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ÚVODNÍ SLOVO A STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:
Počet vystavovatelů: 786
Počet zahraničních vystavovatelů: 88
Počet států: 15
Čistá výstavní plocha (v m2): 20 843
Hrubá výstavní plocha (v m2): 39 402
Počet návštěvníků: 69 018
Počet akreditovaných novinářů: 152
GENERÁLNÍ PARTNER

Moderní energetická řešení od ČEZ Prodej
Fotovoltaika s bateriemi, chytrý termostat nebo
elektromobil
Jak může fungovat energeticky chytrá domácnost
v praxi? Na veletrhu FOR ARCH ji představil jeho
Generální partner Skupina ČEZ. Zákazníci si mohli
vyzkoušet evropskou jedničku mezi chytrými termostaty tado°. Viděli i fotovoltaickou elektrárnu se
záložním bateriovým systémem a elektromobilem
a seznámili se s moderními řešeními pro vytápění
domu.
ČEZ toho ovšem nabízí mnohem víc. Přesvědčte se
na: www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky.html
OFICIÁLNÍ VOZY

FOR ARCH představil novinky ve stavebnictví a konfrontoval
Programové prohlášení vlády
Proběhl 29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2018, kdy se na ploše zhruba 40 000
metrů čtverečních sešlo 786 společností ze stavebnictví a souvisejících oborů. Zúčastnilo se 88 zahraničních vystavovatelů z celkem 15 zemí a spolu s tuzemskými ﬁrmami prezentovali to nejlepší, co umí.
Vedle několika soutěží připravil organizátor 35 tematických doprovodných programů, nespočet dalších akcí
proběhl na jednotlivých stáncích a tím vším prošlo téměř 70 000 návštěvníků.
Největší český stavební veletrh propojuje stavební obory nejen „od základů po střechu“, ale i od tradičních
řemesel a přírodních materiálů po nejmodernější technologie. Zástupci ﬁrem i oborových organizací se zde
setkali s vybranými členy vlády, malí i velcí stavebníci konzultovali svá řešení přímo s techniky z ﬁrem,
s odborníky z ministerstev a škol nebo se zkušenými řemeslníky. Zásluhy českých stavitelů mohli všichni
obdivovat na výstavách Stavba roku 2018 nebo České a slovenské stavby století. A kdo se na veletrh nedostal, mohl zajímavosti sledovat v online zpravodajství.
V rámci konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie se v úvodní panelové diskuzi sešla
česká politická špička, aby společně s odborníky debatovala o Programovém prohlášení vlády. V Hale 6 celý
týden probíhalo ﬁnále celostátní Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, která podporuje nadané
budoucí truhláře a zedníky. Letošní novinkou byla sobotní akce pro rodiny Řemeslo dětem.

ÚVODNÍ SLOVO A NÁVŠTĚVNOST

Ať už to jsou chytré technologie nebo stavební materiály, jejich kvalita se projevuje tím, zda jsou funkční,
spolehlivé, estetické a správně použité. A také u tradičních materiálů, jako jsou cihly, beton nebo obklady,
je mnoho prostoru pro inovace. Každoročně proto odborná porota GRAND PRIX přímo na veletrhu hodnotí
a také letos vybrala ty nejlepší exponáty.
Konference, semináře, workshopy – i letos se po celou dobu veletrhu konal bohatý doprovodný program
jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost. Odpovědi na konkrétní otázky mohli návštěvníci získat v šesti
poradenských centrech.
„V každé hale se nám podařilo představit přední firmy a výrobce daného oboru a veletrh FOR ARCH jde stále
nahoru,“ je spokojen Matěj Chvojka, ředitel veletrhu FOR ARCH. „V roce 2019 bychom rádi posílili kontraktační význam veletrhu. Ať již pro setkání se studenty, žáky a učni odcházejícími do praxe, tak v rámci inženýrského dne,“ upřesňuje plány na jubilejní 30. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH 2019.
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STAVEBNÍ KOMPONENTY, MATERIÁLY A POMŮCKY
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STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY – stavba a demolice, stroje a nářadí, čištění vody a recyklace, projekty a ﬁnancování

ŘEKLI O NÁS...
Veletrhu FOR ARCH jsme se s projektem DŮM JEDNÍM TAHEM účastnili už po
páté. Na veletrhu FOR ARCH máme výbornou možnost během několika málo
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
dnů osobně seznámit velký počet potenciálních zákazníků s našimi montovaMANAŽERKA VELETRHU
nými domy z Liaporbetonu. Letos jsme zde jako novinku představili a otestovali
FOR ARCH – obor stavební
prohlídky našich domů pomocí virtuální reality, o které byl velký zájem. Ověřiprvky a materiály
li jsme si tak další formu prezentace našich domů, s níž budeme pokračovat
T: +420 225 291 118
i v našem sídle ve Vintířově u Karlových Varů. Na veletrhu oceňujeme nejen
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz
vzrůstající návštěvnost, ale také zlepšování služeb pro návštěvníky i vystavovatele. Kromě možnosti oslovení velkého množství zákazníků nám FOR ARCH
pomáhá také postupně rozšiřovat tým odborných partnerů pro projektování
a výstavbu Domů jedním tahem.
Lias Vintířov, LSM k.s. | Roman Ullmann, vedoucí střediska Dům jedním tahem
Veletrhu FOR ARCH v Praze se naše společnost ARDON SAFETY s.r.o. účastnila letos poprvé. Naším cílem bylo
setkání a navázání komunikace s koncovými spotřebiteli a samozřejmě získání nových partnerů. Veletrh jsme
si vybrali na základě výborných referencí a vysoké návštěvnosti. I přesto, že je veletrh orientován především
na trendy ve stavebnictví, příjemně nás překvapil zájem návštěvníků o naše produkty, které jsou primárně
určené k prevenci úrazu a ochraně zdraví při práci, a to samozřejmě nejen na staveništi. Návštěvníky veletrhu
jsme jako jedni z mála aktivně zapojili do soutěže. Losovali jsme dvakrát denně z přihlášených návštěvníků
a obdarovali tak 18 spokojených výherců ochrannými prostředky značky ARDON v celkové hodnotě 30 000 Kč.
Účast na veletrhu naše cíle splnila, získali jsme jak nové obchodní kontakty, tak spoustu cenných informací
od koncových uživatelů našich produktů, které jsou tolik potřebné při vývoji produktů nových. Jsme rádi, že
značka ARDON nebyla pro návštěvníky neznámý pojem a díky naší účasti se povědomí ještě zvýšilo. Veletrh
měl skutečně vysokou úroveň a propagaci v médiích, a i přes nevýhodu téměř letního počasí lákajícího spíše
do přírody i velkou návštěvnost.
ARDON SAFETY s.r.o. | Ing. Hana Kovářová, manažerka marketingu
Na prestižní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se každoročně pečlivě připravujeme a pokaždé odjíždíme
s velkou spokojeností. Jinak tomu nebylo ani letos. Jsme rádi, že jsme měli možnost setkat se se stávajícími
i potenciálními obchodními partnery, inspirovat se prací tuzemských a zahraničních výrobců z oboru stavebnictví
a zodpovědět celou řadu dotazů návštěvníků, kterých přišlo letos podstatně více než v předchozích letech. V tomto
roce jsme se poprvé přesunuli s expozicí dovnitř, konkrétně do Haly 1, a doslova jsme si s ní vyhráli do posledních
detailů. Je nám ctí, že jsme mohli být součástí veletrhu, jehož úroveň a služby ho vynesly do čela stavebních
veletrhů v Česku, a již se těšíme na příští ročník.
Prefa Brno a.s. | Ing. arch. Monika Fleková, manažer propagace
FOR ARCH jako největší stavební veletrh u nás je pro společnost HELUZ vrcholem výstavnické sezony, čemuž
odpovídalo i pojetí a úroveň naší expozice. Představili jsme náš koncept - maximální komfort pro uživatele
při respektování ekologické udržitelnosti a ohleduplnosti vůči okolí, který v současnosti reprezentuje zejména
akustická cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Její benefity nám v rámci projektu „Místo hluku místo“
pomáhá prezentovat tichý a prostorný ekologický vůz BMWi3 a tento netradiční prvek byl pochopitelně součástí
i našeho stánku a svou výjimečností poutal značnou pozornost. Pokud jde o návštěvníky veletrhu, vnímali jsme
jejich stále vyšší a vyšší erudovanost v oboru. Jejich dotazy byly konkrétní, zajímali se o detaily stavby a bylo
vidět, že téma zdravého a energeticky úsporného bydlení pro ně nabývá na důležitosti.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. | Andrea Stejskalová, manažerka marketingu

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

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

Rád bych touto cestou poděkoval všem vystavovatelům za vynaložené úsilí spojené s jejich letošní účastí na veletrhu FOR ARCH. Poté, co naše ekonomika procitla
z krize, všichni nyní čelíme novým výzvám, a to ať už v podobě zajištění kvalitních
lidských zdrojů, navýšení výrobních kapacit či budování nových prezentačních
nebo skladovacích prostor. Těší mě, že i v tomto hektickém období dokáže FOR
ARCH plnit svoji úlohu a každoročně vytváří vhodné místo pro četná obchodní
jednání, pro prezentaci nejaktuálnějších produktových novinek či pro pořádání
odborných konferencí, seminářů a přednášek.
Mám radost, že jsme mohli v sekci otvorových výplní, stínicí techniky a pevných
interiérových částí v letošním roce opět přivítat i společnosti, které jsme v minulých letech postrádali. Pevně věřím, že naši dlouhodobí vystavovatelé byli i v letošním roce s organizací veletrhu spokojeni, a že společnosti, které u nás letos
vystavovaly poprvé, si z veletrhu odnesou mimo nových potenciálních zakázek
i cenné zkušenosti. Přeji všem vydařený zbytek sezóny.

ŘEKLI O NÁS...
Veletrhu FOR ARCH se účastníme již mnoho let a každým rokem jsme spokojenější. Je to pro nás místo,
kde můžeme obchodním partnerům ze stavebního oboru představit naše novinky a veřejnosti vysvětlit, co
to vůbec stavební pouzdra pro posuvné dveře jsou. Veletrh navštěvují i studenti stavebních škol a získávají
od nás užitečné materiály. Je to prostě místo setkání pro všechny, co staví. Přijdou, mají čas, naslouchají,
sbírají informace. Zázemí veletrhu je pro nás bezproblémové, vše jde rychle vyřídit a zařídit. Proto už nyní
přemýšlíme, co zase příští rok vystavíme. Těšíme se na další FOR ARCH, už je to pro nás tradice.
ECLISSE ČR, s.r.o. | Markéta Nováčková, obchodní ředitelka
Po dvouleté pauze jsme se na veletrh FOR ARCH znovu s radostí vrátili, protože splňuje kritéria pro prezentaci naší společnosti a cílí tam, kam potřebujeme. Veletrh zaručuje tu pravou a autentickou zpětnou vazbu
od našich zákazníků, kterou vítáme, potřebujeme a jsme za ni vděčni. FOR ARCH není jen o počtu získaných
zakázek, ale také o kontaktu s partnery, zákazníky (stávajícími, minulými i budoucími), konkurencí či dodavateli. Jsme společnost, která si velmi opatrně vybírá svou formu prezentace a FOR ARCH nás ani tento
rok nezklamal.
BATIMA API CZECH, k.s. | Veronika Kocourková, marketing a reklama
Veletrhu FOR ARCH se společnost Ceiba účastní nepřetržitě již několikátý rok po sobě. Jedná se o stabilní
a velmi navštěvovaný veletrh, a proto nás láká být jeho součástí. Letos naše společnost prezentovala opět veškerý sortiment fólií pro architekturu a zájem byl zase velký. Jedná se o protisluneční, bezpečnostní, ochranné,
termoizolační fólie, ale také designové a dekorové fólie určené do interiéru. Jsme rádi, že nám veletrh každý
rok přinese něco nového. Velmi si ceníme samotné organizace a profesionálního přístupu kolem veletrhu už od
samotných příprav.
Ceiba, s.r.o. | Ing. Marek Haris, product manager

ELEKTROTECHNIKA A ZABEZPEČENÍ – osvětlení, automatizace, inteligentní bydlení, výroba a rozvod el. energie

Novinky z oblasti zabezpečení, ovládání funkcí domu či výroby a ukládání elektřiny
našli návštěvníci v Hale 4 a je vidět, že zájem o chytré a bezpečné bydlení rok od
roku stoupá. Zájemci mohli získat podrobnější informace ve dvou poradenských
centrech, jedno bylo zaměřené na zabezpečení objektů a ochranu osob, ve druhém
odborníci poskytovali konkrétní rady ohledně nejvhodnějšího osvětlení bytů i domů.
Časopis SVĚTLO zorganizoval pro vystavovatele soutěž o nejlepší exponát oboru
světlo a osvětlování. Pětičlenná odborná porota udělila tři ceny a dvě čestná uznání,
výsledky najdete na www.forarch.cz. Tématu Chytrá a bezpečná domácnost se věnovala také řada akcí doprovodného programu.
Děkuji za příjemnou a profesionální spolupráci všem vystavovatelům, odborným i
mediálním partnerům a věřím, že se potkáme i při příštím, jubilejním 30. ročníku
veletrhu FOR ARCH.

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

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH je již tradiční událost a místo, kde se setkávají výrobci, dodavatelé, investoři, developeři
a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. Je příležitostí pro představení novinek a trendů,
navázání a upevnění obchodních vztahů. Společnost ABB letos slaví 150 let inovací v České republice,
a proto hlavním tématem expozice byla oslava 150. výročí výroby v závodě Elektro-Praga. Návštěvníci se
mohli seznámit s novou designovou řadou vypínačů a zásuvek Levit®M, kterou navrhl jeden z nejuznávanějších českých designérů Jan Čapek nebo s funkčními ukázkami inteligentní elektroinstalace ABB-free@
home včetně solárního střídače a řešením pro ukládání energie. Veletrh i expozice ABB se těšily velkému
zájmu návštěvníků, těm nejmenším jsme pomohli zpříjemnit čas v dětském koutku. Již nyní se těšíme na
FOR ARCH 2019.
ABB Česká republika, Divize elektrotechnické výrobky | Anna Vondráčková, manažerka marketingové komunikace
Samostatnou expozicí časopisu jsme se veletrhu zúčastnili po delší přestávce. Po dohodě s Ditou Štěpánovou, manažerkou sekce elektro, jsme ji rozšířili o poradenské centrum oboru světlo a osvětlování, které na
veletrhu v minulosti chybělo. Personální obsazení zajistil odborný garant projektu Světlo v praxi Ing. Tomáš
Sousedík. Většina dotazů se točila kolem výběru světelných zdrojů a svítidel, jindy šlo o komplexní rekonstrukci stávajícího osvětlení nebo řešení osvětlení nového, nechyběly dotazy týkající se měření osvětlení
nebo problémů s nekvalitní prací dodavatele. Spotřebitelé si zřejmě stále více uvědomují důležitost kvalitního osvětlení i jeho vlivu na zdraví, a že za pár korun nelze čekat zázraky. Jestliže chtěl někdo přímo doporučit
výrobce nebo dodavatele konkrétního typu svítidel a mezi vystavovateli takový byl, zájemce jsme tam hned
poslali. To považuji za velkou výhodu veletrhu. Rozhodně mě potěšil velký zájem návštěvníků o oba naše časopisy Světlo a Elektro (podstatně větší než v loňském roce). Zdá se, že zájem o odborné oborové informace
roste a naše účast na veletrhu měla smysl.
FCC Public, s. r. o., vydává časopis Světlo | Ing. Jana Kotková, zástupce šéfredaktora
Účast na veletrhu FOR ARCH pro nás byla velmi pozitivním zážitkem a jedinečnou příležitostí představit
výhody systému HAIDY. Je skvělé vidět velký zájem laické i odborné veřejnosti o chytré a úsporné bydlení.
Moderní domácnost se neustále mění. Samotná atmosféra veletrhu toho byla důkazem. Náš stánek představoval pro mnohé návštěvníky a obchodní partnery exkurzi do světa inteligentních řešení, které šetří čas
a zvyšují komfort. Výsledkem prezentace funkcí a vlastností systému HAIDY je několik desítek domluvených
návštěv našeho showroomu. Taková zpětná vazba nám dělá upřímnou radost a je důvodem se na veletrh
opět vrátit.
HAIDY a.s. | Ing. Filip Rezek, obchodní ředitel

VYTÁPĚNÍ – alternativní zdroje energie, vzduchotechnika

ŘEKLI O NÁS...

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

Zcela zaplněné výstaviště, hojná odborná, zvídavá a připravená široká veřejnost,
to jsou důkazy, že stavební veletrh FOR ARCH má v Praze a v republice své přední místo. Velice si vážíme a děkujeme za spolupráci při doprovodném programu
členům cechu: Topíte.cz s.r.o., TERMO KOMFORT, s.r.o., FV Plast, a.s., ALMEVA
EAST EUROPE s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o., BCG Technik s.r.o. a Walraven s.r.o.
Poradili návštěvníkům veletrhu např. s výměnou topných zdrojů v domácnostech,
s montáží a novinkami v oblasti tepelných čerpadel, s řešením problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a odpadu, s výběrem instalačních
materiálů a v mnoha dalších otázkách.
Žáci SOŠ Jarov se představili v rámci 22. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních
řemesel SUSO s ukázkou ohýbání a pájení mědi, součástí byl i funkční model
rozvodu topení s čerpadlem, kamerovou technikou pro revizi kanalizace, žáci si
připravili pro návštěvníky veletrhu možnost vyzkoušet si namontovat nástěnnou
baterii u umyvadla. Žáci SOU plynárenského Pardubice prezentovali na stánku
CTI ČR plynárenství, obor vzdělání Mechanik plynových zařízení a předvedli některé technologie používané v plynárenství, především ukázky rozvodů plynu
v mědi, oceli a plastu a spojování plynovodního potrubí z polyetylenu – svařování
na tupo a svařování elektrotvarovkou a mnoho dalšího. Už nyní se připravujeme
a těšíme na příští ročník.
CTI ČR | Bohuslav Hamrozi, prezident

Naše společnost se již tradičně zúčastnila nejvýznamnějšího českého stavebního veletrhu FOR ARCH. Tento
veletrh je pro nás vždy pomyslným zahájením topné sezóny. Během těch pěti dnů je vždy mnoho příležitostí se
na jednom místě setkat jak s našimi obchodními partnery, tak koncovými zákazníky. Vždy se tedy snažíme na
veletrhu prezentovat nějakou novinku, která návštěvníky zaujme. V letošním roce to byla nová tepelná čerpadla
s invertorem, řady EcoAir 600 a vlastní aplikací pro pohodlné ovládání otopné soustavy pomocí mobilního telefonu. Děkujeme organizátorům za bezchybnou organizaci a přejeme jim hodně sil do dalších ročníků.
REGULUS spol. s r. o. | Ing. Přemysl Anděl, marketing
Výstava FOR ARCH, jíž se naše společnost dlouhodobě účastní, vždy přináší řadu zajímavých obchodních setkání i kontaktů s koncovými zákazníky. V letošním ročníku jsme představili 2 novinky: pod značkou Dražice to
je plochý elektrický ohřívač OKHE ONE, který nabízíme v typech 20, 30, 50, 80, 100 a 120; pod značkou NIBE
pak tepelné čerpadlo systému vzduch-voda F2040 o výkonu 6 kW. Osvěžení na stánek přinesl živý Hubeňour,
maskot naší novinky. Náš stánek také navštívil Adam Lacko, mistr Evropy v truckracingu, který zde rozdával
rozhovory, podpisy i úsměvy. Těšíme se na setkání v příštím roce!
Družstevní závody Dražice - strojírna, s.r.o. | Daniela Chaloupková, manažerka marketingu
Letošní veletrh FOR ARCH 2018 hodnotíme jako firma Romotop velmi kladně. Byli jsme spokojeni jak s organizací, tak i se službami. Mezi návštěvníky bylo opět velké množství zahraničních návštěvníků, což značí
perfektní propagaci v zahraničí. Velká pochvala za objednání krásného počasí – možná příště ubrat pár stupňů. Děkujeme organizátorům, přejeme hodně úspěchů, spokojených vystavovatelů i návštěvníků a těšíme
se na setkání v příštím roce 2019.
Romotop spol. s r.o. | Martin Pachta, PR Manager

DŘEVOSTAVBY – využití dřeva pro stavbu

Dovolte mi, prosím, touto cestou vyjádřit mé upřímné poděkování za vaši spolupráci
a profesionální přístup v rámci letošního 29. mezinárodního stavebního veletrhu FOR
ARCH. Není snadné říct, jak moc si vaší spolupráce vážíme a ceníme. Každý jeden
z vás je nezbytnou součásti této veletržní rodiny a jsme na to právem hrdí. Pouze díky
vám můžeme návštěvníkům nabízet nejnovější produkty a technologie a naplňovat
tak naše cíle a poslání. Věřím, že jste byli spokojeni s výsledky obchodních jednání
a se získanými kontakty.
To, že dřevostavby mají své místo na stavebním trhu, dokazují nejen statistiky, ale
především odborně informovaní zájemci o toto bydlení.
Těší mě, že jste do veletrhu FOR ARCH vložili svou důvěru a věřím, že naše spolupráce
bude i nadále pokračovat a opět se setkáme v příštím roce na jubilejním 30. ročníku.
Za celý tým veletrhu FOR ARCH ještě jednou upřímné díky.

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

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH patří již dlouhá léta k pravidelné propagaci společnosti DOMY D.N.E.S. s.r.o. Máme skvělou možnost se zde potkat s našimi budoucími klienty, kteří si přicházejí na veletrh FOR ARCH vybrat svého
dodavatele – svůj dům. Návštěvníci veletrhu FOR ARCH odcházejí spokojeni, protože zde najdou potřebné
informace pro stavbu svého vysněného domu. Na veletrhu se nám líbí silná návštěvnost, propagace, a hlavně zde nacházíme stále nové klienty, kterým později stavíme jejich nový domov.
DOMY D.N.E.S. s.r.o. | Tomáš Tesař, jednatel
My z VESPERu bereme veletrhy jako součást DNA firmy. Můžeme být klientům blíže, a to velice instantně.
Klienti a investoři nás mohou konfrontovat v jednom okamžiku hned na několik témat. Tohle žádný e-mail,
webová prezentace nebo jakákoliv jiná virtuální prezentace nenahradí. Takže díky FOR ARCH, díky ABF.
VESPER FRAMES s.r.o. | Ing. Michal Šopík, majitel společnosti
Účast na stavebním veletrhu s nejdelší tradicí v ČR považuje RD Rýmařov, lídr v oblasti dřevostaveb, jako
povinnost. Veletrh FOR ARCH vnímáme jako příležitost prezentovat naše ekologické a energeticky úsporné
stavby v široké konkurenci firem. Organizátoři potvrdili opět profesionální přístup, a tím vnímáme ABF, a.s.
jako právoplatného partnera.
Prostory PVA EXPO PRAHA v Letňanech naprosto vyhovují potřebám vystavovatelů, a především plní požadavky návštěvníků vyhledat si potřebné informace. Chtěli bychom tímto poděkovat celému týmu za perfektní
organizaci a budeme se těšit na jubilejní 30. ročník.
RD Rýmařov s. r. o. | Lucie Matulová, DiS., marketing a propagace
Společnost Fermacell GmbH, dodavatel systémů suché výstavby a materiálů pro dřevostavby, se účastnila stavebního veletrhu FOR ARCH na samostatném stánku poprvé a velice si vážíme toho, že jsme mohli být součástí
této prestižní akce. Měli jsme tu čest setkat se zde se zajímavými lidmi, získat nové kontakty, posedět s našimi
obchodními partnery a rovněž diskutovat v rámci odborné konference. Návštěvníkům jsme představili naše
již tradiční materiály, ale i novinky v oblasti suché výstavby a protipožárního řešení. Ze strany pořadatele ABF
a manažerky oboru dřevostaveb se nám dostalo výborné podpory, zajištění a celkové organizace naší úspěšné
prezentace. Budeme se těšit na další spolupráci.
Fermacell GmbH, organizační složka | Ing. Radomír Dvořák, technický poradce

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

Ing. MARKÉTA PAVLÍČKOVÁ
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor bazény, sauny & spa, sanita,
kámen a obklady

Dovolte mi poděkovat za Vaši účast a podporu jediné specializované výstavy
bazénů, SPA a wellness v ČR. Opět se zde potkávali odborníci, konkurence
a probíhala výměna zkušeností. Z našeho oboru dokonce dvě ﬁrmy získaly
prestižní ocenění GRAND PRIX, což v celém souběhu veletrhu FOR ARCH je
veliký úspěch.
Těším se na spolupráci v příštím roce a přeji hodně úspěchů.

T: +420 225 291 131
M: +420 739 003 152
pavlickova@abf.cz

ŘEKLI O NÁS...
Dovolte nám, abychom poděkovali za spolupráci v rámci realizace našeho stánku na veletrhu FOR ARCH
- BAZÉNY, SAUNY & SPA. Díky skvělé profesionalitě týmu ABF proběhla výstava i konference bazénových
profesionálů v rámci asociace ABAS ČR v harmonii a s vysokou návštěvností. Díky profesionalitě organizátorů se našemu týmu podařilo skvěle odprezentovat nové vířivky vlastní výroby, což nemalou měrou pomohlo
k získání prestižní ceny GRAND PRIX, kterou jsme zde vyhráli. Jsem přesvědčen, že naše společnost se díky
prezenci na veletrhu dostala do většího povědomí profesionálních zákazníků, ale i širší veřejnosti. Budeme
se těšit na následující jubilejní ročník.
HANSCRAFT, s.r.o. | Jan Voříšek, jednatel společnosti
Stavebního veletrhu FOR ARCH se účastníme pravidelně již několik let právě proto, že se těší velkému zájmu
široké odborné i laické veřejnosti. Oceňujeme možnost potkávat se s koncovými zákazníky, kteří plánují
stavbu nebo již staví či rekonstruují. Letošní ročník jsme pojali formou vzorové expozice a ukázali jsme zákazníkům, že jsme tou správnou volbou pro sladění koupelny a kuchyně stylově. Představili jsme zde jedno
z našich stylových řešení „skandinávská koupelna a kuchyně“. O oblíbenosti tohoto stylu hovoří i množství
zákazníků, kteří navštívili náš stánek a které naše řešení zaujalo. Naše díky patří ABF za organizaci a ochotu
v průběhu celého veletrhu. Těšíme se na další ročníky.
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ | Radka Korousová, marketing project manager
Po 26 letech na trhu společnost MARO s.r.o., obchod a projekce zavítala poprvé na veletrh FOR ARCH. Jedná
se o ryze českou obchodní společnost a patří mezi nejvýznamnější specializované velkoobchody pro obor
topení - voda - plyn. Na veletrhu jsme představili připravované koupelnové studio v Praze-Karlíně, které
bude propojením luxusního showroomu koupelen a nejlepších výrobců koupelnového vybavení. Při této příležitosti vznikl nový designový koncept, který se promítl i do vizualizace stánku, za který jsme získali ocenění
TOP EXPO 2018. Moc nás těší, že se Nová tvář koupelen MARO líbí a že jsme ji mohli zde na veletrhu tímto
způsobem odhalit jak široké veřejnosti, tak i odborníkům z řad architektů a projektantů.
MARO s.r.o., obchod a projekce | Ing. Zuzana Marečková, vedoucí marketingu

ZAHÁJENÍ | GALAVEČER

ZAHÁJENÍ
29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH byl slavnostně zahájen v úterý 18. září 2018
v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA. Veletrh oﬁciálně zahájili a slavnostního přestřižení pásky se po úvodních proslovech zhostili vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr dopravy Dan Ťok a předseda představenstva ABF, a.s. Pavel Sehnal. Na oﬁciální
zahájení bezprostředně navázala konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie a v úvodní
panelové diskuzi se sešla česká politická špička, aby společně s odborníky debatovala o Programovém
prohlášení vlády. V duchu otázky zlepšování podmínek pro investiční výstavbu se diskuze dále zúčastnili
zástupce náměstka ministryně průmyslu a obchodu Jiří Koliba, Václav Matyáš, prezident SPS v ČR, Jan
Kroupa, generální ředitel ŘSD.

GALAVEČER
Druhý den veletrhu je již tradičně zasvěcen slavnostnímu setkání vystavovatelů, obchodních partnerů a významných hostů. Galavečer se konal ve středu 19. září v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Na 400 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 TOP
EXPO přebírali vystavovatelé za nejpůsobivější výstavní expozici. Přítomní účastníci v sále byli seznámeni s výsledky architektonických soutěží Young Architect Award, Architekt roku a Architekt obci za rok 2018. Ocenění za
dlouholeté generální partnerství Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO převzal obchodní ředitel společnosti
Wienerberger cihlářský průmysl Roman Busta.
Zpestřením oﬁciálního programu bylo vystoupení swingové kapely Jazziky či degustace moravských vín a rumů.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Na veletrhu FOR ARCH 2018 mohli návštěvníci vidět poslední novinky na stáncích vystavovatelů, a také
načerpat aktuální informace. V rámci doprovodného programu dominovala tato hlavní témata - Wellness
& SPA, Chytrá a bezpečná domácnost, Vytápění, Den stavby. Ve čtyřech přednáškových sálech se uskutečnilo na 35 přednášek, seminářů, workshopů, konferencí. Děkujeme všem organizátorům!

VYBÍRÁME Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie
Organizátor: ABF, a.s.
1. ROČNÍK KONFERENCE Zabezpečte se! - Chraňte majetek sobě i svým sousedům
Organizátor: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, MVČR, CMZS ČR, ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
3. ROČNÍK KONFERENCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 2018
Organizátor: TZB-info a ESTAV.cz
JAK BEZPEČNĚJI BYDLET – CHYTRÁ A BEZPEČNÁ DOMÁCNOST
Organizátor: ESTAV.cz
KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2018
Organizátor: České ekologické manažerské centrum, z.s.
ŽIJTE LÉPE A LEVNĚJI S NAŠIMI DOTACEMI
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
KONFERENCE MODERNIZACE A ZATRAKTIVNĚNÍ PLAVECKÝCH AREÁLŮ
Organizátor: ABAS ČR
FOTOVOLTAICKÉ FÓRUM A ENERGETICKÁ KONFERENCE 2018
Organizátor: Česká fotovoltaická asociace, z.s.
JAK NA PASIVNÍ DOMY ANEB NEBOJTE SE STAVĚT!
Organizátor: Centrum pasivního domu
DEN (DŘEVO)STAVBY – přednášky společností ADMD, VVÚD Praha, Vesper Frames a TOM-BUILDER.CZ
Organizátor: ABF, a.s.

SOUTĚŽE A VÝSTAVY:
STAVBA ROKU 2018
Organizátor: HK ČR, ČKAIT, ČSSI, SPS V ČR, Středočeský kraj, Nadace ABF, Obec architektů
ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ
Organizátor: ČKAIT, ČSSI, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský sväz stavebných inžinierov
a SIA - Rada pro výstavbu ČR
YOUNG ARCHITECT AWARD 2018
FINÁLE 22. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO
GRAND PRIX 2018
TOP EXPO 2018
Organizátor: ABF, a.s.
CIHLA V AKCI: Sprejování graffiti v akci
Organizátor: Portus Praha, z.ú. AKCE CIHLA
SOUTĚŽ ČASOPISU SVĚTLO O NEJLEPŠÍ EXPONÁT OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ
Organizátor: FCC Public, vydavatel časopisu SVĚTLO

KONFERENCE

2. ročník odborné konference
18. 9. 2018, PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
PANELOVÁ DISKUZE - Zlepšují se podmínky pro investiční výstavbu?
Konfrontace s Programovým prohlášením vlády.
Panelisté:
Richard Brabec, vicepremiér a ministr životního prostředí
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Dan Ťok, ministr dopravy
Jiří Koliba, zástupce náměstka ministryně průmyslu a obchodu
Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
Petr Zahradník, ekonomický poradce České spořitelny
Václav Matyáš, prezident SPS v ČR
BLOK I - Stavebnictví 4.0 zahajuje digitalizací odvětví
BLOK II - Nové technologie, automatizace, robotizace
NA KONFERENCI ZAZNĚLO
V úvodu programu představila Petra Cuřínová z ČSÚ vývoj českého stavebnictví, na který navázal makroekonom Petr Zahradník: „Česká ekonomika je blízká svému přehřátí, má ale velké ambice bohatnout, což
se neobejde bez smysluplných investic.“
„Má-li se stavebnictví přiblížit produktivitě práce v průmyslu, musí obor více využívat automatizaci a robotizaci, nové materiály a technologie,“ doplnil Václav Matyáš, prezident SPS v ČR.
Otázkou zásadní rekodiﬁkace veřejného stavebního práva se v rámci diskuze zabývala také ministryně
Klára Dostálová. „Ambice našeho rezortu je dosažení konečného řešení v podobě – jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. S tím souvisí také zavedení národního geoportálu a také vzájemná výměna postřehů,
informací a nových poznatků,“ uvedla ministryně Dostálová.
„Potřebu rekodiﬁkace stavebního práva vnímáme intenzivně i na rezortu průmyslu a obchodu“, navázal na
slova Dostálové zástupce náměstka Jiří Koliba. „Mezi další priority našeho rezortu patří i digitální ekonomika, tedy i digitalizace stavebnictví, což je rovněž zakotveno v Programovém prohlášení vlády,“ doplnil Koliba.
Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně konferenci podpořilo.
ODBORNÝ GARANT

ODBORNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER:

ORGANIZÁTOR:

www.forarch-forum.cz

GRAND PRIX | TOP EXPO

ODBORNÁ POROTA:
• PŘEDSEDA:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
• ČLENOVÉ:
Ing. Ladislav Brett
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Vladimír Galád
nezávislý odborník
Ing. Pavel Košnar
Asociace bazénů a saun České republiky
Ing. Zdeněk Lyčka
nezávislý odborník

GRAND PRIX
Již tradičně se soutěž o nejlepší exponát či technologii těší velkému zájmu vystavovatelů, a tak i v letošním
roce se o cenu GRAND PRIX ucházelo 46 exponátů ze všech oborů veletrhu.
Prezentace exponátů před odbornou komorou proběhla přímo na stáncích vystavovatelů hned první den
veletrhu a po pečlivém prostudování podkladů komise ocenila 5 exponátů a 6 exponátům udělila čestná
uznání. Ceny GRAND PRIX i ocenění ČESTNÝM UZNÁNÍM jsou bez určení pořadí.
CENY GRAND PRIX 2018
HANSCRAFT, s.r.o.
Vířivá vana AMETHYST (OKA design)
MAPEI, spol. s r.o.
MAPEI 4 LVT v koupelně
SILVER PLANET s.r.o. s obch. zn. T-POWER
BIBER 500 - solární tašky
TopolWater, s.r.o.
Inovovaná ČOV TOPAS s garantovanou funkcí
i pro rekreační objekty
VELUX Česká republika, s.r.o.
VELUX ACTIVE Řídicí jednotka vnitřního prostředí

TOP EXPO

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2018
ABB s.r.o.
Nadstandardní spolupráce systémů
ABB-free@home® a REACT
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bazénová stěna s odtokovým žlábkem z jediného
kusu nerezového materiálu
Bytové studio Indoor, s.r.o.
Indoor NEW LIFE sklopná postel XXL
SunnyCold s.r.o.
Airsun
ŠTORC TZB s.r.o.
Rekuperační jednotka Flair 325
Ventila vzduchotechnika s.r.o.
KPK (kruhová pachutěsná klapka)

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 2018 – kategorie do 60 m2
Geberit spol. s r.o.
Osmont s.r.o.
Maro s.r.o., obchod a projekce

CENY TOP EXPO 2018 – kategorie nad 60 m2
HANÁK NÁBYTEK, a.s.
PRESBETON Nova, s.r.o.
K + K POKER, s.r.o.
Čestné uznání: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo 19. září 2018
v rámci společenského večera, který se uskutečnil v Kongresovém sále v PVA EXPO PRAHA. Vyhlašovatel
obou soutěží je ABF, a.s.
Všem oceněným gratulujeme!

YOUNG ARCHITECT AWARD | ARCHITEKT ROKU | ARCHITEKT OBCI

Soutěžní přehlídka se snaží zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury a mladé architekty do 33 let, upozornit na talenty a iniciovat diskuzi mezi laickou
a odbornou veřejností.
Téma 10. ročníku: Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa
Titul CEMEX Young Architect Award 2018: Sečovce (platformy) | MgA. Dušan Štefanič
Cena Architekt roku 2018
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.
Architekt roku 2018: prof. Ing. akad. arch. Petr Hájek
Výrazný architekt střední generace i vlivný pedagog. Jeho realizace představují výjimečné počiny na poli
architektury s přesahy i do jiných oborů. Tvorba reaguje na kontext, zároveň je svébytná a experimentální.
Věnuje se nejen projektům jednotlivých staveb, ale dlouhodobě i urbanismu. V současnosti dokončil v Praze
dostavbu Centra současného umění DOX a rekonstrukci vodárenské věže na Letné pro Dům dětí a mládeže
a mateřskou školu.
Čestné uznání poroty: Dagmar Vernerová
Cena Architekt obci 2018
Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci mezi
architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obcí a měst. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst
a obcí ČR a časopis Moderní obec.

www.yaa.cz

Statutární město OSTRAVA - městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Ing. arch. Iva Seitzová | Regenerace sídliště Ostrava - FIFEJDY I - sídliště, kde to žije...!!!
„Porota velmi ocenila komplexní, vytrvalý a k veřejnosti otevřený přístup během regenerace veřejných prostranství ostravského sídliště Fifejdy I.“
Regina Loukotová
Vyhlášení výsledků architektonických soutěží proběhlo dne 11. 9. 2018 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze.
GENERÁLNÍ PARTNER

ZA FINANČNÍ PODPORY

PARTNEŘI

ZÁŠTITA

PARTNERSKÉ ŠKOLY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.architektroku.cz

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO

VÍTĚZOVÉ 22. ROČNÍKU

• OBOR TRUHLÁŘ
Martin Dacho, Lukáš Vesselényi
SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
• OBOR KAMENOSOCHAŘ
Kristýna Cvejnová
SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

Už po dvaadvacáté 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 obor topenář a instalatér. Do letošního
ﬁnále se zapojilo 28 škol z celé ČR a Slovenska.
„Podpora a popularizace řemesel byly jedním z hlavních témat letošního stavebního veletrhu
FOR ARCH. Projekt SUSO i jeho účastníci jsou už nedílnou součástí veletrhu, řemeslo skvěle
prezentují a zhmotňují to, o čem jiní jen mluví. Přes šedesát tisíc lidí mělo možnost vidět, co
má v naší společnosti velkou budoucnost,“ uvedl marketingový ředitel ABF, a.s. Martin F.
Přívětivý, který předával ceny letošním nejlepším dvojicím zedníků a truhlářů.

HVĚZDY 22. ROČNÍKU

ocenění pro nejúspěšnější školy:
SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves (obor truhlář)
SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš (obor zedník)

www.suso.cz

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

Disciplína ve vyzdění rohové
obvodové stěny s překladem
z broušených cihel Porotherm

• OBOR KAMENÍK
Juríí Vakíí
AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad
Sázavou

DAVID SURMAJ

Dílo mladé kamenosochařky

• OBOR ZEDNÍK
Norbert Dudáš, Matej Husarčík
SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš

Spolupráce s dětskými domovy
Partnerství s Nadací Veroniky Kašákové pokračovalo také v letošním roce v rámci pomoci dětským domovům
v ČR i na Slovensku. Mladí truhláři jim na postupových kolech a ﬁnále předávají své soutěžní výrobky. Během
roku bylo darováno téměř 70 univerzálních botníků. Ve ﬁnále to bylo 11 vyrobených multifunkčních stolků.
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 „Výročí
založení republiky“.
Workshop Velux
Premiérou letošního ﬁnále byl Workshop Velux, který byl připraven společně se společností Velux Česká republika. Náplní byla příprava krovu, položení střešní krytiny a usazení střešního okna. Přestože byl workshop
nesoutěžní, zájem o účast byl velký.

Přesná truhlářská práce

Cena časopisu Stavebnictví, cena hlavního mediálního partnera – SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš
Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF, a.s. pro pedagoga ročníku oboru truhlář – Viliam Púček
ze SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
Ocenění Gentleman řemesla – Ing. Bohumír Freiberg, za odborný přínos oboru zedník
Generální partner

Odborní partneři

Partner ﬁnále Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři oboru truhlář

Workshop Velux v plném proudu

VIP partner

Hlavní partner oboru
truhlář

Záštita

Hlavní mediální partner
oboru truhlář

Garant soutěže oboru
kameník a kamenosochař

Mediální partneři

Partneři

DĚTSKÝ KOUTEK, LESNÍ SVĚT, ŘEMESLO DĚTEM

DĚTSKÝ KOUTEK
Na základě kladných ohlasů nejen ze strany rodin s dětmi, které v hojném počtu stavební veletrh navštěvují,
byl i letos pro nejmenší návštěvníky připraven ve Vstupní hale II dětský koutek. Hlídání dětí od 2 let věku
bylo zajištěné po celou otevírací dobu veletrhu. O děti se v dětském koutku postarala společnost Baby Ofﬁce
včetně dozoru a výtvarné dílny, herní, relaxační, kojicí a přebalovací zóny. Rodiče si tak mohli v klidu projít
veletrh s vědomím, že je o jejich ratolesti dobře postaráno.

LESNÍ SVĚT
Na veletrhu FOR ARCH 2018 měli nejmenší návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si a osahat prvky s originálními ilustracemi rostlin, zvířat a hub. Ten, kdo se zastavil na stánku Lesního světa, mohl hravou
formou objevovat přírodu. Aby byly naše děti zdravé, musí být zdravá i naše příroda. Lesní svět vede vaše
kroky správným směrem a hravou formou navazuje na práci pedagogů. Dřevěnými prvky a pomůckami probouzí zájem o přírodu a ukazuje tak dětem i dospělým, že poznávat přírodu lze zábavně, nápaditě i ekologicky.
ŘEMESLO DĚTEM
V Hale 6 celý týden probíhalo ﬁnále celostátní Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, která podporuje
nadané budoucí truhláře a zedníky. Kromě soutěže je veletrh standardně otevřen pro odborné školy a učiliště, ﬁrmy tedy mohou zaujmout také své budoucí zaměstnance. Letošní novinkou byla sobotní akce pro
rodiny Řemeslo dětem. Tak i sobota, po skončení SUSO, sloužila pro propagaci řemesla a podpoře řemeslné
zručnosti dětí. „Vše začíná již u těch nejmenších. Budoucnost řemesla je nejistá přístupem rodičů ke
vzdělání a budoucímu profesnímu uplatnění svých dětí, a to již od útlého věku, nedostatek řemeslníků
firmy logicky nutí k automatizaci i na místech, kde rozum a šikovné ruce odvedou určitě kvalitnější
práci. Tento projekt vznikl pro rodiče a nejmenší jako platforma pro novou generaci řemeslníků. Určitě jej zopakujeme i příští rok a zvažujeme projekt spojit i s únorovým veletrhem FOR WOOD, který je
zaměřený na práci s dřevem,“ dodává Matěj Chvojka, ředitel veletrhu FOR ARCH.

Nejen pro odborníky a zájemce o stavebnictví
přinesl FOR ARCH mnoho zajímavostí a bohatý
program. Na své si během veletrhu přišli i malí
návštěvníci. Pro ně organizátoři připravili hned
několik lákavých stanovišť a činností.

PORADENSKÁ CENTRA

Nezávislá poradenská centra na veletrhu FOR ARCH 2018
poskytla bezplatně cenné odborné rady a informace
STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT – Hala 1
Na stánku ČKAIT získali zájemci informace k tématům z oblasti výstavby - např. stavební zákon
a další předpisy, správní řízení, stavební materiály a technologie a mnoho dalšího. Určeno pro
odbornou i širokou veřejnost. Poradenství v oblasti moderních úsporných a pasivních domů,
správné tipy z čeho dům postavit, jak jej vytápět a větrat či jak získat dotaci na dům bylo možné
získat na stánku Centra pasivního domu.
PORADENSKÉ CENTRUM VYTÁPĚNÍ – Hala 7
Na stánku CECHU KAMNÁŘŮ ČR bylo možné získat u odborníků podrobnosti o stavbě nových
topidel, opravách starých krbů, sporáků či kamen či o nabídce krbových vložek. Pro inspiraci zde
byly tradiční i zcela originální kamnářské výtvory a přímo na místě bylo možné sledovat, jak se
staví kachlová kamna. Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů ČR se věnovalo oborům vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika. Asociace
pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) na svém stánku poskytovala informace k problematice tepelných čerpadel, které jsou spojené s jejich užitím i možnostmi dotačních programů pro jejich
instalaci. Jak vybrat kotel či kamna, palivo, kde získat nejnižší ceny, zásady správného provozu
kotlů a kamen na dřevní paliva či návod, jak úspěšně žádat o kotlíkové dotace, radili na svém
stánku zástupci Klastru Česká peleta.
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU – Hala 3
Potřebujete vyměnit nebo opravit okna? Nemáte stínění nebo potřebujete lepší? Řešíte design či energetickou úsporu? V tomto poradenském centru se návštěvníci mimo jiné dozvěděli, na co si dát pozor
u montážní ﬁrmy, jak si vybrat spolehlivého dodavatele či jaký typ stínicí techniky je vhodné použít
k zamezení přístupu slunečních paprsků do interiéru i zahrady, dále jak stínicí prvky a správný výběr
oken mohou ovlivnit úspory v létě na chlazení a v zimě na vytápění. Garanty poradenského centra byly
Stavokonzult Eduk a Svaz podnikatelů ve stínicí technice.
PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR – Hala 4
Nejnovější bezpečnostní trendy a řešení k ochraně budov a zabezpečení majetku nabízeli zástupci Ministerstva vnitra, Policie ČR a Cechu mechanických zámkových systémů. Návštěvníkům tak
poskytli řadu cenných relevantních, praxí odzkoušených informací.
PORADENSKÉ CENTRUM DŘEVOSTAVEB – Hala 5
Obliba dřevostaveb v České republice rok od roku stoupá. Odborné rady a pomoc návštěvníkům
s jejich projekty nebo plány pro budoucí bydlení poskytovali architekti z ateliéru z ateliéru Mooza
architecture a odborníci z kanceláře 2PROJEKTANTI.
PORADENSKÉ CENTRUM ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR – Hala 5
Odpovědi na otázky týkající se návrhů, výstavby a provozu veřejných i rodinných bazénů získali
zájemci od zástupců Asociace bazénů a saun ČR.
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ – Hala 4
S výběrem vhodného typu svítidla pro jednotlivé prostory, světelných zdrojů a další cenné informace k řízení osvětlení, venkovnímu osvětlení či domovní automatizaci poskytovali letos nově na
stánku časopisu SVĚTLO odborníci ze společnosti METROLUX.

ZAHRANIČNÍ ÚČAST

ZAHRANIČNÍ ÚČAST
Celkem 88 vystavovatelů z 15 zemí světa se účastnilo letošního stavebního veletrhu FOR ARCH 2018. Mezi vystavovateli se prezentovaly nejen
zahraniční podnikatelské subjekty, ale také oﬁciální zastoupení ambasád
či zahraniční regiony, které zde představovaly podnikatelské příležitosti
ve svém kraji.

Ing. MIROSLAVA DOHNALOVÁ
MANAŽERKA ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU
T: + 420 225 291 116
M: +420 739 003 172
dohnalova@abf.cz

MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS
21. 9. 2018, PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál
Již pošesté zaštítil stavební veletrh FOR ARCH 2018 mezinárodní obchodní jednání Matchmaking business
meetings (MBM), která se konala 21. září 2018 v Kongresovém sále v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Na uspořádání těchto jednání se podílela společnost ABF, a.s. spolu se členy sítě Enterprise Europe Network
(EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer Dresden.
MBM, tedy mezinárodní dvoustranná obchodní jednání, se mezi podnikateli těší velké oblibě. Jednotlivé
ﬁrmy si vybírají partnery pro jednání dle kooperačních proﬁlů, které jsou předem zveřejněny v databázi
účastníků, mezi kterými mohou být jak vystavovatelé, tak návštěvníci veletrhu. V rámci šestého ročníku
MBM FOR ARCH bylo registrováno 84 účastníků, z toho 36 zahraničních, a partnery pro jednání si zde našlo
76 ﬁrem, což je o 15 ﬁrem víc než v minulém roce. Obchodních jednání se účastnili zástupci malých a středních ﬁrem, především z Německa, Itálie, Slovenska, Rakouska, Lotyšska či Ruska, přičemž tlumočení bylo
zajištěno organizátorem akce. Zastoupeny však byly také cechy či profesní sdružení z Německa a České
republiky.
Z dotazníkového šetření provedeného ihned po ukončení akce vyplývá, že více než 90 % schůzek bylo hodnoceno jako: ,,vzájemná práce již dohodnuta“ nebo ,,vzájemná budoucí spolupráce je možná“, a to zejména
mezinárodní.
Na přípravě podnikatelských setkání v rámci jubilejního ročníku
veletrhu FOR ARCH 2019 již pracujeme.

ORGANIZÁTOŘI

POČET ZAHRANIČNÍCH VYSTAVOVATELŮ: 88
POČET ZASTOUPENÝCH STÁTŮ: 15
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rakousko
Německo
Čína
Indonésie
Spojené arabské emiráty
Rumunsko
Rusko
Španělsko
Itálie
Francie
Maďarsko
Dánsko

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ 2018

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ:

DENÍK, stránky z přílohy

Billboardy: Praha – 151 ks
Bigboardy: Praha – 12 ks
Digiboardy: Praha – 4 ks
Rádio: 832 spotů
Televize: TV NOVA, TV PRIMA: 43 spotů
Print, online: 875 článků

Nedělní Blesk

MF DNES, stránky z přílohy

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
ODBORNÁ GARANCE

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

KONTAKTY

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

MANAŽER SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY STAVEBNÍCH
ŘEMESEL SUSO
DAVID SURMAJ
T: +420 222 891 143
M: +420 739 003 174
surmaj@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 ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA,
AUTOMATIZACE, ENERGETIKA, ZABEZPEČENÍ,
IT A KYBEROCHRANA
DITA ŠTĚPÁNOVÁ
T: +420 225 291 132
M: +420 739 003 163
stepanova@abf.cz

MANAŽERKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Ing. MIROSLAVA DOHNALOVÁ
T: + 420 225 291 116
M: +420 739 003 172
dohnalova@abf.cz

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

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

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

MANAŽER VELETRHU
FOR ARCH
MATĚJ KOSMÁK
T: +420 225 291 195
M: +420 703 199 007

kosmak@abf.cz

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

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás na 30. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2019!

17.–21. 9. 2019
PVA EXPO PRAHA

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 hala I a II: servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, zázemí a odpočinkové zóny
pro návštěvníky
• Kongresový sál, konferenční centrum, press centrum, business centrum, restaurace, kavárny, šatny
• parkovací plochy: 700 míst v areálu, 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 30. ROČNÍK

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

www.forarch.cz

17.–21. 9. 2019
OFICIÁLNÍ VOZY

