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ÚVODNÍ SLOVO

25. FOR ARCH přilákal více návštěvníků než loni
V sobotu 20. září 2014 skončil letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH spolu se souběžnými
veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER. Největší události
ve stavebnictví v ČR se zúčastnilo 830 vystavovatelů na výstavní ploše 38 800 m2. Příležitost seznámit se se stavebními novinkami a technologiemi si nenechalo ujít 74 850 tisíc lidí, o 5 % více než
v loňském roce.
Veletrh FOR ARCH za 25 let svého trvání kopíruje situaci na stavebním trhu. Velký zájem vystavovatelů i vysoká návštěvnost potvrzují dřívější prognózy stavebních ﬁrem, že se stavebnictví vzpamatovává z následků
ekonomické recese a nastává pozvolné oživení. Potěšil nás trvající zájem stavebních společností, které kladně hodnotí rostoucí vývoj veletrhu a bez výjimky vnímají akci jako ideální prostředí pro rozhýbání obchodu.
Z doprovodného programu nejvíce lákala Konference ředitelů projektových společností 2014, která veletrh zahajovala a svou účastí překonala očekávání organizátorů. Neméně atraktivní byly odborné konference Dřevěné stavění = zdravější bydlení a Inteligentní digitální domácnost. Návštěvnicky úspěšný byl
také doprovodný program k veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA, který nabídl zajímavosti z oblasti zážitkového
saunování. Zájemci o problematiku rekonstrukcí hojně využívali zdarma poradenství odborníků, např. z Poradenského centra Dům plný úspor a Informačního centra ČKAIT, jež se zaměřilo na dotační program Nová
zelená úsporám.
V rámci doprovodných akcí veletrhu proběhlo ﬁnále soutěže mladých architektů Young Architect Award
a ceny Architekt roku. Tím se stal architekt Josef Pleskot za svůj návrh Svět techniky – Science and Technology Centrum v Ostravě.
Martin František Přívětivý
ředitel OT veletrhu FOR ARCH

FOR ARCH | FOR THERM | FOR WOOD | BAZÉNY, SAUNY & SPA | FOR WASTE & WATER

JUBILEJNÍ

ROČNÍK

STAVBA, ODPADY, DŘEVOSTAVBY | HALA 1 |
BAZÉNY, SAUNY, KOUPELNY | HALA 2 |
OKNA, VRATA, DVEŘE, STÍNICÍ TECHNIKA, PLOTY | HALA 3 |
ELEKTROTECHNIKA, KOTLE, TEPELNÁ ČERPADLA | HALA 4 |
KÁMEN, DVEŘE, PODLAHY, SCHODIŠTĚ, INTERIÉRY | HALA 5 |
SUSO – SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ŘEMESEL | HALA 6 |
KRBY, KAMNA, TEPELNÁ ČERPADLA, VYTÁPĚNÍ | HALA 7 |

STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE SOUBĚHU VELETRHŮ FOR ARCH 2014
Počet vystavovatelů: 830
Počet zahraničních vystavovatelů: 61
Počet států: 15
Čistá výstavní plocha (v m2): 19 225
Hrubá výstavní plocha (v m2): 38 800
Počet návštěvníků: 74 850
Počet akreditovaných novinářů: 243

DOPROVODNÝ PROGRAM 2014
Proběhlo 50 konferencí a odborných seminářů
Přednášelo 100 renomovaných odborníků
Zúčastnilo se přes 1000 odborných posluchačů
Doprovodný program trval celkem 150 hodin
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TYPICKÝ NÁVŠTĚVNÍK VELETRHU
Pracovní zařazení
Nižší management,
živnostník

10 %
Obchodník,
technik,
specialista

24 %
Majitel ﬁrmy,
vyšší management

31 %
Architekt, projektant,
akad. pracovník

8%

Student

Ostatní

Zaměstnanec státní správy,
samosprávy

5%

3%

19 %

Důvod návštěvy

Pracovní

54 %
Bydliště

Soukromý 46 %
Praha

41 %

Středočeský kraj

Ostatní 34 %

25 %
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Stavební veletrh FOR ARCH, který potvrdil titul největší a nejnavštěvovanější akce svého
druhu v ČR, letos překročil 25. ročník. FOR ARCH - stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR
představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých
služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. Na letošním ročníku se opět prezentovaly ﬁrmy,
které dříve vystavovaly, ale v posledních letech kvůli obavám z ekonomické krize na veletrhu chyběly. Výrobci a dodavatelé ze stavebního oboru cítí po útlumu v posledních letech
příležitost získat nové zakázky a prezentovat své služby přímo potenciálním zákazníkům.

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím,
své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři,
developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. Patřily mezi ně i okna,
stínicí technika, vrata, ploty a brány, které opět veletrh obohatily svými nápaditými i nevšedními expozicemi. Některé z těchto expozic patřily k největším na veletrhu a veletržní
stálice, jako Slovaktual, který získal již druhou cenu TOP EXPO, ﬁrma Velux, jež se pyšnila
oceněním za nejlepší exponát GRAND PRIX a mnoho dalších, tak potvrdily vzrůstající zájem
návštěvníků o jejich produkty.

ŘEKLI O NÁS...
Začátek výstavy byl pro nás zajímavý tím, že díky podpůrným akcím ze strany výstaviště pro odbornou veřejnost přilákal zpětně i na náš stánek více zákazníků z řad architektů a projektantů. Nejenom oni, ale i další
návštěvníci z řad stálých odběratelů, studentů i laické veřejnosti po celý veletrh hodnotili letošní novinky
BEST jako výjimečné, krásné a nadčasové. S průběhem veletrhu jsme byli celkově spokojeni a věříme, že
nám přinese spoustu spokojených zákazníků.
BEST, a.s. | Alena Levá, vedoucí divize pro propagaci a reklamu
Prítomnosť našej spoločnosti na 25. ročníku výstavy FOR ARCH v Prahe sme vnímali ako príležitosť priniesť
našim zákazníkom i partnerom prezentáciu viacerých noviniek v oblasti plastových a hliníkových okien,
dverí, posuvných systémov. Výstava FOR ARCH už viaceré roky patrí medzi tie výstavy, ktoré sú pre našu
spoločnosť výzvou, aby sme návštevníkom priniesli a ukázali nové trendy. V tomto roku sme predstavili nový
stánok s centrálnou vzorkou 8 metrov dlhého a 2,3 metra vysokého posuvného hliníkového portálu heroal77,
ako aj novinku - hliníkové okno modelovej rady heroal72i. Návštevníci ocenili novinky a sme radi, že nám
bola už 2x udelená cena TOP EXPO za stánok nad 60 m.
SLOVAKTUAL s.r.o. | Peter Steinhübl, manažér marketingu

FOR THERM

Pátý ročník specializovaného veletrhu FOR THERM - veletrh vytápění, alternativních zdrojů
energie a vzduchotechniky představil největší přehlídku českých výrobců tohoto odvětví
pro rok 2014.
Na celkové výstavní ploše 3264 m² vystavovaly ﬁrmy z České republiky i ze zahraničí.
Nárůstem výstavní plochy a počtem vystavovatelů se veletrh FOR THERM řadí mezi největší
tuzemské veletrhy vytápěcí techniky. Veliký zájem veřejnosti zaznamenal program Cechu
kamnářů, kde přímo v hale probíhala po celou dobu konání veletrhu stavba kachlového
sporáku.
Na pestrém doprovodném programu se podíleli naši odborní partneři: Asociace pro využití
tepelných čerpadel ČR, Cech kamnářů, odborný portál TZB-info, Klastr Česká peleta, CZ
Biom a další.
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Vystavovatelé FOR THERM uspěli v soutěži GRAND PRIX, ve které byly oceněny výrobky společností ATTACK, Master Therm tepelná čerpadla, STIEBEL ELTRON, čestné uznání získala
ﬁrma FRIGOTECH Choceň.

ŘEKLI O NÁS...
Veletrhu FOR THERM se naše společnost účastní pravidelně a nebojím se říci, že se budeme účastnit 100%
i dalších ročníků, pokud bude i nadále společnost ABF na tak vysoké profesionální úrovni jako je nyní, a to
po všech svých silných stránkách. Tento zmiňovaný veletrh je pro ROMOTOP tím nejlepším veletrhem v ČR,
kde je nám umožněno se představit v té největší síle, kterou nyní vládne ROMOTOP po celé Evropě v oblasti
krbových kamen a vložek. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému týmu společnosti ABF za bezproblémový chod celého veletrhu a také za marketingovou podporu tohoto veletrhu, protože bez toho to opravdu
nelze provozovat. Vynikající práce. Jen tak dál. Již nyní se těším na další ročník tohoto skvělého veletrhu.
Romotop spol. s r.o. | Tomáš Káňa, obchodní a marketingový vedoucí
Veletrhu FOR ARCH (FOR THERM) jsme se zúčastnili poprvé a musíme konstatovat, že jsme byli velice spokojeni,
a to především s organizací, připraveností a ochotou ze strany ABF. Největším překvapením byla pro nás hojná
návštěvnost, zejména těch koncových zákazníků. Naše ﬁrma prezentovala sortiment zaměřený na tepelnou
techniku, přičemž největší zájem byl o tepelná čerpadla. Pokud bude pokračovat tento veletrh v nastaveném
trendu, naše účast v roce 2015 bude 100%.
IVAR CS, spol. s r.o. | Boughattas Semir, jednatel

FOR WOOD
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Vše okolo dřevěného stavění nabídl letošní FOR WOOD. Jak správně navrhnout funkční dřevěnou budovu, jaký vybrat ten nejlepší materiál z dostupné škály na trhu a jaké technologie
lze pro zhotovení dřevostaveb použít? Na tyto a další otázky týkající se stavby dřevěných
budov nabídl odpovědi letošní veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu FOR WOOD.
Veletrh se zaměřil na dosažení důležitých parametrů pro realizaci kvalitní dřevostavby. Reagoval tím na rostoucí poptávku veřejnosti po tomto typu staveb a tematicky tak doplnil
největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH.
Návštěvník si mohl prohlédnout atraktivní expozice i doprovodný program. Prezentovali se
například společnosti ATRIUM, BAHAL ČR, BORABELA, CIUR, Dietrich‘s AG, DOMY D.N.E.S.,
ELK, EuroTec GmbH, H BOX, HAAS FERTIGBAU CHANOVICE, HPM TEC, MS HAUS, QUICKHAUS, RD Rýmařov a řada dalších. Pod názvem Dřevěné stavění = zdravější bydlení proběhl
v rámci doprovodného programu devátý ročník odborné tematické konference.
Věřím, že po letošním úspěšném ročníku máme na co navázat, a proto bych Vás chtěl pozvat na již desáté pokračování veletrhu FOR WOOD, který se bude konat v termínu od 15.
do 19. září 2015.

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH/FOR WOOD 2014 považujeme za velmi úspěšný a zdařilý a to nejenom z hlediska celkového počtu návštěvníků, ale především podle rostoucího zájmu potencionálních stavebníků o dřevěné
nízkoenergetické a pasivní domy. O významu veletrhu svědčí také to, že se jej aktivně se svými veletržními
stánky zúčastnilo jedenáct společností z celkového počtu šestnácti členských ﬁrem sdružených v Asociaci dodavatelů montovaných domů. Organizátorům veletrhu, společnosti ABF, a.s., toto cestou děkujeme
za pečlivou přípravu, vynikající PR, medializaci i vlastní organizaci veletrhu. Pro rozvoj a popularizaci technologie dřevostaveb velmi pozitivně hodnotíme také konferenci „Dřevěné stavění 2014“, která se konala
v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH/FOR WOOD 2014 již po deváté a na níž přednášela řada
renomovaných odborníků z oblasti dřevostaveb z ČR. Naše očekávání zcela naplnila také nová koncepce
společného stánku ADMD s Národním stavebním centrem, která přinesla synergické efekty zejména v zajištění komplexního poradenství zájemcům o úspory energií ve výstavbě a o problematiku udržitelného rozvoje.
Asociace dodavatelů montovaných domů | Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda
Účast na veletrzích společnosti ABF, a.s. považujeme v naší vydavatelské činnosti za stěžejní v rámci prezentace časopisů Dřevo&Stavby, sruby&roubenky i ZAHRADA v obrazech jasné cílové skupině, a to doslova tváří
v tvář. Kde jinde se lze setkat s opravdovými zájemci o stavbu, bydlení a nabídnout jim informace z oboru,
než na největším veletrhu stavebnictví u nás? To, že veletrh navštěvují skuteční zájemci o realizaci svého
nového bydlení, respektive o dřevostavby dokazuje zájem návštěvníků o naše časopisy a diskuze se stávajícími čtenáři přímo na stánku. Je namístě poděkovat a pochválit marketing a vůbec organizátory veletrhu
FOR ARCH/FOR WOOD, který je každý rok velmi dobře připraven a realizován, veletrh má skvělé PR a to vše
opět dokazuje návštěvnost, která se v podstatě kontinuálně zvyšuje. K tomu zcela jistě napomáhá i skutečnost, že veletržní areál PVA poskytuje v současné době nejlepší zázemí a dostupnost pro výstavnictví u nás.
PRO VOBIS, s.r.o. | Ing. Radek Beneš, marketing a reklama

BAZÉNY, SAUNY & SPA

Odborný veletrh BAZÉNY, SAUNY & SPA byl tentokrát s podtitulem Sauna a wellness pro
zdraví a hlavním doprovodným programem Ostrov zážitkového saunování.
Během veletrhu proběhlo celkem 32 programových hodin wellness procedur a saunových
ceremoniálů. Celkem bylo na programu 18 odborných přednášek z oblasti wellness a saunování, velký ohlas vzbudilo hlavně 18 skvělých saunových ceremoniálů předváděných
deseti profesionálními saunéry ze čtyř předních saunových resortů (Aquapalace Praha, Relax centrum Kolštejn, Saunia Praha a Cedrus Spa Kunětická hora). Dále probíhaly ukázky
havajských masáží a 90 návštěvníků dokonce maséři namasírovali. Děkujeme Asociaci pracovníků v regeneraci, která maséry zajistila. Velice zajímavé bylo také vystoupení českého
mistra a držitele 6. místa ve světovém žebříčku saunérů Jaroslava Pallase. Celá akce se
odehrávala v otevřené ﬁnské sauně, do které mohli návštěvníci nahlížet i zvenku.
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Tématu veletrhu se věnovala i odborná konference ABAS ČR s názvem Zkušenosti s výstavbou a provozem wellness center a saun.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat také všem vystavujícím ﬁrmám, kterých je stále více
a těšíme se na všechny na příštím jubilejním 10. veletrhu.

ŘEKLI O NÁS...
Letošní veletrh FOR ARCH - BAZÉNY, SAUNY & SPA hodnotíme opět kladně. Byli jsme spokojeni jak s organizátory, tak i se službami (technickými, spedičními apod.). Ke skvělé atmosféře přispělo rovněž nádherné
počasí, které přilákalo nejen odborníky, ale rovněž i širokou veřejnost. Mezi návštěvníky byla spousta cizinců, o čemž nás přesvědčil článek v ruských novinách, kde rovněž informovali o výše uvedeném veletrhu.
Děkujeme organizátorům i celému veletržnímu štábu, přejeme hodně úspěchů, spokojených vystavovatelů
i návštěvníků a těšíme se na setkání v příštím roce.
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. | PhDr. Dana Cieslarová, controlling
Jsme velice rádi, že jsme se i letos mohli zúčastnit veletrhu FOR ARCH - BAZÉNY, SAUNY & SPA. Spolupráce
s organizátory a pořadateli byla bezchybná. Veletrh jako každý rok přilákal velkou spoustu vystavovatelů, a tak
měli návštěvníci možnost zhlédnout zajímavé expozice a prezentace ﬁrem. Návštěvnost veletrhu byla poměrně
veliká, za což mohlo do jisté míry i hezké počasí, které po celou dobu panovalo. Byla to pro nás opět zajímavá
zkušenost prezentovat se jako ﬁrma na tak významném veletrhu jako je ten Váš.
Děkujeme organizátorům a těšíme se opět na setkání v příštím roce.
Dyntar, s.r.o. | Karel Dyntar, jednatel

FOR WASTE & WATER

9. ročník veletrhu FOR WASTE & WATER – veletrh recyklace, nakládání s odpady, technologie vody, čištění a ekologie - proběhl tento rok pod tématem Řešení prostoru pro recyklaci.
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Již potřetí proběhl veletrh FOR WASTE & WATER souběžně s veletrhem FOR ARCH. Oba
veletrhy se významně doplňují a utvářejí tak komplexní celek. Toto spojení považují jak
vystavovatelé, tak návštěvníci za velmi přínosné.
Na letošním veletrhu jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti o problematiku životního
prostředí, především vnímání recyklace, třídění odpadů a nutnosti předcházení vzniku odpadů, jako již samozřejmé součásti každodenního života běžného návštěvníka.
Výrazně kladné ohlasy zaznamenaly konkrétní výrobky z recyklátu, kompostéry, kontejnery
a zásobníky, praktické ukázky čistíren odpadních vod do domácností, žump a septiků, čerpadel aj. Návštěvníci tradičně projevovali zájem také o poradenství zaměřené na úpravu
a ﬁltraci vody a dalšího zařízení.
V rámci doprovodného programu FOR WASTE & WATER se diskutovalo například o odpadech, jejich recyklaci, užití a likvidaci, o problematice stavebních odpadů, prostorech pro
recyklaci, změnách v zákonech týkajících se recyklace a odpadového hospodářství, o bioodpadech a jejich využití – například proti vodní erozi a povodním a dalších zajímavých
tématech.

ŘEKLI O NÁS...
Společnost NORIA s.r.o. se opakovaně zúčastnila veletrhu FOR WASTE, který probíhal souběžně s populárním
veletrhem FOR ARCH. Naši expozici jsme rozšířili na 100 metrů čtverečních a představili své produkty a hlavně
novinky z oblasti tlakové kanalizace.Všichni víme, že je dnes velmi důležité být viděn a vrýt své jméno do paměti
nejen jednotlivým návštěvníkům, ale také vystavujícím ﬁrmám – to je náš cíl a veletrh předčil naše očekávání.
Umístění naší expozice bylo mezi společnostmi s podobným zaměřením a oborem podnikání. Návštěvníci tak
uvítali možnost vidět na jednom místě komplexní nabídku našich čerpadel a komponentů tlakové kanalizace.
Děkujeme návštěvníkům naší expozice za projevený zájem a těšíme se na případnou spolupráci. Poděkování
patří i celému týmu pracovníků FOR ARCH za skvělou organizaci.Závěrem chci také poděkovat všem, kteří se
aktivně zúčastnili prezentace expozice společnosti NORIA s.r.o. Ocenění TOP EXPO za expozici nad 60 metrů
čtverečních, které jsme obdrželi, pro nás bylo dostatečnou satisfakcí a zároveň velkou motivací k tomu, aby se
úroveň naší expozice zvyšovala abychom v následujících ročnících prvenství obhájili.
NORIA s.r.o. | Michaela Mikulášková, ředitelka společnosti
Letošní jubilejní ročník veletrhu FOR ARCH opět dokázal, že se jedná o nejprestižnější stavební veletrh v ČR.
Návštěvnost byla opravdu vysoká, což je pro nás jako pro vystavovatele velmi důležité. Naše společnost letos
prezentovala především automatické čistírny odpadních vod EKO SBR BIO, které jsme po dlouhém vývoji rozšířili
o dálkový přenos dat. Veletrh FOR ARCH nám umožnil příjemná setkání s jak s odbornou i širokou veřejností. Velice se vážíme získaných ocenění – GRAND PRIX, a TOP EXPO, zároveň pro nás znamenají závazek pro další vývoj.
Již teď se těšíme na další ročník a společnosti ABF přeji, aby i další ročníky byly minimálně tak úspěšné jako
ten letošní.
BAZÉNPLAST s.r.o. | Zbyněk Hlubuček, majitel ﬁrmy

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI | ZÁŠTITY
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VERNISÁŽ | GALAVEČER

VERNISÁŽ
Soubor veletrhů FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER byl zahájen slavnostní vernisáží 16. září 2014. Stříhání pásky se ujal předseda představenstva ABF, a.s. Pavel Sehnal společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Petrem Smrčkem, prezidentem Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR Václavem Matyášem a ředitelem analytické společnosti CEEC Research Jiřím Vackem.
Veletrhy svou účastí na vernisáži podpořili mj. náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba a předseda
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček. Zúčastnil se i Tomáš
Kotrč, generální ředitel ABF, a.s. Na slavnostní zahájení navázala Konference ředitelů projektových společností za účasti ministra zemědělství Petra Jurečky a dalších významných hostů.

GALAVEČER
Již tradičně proběhl druhý veletržní den, 17. září 2014 od 19:30 hodin, slavnostní galavečer věnovaný především jako poděkování vystavovatelům za jejich účast na letošním veletrhu. Setkání se konalo v krásných
prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze. Večer byli vyhlášeni vítězové soutěží ARCHITEKT ROKU,
GRAND PRIX, TOP EXPO, TOP AQUA ZAŘÍZENÍ. Hlavní cenu soutěže ARCHITEKT ROKU předal děkan Fakulty
umění a architektury Technické univerzity v Liberci Zdeněk Fránek spolu s předsedou představenstva ABF,
a.s. Pavlem Sehnalem. Na závěr byli představeni vítězové soutěže YOUNG ARCHITECT AWARD. Celou akcí
provázel vtipně a pohotově Přemysl Čech. Po skončení oﬁciální části večera zpestřila program k poslechu
i tanci pěvecká kapela The Party Band a hosté si mohli vychutnat bohatý raut.

TOP EXPO | GRAND PRIX

Soutěž GRAND PRIX 2014 o nejlepší exponáty prezentované na veletrzích zaznamenala velký zájem
vystavovatelů a opět měla větší počet přihlášek než v předchozím roce. Celkem 46 soutěžních exponátů
či technologií bylo posuzováno z hlediska technických parametrů i celkového přínosu pro daný segment.
Odborná porota ocenila vysokou kvalitu přihlášených výrobků i jejich pečlivě připravené prezentace. 8 exponátů získalo cenu GRAND PRIX a 6 exponátům udělila porota ČESTNÁ UZNÁNÍ. Všechna ocenění jsou bez
určení pořadí.
CENY GRAND PRIX 2014
ATTACK, s.r.o.
Exponát: Kombinovaný kotel na tuhá paliva a pelety
ATTACK WOOD & PELLET
Bazénplast – Hlubuček Zbyněk
Technologie: Řízení čistíren odpadních vod s možností dálkového monitorování a programování
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Exponát: BERNDORF STREAM PROFI - zařízení zejména pro kondiční plavání
EURO VÝTAHY s.r.o.
Exponát: Osobní výtah s bezbariérovými dveřmi
6ADC
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Exponát: Tepelné čerpadlo vzduch/voda Easy Master IndoorSplit

VELUX Česká republika, s.r.o.
Exponát: Dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA®

HODNOTITELSKÁ POROTA:
• PŘEDSEDA:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
• ČLENOVÉ:
Ing. Tomáš Chromý
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Pavel Košnar
Asociace bazénů a saun České republiky

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2014
Beton Brož s.r.o.
Exponát: Brož Tvář dřeva® (plně probarvené betonové prvky věrně napodobující dřevo)
CARETTA Spa Technologies s.r.o.
Exponát: Vířivka GEMINO
FRIGOTECH Choceň
Exponát: KOMPLET tepelné čerpadlo, vzduchotechnická jednotka s klimatizací i AKU-IZT pro ohřev
vody

POPP s.r.o.
Technologie: Systém p control (bezkolejový posuv
zastřešení bazénu nebo terasy, pohon integrovaný
v konstrukci bez viditelných částí napájený solárními panely a mobilní aplikace)

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Exponát: Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Exponát: Tepelné čerpadlo země/voda WPC 04-13/
WPC 04-13 cool

TopolWater, s.r.o.
Exponát: Topas S - domovní čistírna odpadních vod
3. generace

TOPINFO s.r.o., portál tzb-info.cz
Technologie: Výpočet prostupu tepla vícevrstvou
konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info

V soutěži TOP EXPO vyhlásila veletržní správa ABF, a.s. 8 nejpůsobivějších expozic, které jsou
zároveň i vysoce funkční a splňují kritéria pro komunikaci se zákazníkem. Hodnoceny byly všechny expozice
veletrhů v kategoriích do 60 m2 a nad 60 m2. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo
v rámci galavečera veletrhů ve středu 17. září.
TOP EXPO VELETRHŮ FOR ARCH a FOR WOOD 2014
• Kategorie do 60 m2: Origis s.r.o.
• Kategorie nad 60 m2: SLOVAKTUAL s.r.o.

TOP EXPO VELETRHU BAZÉNY, SAUNY & SPA 2014
• Kategorie do 60 m2: HORAVIA s.r.o.
• Kategorie nad 60 m2: EuroWellness s.r.o.

TOP EXPO VELETRHU FOR THERM 2014
• Kategorie do 60 m2: STORMS trade s.r.o.
• Kategorie nad 60 m2: ROMOTOP spol. s r.o.

TOP EXPO VELETRHU FOR WASTE & WATER 2014
• Kategorie do 60 m2: Bazénplast – Hlubuček Z.
• Kategorie nad 60 m2: NORIA s.r.o.

Ing. Vladimír Galád
nezávislý odborník
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
nezávislý odborník

YOUNG ARCHITECT AWARD 2014 | CENA ARCHITEKT ROKU 2014

Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál, téma 6. ročníku soutěže, kterým se vracíme k zásadní
otázce, jak může architektura přispět k lepšímu životu lidí. Soutěžní přehlídka dokumentuje trendy a vývoj
současné architektury, snaží se zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury a mladé architekty do 33 let, iniciovat diskusi mezi laickou a odbornou veřejností a získat různé pohledy na využití
industriálních staveb a areálů pro novou funkci v širším urbanistickém kontextu.
1. cena Beton Brož Young Architect Award 2014
Městský dům pro Libeň | Ing arch. Lukáš Landa
ZA FINANČNÍ PODPORY
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www.yaa.cz

Foto: Tomáš Souček

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 17. 9. 2014.
Cena Architekt roku 2014
Ing. arch. Josef Pleskot, AP ATELIER | Svět techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě
Zvláštní cena poroty
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy
Především za bezprecedentní otevření odborné diskuse nad potřebou nových plánovacích nástrojů v hlavním městě Praze.
Vypisovatel: ABF, a.s.
www.architektroku.cz

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL - SUSO

VÍTĚZOVÉ 18. ROČNÍKU
Po 18 let se setkávají 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 se návštěvníkům dále představily obory sklenář, klempíř, designér užitého umění, parketář a podlahář, malíř a lakýrník, pokrývač a tesař. Do letošního ročníku se zapojilo 22 škol z celé ČR a Slovenska.

• OBOR ZEDNÍK
Zdeněk Jirásek, Karel Vosička
ISŠ Rakovník
• OBOR TRUHLÁŘ
Karel Turek, Štěpán Šatava
SOU Hluboš

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě poskytuje záštitu projektu SUSO a jsme rádi, že takový
projekt existuje a my můžeme být jeho součástí. Řemeslo je dlouhodobě veřejností neprávem přehlížené
a ukázat veřejnosti krásu řemesla v takovém rozsahu a takové kvalitě je tou nejlepší propagací,“ uvedl
náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, který byl slavnostnímu vyhlášení přítomen.

• OBOR KAMENÍK A KAMENOSOCHAŘ
Tomáš Jákl
SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

Spolupráce s dětskými domovy
V 18. ročníku proběhla spolupráce s pěti dětskými domovy v ČR a jedním na Slovensku. Mladí truhláři jim
na každém postupovém kole a při ﬁnále předali květinové truhlíky. Celkem bylo předáno více než 60 kusů
a všechny byly vyrobeny šikovnými studenty v rámci soutěžního zadání.

HVĚZDA FINÁLE 18. ROČNÍKU
Nejlepšími školami, Hvězdami 18. ročníku,
se staly SOU Hluboš (obor truhlář)
a ISŠ Rakovník (obor zedník).

Kameníci opět na scéně
Již několik let je na ploše SUSO k vidění soutěž mladých kameníků ze škol SŠ kamenická a sochařská –
Hořice a Akademie-VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, kteří letos zpracovávali zadání „Hrozen
vína“.

Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF pro pedagoga oboru truhlář
Už podruhé v soutěži SUSO byla oceněna práce učitele nejlepších truhlářů za odbornou přípravu mladých
stolařů Čestným uznáním. Letos se jím stal Ondřej Cyprian ze SOU Hluboš.
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Lepení lícových pásku Terca
- Wienerberger cihlářský průmysl

GENERÁLNÍ PARTNER

Truhláři v akci.

Cena časopisu Stavebnictví
Cenu hlavního mediálního partnera si odnesla ISŠ Rakovník, nejúspěšnější škola oboru zedník.

KONFERENCE

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2014
Jaké investiční cíle mají jednotlivá ministerstva v příštích letech a jak pomohou či uškodí legislativní změny
sektoru projektových prací? Nové politické uspořádání mezi zástupci projektových ﬁrem vyvolalo velká očekávání. Budou noví ministři aktivnější v přípravách staveb, nebo bude i nadále pokračovat kritická situace,
ve které se snaží ﬁrmy udržet zkušené zaměstnance, ale podnikání pro ně není rentabilní? Tato a další témata byla prezentována na již čtvrtém ročníku největší Konference ředitelů projektových společností
v České republice, kterou připravila analytická společnost CEEC Research. Diskutovat o aktuální situaci
v sektoru projektových prací, nových zakázkách, klíčových připravovaných legislativních změnách a na prezentaci výsledků Studie projektových společností 2014 dorazili ve velkém počtu generální ředitelé a členové
představenstev společností s představiteli vlády ČR a řediteli hlavních investorských organizací. Program
akce zakončený networkingovým obědem vrcholných představitelů projektových společností byl rozdělen
do dvou bloků:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A LEGISLATIVNÍ ZMĚNY - investice a nové zakázky pro projektové ﬁrmy. Dopady
připravovaných legislativních změn - zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, atd.
Vystoupili např.: náměstek ministryně pro místní rozvoj Petr Smrček, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Jiří Koliba, náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, předseda České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček.
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ - nové investice v oblasti dálnic, silnic, železnic, vodních toků, protipovodňových opatření a další infrastruktury. Strategický plán rozvoje investic a dlouhodobý rámec ﬁnančních zdrojů
pro realizaci těchto projektů.
Vystoupili např.: ministr zemědělství Marian Jurečka, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš
Čoček, ředitel úseku plánování a realizace staveb Ředitelství silnic a dálnic Tomáš Čížek, hejtman Olomouckého kraje a předseda Komise Rady AKČR pro dopravu Jiří Rozbořil.

ORGANIZÁTOR

ZLATÍ PARTNEŘI

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

BRONZOVÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

VÝHRADNÍ VELETRŽNÍ PARTNER

DOPROVODNÉ SEMINÁŘE | VÝSTAVY

VYBÍRÁME Z ODBORNÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Role městského architekta při rozvoji města
Pořadatel: Svaz měst a obcí České republiky
Zkušenosti s výstavbou a provozem wellness center a saun
Pořadatel: Asociace bazénů a saun ČR
Solární systémy pro budovy
Pořadatel: Československá společnost pro sluneční energii
Chceme bydlet v tichu
Pořadatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
BIM projektování
Pořadatel: Odborná rada pro BIM
Dům plný úspor
Pořadatel: Dům plný úspor o.p.s.
Stavba domu svépomocí – krok za krokem
Pořadatel: Svépomocí.cz s.r.o.
Nová zelená úsporám aneb Zpracovat odborný posudek je lehčí, než si myslíte
Pořadatel: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
Inteligentní digitální domácnost
Pořadatel: Sdělovací technika spol. s r.o.
Dřevěné stavění = zdravější bydlení
Pořadatel: ABF, a.s. ve spolupráci s ČKAIT, ADMD, ČVUT v Praze, VOŠ a SPŠ Volyně,
FOR ARCH, DrevoPortal.cz, Dřevo&Stavby
Stavba rodinného domu z pohledu právníka
Pořadatel: Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář
Příběhy skutečných pasivních domů
Pořadatel: Centrum pasivního domu

VÝSTAVY
STAVBA ROKU 2014 - veřejná neanonymní soutěž
Výstava prezentuje přihlášené stavby a jejich úspěchy v celostátní soutěži.
Pořadatel: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

ZAHRANIČNÍ ÚČAST

ČESKO-NĚMECKÁ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
Při stavebním veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 16. září 2014 uskutečnil
druhý ročník obchodních jednání českých a německých ﬁrem. Akci uspořádali členové sítě Enterprise
Europe Network – Centrum pro regionální rozvoj ČR, Handwerkskammer Dresden a Industrie- und Handelskammer Chemnitz.
Akce se zúčastnilo 30 českých a 10 německých ﬁrem, které mezi sebou uskutečnily 62 schůzek. Některé
české ﬁrmy využily možnosti konzultace se zástupci Handwerkskammer Dresden. Po skončení jednání si
němečtí účastníci s velkým zájmem prohlédli celý veletrh FOR ARCH. Pro české účastníky byla připravena
přednáška na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb ve stavebnictví.
Na akci se sešly české a německé ﬁrmy ze stavebních a přidružených oborů, jako je konstrukční a stavební
činnost, výroba oken a dveří, elektromontáže a automatizace pro průmysl a domácnosti, personální agentury
a další. Schůzky byly zajímavé zejména proto, že němečtí účastníci zde hledali nové dodavatele stavebních
prací i výrobků.

NÁVŠTĚVA ČÍNSKÉ DELEGACE NA VELETRHU FOR THERM 2014
16. 9. 2014 veletrh FOR THERM navštívilo 21 účastníků čínské delegace z Energy-saving Stoves Professional Committee of China Association of Rural Energy Industry (CAREI) odborné komise pro
energeticky úsporné vytápění z Čínské asociace venkovské energetiky, která projevila zájem o setkání
s odbornými komisemi a asociacemi podobného zaměření na našem veletrhu, seznámení s naším trhem
a technologickými novinkami v oboru. Po oﬁciálním uvítání vedením ABF delegaci provedl po veletrhu manažer veletrhu FOR THERM pan Matěj Chvojka. Delegace se sešla se zástupci Cechu kamnářů a seznámila
se i s dalšími vystavovateli. Celé setkání vytvořilo úspěšný základ pro možnou budoucí spolupráci mezi
odborníky z oblasti energeticky úsporného vytápění a veletrhem FOR THERM.

NÁVŠTĚVA BĚLORUSKÉ DELEGACE NA VELETRHU FOR ARCH 2014

POČET VYSTAVOVATELŮ
Slovensko...............................................19
Německo ................................................15
Polsko...................................................... 7
Rakousko ................................................5
Itálie ........................................................4
Belgie ......................................................3
Litva .........................................................2
Rusko .......................................................1
Bělorusko ................................................1
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Velká Británie ..........................................1
Taiwan .....................................................1
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17. 9. 2014 se na veletrhu FOR ARCH uskutečnilo setkání 36 představitelů oﬁciální delegace z Běloruska
organizované běloruským Ministerstvem architektury a stavebnictví s vedením ABF.
Po slavnostním uvítání následovalo diskusní setkání v hlavním konferenčním sále 5 s příspěvkem pana
Ing. Jiřího Mašaty z Odboru zahraničně-ekonomických politik I Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na téma
Dvoustranné hospodářské vztahy mezi ČR a Běloruskem. Následující příspěvek byl od pana Ing. Pavla
Ševčíka, viceprezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR na téma Aktuální situace v českém stavebnictví.
Po diskusi následovala prohlídka veletrhu za účasti vedení ABF se zastávkami u jednotlivých stánků dle
přání účastníků delegace. Celé akci byli přítomni i zástupci ruskojazyčných médií v České republice z vydavatelství Czech Exclusive.

PVA EXPO PRAHA
Nové
velmi atraktivní
prostředí
pro ﬁremní
a společenské
události zajistí
Konferenční sál
situovaný v patře
Vstupní haly II
s ojedinělou kapacitou
650 míst k sezení
společně s velkorysým
foyerem a galerií.

PVA EXPO PRAHA
v současnosti pokrývá
2/3 veletržního trhu v Praze.
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PVA EXPO PRAHA disponuje prostorem s jedinečnou rozlohou a adaptabilitou.
ptabilitou.
• 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, 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: u pražského rychlostního okruhu, konečné stanice metra C Letňany a mezinárodního
letiště pro malá letadla.

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 průmyslu.
MULTIFUNKČNÍ AREÁL
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM
K PREZENTACI VÝROBKŮ,
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB
• veletrhy, výstavy, kongresy, konference, semináře
• konference, ﬁremní prezentace, školení, večírky
• kulturní a společenské akce, festivaly, plesy,
rauty, koncerty, divadelní představení
• sportovní akce, turnaje, natáčení módních
přehlídek, reklamních spotů, ﬁlmování atd.

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
Hlavní téma veletrhu:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
Souběžně probíhající veletrhy:

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

www.forarch.cz
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