly čas a mají chuť prezentovat nové technologie právě na našem
veletrhu. Síla veletrhu FOR ARCH je v komplexnosti služeb návštěvníkovi. Nabízíme širokou škálu produktů/výrobků na jednom místě a obory jako stavební prvky a materiály, elektro a zabezpečení, vytápění, dřevostavby
a bazény, sauny a spa jsou zastoupené absolutní špičkou na trhu. Pokud k tomu přidáme i možnost porovnání
s konkurencí, je to ideální příležitost pro získání přehledu na trhu a dojednání obchodních kontraktů.“
Matěj Chvojka, ředitel obchodního týmu FOR ARCH

NÁVŠTĚVNOST

DĚTSKÝ KOUTEK – NOVINKA 2017

TYPICKÝ NÁVŠTĚVNÍK VELETRHU
Zaměstnanec státní správy,
samosprávy

Student
2%

Organizátor veletrhu se letos rozhodl podpořit také
rodiny s dětmi, které stavební veletrh hojně navštěvují, a pro malé návštěvníky zajistil dětský koutek
zdarma. Rodiče si tak mohli v klidu projít veletrh,
zatímco o jejich děti bylo dobře postaráno. Každý
malý host z dětského koutku odcházel s dárečkem
– plastovou kachničkou do vany, které věnovala
společnost SIKO a omalovánkou od spolecnosti ABB.

Architekt, projektant,
akademický pracovník

3%
14 %

29 %
14 %

Ostatní

16 %

Ředitel,
vyšší management

Dětský koutek s dozorem a výtvarnou dílnou, herní i relaxační zónou pro děti od dvou let zajistila
společnost Baby Office a nacházel se ve Vstupní
hale II. Nechyběla ani kojicí a přebalovací zóna.

22 %
Obchodník, technik, specialista

Nižší management, živnostník
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STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY – stavba a demolice, stroje a nářadí, čištění vody a recyklace, projekty a financování

ŘEKLI O NÁS...
Letošní ročník veletrhu FOR ARCH byl pro nás přínosem. Zájem nejen laické, ale
i odborné veřejnosti byl opravdu velký a přinesl tak naší firmě nové obchodní
kontakty, velký podíl na tom jistě má i skvěle připravená mediální kampaň tohoto
veletrhu. Veletrhu FOR ARCH zachováme svou přízeň i nadále.
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. | Karin Alexandrová, marketing

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor stavební
prvky a materiály
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz

Veletrhu FOR ARCH jsme se účastnili formou vnitřní expozice po dlouhé době a bylo pro nás milým překvapením, jak kvalitní a hojnou návštěvnost veletrh měl. V rámci výstavy jsme měli možnost komunikovat s mnoha
stávajícími i potenciálními zákazníky, kteří zpravidla přišli se zcela konkrétními dotazy. Majitelé nemovitostí,
architekti, projektanti, všechny tyto skupiny mohou pouze na tomto místě zhlédnout a porovnat výrobky většiny
výrobců daného odvětví, což má svoji přidanou hodnotu. Toto je asi největší rozdíl oproti lokálním výstavám,
které nejsou a ani nemohou být takto úzce specializované a stále fungují částečně i jako tržnice s výrobky
všech možných odvětví. FOR ARCH je čistou inspirací, čemuž odpovídá i kvalita jednotlivých expozic. Nutno
dodat, že i služby spojené s přípravou a organizací průběhu samotného veletrhu se pohybují na úrovni, která
se dá porovnat s podobnými oborovými výstavami v zahraničí.
CS-BETON s.r.o. | Mgr. Petra Čopová, marketing
Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER se v posledních několika letech stavebních
veletrhů neúčastnila. V letošním roce jsme se rozhodli pro účast na pražském stavebním veletrhu FOR ARCH
a mohu říci, že rozhodně nelitujeme. Byli jsme spokojeni nejen s publicitou veletrhu v médiích, ale i s počtem
návštěvníků jak ve výstavních halách, tak na konferencích v rámci doprovodného programu, které jsme pořádali,
či jsme byli jejich odbornými partnery. Měli jsme tak možnost vhodné cílové skupině představit naše řešení pro
vegetační střešní zahrady s deskami z minerální vlny ISOVER FLORA a ISOVER INTENSE nebo aplikaci pro chytré telefony ISOVER SmartAPP, která je neocenitelným pomocníkem při výběru vhodného zateplení. Na odborné
konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 se posluchači mohli seznámit s protipožárním obkladem ISOVER
FireProtect®, který zajišťuje spolehlivou a přitom velice snadno proveditelnou ochranu ocelových konstrukcí a trapézových plechů před účinky požáru. Stavební veletrh FOR ARCH se rozhodně aktuálně zařadil na první místo ve
stavebních veletrzích v České republice.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER | Ing. Libor Urbášek, ředitel obchodu a marketingu
Pro společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. je veletrh FOR ARCH vrcholem v každoroční sérii stavebních veletrhů a výstav, na kterých se prezentuje. FOR ARCH pro nás představuje příležitost k uvedení nových
výrobků a projektů. Letos jsme takto úspěšně představili projekt e4, který ukazuje řešení komfortního bydlení
po roce 2020. Společnost Wienerberger se účastní i dalších aktivit spojených s veletrhem FOR ARCH. Za důležitou považujeme podporu školství, zejména odborného a učňovského. Proto jsme letos již podvacáté podpořili
soutěž SUSO a Soutěž středních průmyslových škol, které jsou vyhlášení a finále proběhlo právě v rámci veletrhu FOR ARCH. Značky Porotherm, Terca i Tondach, která je již nedílnou součástí našeho koncernu, se budou
společně prezentovat na stavebním veletrhu FOR ARCH i v budoucnu. Věříme, že si veletrh FOR ARCH do dalších
let nejen zachová svou vysokou úroveň, ale přinese vystavovatelům i další možnosti ke komunikaci s trhem.
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | Ing. Pavla Peterková, vedoucí marketingu

STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY – stínicí technika, okna, vrata, ploty, dveře, schody, podlahy

MANAŽER VELETRHU
FOR ARCH – obor okna,
dveře a podlahy
Mgr. VOJTĚCH RAKUŠAN
T: +420 225 291 102
M: +420 739 003 133
rakusan@abf.cz

Rok 2017 si na FOR ARCHu zapamatujeme jako rok, kdy se českému stavebnictví dařilo vskutku nad míru dobře, a poptávka na trhu byla obrovská. K mému
potěšení se v sekcích otvorových výplní, stínicí techniky a pevných interiérových částí prezentovalo velké množství odborných firem a z našich průzkumů
vyplývá, že se i drtivé většině návštěvníků z řad odborné či široké veřejnosti,
jejichž počet byl nejvyšší od roku 2009, podařilo splnit účel jejich návštěvy veletrhu. Dále mě těší, že se na veletrhu představila řada nových firem či firem,
které na veletrhu již delší dobu nevystavovaly.
Rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem zúčastněným vystavovatelům za
svěřenou důvěru našemu veletrhu a za jejich vynaložené úsilí spojené s realizací jejich prezentace na této akci.

ŘEKLI O NÁS...
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je pro nás velkou příležitostí k získání nových zákazníků i obchodních partnerů. Proto jsme ani v roce 2017 neváhali s účastí. Jedná se o mezinárodní akci, která je díky
společnosti ABF na opravdu vysoké úrovni. O prestiži tohoto veletrhu pojednává také každoročně vzrůstající
počet návštěvníků, a to nejen konečných spotřebitelů, ale také zástupců společností z nejrůznějších koutů
Evropy hledajících obchodní partnerství. V letošním roce jsme na FOR ARCHu prezentovali náš produkt pergola PLACEO, který jsme také přihlásili do soutěže GRAND PRIX. Mohu s klidným svědomím říct, že poptávka
po prezentovaném produktu výrazně předčila naše očekávání. Tímto bych chtěla veřejně poděkovat ABF
za perfektně zvládnutou organizaci a ochotu v průběhu celého veletrhu. Už nyní se těšíme na spolupráci
v rámci příštího ročníku této akce.
Společnost Alaris Czech Republic, s. r. o. | Mgr. Adéla Dyjáková, Marketing and Foreign Trade
Naše společnost se rozhodla po dvouleté odmlce opět prezentovat na veletrhu FOR ARCH. Při přípravách
jsme dbali na to, aby byla naše expozice skutečně poutavá, interaktivní a užitečná pro koncového zákazníka.
Dobrá příprava se vyplatila a náš stánek o rozloze 100 m2 byl téměř v každém čase plný zvědavých návštěvníků, kterým se věnovalo celkem 6 kolegů z obchodního a zákaznického oddělení. Do budoucna přemýšlíme
dokonce o navýšení počtu osob obsluhujících stánek, protože ve frekventovaných časech ani tento počet
lidí věnující se našim hostům nestačil. Samotná návštěvnost veletrhu je pro vystavovatele klíčová a my jsme
velmi rádi, že se organizátorům opět povedlo zaplnit letňanské výstaviště lidmi, kteří mají o stavebnictví zájem. Vnímáme pořadatele veletrhu jako profesionální obchodní partnery, kteří skvěle komunikují, naslouchají
našim potřebám a požadavkům a poskytují nám vždy dobré řešení pro jejich naplnění.
VELUX Česká republika, s.r.o. | Radka Kocandová, Trade marketing and event marketing coordinator
Stavební veletrh FOR ARCH patří k našim pravidelným marketingově obchodním aktivitám, které se osvědčily
v čase a přináší nám to, co od nich očekáváme. V případě tohoto veletrhu je to především možnost, potkat se
osobně se zájemci o kvalitní bydlení, ukázat jim naše výrobky a pohovořit s nimi. V letošním roce jsme na naší
expozici předvedli to nejlepší z našeho INTERIOR CONCEPTU, tedy domova v jednom designu, kvalitě, značce.
Prezentovali jsme přednosti našeho nábytku a interiérových dveří a uvedli jsme také očekávané podzimní novinky, například nové kolekce stolů a stolků, exkluzivní kolekci sedacích souprav a židlí a další. Naše expozice
zaujala jak návštěvníky, tak mj. odbornou porotu, která ji vybrala jako nejpůsobivější v dané kategorii a udělila
nám ocenění TOP EXPO. Závěrem hodnotíme organizaci a průběh veletrhu, které nás opět nezklamaly. Jsou na
vysoké profesionální úrovni. Vnímáme velmi dobře oblibu a atraktivitu veletrhu pro návštěvníky, což nás utvrzuje
v názoru, že FOR ARCH je to správné místo pro prezentaci naší značky a sortimentu široké veřejnosti.
HANÁK NÁBYTEK, a.s. | Petra Štrofová, marketing

ELEKTROTECHNIKA A ZABEZPEČENÍ – elektronika, automatizace, inteligentní bydlení, protipožární systémy

Jednou z novinek veletrhu FOR ARCH 2017 byl nový obor ZABEZPEČENÍ, který
návštěvníkům nabídl aktuální trendy a technologie z oblasti zabezpečení objektů
i ochrany osob. Konkrétní rady týkající se ochrany bytů a domů před vloupáním
poskytovali zájemcům zástupci Ministerstva vnitra ČR na svém stánku.
Obor ELEKTRO potvrdil také letos zájem vystavovatelů z oborů elektroinstalace,
osvětlovací techniky a inteligentního bydlení. Návštěvníci tak mohli na jednom
místě získat ucelenou nabídku na sebe navazujících oborů a přesvědčit se, že
„chytré bydlení“ dokáže svou konstrukcí a použitými technologiemi zajistit svým
obyvatelům maximálně komfortní, energeticky efektivní a bezpečné prostředí.
V Hale 4 v sekci ELEKTRO, ZABEZPEČENÍ se představilo na padesát vystavovatelů. O vysoké kvalitě jejich produktů a o úrovni výstavních expozic svědčí i to,
že hodně z nich zaznamenalo úspěch v soutěži o nejlepší exponát/technologii
GRAND PRIX či o nejlepší výstavní expozici TOP EXPO.
Tématu smart cities i zabezpečení se věnovaly stěžejní akce doprovodného
programu.
Děkuji za spolupráci vystavovatelům, odborným i mediálním partnerům.

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor elektrotechnika, zabezpečení
DITA ŠTĚPÁNOVÁ
T: +420 225 291 132
M: +420 739 003 163
stepanova@abf.cz

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH nás ani v letošním roce nezklamal. Komplexní spektrum vystavovatelů, které přilákalo
opět velmi slušný počet návštěvníků. Konkrétně na našem stánku, kde jsme představovali komplexní řešení
pro domácí automatizaci i automatizaci budov včetně nejnovějších technologií, které do této oblasti přinášíme, pozitivně hodnotíme zvýšený zájem koncových zákazníků. Stejně tak jsme byli potěšeni zvýšeným
zájmem odborné veřejnosti a v neposlední řadě návštěvou řady našich důležitých obchodních partnerů. Je
dobré vidět, že obor roste a projevuje se to samozřejmě i na našich obchodních výsledcích.
Teco a.s. | Ing. Petr Ovčáček, Deputy Commercial Director
Mezinárodního veletrhu FOR ARCH se účastníme pravidelně již několik let. Letos jsme přivítali znovuotevření
oboru Zabezpečení. Naše Poradenské centrum (Ministerstvo vnitra, Policie ČR a Cech mechanických zámkových systémů v ČR) bylo velice hojně navštěvováno občany. Nejčastější dotazy směřovaly k zabezpečení
bytů či rodinných domků, k problematice kamerových systémů, značení předmětů či k možnostem Policie
ČR. Všichni naši pracovníci tak mohli zprostředkovat široké veřejnosti relevantní rady a informace z oblasti
ochrany majetku a osob. Ve spolupráci s ABF jsme tak mohli splnit cíl naší expozice. Děkujeme za opravdové
partnerství, které bylo umocněno přijetím záštit vedení resortu, a již se těšíme na další ročník veletrhu.
Ministerstvo vnitra ČR | JUDr. Tomáš Koníček, zástupce vedoucího oddělení prevence kriminality
a vnitřní bezpečnosti, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH jsme se s divizí Digital Factory & Process Industries and Drives
letos zúčastnili poprvé a byli jsme velmi příjemně překvapeni zejména kvalitou a množstvím návštěvníků. Na
naší expozici jsme představili inteligentní řešení pro automatizaci budov. A přestože se soustředíme spíše
na trh B2B, naše řešení si našlo zájemce i u koncových zákazníků. Celkově jsme s veletrhem byli nadměrně
spokojeni, nejen s objemem návštěvníků, ale i s přístupem organizátorů. V průběhu příprav celého veletrhu
byli velmi profesionální, flexibilně reagovali na naše nadstandardní požadavky a vycházeli nám vstříc.
Siemens, s.r.o. | Andrea Gutová, Corporate Communication Business Partner

VYTÁPĚNÍ – alternativní zdroje energie, vzduchotechnika

ŘEDITEL
OBCHODNÍHO TÝMU
FOR ARCH – obor vytápění
MATĚJ CHVOJKA
T: +420 225 291 120
M: +420 724 267 382
chvojka@abf.cz

ŘEKLI O NÁS...
Je pěkné vidět, jak se společně s veletrhem FOR ARCH vyvíjejí i vystavovatelé, jejich expozice a ve výsledku i to
nejdůležitější, zkušenost samotného návštěvníka. Německá tepelná čerpadla alpha innotec patří téměř deset
let k tradičním vystavovatelům veletrhu FOR ARCH. Za tu dobu jsme se dopracovali k působivé expozici, která
návštěvníkům představuje alpha innotec v pozici současné špičky na trhu tepelné a chladicí techniky. Ročník
2017 byl navíc unikátní tím, že jsme mohli z pozice největšího distributora klimatizací Samsung představit
nejnovější „bezprůvanovou“ klimatizaci Samsung Wind-Free. Za poslední roky si FOR ARCH vybudoval pověst
veletrhu, který je pro návštěvníky zárukou hodnotně stráveného času a nadstandardní úrovně služeb.
ait-česko s.r.o. | Vlastimil Hejl, marketing
Veletrh FOR ARCH je pro nás pomyslným zahájením topné sezóny. Výroba i prodej pelet a peletových kotlů
nebo kamen v Česku rostou a je to vidět i na FOR ARCHu - poprvé byla otevřena nová hala pro vytápění
a veletrh navštívilo o poznání více návštěvníků. Firmy sdružené do Klastru Česká peleta letos na veletrhu
vystavovaly na dosud rekordní ploše přesahující 400 m2 a k vidění zde bylo na 80 různých modelů kotlů
a kamen. Mezi domácími veletrhy je pro nás FOR ARCH jedničkou, těším se na viděnou příští rok.
Klastr Česká peleta | Ing. Vladimír Stupavský, předseda
Již tradičně se naše společnost účastnila stavebního veletrhu FOR ARCH 2017. Jde o jediný, skutečně stavebně odborný, veletrh v České republice, který snese srovnání s podobnými veletrhy v Evropě.
Vzhledem ke stoupající kvalitě veletrhu, jeho odbornému doprovodnému programu, významu ve výstavním kalendáři České republiky a návštěvnosti, se od roku 2014 účastníme s naší reprezentativní expozicí,
s kterou se představujeme na prestižních evropských veletrzích.
I letos jsme byli velmi spokojeni s prací realizačního týmu, zejména v marketingové oblasti. Bylo znát, že
celý tým odvedl velký kus poctivé práce, která se velmi příznivě projevila na zdárném průběhu ve, ne zrovna
ideálním, výstavním areálu, který je pro takto prestižní výstavní podnik poněkud těsný.
Společnost FENIX působí na trhu již 27 let. Od svého vzniku se veletrhu FOR ARCH pravidelně účastní. Dnes,
jako česká nadnárodní výrobní společnost, jsme ve své nomenklatuře evropským lídrem v oboru. Veletrh
FOR ARCH je pro nás nezpochybnitelným lídrem v oboru českého stavebního výstavnictví. Každoroční účast
chápeme nejen jako povinnost, ale především skvělou příležitost představit naši produkci na prestižním
výstavním fóru široké odborné a laické veřejnosti.
Veletrh FOR ARCH je stálicí v našem evropském veletržním programu a vždy se přesvědčujeme, že naše
rozhodnutí o účasti byla správná volba a celý kolektiv přípravu a průběh zvládá s vysokou profesionalitou.
Přejeme si, aby tomu tak bylo i v budoucnu.
Fenix Trading s.r.o. | Pavel Homolka , technická podpora prodeje

DŘEVOSTAVBY – využití dřeva pro stavbu

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor
dřevostavby
Ing. BLANKA STÁVKOVÁ
M: +420 725 989 378
stavkova@abf.cz

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH je v oboru českého stavebního veletržnictví stálicí a především renomovanou platformou
pro osobní setkání a ve finále uzavření obchodu mezi cílovou skupinou stavebníků a firmami, v jejichž hledáčku jsou osoby s jasným zájmem o stavbu, rekonstrukci domu či bytu a bydlení vůbec. I pro nás je veletrh
skvělou příležitostí, jak se tváří v tvář můžeme pobavit se zájemci o dřevostavby, poradit jim s výběrem
nejvhodnějšího dodavatele domu, nabídnout jim naše periodika o dřevostavbách a vysvětlit jim, co v nich
najdou a v čem jim mohou pomoci. V neposlední řadě pro nás účast na veletrhu znamená získání zpětné
vazby od našich čtenářů, která je pro nás cenným zdrojem informací, jak naše časopisy o dřevostavbách
neustále zlepšovat.
PRO VOBIS, s.r.o. | Ing. Radek Beneš, marketing a reklama (časopis Dřevo&Stavby a sruby & roubenky)
Naše společnost GOOPAN BUILDING, s.r.o., která dodává rodinné domy s možností postavit v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, který s sebou nese velmi nízké náklady na budoucí provoz, se mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH účastnila podruhé. Tak jako v minulém roce, i letos nás mile překvapila
úroveň i zvyšující se zájem návštěvníků o konkrétní produkty a technické novinky. I proto se snažíme každý
rok přijít s tím nejlepším, co můžeme našim zákazníkům nabídnout. Proto jsme potěšeni za letošní novinky,
spolupráci s M&M reality a nové řady domů G6 ARCH. Velkou zásluhu na úspěšnosti stavebního veletrhu má
jistě tým managementu veletrhu včetně jeho vedení, který zajišťuje výborné podmínky pro přípravu a realizaci expozic. Na naši účast se tedy návštěvníci můžou těšit i v roce 2018!
GOOPAN BUILDING, s.r.o. | Radek Říha, jednatel
Je pro nás důležité se setkávat s našimi obchodními partnery, architekty a zákazníky. Veletrh FOR ARCH je
pro to jedinečnou příležitostí. Letos jsme ve spolupráci s našimi partnery připravili kavárnu, která nabízela
příjemné posezení a pohodovou atmosféru. A tak i vnímáme celý veletrh, který opět nabídl to nejlepší z materiálů a trendů ve stavebnictví. A jsme moc rádi, že jsme mohli být opět jeho součástí.
Admonter Holzindustrie AG | Stanislav Beránek, sales representative
Veletrh FOR ARCH v Praze proběhl v příjemném duchu. Již po osmadvacáté se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech
konal mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Firma Celet s.r.o., výrobce dřevostaveb, měla tu čest přivítat
u svého stánku mnoho příjemných lidí, se kterými jsme řešili jejich budoucí představy o bydlení. Poskytli
jsme rozsáhlé informace o technologii diffuwall, kterou naše firma již mnoho let používá. Ukázali jsme
naše projekty a možnosti, které, jak věříme, jsou velmi široké. Výstava FOR ARCH dává obrovské možnosti
lidem, kteří se chtějí osobně setkat se zastoupením jednotlivých firem a dozvědět se tak obsáhlé a důležité
informace. Osobní setkání je důležitým aspektem v budoucím rozhodování.
Děkujeme organizátorům FOR ARCHu. Přejeme, ať se všem daří a těšíme se v příštím roce.
Celet s.r.o. | Lucie Volavková, marketingový specialista

BAZÉNY, SAUNY & SPA – stavební prvky pro wellness, technologie, zastřešení a vybavení

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor bazény, sauny & spa, sanita,
kámen a obklady
Ing. MARKÉTA PAVLÍČKOVÁ
T: +420 225 291 131
M: +420 739 003 152
pavlickova@abf.cz

Dovolte mi touto cestou poděkovat za Vaši účast a podporu oboru BAZÉNY,
SAUNY & SPA v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH. Již podvanácté se významné firmy sešly, aby nabídly služby a vybavení pro wellness a spa zařízení a potvrdily, že má význam tuto jedinou specializovanou přehlídku v ČR
pořádat.
Jsem ráda, že během pěti dnů se zde potkávají odborníci, konkurence, probíhá
zde výměna zkušeností, diskuse a také laická veřejnost pochopila, že na jednom místě zde načerpá spoustu inspirace pro výběr bazénů, přírodních jezírek,
saun, ale i souvisejících technologií. Přivítala jsem i několik nových firem ze
sekce SPA, sanita, obklady a je pro nás milé slyšet kladné hodnocení a přehodnocení názoru na účast na veletrzích.
Významnou událostí byla opět mezinárodní konference HOTELOVÉ WELLNESS
& SPA, která hostila Dr. Johna Waltona Travise, který otevřel v 70. letech v San
Francisku první wellness centrum a dal tak vzniknout dnes celosvětovému trendu wellness.
Děkuji tímto za příjemnou spolupráci všem vystavovatelům, odborným partnerům a přeji hodně obchodních úspěchů.

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH pro nás byl velmi pozitivní zážitek. Letos jsme se poprvé představili na venkovní ploše
s pojízdným showroomem a zájem veřejnosti nás i přes ne vždy příznivé počasí mile překvapil. Rádi bychom
také vyzdvihli celkové zajištění akce, organizátoři nám velmi vyšli vstříc se vším při zajišťování našeho venkovního showroomu. Těšíme se na další ročník.
Geberit spol. s r.o. | Michaela Černá, Marketing Specialist
Za sebe i za naše členy mohu prohlásit, že naše prvotní obavy z přesunutí oboru Bazény, sauny & SPA z haly
2 do haly 5 se nepotvrdily. Naši vystavovatelé byli s návštěvností svých expozic spokojeni. Čeká nás další
ročník a budeme vymýšlet, jak odborně včetně konference se posuneme opět dále.
Asociace bazénů a saun České republiky | Ing. Pavel Košnar, předseda ABAS ČR

DOPROVODNÝ PROGRAM

Veletrh FOR ARCH není jen přehlídkou vystavovatelů, návštěvníky po celých pět dní lákal bohatý odborný
doprovodný program. V Kongresovém sále ve Vstupní hale II s kapacitou až 600 osob se každý den
konala významná konference. Přednášky, semináře či prezentace probíhaly ve všech sálech Vstupní
haly I a také v mobilním sále, který byl umístěn přímo v Hale 1. Ani letos nechyběly odborné výstavy
a soutěže.

VYBÍRÁME Z ODBORNÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU
2. ROČNÍK KONFERENCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 2017
Organizátor: TZB-info a ESTAV.cz
3. ROČNÍK KONFERENCE STAVBA A REKONSTRUKCE SVÉPOMOCÍ
Organizátor: Svépomocí.cz
HOTELOVÉ WELLNESS & SPA
Organizátor: ABF, a.s. a Rain CZ
ODBORNÁ KONFERENCE ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR
Organizátor: ABAS ČR
PREZENTACE METROSTAV a.s.
Organizátor: METROSTAV a.s.
DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ, BIM TECHNOLOGIE
Organizátor: Baumit spol. s r.o.
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST
Organizátor: SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
JAK BEZPEČNĚ BYDLET
Organizátor: TZB-info a ESTAV.cz
MODERNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ BUDOV
Organizátor: Společnost pro techniku prostředí – doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
TEPELNÁ ČERPADLA
Organizátor: ASOCIACE PRO VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL, Z.S.
VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMÁCNOSTI
Organizátor: Nicoll Česká republika, s.r.o.
PŘÍBĚHY PASIVNÍCH DOMŮ
Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s.
PROBLEMATIKA DIMENZOVÁNÍ KRBU DO NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ
Organizátor: Cech kamnářů ČR

SOUTĚŽE A VÝSTAVY
STAVBA ROKU 2017
Organizátor: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
YOUNG ARCHITECT AWARD 2017
Organizátor: ABF, a.s.

VERNISÁŽ | GALAVEČER

VERNISÁŽ
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který letos všechny obory sjednotil pod společnou hlavičku, byl
slavnostně zahájen v úterý 19. září 2017. Slavnostního přestřižení pásky se po úvodních proslovech zhostili
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, ředitel
Státního fondu životního prostředí Petr Valdman, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav
Matyáš, za ABF, a.s. předseda představenstva Pavel Sehnal. Na oficiální zahájení bezprostředně navázala
Konference ředitelů projektových společností, která otevřela odborný doprovodný program veletrhů.

GALAVEČER
Druhý den veletrhu je již tradičně zasvěcen slavnostnímu setkání vystavovatelů, obchodních partnerů a významných hostů. Galavečer se konal 20. září v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Na 450 hostů bylo přítomno
předávání tradičních ocenění v doprovodných soutěžích, jež jsou součástí stavebního veletrhu. Ocenění za nejinovativnější výrobek či technologii si odnesly firmy v rámci soutěže GRAND PRIX, diplomy přebíraly firmy i za nejpůsobivější výstavní expozici - ocenění TOP EXPO. Pomyslným vrcholem večera bylo vyhlášení výsledků soutěže
ARCHITEKT ROKU, cenu získala Kateřina Šedá. Ocenění za dvacetileté generální partnerství Soutěžní přehlídky
stavebních řemesel SUSO převzal regionální ředitel společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Marek Kotek.
Zpestřením programu bylo vystoupení saxofonisty Vojtěcha Sedláka vystupujícího pod uměleckým jménem
SaxoKid. Dále byly připraveny degustace moravských vín a koňaků, na své si přišli i vyznavači doutníků
a vodní dýmky.

GRAND PRIX | TOP EXPO

GRAND PRIX

HODNOTITELSKÁ POROTA:

Tradiční soutěž o nejlepší exponát či technologii zaznamenala v letošním roce obrovský zájem vystavovatelů
a o cenu GRAND PRIX se ucházelo rekordních 46 exponátů ze všech oborů veletrhu.
Po pečlivém prostudování podkladů a na základě prezentace exponátů hned první den konání veletrhů se
hodnotitelská porota rozhodla ocenit hlavní cenou 5 exponátů a 6 exponátům udělila čestná uznání. Ceny
GRAND PRIX i čestná uznání byly uděleny bez určení pořadí.
CENY GRAND PRIX 2017
OIG Power s.r.o.
CES BATTERY BOX 3F HOME
HYPOXIE Group s.r.o.
Protipožární technologie FirePASS
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Startovací blok BERNDORF PROFI 01
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Koncept cihelného domu budoucnosti e4
Schiedel, s.r.o.
Schiedel KINGFIRE

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2017
ALUKOV a.s.
Kuřácká kabina - SMOKE ISLANDS
VLASTIMIL SLÁDEK - SAUNY SALUS
SALUS FIREFIGHTER
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
SULKO, s.r.o.
SULKO PURE WIN
ZAPA beton a.s.
ZAPA DROP
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
AquaMaster Inverter - 90l, 1AQ90l-1

Také letos byly přihlášené výrobky zařazeny do bodového hodnocení kvality, tzv. RABF (Rating by Architecture and Building Foundation).
TOP EXPO
V soutěži o nejpůsobivější výstavní expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem, se hodnotí ve dvou kategoriích – do 60 m2 a nad 60 m2.
CENY TOP EXPO 2017 – kategorie do 60 m2
CENY TOP EXPO 2017 – kategorie nad 60 m2
ITADECO s.r.o.
Best, a.s.
JABLOTRON ALARMS a.s.
HANÁK NÁBYTEK, a.s.
Olife Source, a.s.
Siemens, s.r.o.
Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo ve středu
20. září 2017 v rámci společenského večera, který se uskutečnil v Kongresovém sále v PVA EXPO PRAHA.
Vyhlašovatel obou soutěží je ABF, a.s.
Všem oceněným gratulujeme!

• 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
Ing. Zdeněk Lyčka
nezávislý odborník

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA ARCHITEKT ROKU 2017

Téma 9. ročníku: Periferie | Periferie uvnitř i na okraji
Soutěžní přehlídka dokumentuje trendy a vývoj současné architektury, snaží se zapojit do tvorby kvalitního
prostředí pro život studenty architektury a mladé architekty do 33 let, upozornit na talenty a iniciovat diskuzi
mezi laickou a odbornou veřejností.
Titul CEMEX Young Architect Award 2017
Lázně pro duši | Radka Leláková
GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

ZÁŠTITA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ORGANIZÁTOR

ODBORNÁ ZÁŠTITA

ZA FINANČNÍ PODPORY

www.yaa.cz
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. Vyhlášení výsledků proběhlo při galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 20. 9. 2017.
Cena Architekt roku 2017
MgA. Kateřina Šedá
Kateřina Šedá je jednou z nejzajímavějších současných umělkyň. Její projekty zasahují do veřejného prostoru a především přímo ovlivňují veřejný život. Smyslem architektury je poskytovat prostorový rámec pro
nejrůznější projevy života. Smyslem veřejného prostoru pak analogicky umožnit nejrůznější projevy veřejného života.
Čestné uznání poroty
Mgr. Martin Kupka
V obci Líbeznice vzniklo za posledních pár let starostování Martina Kupky několik skvělých realizací a jiné se
právě teď chystají. Navíc Líbeznice získaly nový územní plán, který do budoucna udrží jasnou hranici mezi
obcí a krajinou. U jednotlivých projektů šlo navíc o úpravy veřejně důležitých staveb a prostor. To je výčet,
kterým se za stejné období nemůže pochlubit mnohé krajské město.
HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.architektroku.cz

ZÁŠTITA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

ORGANIZÁTOR

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO

VÍTĚZOVÉ 21. ROČNÍKU
Už po jednadvacáté se potkávali studenti 2. ročníků oborů truhlář a zedník, aby v rámci
postupových kol porovnali své dovednosti, ve finále při veletrhu FOR ARCH se k nim přidává
ještě soutěžní obor kameník a kamenosochař, exhibičně obory sklenář, klempíř, pokrývač
nebo tesař. Do letošního finále se zapojilo 23 škol z celé ČR a Slovenska.
„V době přející digitálním technologiím a tzv. měkkým disciplínám klesá zájem studentů o řemeslnické obory. To však paradoxně vede k tomu, že zatímco na trhu práce hledají uplatnění
tisíce ’facebookových specialistů’, sehnat kvalitního řemeslníka je prakticky nemožné. Takoví
lidé mají a vždy budou mít práci jistou, v posledních letech i velmi solidně zaplacenou. Navíc
si mohou užívat jedinečného pocitu, že jejich práce má smysl“, uvedl mimo jiné generální
ředitel ABF Tomáš Kotrč, který předával ceny letošním nejlepším dvojicím zedníků a truhlářů.

MANAŽER
SOUTĚŽE SUSO
DAVID SURMAJ
T: +420 225 291 143
M: +420 739 003 174
surmaj@abf.cz

• OBOR ZEDNÍK
Pawel Wierzbicki, Kamil Satarowski
CKZiU nr 1 Raciborcz
• OBOR TRUHLÁŘ
Marek Sedlák, Lukáš Dušek
SOU Hluboš
• OBOR KAMENÍK A KAMENOSOCHAŘ
Lukáš Středa
AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad
Sázavou

Kamenosochař při práci

Generální ředitel Tomáš Kotrč

HVĚZDY 21. ROČNÍKU

ocenění pro nejúspěšnější školy:
SOU Hluboš (obor truhlář)
CKZiU nr 1 Raciborcz (obor zedník)

www.suso.cz

Spolupráce s dětskými domovy
V letošním roce bylo navázáno partnerství s Nadací Veroniky Kašákové, které přispělo k rozvoji spolupráce
s dětskými domovy v ČR i na Slovensku. Mladí truhláři jim na postupových kolech a finále předali venkovní
stojany na květiny. Celkem bylo předáno více než 50 stojanů a všechny byly vyrobeny budoucími stolaři
v rámci soutěžního zadání. Ve finále se předávaly vyrobené konferenční stolky.
Kameníci opět na scéně
Již několik let je na ploše SUSO k vidění soutěž mladých kameníků ze škol SPŠ kamenická a sochařská, Hořice
a AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, kteří letos zpracovávali zadání „Ježek“.
Cena časopisu Stavebnictví, cena hlavního mediálního partnera – CKZiU nr 1 Raciborcz
Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF pro pedagoga ročníku oboru truhlář – Ondřej Cyprian
ze SOU Hluboš.
Ocenění Gentleman řemesla – Ing. Petr Thám, za odborný přínos oboru zedník.
Generální partner

Odborní partneři

VIP partner

Partner finále Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři oboru truhlář

Hlavní partner oboru
truhlář

Hlavní mediální partner
oboru truhlář

Garant soutěže oboru
kameník a kamenosochař

Disciplína ve vyzdění rohové obvodové stěny z broušených
cihel Porotherm - Wienerberger cihlářský průmysl

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Truhláři dokončují límec stolku

KONFERENCE – novinka 2017

fórum
1. ročník odborné konference
20. 9. 2017, PVA EXPO PRAHA, KONGRESOVÝ SÁL
V rámci veletrhu FOR ARCH se letos poprvé uskutečnilo TECHNOLOGICKÉ FÓRUM - jednodenní diskusní setkání
k aktuálním tématům ze stavebního oboru. Program oficiálně zahájila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, předkladatelka novely stavebního zákona, a náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, reprezentující
rezort, který Technologické fórum finančně podpořil a v jehož gesci byla témata druhého bloku programu.
PROGRAM

BLOK I

DOPADY NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA
Zjednoduší novela agendu a zkrátí dobu přípravy stavby? Jakým tlakům budou čelit stavební úřady? Dopady
novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu.
Panelisté:
• Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
• Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
• Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, ČSÚ
• Jakub Srněnský, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2
• Pavel Křeček, předseda ČKAIT
• Václav Matyáš, prezident SPS v ČR
• Michaela Tomášková, výkonná ředitelka, Central Group

BLOK II

JAK SE ZAPOJIT DO TRENDU CHYTRÝCH MĚST
Výhled a možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města a obce. Využívání metody BIM jako nového
koncepčního nástroje s využitím digitalizace ve stavebnictví. Stav příprav státní správy na dané změny.

www.forarch-forum.cz

Panelisté:
• Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí
• Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
• Jaroslav Klusák, energetický manažer, MÚ Litoměřice
• Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO
• Jiří Tobolík, produktový specialista Desigo, Siemens, s.r.o.
• Josef Žák, vedoucí oddělení VDC, Skanska

KONFERENCE – novinka 2017

NA KONFERENCI ZAZNĚLO
První blok zahájila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Nejdůležitější je podle ní zjednodušení,
zrychlení a zprůhlednění činností především v oblasti územního plánování. Vyzdvihla společné řízení EIA,
územní řízení a stavební povolení. „Určitě přinese výhody v tom, že jedno povolení zajistí jeden stavební
úřad, následně bude jen jedno odvolání, či jedna žaloba,“doplnila ministryně.
Podle Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, byla novela nutná a v případě
pozemních staveb i úspěšná. „Novela se nedokázala vypořádat s problematikou velkých infrastrukturních
staveb zejména dopravních a energetických.“
Dle názoru Michaely Tomáškové, výkonné ředitelky společnosti Central Group, kvitují developeři možnost
společného povolení, účastenství spolků jen v té fázi části řízení, kde se projednává ta část, co spolek
deklaruje, a zkrácení doby přezkumu závazných stanovisek. „Novela je dobrý krok, ale rozhodně nestačí.“
V druhém bloku se panelisté věnovali novým technologiím pro chytré budovy, a tedy i problematice BIM.
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, upozornil na nebezpečí povodní a sucha. „Pokud
nebudou vyřešeny, tak sebechytřejší město bude čelit v rámci extrému, kterým jsou povodně nebo sucho,
velkým nedostatkům vůči svým obyvatelům.“
Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí, vzpomněl dotace, které MŽP nabízí, aby právě přiblížilo obyvatele České republiky k chytrým městům. „Doba, kdy budeme ovládat svůj rodinný dům nebo
svůj byt přes mobil nepřichází, ta už tady je, a je jen otázka času, kdy se to stane běžnou součástí našeho
života.“
Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO, řekl mj.: „BIM bude mít obrovský přínos
pro veřejnou správu, pro úspory času, úspory nákladů, odstranění vad a chyb, které se projevují během
projektování staveb. Pomůže při provozování staveb tím, že jsou uvedeny všechny informace o výrobcích,
konstrukcích, záručních dobách, o systému údržby.“
HLAVNÍ PARTNER:

PARTNER:

ORGANIZÁTOR:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

KONFERENCE ŘEDITELŮ

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017
19. 9. 2017, PVA EXPO PRAHA, KONGRESOVÝ SÁL
Prvním dnem veletrhu FOR ARCH 2017 byl rovněž zahájen letos již sedmý ročník KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ, která je na české scéně vůbec největší akcí svého druhu. Zúčastnilo
se jí více než 500 ředitelů projektových kanceláří a společně se zástupci vlády a významných státních
organizací diskutovali aktuální situaci v sektoru projektové přípravy, připravované klíčové legislativní
změny a perspektivy dalšího vývoje na trhu projektových prací ve stavebnictví.
V úvodu konference byly představeny výsledky Studie projektových společností 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností GRAITEC. Následoval první diskusní blok
zaměřený na oblast pozemního stavitelství, digitalizaci a inovace v českém stavebnictví, stavební zákon
a na nové projektové zakázky z centrálních i regionálních zdrojů. Po krátké přestávce přišel na řadu druhý diskusní blok věnovaný novým investicím do projektové přípravy pro výstavbu v oblasti dálnic, silnic,
železnic, vodních toků a další infrastruktury.
Na konferenci vystoupila řada významných hostů, včetně ministryně pro místní rozvoj ČR Karly Šlechtové, ministra zemědělství ČR Martina Jurečky, náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby,
a náměstka ministra dopravy ČR Tomáše Čočka.
ORGANIZÁTOR

ZAHRANIČNÍ ÚČAST

Veletrhu se zúčastnilo rekordních 81 vystavovatelů z celkem 13 zemí světa.
Mezi účastníky nechyběla ani oficiální zastoupení ambasád a zahraničních
regionálních asociací. Mezinárodní rozměr veletrhu byl zesílen i spoluprací se
zahraničními odbornými partnery a oborovými institucemi, mezi které patří
mimo jiné i REHVA, Federace evropských asociací zaměřených na vytápění,
ventilaci a klimatizaci, která veletrhu poskytla odborné partnerství.

VEDOUCÍ ZAHRANIČNÍHO
ODDĚLENÍ
Mgr. MATĚJ MORAVEC
T: + 420 225 291 129
M: +420 739 003 156
moravec@abf.cz

MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS
22. 9. 2017, PVA EXPO PRAHA, KONGRESOVÝ SÁL
Jubilejní pátý ročník mezinárodních obchodních jednání Matchmaking Business Meetings (MBM) se uskutečnil při stavebním veletrhu FOR ARCH v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA dne 22. září 2017.
Akce byla organizována společností ABF, a.s. ve spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro
regionální rozvoj ČR a s Handwerkskammer Dresden.
MBM jsou cílená obchodní jednání, oblíbená mezi podnikateli ve stavebnictví. Akce sestává z předem domluvených schůzek, pro které si zástupci firem vybírají partnery na základě kooperačních profilů v katalogu
účastníků. Do MBM 2017 se zaregistrovalo 83 účastníků, z toho téměř polovina zahraničních, a to z Německa, Itálie, Řecka, Bulharska, Španělska a Rakouska. Během jednoho dne se uskutečnilo 258 schůzek,
tlumočení bylo zajištěno organizátorem.
Čeští účastníci využívali možnosti individuálně představit svoji činnost přítomným zahraničním partnerům
sítě EEN. Z dotazníkového šetření provedeného EEN ihned po skončení akce vyplývá, že 90 jednání bylo
hodnoceno jako „vzájemná spolupráce již dohodnuta“ nebo „vzájemná budoucí spolupráce možná“, a to jak
mezinárodní, tak i mezi českými účastníky.
Již nyní pracujeme na přípravách podnikatelských setkání s německými řemeslnými firmami při veletrhu
FOR ARCH 2018.
ORGANIZÁTOŘI

POČET ZAHRANIČNÍCH VYSTAVOVATELŮ: 81
POČET ZASTOUPENÝCH STÁTŮ: 13
Česká republika
Slovensko
Rakousko
Německo
Itálie
Belgie
USA
Ukrajina
Rusko
Polsko
Tchaj-wan
Bulharsko
Maďarsko

PORADENSKÁ CENTRA – NOVINKA 2017

Nezávislá poradenská centra na veletrhu FOR ARCH 2017
poskytla bezplatně cenné odborné rady a informace
Říká se, že dobrá rada je drahá. To ale neplatí pro poradenské služby, které návštěvníkům nabídl letošní
mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017. Zájemci měli po celou dobu veletrhu možnost získat v prostorách areálu PVA EXPO PRAHA u specializovaných stánků bezplatné poradenství pokrývající široké pole stavebních témat a oborů. Ať už se otázky týkaly oken a stínicí techniky, kamen a topných těles, dřevostaveb,
zabezpečení objektů nebo problematiky nového stavebního zákona, mohli si být jisti, že si od nezávislých
odborníků odnesou velmi cenné rady a informace.
STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT
Problematiku nového stavebního zákona a dalších předpisů ve výstavbě, otázky správního řízení a projektové dokumentace vysvětlovali zájemcům specialisté v Hale 1. Cenné rady zde
bylo možné získat také v záležitostech posouzení a odhadu nemovitostí, stavebních vad a vlivu
vnitřního prostředí staveb na zdraví včetně alergenních faktorů, plísní a roztočů.
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU
Zkrátka nepřišli ani návštěvníci, kteří plánují vyměnit nebo opravit okna, instalovat nebo vylepšit
stínění oken, či kteří dosud váhali s výběrem dobré a spolehlivé montážní firmy. Těm všem radili
odborníci v Hale 3.
PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR
Nový obor letošního veletrhu zaměřený na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov i bezpečnostních služeb měl také své poradenské centrum. Odborníci
z Ministerstva vnitra poskytovali zájemcům v Hale 4 praxí vyzkoušené rady z oblasti ochrany majetku
a osob. Zároveň zde byl prezentován dlouhodobý preventivní projekt Bezpečná země, který společně
realizuje Ministerstvo vnitra ČR, Cech mechanických zámkových systémů ČR a Policie ČR.
PORADENSKÉ CENTRUM VYTÁPĚTNÍ
Na stánku CECHU KAMNÁŘŮ ČR v Hale 7 bylo možné získat podrobnosti o stavbě nových topidel, opravách starých krbů, sporáků či kamen a zároveň se zorientovat v aktuální nabídce
krbových vložek.
PORADENSKÉ CENTRUM DŘEVOSTAVEB
Obliba dřevostaveb v České republice rok od roku stoupá a návštěvníkům důležité informace
poskytovali v Hale 5 zástupci Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, zástupci webového portálu PROFISPORTAL a časopisu DŘEVO&STAVBY.
PORADENSKÉ CENTRUM ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR
Odpovědi na otázky týkající se návrhů, výstavby a provozu veřejných i rodinných bazénů získali
zájemci v Hale 5.
ODBORNÍ PARTNEŘI PORADENSKÝCH CENTER

PARTNEŘI | ZÁŠTITY

GENERÁLNÍ PARTNER

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 PARTNEŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

PLÁNEK FOR ARCH 2018

FOR ARCH | MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

18.–22. 9. 2018

STAVEBNÍ KOMPONENTY, MATERIÁLY A POMŮCKY
KOTLE
VYSTAVOVATELŮ

DVEŘE, SCHODY, PODLAHY

KOUPELNY,
SPA

BAZÉNY, SAUNY,
WELLNESS

DŘEVOSTAVBY

KRBY

KAMNA

SUSO

STÍNICÍ TECHNIKA,
OKNA, VRATA A PLOTY

ELEKTROTECHNIKA
ZABEZPEČENÍ

VYTÁPĚNÍ
VĚTRÁNÍ

VYTÁPĚNÍ

VELETRŽNÍ SPRÁVA
OBCHODNÍ
A MARKETINGOVÝ ŘEDITEL
MARTIN FRANTIŠEK
PŘÍVĚTIVÝ
T: +420 225 291 126
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz

ŘEDITEL OBCHODNÍHO
TÝMU FOR ARCH – OBOR
VYTÁPĚNÍ
MATĚJ CHVOJKA
T: +420 225 291 120
M: +420 724 267 382
chvojka@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR STAVEBNÍ
MATERIÁLY
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz

MANAŽER VELETRHU
FOR ARCH – OBOR OKNA,
DVEŘE A PODLAHY
Mgr. VOJTĚCH RAKUŠAN
T: +420 225 291 102
M: +420 739 003 133
rakusan@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR BAZÉNY,
SAUNY & SPA, SANITA, KÁMEN
A OBKLADY
Ing. MARKÉTA PAVLÍČKOVÁ
T: +420 225 291 131
M: +420 739 003 152
pavlickova@abf.cz

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, AUTOMATIZACE, ENERGETIKA, ZABEZPEČENÍ, IT A KYBEROCHRANA
DITA ŠTĚPÁNOVÁ
T: +420 225 291 132
M: +420 739 003 163
stepanova@abf.cz

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

VEDOUCÍ ZAHRANIČNÍHO
ODDĚLENÍ
Mgr. MATĚJ MORAVEC
T: +420 225 291 129
M: +420 739 003 156
moravec@abf.cz

PRODUKČNÍ
VERONIKA VLTAVSKÁ
T: +420 225 291 107
M: +420 739 003 140
vltavska@abf.cz

ŘEDITEL TECHNICKÉHO
ODDĚLENÍ
JAN TRNKA, DiS.
T: +420 225 291 239
M: +420 739 003 151
trnka@abf.cz

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 haly 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.

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY | VYTÁPĚNÍ, ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
ELEKTROTECHNIKA, ZABEZPEČENÍ | DŘEVOSTAVBY | BAZÉNY, SAUNY & SPA

www.forarch.cz
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GENERÁLNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

