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O VELETRHU

Veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA navštívilo v termínu od 8. do 10. 2. 2018 téměř
22 tisíc návštěvníků, což je opět o něco více než v předchozím roce. Návštěvníci se
mohli informovat o nízkoenergetických a pasivních domech, srubech, roubenkách
a montovaných dřevostavbách.
Zájem lidí o úsporné a zdravé domy rok od roku roste. Důkazem jsou nejen vysoká čísla návštěvnosti těchto veletrhů, ale také přímí zájemci o stavbu či rekonstrukci, což jsou kvalitní kontakty pro vystavovatele. Zájemci, dle názoru vystavovatelů, přišli velmi dobře informováni a přesně věděli, co chtějí. Veškeré tyto aspekty vedly tedy k celkové spokojenosti s úrovní veletrhů.
Na 5 770 m2 se při 6. ročníku veletrhu FOR PASIV a 3. ročníku CESTY DŘEVA představilo
129 vystavovatelů ze čtyř evropských zemí včetně České republiky. Pro návštěvníky byl kromě propracovaných expozic připraven inspirativní a poučný doprovodný program ve formě
každodenních přednášek. K oběma veletrhům byla k dispozici bezplatná poradenská centra,
kde odborníci z oboru zodpovídali maximum dotazů týkajících se projektu, materiálů, vhodné
technologie, samotné výstavby či možnostech získání dotací a zajištění financování.
Krom výše uvedeného programu jsme předávali ocenění v soutěži o nejinovativnější exponát
GRAND PRIX a v soutěži TOP EXPO vyhrávaly nejpůsobivější expozice vystavovatelů. První
den veletrhu nechybělo vyhlášení nejlepších pasivních domů v roce 2017 v soutěži Pasivní
dům 2017. Velkou novinkou bylo konání 13. mezinárodní konference Centra pasivního domu
s názvem Inovace pro nulové budovy.
Souběh veletrhů byl poctěn velkým zájmem návštěvníků čekajících v pořadí na své odpovědi
u spokojených vystavovatelů. Branami výstaviště jich prošlo více než 22 tisíc během tří veletržních dnů.
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Šestý ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV letos zaznamenal opět nárůst zájmu jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky. Velice nás těší, že
naše celoroční práce přináší výsledky a napomáhá stavebníkům a zájemcům o úsporné bydlení s výběrem stavebních materiálů, vhodných technologií, využití dotací a v neposlední řadě
s přípravou opravdu kvalitního projektu, který je u pasivní stavby velmi důležitý.
Pro milovníky dřevěných staveb a konstrukcí se koná v souběhu veletrh CESTY DŘEVA.
Úvodní mezinárodní konference Centra pasivního domu, která se stane, jak věříme, nedílnou
součástí našich veletrhů i v dalších ročnících, prohloubila dialog odborné veřejnosti a našich
vystavovatelů. Směr tohoto výjimečného odborného veletrhu tedy určují současné trendy
a to je přesně původní myšlenka při vzniku FOR PASIV.
Dělá nám radost, že evropské novinky a novinky našich vystavovatelů společně vytvářejí
a podporují prostřednictvím veletrhu smýšlení veřejnosti. Ekologie a úspory jsou a vždy budou
velká témata, proto je před námi i mnoho práce, na kterou se samozřejmě společně se svým
týmem těšíme.

Matěj Chvojka
ředitel obchodního týmu FOR ARCH a FOR PASIV
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Narůstající zájem o tento oborově cílený stavební veletrh potvrdil, že pokud návštěvník hledá informace týkající se úsporného a zdravého bydlení, je FOR PASIV tím správným místem. Důkazem
je nejen vysoký zájem investorů, ale také samotných vystavovatelů, kteří kvitují získání nemalého
čísla těch správných živých kontaktů.
Vážení vystavovatelé a partneři, velmi si vážím vaší podpory a děkuji za přízeň, profesionální
i vstřícný přístup a za prestiž, kterou do veletrhu vnášíte.
Kateřina Maštalířová, manažerka veletrhu FOR ARCH a FOR PASIV | ABF, a.s.
Veletrh FOR PASIV je pro nás v každém ohledu přínosný. A nejinak tomu bylo i tento rok. Máme
za sebou mnoho schůzek nejen s našimi zákazníky, projektanty, ale i obchodními a montážními
partnery. Osobní kontakt s laickou i odbornou veřejností je pro nás velmi důležitý a také právě
proto má pro nás účast na tomto veletrhu svůj význam a nezastupitelné místo v rámci našich
marketingových aktivit. Naším záměrem bylo prezentovat novinky v produktovém portfoliu a ukázat, že pod značkou Jablotron lze nalézt vše pro pohodu, komfort a bezpečí; kompletní sortiment
produktů pro vnitřní prostředí rodinných domů. FOR PASIV má velmi dobré perspektivy dalšího
rozvoje, protože dokáže být každým rokem nápaditý, inovativní, s širokým záběrem odborných
přednášek a konferencí, přičemž také poskytuje komplexní služby a zázemí nejen pro vystavovatele, ale také pro návštěvníky. Závěrem mohu jen konstatovat, že se těšíme na další ročník.
Pavlína Dostálová, marketing | JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.
Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. je aktivním účastníkem veletrhu FOR PASIV již pátým
rokem. Ze své pozice předního českého výrobce plastových, hliníkových a plast-hliníkových
oken můžeme jednoznačně konstatovat, že zájem o výrobky splňující pasivní standard zaznamenal ČR velký vzestup. Tato skutečnost se samozřejmě odrazila na návštěvnosti naší expozice veletrhu FOR PASIV 2018, která byla vynikající. Prezentována zde byla inovativní chytrá
řešení okenní problematiky v návaznosti na detail osazení v obvodovém plášti a ve vztahu
k exteriérovému zastínění. Uvedli jsme zde hned dvě novinky z našeho sortimentu, které přísné
podmínky pasivních staveb jednoznačně splňují. Jedná se o okna z řad DAFE PROGRESS
ALU EF+ s integrovanou exteriérovou žaluzií a DAFE PROGRESS ALU SCREEN. Díky jasnému zaměření veletrhu jsme byli schopni široké veřejnosti, která navštívila naši expozici, předat
bohaté zkušenosti z oboru pasivních staveb. Tímto bych rád poděkoval celému týmu ABF,
který se aktivně podílel na zorganizování tohoto ročníku veletrhu, za profesionalitu, ochotu
a flexibilitu. Je vidět, že každým rokem se tento veletrh posouvá o něco dále.
Jakub Gašparík, zástupce obchodního ředitele – oblast Čechy | DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
V začátku letošního roku se společnost KORADO a.s. poprvé účastnila i odborného veletrhu FOR
PASIV v Praze na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA. Svou expozici jsme zaměřili na téma
lokálních větracích a rekuperačních jednotek a centrální rekuperace, která k nízkoenergetickým
a pasivním stavbám rozhodně patří. Návštěvníci se přišli většinou cíleně zeptat na to, co je zajímá.
Často měli i poměrně dobrou představu, co je pro jejich stavbu potřeba, a mohli se s našimi odborníky konkrétně pobavit a projednat podrobnosti. Příjemně nás překvapila i celková vysoká návštěvnost tohoto veletrhu. Na příští ročník bychom rádi připravili širší produktové portfolio, které by
obsáhlo i téma vytápění. Společně s naším asociovaným členem skupiny KORADO, společností
ThermWet, která se specializuje na centrální řešení rekuperací, hodnotíme veletrh jako úspěšný.
Mgr. Denisa Vyskočilová, marketingový specialista | KORADO a.s.
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Moderní dřevostavby prodělaly obrovský vývojový skok, který nezůstal bez povšimnutí u investorů, a proto tito zájemci o nízkoenergetické a pasivní stavby nasměrovali své kroky na veletrh CESTY DŘEVA. Milým překvapením je zvyšující se úroveň dotazů na vystavovatele a zájem
o konkrétní produkty a technické novinky z oboru dřevěných staveb, konstrukcí a výrobků.
Děkuji všem vystavovatelům, partnerům, ale i návštěvníkům za jejich podporu veletrhu. Věřím,
že jste byli spokojeni s výsledky Vašich obchodních jednání a že Vám získané kontakty otevřou
cestu k novým možnostem spolupráce.
Ing. Blanka Stávková, manažerka veletrhu FOR ARCH a CESTY DŘEVA | ABF, a.s.
Cítíme stále více rostoucí zájem o dřevostavby, tomu jsme přizpůsobili i celé pojetí našeho
působení na veletrhu CESTY DŘEVA. V rámci našeho Centra dřevostaveb DEKWOOD jsme
po celé tři dny přednášeli o tématech, které zájemce o bydlení v dřevostavbě zajímají a snažili
jsme se odbourat i jisté mýty, které jsou s dřevěnými stavbami někdy spojované.
Účast byla opravdu hojná a celkově opravdu vnímáme veletrh jako přínosný. Navíc letos
s bonusem v podobě ocenění TOP EXPO za nejhezčí expozici. Děkujeme a příští rok se
budeme těšit.
Lucie Procházková | Stavebniny DEK a.s.
Naše společnost vystavuje na několika veletrzích do roka. Veletrhu CESTY DŘEVA jsme
se zúčastnili po třetí. Návštěvnost nás příjemně překvapila již od prvního dne. Pozitivně
hodnotíme zejména zájem odborné veřejnosti, který nám umožňuje předvést náš materiál
a naše novinky přímo těm nejpovolanějším. Těší nás také zájem laické veřejnosti, které
zase rádi pomůžeme s konkrétními problémy, co a jak připojit a dále zájemce nasměrujeme na naše obchodní partnery, kde potřebný materiál zakoupí. Důležitou součástí je
i setkání s našimi zákazníky, kdy veletrh nabízí prostor si beze spěchu posedět a probrat
pracovní i mimopracovní záležitosti. A vzhledem k vstřícnému a milému přístupu organizátorů nám nic nebrání zúčastnit se příštího ročníku.
Ing. Lubomír Karpíšek | HPM TEC, s.r.o.
Naše společnost GOOPAN BUILDING s.r.o. dodává rodinné domy s možností postavit je v nízkoenergetickém nebo i pasivním standardu, který s sebou nese velmi nízké
náklady na budoucí provoz. Veletrhu CESTY DŘEVA jsme se účastnili podruhé. Tak
jako v minulém roce nás i letos mile překvapila úroveň a 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 letošními
novinkami, spoluprácí s M&M reality a novou řadou domů G6 ARCH. Velkou zásluhu
na úspěšnosti veletrhu má jistě tým managementu včetně jeho vedení, který zajišťuje
výborné podmínky pro přípravu a realizaci expozic. Na naši účast se tedy návštěvníci
mohou těšit i v roce 2019!
Radek Říha | GOOPAN BUILDING s.r.o.
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ZÁKLADNÍ
STATISTICKÉ
ÚDAJE
FOR PASIV
A CESTY DŘEVA
2018
Počet vystavovatelů: 129
Počet zahraničních vystavovatelů: 3
Počet států: 4
Celková výstavní plocha (v m2): 5 770
Počet návštěvníků: 21 743
Počet akreditovaných novinářů: 103
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DOPROVODNÝ
PROGRAM

Pro návštěvníky byl kromě propracovaných expozic vystavovatelů připravený bohatý
doprovodný program, a to k tématu propojující návrh domu s výběrem vhodného
materiálu a technologie, čerpání dotací nebo až po samotnou realizaci. Přednášející
se radovali z bohatého zájmu a plné obsazenosti sálu po všechny veletržní dny.
PORADENSKÉ CENTRUM FOR PASIV
Radili a pomáhali jsme s Vašimi představami a plány na bydlení či rekonstrukci!
U našich poradenských stolů se každý den vystřídala řada zkušených odborníků na pasivní
domy z různých oborů – architekti, projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, experti na větrání, vzduchotěsnost, experti na dotace a financování.
Poradenství bylo bezplatné v rámci vstupenky na veletrh.
PORADENSKÉ CENTRUM CESTY DŘEVA
Poradenství sloužilo především k odborné pomoci návštěvníkům s jejich již existujícími
projekty nebo plány pro budoucí bydlení. Architektka Ing. arch. Markéta Knobová z ateliéru
Mooza Architecture a projektanti Ing. Renata Böhmová a Ing. Pavel Nováček byli schopni
poskytnout rady jak ohledně dispozic a celkového vzhledu objektů nebo interiérů, tak ohledně
technického provádění staveb.
CENTRUM DŘEVOSTAVEB DEKWOOD
V roubence společnosti DEKWOOD v Hale 2D po celou dobu konání veletrhu probíhaly odborné přednášky na aktuální témata týkající se dřevostaveb. Lidé se mohli dozvědět více
o architektuře roubených staveb, o masivních dřevěných panelech DEKPANEL nebo o velmi
přesném opracování dřeva pomocí CNC technologie. Zazněly také přednášky zaměřené na
vady dřevostaveb a povrchovou úpravu dřeva.
PRO NEJMENŠÍ
Veletrh CESTY DŘEVA myslel i na rodiny s dětmi. Ve spolupráci se společností AWOCADO
s.r.o. připravili organizátoři zajímavý vzdělávací program s tematikou lesního světa. Děti si zde
mohly vyzkoušet interaktivní dřevěné pomůcky určené pro environmentální výchovu a lesní
pedagogiku, jako jsou tabule, ekologické hry a pomůcky, například dřevěné pexeso, dendrofon nebo xylofon.

TOP EXPO

I letos proběhla v rámci veletrhu FOR PASIV soutěž o nejpůsobivější expozici, která je
zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem.
Hodnoceny byly všechny expozice veletrhu a ocenění TOP EXPO 2018 získaly tyto
společnosti: Xella CZ, Evora CZ a ATREA | DOMY ATREA. TOP EXPO za veletrh CESTY
DŘEVA získala společnost DEKPANEL.

TOP EXPO FOR PASIV
Xella CZ, s.r.o.
Značka YTONG se může pochlubit mimořádnou historií, její síla a úspěch souvisí s dlouhou
tradicí a východiskem v podobně inovativních technologií. Vývoj produktu YTONG je spjat
s poválečným nedostatkem zdrojů na vytápění ve Švédsku. YTONG se stal první značkou,
která umožnila obyčejným lidem stavět neobyčejně úsporné domy. Nabízí realizaci vyhřátého, ale úsporného domova, nadstandardní péči a služby.
Evora CZ, s.r.o.
Společnost Evora CZ, s.r.o. je výhradně česká společnost zabývající se technologiemi
a vnitřním prostředím moderních staveb či rekonstrukcí a pomáhá bydlet lépe a levněji již
více než 10 let. Může se pochlubit certifikací od předních výrobců technologií pro větrání,
vytápění a chlazení budov.
Navrhuje komplexní řešení pro pasivní a nízkoenergetické domy od konzultace s našimi
odborníky, přes návrh, projekci až po realizaci celého systému a servis.
ATREA s.r.o. / DOMY ATREA
Poskytuje komplexní servis v oblasti výstavby energeticky pasivních domů od individuálního
architektonického návrhu po realizaci stavby ve vlastním certifikovaném systému. Součástí
řešení pasivních domů ATREA je rovněž ucelený systém větrání, vytápění a přípravy teplé
užitkové vody, vlastní produkce.

TOP EXPO CESTY DŘEVA
DEKWOOD s.r.o. – DEKPANEL
DEKWOOD se jako divize společnosti DEK a.s. specializuje na sortiment materiálů ze dřeva.
DEKPANEL je konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Stavění za použití tohoto systému se stává neustále populárnějším. To především díky
skvělým technickým parametrům (statickým, tepelně-technickým, akustickým, požárním),
tak i díky rychlosti a jednoduchosti výstavby.

GRAND
PRIX

Letos poprvé byla na veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb
FOR PASIV vyhlášena soutěž o nejlepší exponát či technologii GRAND PRIX.
Odborná porota, ve složení Karel Kabele, FSv ČVUT v Praze (předseda poroty),
Josef Smola, předseda rady Centra pasivního domu, FSv ČVUT v Praze a Jiří
Petlach, místopředseda Společnosti pro techniku prostředí, hodnotila technické
parametry, netradiční nápad, mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, ekologické hledisko, energetickou úspornost i možnosti uplatnění na trhu.
Ocenění GRAND PRIX získala společnost Evora CZ za výrobek Pichler PKOM4 – kompaktní rekuperační jednotku se čtyřmi funkcemi sloužícími k větrání, vytápění, chlazení a ohřevu TUV. Porota ocenila výrobek za jeho ucelenost, ale i čistý design
a komplexní projektovou podporu. Druhou oceněnou firmou se stala společnost
IZODOM 2000 – Jaroslav Fojtík za pasivní základovou desku (izolační a bednicí)
a stěnový systém (s izolací obvodového zdiva a ztraceným bedněním). U tohoto
výrobku odborníci kvitovali subtilnost technického řešení obálky budovy zajišťující
nízkou energetickou náročnost a krátkou dobu výstavby. Ceny byly uděleny bez
určení pořadí.
Porotu dále zaujaly a čestná uznání získaly dvě firmy: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY
za MAXPLUS AKU (systém zateplených monolitických betonových stěn s možností
akumulace do betonového jádra, s vnitřním bedněním z maloformátových plastových desek) a společnost ATREA za ATREA SET RB (komplexní řešení systému
větrání, vytápění, chlazení, ohřev TUV).

SUSO

V PRVNÍM KOLE SOUTĚŽE SUSO USPĚLA ŽENA
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO vstoupila do 22. ročníku prvním postupovým kolem při veletrhu FOR PASIV a CESTY DŘEVA 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Utkaly se zde týmy mladých řemeslníků v hlavních soutěžních oborech
truhlář a zedník. Mezi mladými truhláři zvítězil smíšený tým. Ukázalo se tak, že truhlářské
řemeslo není jen mužskou záležitostí.
Ze čtyřech truhlářských týmů nejvíce zabodovala Jana Čiková a David Foltín ze SOŠ a SOU Beroun
– Hlinky. „První kolo ukázalo dobrou připravenost žáků druhých ročníků. Velmi schopně využili pily
Mafell i širokopásovou brusku Houfek. Ukazuje se, že si budeme muset zvykat na fakt, že truhlářky
dokáží být mnohdy šikovnější, než mladí truhláři,“ uvedl hlavní porotce oboru truhlář Libor Malý.
V zednické kategorii nejvíce uspěli v konkurenci 5 týmů Jan Rydrych a Miroslav Kohout z SOŠ
Jarov. „Není jednoduché zdít před zraky tisíců návštěvníků. Úroveň zdění byla velmi pozitivní.
I když je potřeba vyzdvihnout nejlepší dvojici, ta své soupeře jednoznačně předčila,“ pochválil
účastníky Ing. arch. Martin Tichý ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., která je
i v letošním ročníku generálním partnerem soutěže.
V dalších postupových kolech se pořadatelé těší na větší účast, a tím i zvýšenou konkurenci
mezi soutěžícími. „První kolo bývá slabší na účast. Důvodem je úbytek studentů u řemeslných oborů a jarní prázdniny. S prvním důvodem bojujeme, s obdobím prázdnin musíme nějak vyjít. I tak jsme tu měli šikovné řemeslníky. Předvedli řemeslo tisícům návštěvníků a získali
důležité zkušenosti do další kariéry“, sdělil manažer soutěže David Surmaj.
Novým hlavním mediálním partnerem oboru zedník se v letošním roce stal odborný portál
TZB Info. Soutěž také nově spolupracuje s Nadací Veroniky Kašákové, díky tomu poputují
výrobky truhlářů do Dětského domova Dolní Počernice.
Výsledky postupového kola při veletrhu FOR PASIV a CESTY DŘEVA:
OBOR TRUHLÁŘ:
1. Jana Čiková, David Foltín | SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
2. Pavel Kříž, Lukáš Tůma | SOŠ Jarov
3. Martin Mikš, Ondřej Botoš | SŠ a MŠ o.p.s. Litoměřice
OBOR ZEDNÍK:
1. Jan Rydrych, Miroslav Kohout | SOŠ Jarov
2. Josef Červeňák, Jakub Veber | SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora
3. Jiří Tůma, Matěj Plch | SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
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SOUTĚŽ

Na veletrhu jsme vyhlásili 3. ročník soutěžní přehlídky pasivních domů a domů s velmi
nízkou energetickou náročností PASIVNÍ DŮM 2017.
Do soutěže bylo možné přihlásit rodinné a bytové domy či administrativní budovy nové nebo
stavby nově zrekonstruované do úsporné energetické třídy. Odborná porota vybírala z více
než padesáti přihlášených domů a vybrala čtyři, které byly oceněny.
Cenu odborné poroty získaly dvě stavby. V kategorii I – Pasivní domy se stal Dům na větrném
kopci architektonického atelieru ARCHCON. Druhé ocenění – v kategorii velmi energeticky
úsporné, získalo vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada společnosti Projektil
architekti s.r.o., jejíž součástí je zelená střecha, která šetří vodu a energie, a tím snižuje
negativní dopad na životní prostředí. Cenu generálního partnera vyhrál rodinný dům Statenice
z produkce H3T architekti. Veřejnosti se nejvíce líbila stavba Acer Campestre architektonického studia SUNFLYER. Rodinný dům, který stojí ve Všenorech a který navrhl ateliér STEMPEL
& TESAR ARCHITEKTI, získal cenu Generálního mediálního partnera časopisu Stavitel.
Do hlasování veřejnosti, tedy do nominování Ceny veřejnosti, se zapojilo celkem 9 239 lidí,
kteří soutěžili o smartphone a o víkendový pobyt pro celou rodinu v Českém ráji. Vítězný dům
Acer Campestre získal krásných 843 hlasů.

ZAHÁJENÍ
VELETRHŮ
Slavnostní zahájení souboru veletrhů proběhlo za účasti rektora ČVUT v Praze
Vojtěcha Petráčka, náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže,
pověřeného náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Sochora, předsedy
představenstva AMSP ČR Karla Havlíčka, ředitelky Střechy Praha Jitky Šefránkové.
Za hostitele veletrhů se slavnostního aktu zúčastnil předseda představenstva
ABF, a.s. Pavel Sehnal.
Na úvodní projevy a slavnostní přestřižení pásky navázala společná prohlídka vybraných
expozic, ke které se připojili další hosté - mimo jiné vrchní ministerský rada MMR Josef
Morkus, předseda ČKAIT Pavel Křeček a ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot
MPO Petr Serafín.

KONFERENCE

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu
Novinkou letošního ročníku veletrhu FOR PASIV bylo propojení termínu s mezinárodní konferencí, pravidelně organizované Centrem pasivního domu. Třináctý ročník se věnoval tématu
Inovace pro nulové budovy. O informace od zahraničních i tuzemských odborníků byl velký
zájem a Kongresový sál s kapacitou několika stovek osob byl téměř neustále plný.
Konference se zaměřila především na budovy (novostavby i změny budov) a na územní celky.
K vidění byla inovativní architektonická a urbanistická řešení budov i území včetně ukázky
přístupu veřejné správy, ukázky konkrétních inovací výrobků a stavebních materiálů, jejich
příklady použití v praxi, zkušenosti a doporučení, přehled možného vývoje, produktové prezentace a mnoho jiného.
Konference se konala hned první den veletrhu, 8. 2. 2018, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a za podpory ABF, a.s. a dalších partnerů
v prostoru Kongresového sálu PVA EXPO PRAHA.

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.
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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 a koncertů
• Kongresový sál a konferenční prostory pro organizaci konferencí, kongresů, firemních akcí
nebo divadelních představení
• moderní vybavení umožňující pořádání technicky náročných akcí
• celková plocha 105 000 m², velkokapacitní parkoviště, výborná dopravní dostupnost
• 6 moderních ocelových hal o ploše 29 000 m², venkovní výstavní plocha: 6 000 m²
• velkokapacitní parkoviště, 3 000 parkovacích míst
• 88 akcí ročně s účastí přes 6 000 firem z více než 30 zemí světa
a návštěvností téměř 800 000
• majitel a provozovatel areálu: společnost ABF, a.s.

ŘEKLI
O NÁS...

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

FOR PASIV

7. VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH A NULOVÝCH STAVEB

FOR WOOD

12. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU

SOUBĚŽNĚ PROBÍHÁ
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www.pvaexpo.cz
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