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ÚVODNÍ SLOVO A STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:
Počet vystavovatelů: 791
Počet zahraničních vystavovatelů: 85
Počet států: 17
Čistá výstavní plocha (v m2): 20 940
Hrubá výstavní plocha (v m2): 39 402
Počet návštěvníků: 72 656
Počet akreditovaných novinářů: 159
GENERÁLNÍ PARTNER

Energeticky úsporná řešení od ČEZ
Fotovoltaika s bateriemi, elektromobil nebo EPC
projekty
Komplexní řešení pro úsporu energií v domě od
fotovoltaiky na střeše s ukládáním do baterie pro
elektromobil, který je možné z akumulované energie nabíjet, představil na veletrhu FOR ARCH jeho
generální partner společnost ČEZ.
Zajímavá pro návštěvníky byla i prezentace
energeticky úsporných řešení pro budovy, jako
je Rudolfinum nebo Národní divadlo, která ČEZ
realizoval formou EPC projektů.
ČEZ toho ovšem nabízí mnohem víc. Přesvědčte se
na: www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky.html

ÚVODNÍ SLOVO

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá
konkurenci

Vzdělávání, poradny, obchodní setkání i ocenění
nejlepších novinek

Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a nespočet přátelských
i odborných setkání, to je samo o sobě dostatek důvodů ke spokojenosti. A když se něco takového podaří
už potřicáté, můžeme s klidem hovořit o tradici. Tedy o něčem osvědčeném, na co je spoleh. Zaplněné
výstaviště nenechalo nikoho na pochybách, že FOR ARCH je i letos přední českou událostí ve stavebnictví.

A veletrh FOR ARCH je ideálním místem, kde najít odpovědi na otázky. Lze se ptát nejen přímo firem, ale i ve
specializovaných poradenských centrech, případně je možné navštívit k danému tématu přednášku, seminář či odbornou konferenci. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku odborných pracovníků, je potřeba v českých dětech a studentech podporovat zájem o práci v oboru. Řemeslo má na veletrhu prostor nejen na stáncích
firem, ale i v Soutěžní přehlídce stavebních řemesel SUSO. V ní se utkávají nejlepší čeští učni z oborů truhlář,
zedník, kameník, pokrývač a dalších souvisejících oblastí. Pro nejmenší návštěvníky je určen program Řemeslo
dětem, kde si mohou vyzkoušet zábavnou cestou řemeslo ve spolupráci se zkušenými lektory.

Hlavním tématem diskuze politických a stavebnických špiček při zahajovacím Technologickém fóru byla
rekodifikace stavebního práva. Rozsáhlá právní úprava má reflektovat legislativní a správní překážky, které
komplikují přípravu a realizaci staveb. „Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat
včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení – to je náš cíl,“ zopakovala na konferenci
ministryně Klára Dostálová.
Ústřední technologickou výzvu pro stavebnictví představuje digitalizace. V debatě špiček českého stavebnictví tak nemohou chybět pojmy jako BIM, digitalizované stavební řízení nebo inteligentní budovy.
Správné využití dat umožňuje precizní plánování, které snižuje jak náklady, tak množství odpadů a šetří čas.
Inteligentní budovy pak slibují zdravější vnitřní prostředí, pohodlnější život, a to vše při současné úspoře
energie. Komu nestačila slova, mohl si po konferenci na veletrhu prohlédnout technologické novinky na
vlastní oči.

Vystavovatelům FOR ARCH umožňuje najít nové zákazníky, partnery, obchodní příležitosti a příjemné setkání s kolegy z oboru. Své technologické novinky mohou tradičně přihlásit do soutěže GRAND PRIX.
Letošní novinkou byla možnost prezentovat přihlášené exponáty v rámci obchodních, česko-německých
jednáních – MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS.
„Třicátý FOR ARCH byl milníkem nejen co do rekordního počtu uskutečněných ročníků jedné akce ve
veletržním oboru. Svou novou koncepcí, která první den konání zasvětila profesionálům a akcentovala situaci na trhu práce v oborech stavebnictví, přivedl jubilejní ročník do PVA EXPO PRAHA rekordní množství
odborné veřejnosti. Naplnil se tak jeden ze základních smyslů veletrhů – a to propojení profesí, firem a lidí,“
spokojeně hodnotí letošní ročník Matěj Chvojka, ředitel veletrhu FOR ARCH.

FOR ARCH | MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
INTERNATIONAL BUILDING TRADE FAIR

17.–21. 9. 2019

STAVEBNÍ KOMPONENTY, MATERIÁLY A POMŮCKY

OFICIÁLNÍ VOZY

BUILDING COMPONENTS, MATERIALS AND EQUIPMENT

KOTLE
BOILERS

VYSTAVOVATELŮ
PARKING
FOR EXHIBITORS
DVEŘE, SCHODY, PODLAHY
DOORS, STAIRS, FLOORS

KOUPELNY,
SPA
BATHROOMS,
SPA

BAZÉNY, SAUNY,
WELLNESS
POOLS, SAUNAS,
WELLNESS

DŘEVOSTAVBY
WOODEN BUILDINGS

KRBY
FIREPLACES

KAMNA
STOVES
SUSO
CRAFTS
COMPETITION

STÍNICÍ TECHNIKA,
OKNA, VRATA A PLOTY
SHADING TECHNOLOGY, WINDOWS,
GATES AND FENCES

ELEKTROTECHNIKA VYTÁPĚNÍ
VĚTRÁNÍ
ELECTRICAL ENGINEERING
HEATING
ZABEZPEČENÍ
SECURITY

VENTILATION

VYTÁPĚNÍ
HEATING

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

STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY | stavba a demolice, stroje a nářadí, čištění vody a recyklace, projekty a financování

30. ročník veletrhu opět ukázal, že FOR ARCH je nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem v ČR, a to nejen z pohledu návštěvnosti, ale hlavně také
díky rozsáhlému zájmu samotných vystavovatelů. Osobně jsem měla tu čest
přivítat několik nových firem do stavební sekce, jejichž zástupci po veletrhu opouštěli výstaviště spokojeni, s úsměvem a hlavně novými obchodními
kontakty. Stejně tak tomu bylo i u stálých vystavovatelů, ti mají rok od roku
potřebu větší plochy, staví propracovanější expozice a oslovují návštěvníky
širší nabídkou produktů či služeb.
Věřím, že pro všechny byl, je a bude veletrh FOR ARCH nevysychající studnicí
obchodních příležitostí a že se v příštím roce opět setkáme v hojném počtu.

KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ

ZUZANA ŠPONAROVÁ

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor stavební
prvky a materiály

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – obor okna,
dveře a podlahy

T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz

T: +420 225 291 102
M: +420 739 003 133
sponarova@abf.cz

ŘEKLI O NÁS...

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH v Praze patří mezi prestižní události stavebního dění v naší republice a řadí se mezi jeden
z nejvýznamnějších veletrhů v našem oboru, proto považujeme za důležité se jej účastnit.
V letošním roce jsme zaznamenali nárůst zájemců o naše produkty a zodpověděli jsme mnoho dotazů nejen
stavebním odborníkům, ale i koncovým zákazníkům, tím je tedy podstata veletrhu naplněna. Rozeslání katalogů, či prezentace na webu nenahradí osobní kontakt technika a možnost zájemce si výrobky prohlédnout
přímo na místě, což je pro konečné rozhodnutí velmi důležité. Spolupráce s profesionály, za které firmu ABF ve
své oblasti považujeme, nás baví, a proto se už nyní připravujeme na další ročník, kterého se rádi zúčastníme.
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. | Karin Alexandrová, marketing
FOR ARCH vnímáme jako skutečnou komunikační platformu s veřejností, kde můžeme předat naše zkušenosti
soukromým investorům rodinných domů, projektantům i realizačním firmám a být jim tak nejbližším rádcem.
Se zlepšující se kondicí českého stavebnictví jsme se odhodlali pro návrat na výstavy a účast na veletrhu FOR
ARCH představuje významný milník v našem celoročním snažení.
Každý ví, že nad osobní zkušenost není. Právě FOR ARCH nám dává možnost přiblížit se soukromým investorům rodinných domů, možnost dialogu „face to face“, příležitost „osahat si“ vzorky, struktury a na vlastní oči
poznat jednotlivé odstíny fasád. Jsme velmi spokojeni a napřesrok budeme přítomni zcela jistě znovu.
Baumit, spol. s r.o. | Ing. Martin Sochor, vedoucí marketingu
Veletrhu FOR ARCH 2019 jsme se zúčastnili poprvé s cílem představit unikátní projekt modulárního plotového systému AITAA. Možnost představit se během několika dnů obrovskému množství návštěvníků, získat zpětnou vazbu
na základě jejich reakcí na náš produkt, možnost s nimi mluvit přímo na stánku, to vše mělo pro nás obrovský
význam. Velmi nás potěšilo získání ceny Grand Prix, porota ocenila unikátnost, originalitu a skvělý nápad, který je
spojený s tímto produktem. Velké úsilí celého týmu lidí, který na vývoji, výrobě produktů a přípravě celého veletrhu
tvrdě pracoval, tak nejen cena Grand Prix, ale hlavně velmi pozitivní reakce lidí na veletrhu dodala další energii
do práce. Veletrh FOR ARCH tak splnil naše očekávání a děkujeme za podporu i celému týmu společnosti ABF za
podporu při organizaci.
AITAA systems.r.o. | Aleš Pastorek, jednatel společnosti

Tento rok jsme byli na veletrhu FOR ARCH jako vystavovatelé již potřetí a byl to asi nejlepší veletrh jak vzhledem k organizaci, jak řekl můj kolega pan Miroslav Kubů, který montuje naše veletrhy každý rok a zároveň
je obchodní zástupce naší společnosti, tak i v návštěvnosti, jak konstatoval náš pan jednatel Ing. Vít Kareš.
Dopředu jsme počítali s tím, že největší nápor bude jako obvykle ve čtvrtek, ale nejvíc lidí nás navštívilo až
v sobotu, kdy nebyl čas na chyby, jelikož jen jsme domluvili s jedním zájemcem, již na nás čekal další. A musím podotknout, že jsme to zvládli skvěle a získali jsme tím bezpočet dalších, nových koncových zákazníků,
kteří půjdou a koupí si naše vrata, či dveře, tudíž se tím splnila naše představa. I přes naše personální změny
mi pořadatelé z ABF, a.s. ohromně pomohli a byli shovívaví k mým neznalostem ohledně veletrhu a pomohli
nám vybrat, co pro nás bude nejlepší. Paní Šponarová s celým týmem se mnou skvěle spolupracovali a byli
ochotni přehlédnout, i když jsem napsala již v šibeniční termín, za což jsem jim velice vděčná. Tento rok jsme
se opět přesvědčili o tom, že s firmou ABF, a.s. budeme i nadále velmi rádi spolupracovat.
Hörmann Česká republika s.r.o. | Jana Šmejkalová, asistentka vedení
Veletrhu FOR ARCH jsme se v minulosti zúčastnili již několikrát, poté ale proběhla pár let pauza a znovu jsme
se vrátili až minulý rok. Za sice jen nyní dvouletou zkušenost musím říci, že jsme každým rokem spokojenější.
Tak jako minulý rok, tak i tento jsme díky veletrhu FOR ARCH mohli představit a prezentovat svoje novinky
a podělit se o naše úspěchy jako je např. Red Dot Award, který jsme se svými klikami letos vyhráli. Zároveň je
to pro nás možnost potkat se se svými obchodními partnery, navázat nové obchodní vztahy i oslovit širokou
veřejnost. Tento rok se nám dokonce společně se spoluvystavovatelskou firmou DORSIS podařilo vyhrát ocenění TOP EXPO v kategorii expozic nad 60 m², na to jsme velmi hrdí a děkujeme! Opět mohu jen konstatovat,
že jsme rádi, že jsme se veletrhu zúčastnili a načerpali spoustu nových kontaktů i inspirace. Těšíme se a jsme
zvědavi, co přinese rok příští!
COBRA spol. s r.o. | Bc. Kristina Boda, generální ředitelka
Firma VELUX se každoročně prezentuje na veletrhu FOR ARCH, neboť jako silná značka chceme být součástí největší výstavy stavebnictví v Čechách. Rádi využíváme příležitosti prezentovat se jak na hlavním stánku VELUX, ale
také v rámci praktické soutěže mladých řemeslníků SUSO, či vlastní relax zónou pro návštěvníky. Vážíme si také
nabídky na mediální propagaci formou reportáže z našeho stánku, kterou odvysílala televize Nova následující den.
Je pro nás důležité, že má veletrh dobrou návštěvnost, je dostatečně komunikován veřejnosti a ceníme si také
osobního přístupu organizátorů, kteří se opravdu snaží vyhovět našim přáním.
VELUX Česká republika, s.r.o. | Radka Kocandová, Trade marketing and event marketing coordinator

STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY – 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

Veletrh FOR ARCH nás opět přesvědčil o tom, že naše účast a aktivita nebyla
zbytečná. Zájem návštěvníků i kamnářů byl veliký, a tak jsme rádi, že naše investice do expozice nebyla zbytečnou a mohli jsme poradit návštěvníkům ohledně
možných technologií. Ocenění za TOP EXPO bylo pomyslnou třešničkou na dortu
a velice si toho vážíme. Už nyní se připravujeme na příští ročník a chystáme oslavy 25. výročí Cechu kamnářů.
Cech kamnářů ČR | Jana Macourková, sekretariát

Vážený pane řediteli,
je mi ctí, že mohu jménem Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vám
a organizačnímu týmu poděkovat za realizaci 30. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu v Praze FOR ARCH 2019. Tradice a odborná kvalita veletrhu FOR
ARCH znamená velké podnikatelské možnosti. Každý vystavovatel měl ty nejlepší podmínky k navázání
nových obchodních kontaktů a návštěvník si mohl odnést mnoho nových zážitků a poznatků z oblastí zajímavých a významných oborů podnikání.
Cech topenářů a instalatérů České republiky v rámci veletrhu připravil doprovodný program prostřednictvím poradenského centra v oblasti vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje
a energetika. Dále v rámci programu SUSO ukázky montáže žáků středních odborných škol a středních
odborných učilišť. FOR ARCH poskytl příležitost prostřednictvím soutěží vyniknout žákům nadaných v technických oborech na cestě k vlastnímu nalézání jejich osobnosti z nepřeberného množství cest, které jim
současný svět nabízí.
Veletrh FOR ARCH je vždy ideální příležitostí pro bezprostřední kontakt nejen s obchodními partnery, ale
také se spotřebiteli. Vnímáme Vás jako zkušeného a respektovaného partnera, se kterým velmi rádi spolupracujeme. Přeji Vám a organizátorům veletrhu FOR ARCH mnoho úspěchů, dobrých partnerů při pořádání
dalších ročníků.
Cech topenářů a instalatérů ČR | Bohuslav Hamrozi, prezident
Veletrh FOR ARCH 2019 byl pro nás větším přínosem, protože složení návštěvníků splňovalo více zaměření
na obor tepelné techniky a vytápění. V současnosti firma vyrábí 132 typů kotlů pro celou Evropu. Obnovitelné
zdroje energie jsou naší prioritou. Topení dřevem je nejlevnější a vzhledem ke kůrovcové kalamitě bude
i nadále.
Jaroslav Cankař a syn ATMOS | Jaroslav Cankař, majitel společnosti
Letošní jubilejní ročník výstavy FOR ARCH, který se tradičně koná v podzimních měsících v areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech, je událostí, na které ani tentokrát nemohla naše firma chybět. Termín veletrhu
je pro nás kamnáře i počátkem podzimní sezóny, a tudíž zde máme ideální možnost svojí prezentací
oslovit zákazníky jak z řad obchodních partnerů, tak klientů, kteří si přejí do svého interiéru pořídit krb či
kamna. Jelikož jsme víceméně stálým vystavovatelem, mohu říct, že návštěvníků stále přibývá. Každým
rokem náš stánek zláká stále více klientů, kteří hledají sofistikované a podnětné rady co se vytápění týče,
a zároveň ubývá návštěvníků, kteří navštíví tuto akci jen za účelem získání veletržní slevy. Zároveň je naše
účast dobrým nástrojem, jak budovat dobré jméno a značku výrobků, které na českém trhu zastupujeme.
Velice mě těší i fakt, že již tradičně má úroveň prezentace vystavovatelů, zvláště v hale věnované vytápění, velkou estetickou úroveň, což dokládá fakt, že opakovaně cenu GRAND PRIX dostávají vystavovatelé
z kamnářského oboru.
K&K POKER s.r.o. | Ing. Jitka Pokorná, majitelka společnosti

ELEKTROTECHNIKA A ZABEZPEČENÍ – osvětlení, automatizace, inteligentní bydlení, výroba elektřiny

Novinky v oblasti inteligentní elektroinstalace i to, jak bude za pár let vypadat
běžná domácnost a možnost vyzkoušet si inteligentní elektrospotřebiče, dálkově
ovládaná světla či stále oblíbenější hlasové asistenty, řešení pro zvýšení bezpečnosti, technologie FVE a mnoho dalšího našli i letos návštěvníci v Hale 4. Konkrétní
rady k osvětlení či zabezpečení objektů i ochrany osob mohli zájemci najít ve dvou
poradenských centrech umístěných přímo v Hale 4. Tématu chytrá a bezpečná domácnost se věnovala také řada akcí doprovodného programu. V rámci oboru byla
udělena cena GRAND PRIX (ABB)) i ocenění za nejhezčí výstavní expozici TOP EXPO
(S-Power Energies, JABLOTRON Alarms) a předána byla i ocenění časopisu SVĚTLO
(JD rozhlasy, IMMAX WPB CZ, Steinel Technik).

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

Děkuji za příjemnou a profesionální spolupráci všem vystavovatelům, odborným
i mediálním partnerům, blahopřeji oceněným společnostem a těším se na setkání
v příštím roce.

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH je pro naši společnost velmi zajímavou příležitostí, jak se prezentovat před odbornou
i laickou veřejností. Během pěti dní jsme naše produkty představili stovkám návštěvníků veletrhu, propojili
se s architekty, designery, stavebními firmami a zvýšili povědomí o tom, co naše společnost dělá a jakým
směrem se chceme dále ubírat. Osobní kontakt vnímáme jako klíčový faktor k navázání dobrých obchodních
vztahů. Nicméně spokojený zákazník, kterého zaujme naše nabídka, je pro nás stále to nejdůležitější.
IMMAX WPB CZ, s.r.o. | Milan Žák, výkonný ředitel/CEO
Veletrhu FOR ARCH se účastníme již poněkolikáté a oceňujeme vysokou návštěvnost z řad laické i odborné
veřejnosti. Letošní ročník jsme zaznamenali velký zájem ze strany návštěvníků o naše technologie i produkty, a i díky skvělé organizaci a perfektnímu umístění vnímáme naši letošní účast velmi pozitivně a za rok se
na veletrh určitě vrátíme.
OPTOSAT s.r.o. | František Vyskočil, jednatel
Vlastní výroba elektřiny pomocí střešních solárních instalací se v ČR stává velkým trendem. Trhu dominují
bateriová řešení. Bateriové systémy umožňují využívat vlastní zelenou energii i po západu slunce a poskytují
ochranu před výpadky. Na letošní ročník FOR ARCH jsme přinesli 2 funkční modely fotovoltaické elektrárny
s bateriovým systémem a tepelné čerpadlo iPump 3-11, které najdete v našem portfoliu. Účastníme se celkem 4–5 výstav po celé ČR za rok, FOR ARCH je vždy pro S-Power Energies vrcholem výstavnické sezony.
Na veletrhu FOR ARCH se během pár dní setkáme s velkým množstvím potenciálních zákazníků. Vynaložené
investice do výstavní plochy i realizace samotné expozice se nám vždy vyplatí. Velmi si vážíme celého produkčního týmu, díky jejich profesionalitě a flexibilnímu přístupu je účast na veletrhu FOR ARCH pro nás vždy
velmi pozitivním zážitkem.
S-Power Energies, s.r.o. – Střešní fotovoltaiky, baterie, tepelná čerpadla pro domácnosti i firmy
| Nimka MÖNCHBAT, Marketingová ředitelka

DŘEVOSTAVBY – využití dřeva pro stavbu

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

Milí vystavovatelé, dovolte mi poděkovat za Vaši účast a podporu oboru wellness
a SPA. Máme možnost se jednou ročně potkávat na jediné specializované výstavě
bazénů, saun, vířivek, technologií v ČR. Opět byla i v tomto oboru udělena prestižní
cena GRAND PRIX. Již počtvrté proběhla v rámci veletrhu mezinárodní konference
Hotelové wellness & SPA s tématem Personál ve wellness - jak ho získat, rozvíjet
a udržet. Přijela za námi Chris Andrews z Velké Británie, která je zakladatelkou
a výkonnou ředitelkou Personal Touch Fotness a členkou mezinárodního výboru
National Wellness Institutu. Její přednáška Firemní wellness programy – Kde jsou
klíče k úspěchu byla velice přínosná i pro naše wellness hotely.

ŘEKLI O NÁS...
Rádi bychom touto cestou poděkovali celému týmu, který se na přípravě veletrhu
FOR ARCH podílí. Vždy probíhá perfektní spolupráce jak v době před výstavou, tak
i v průběhu celé výstavy. Veletrhu se účastníme již každoročně a pevně věříme, že
i letošní ročník byl pro nás úspěšný, neboť poptávky po dřevostavbách jsou rok od
roku stále vyšší. Těšíme se na další spolupráci.
CELET s.r.o. | Simona Snížková, Marketingový referent

MATĚJ KOSMÁK
MANAŽER VELETRHU
FOR ARCH – obor využití
dřeva ve stavebnictví
T: +420 225 291 195
M: +420 703 199 007

ŘEKLI O NÁS...

Velmi rádi jsme přijali možnost účastnit se 30. mezinárodního stavebního veletrhu
kosmak@abf.cz
FOR ARCH. Byla to velká příležitost představit poprvé na veletrhu naši firmu Modulární
domky s.r.o., která staví modulární dřevostavby. A protože žádná fotka nezprostředkuje skutečnost, prezentovali
jsme se vystavením celého modulu M-15. Naše modulární dřevostavba návštěvníky zaujala natolik, že byli ochotní čekat v řadě, než si budou moci dům prohlédnout a dozvědět se více informací, neboť ani při nepřetržitém
nasazení náš pětičlenný tým nestíhal návštěvníky obsloužit. Tímto všem velice děkujeme za trpělivost a ochotu
čekat, velmi si toho vážíme. Výsledkem je velký zájem o koupi různých našich modulů k bydlení a spolupráce
s novými obchodními partnery. Tato zpětná vazba nás upřímně těší a je jedním z důvodů se na veletrh opět vrátit.
Velké poděkování patří také organizátorům veletrhu. Přejeme všem pohodové a úspěšné dny.
Modulární domky s.r.o. | Miroslava Zouhar, obchodní ředitelka

Veletrh FOR ARCH, respektive odborná výstava Bazény, Sauny & Spa, představuje pro asociaci ABAS ČR a její
členy ideální příležitost pro setkávání, a to jak se zákazníky, tak dalšími kolegy z oboru. Veletrh spolu s výstavou nám umožňuje získat přehled o nejnovějších trendech a technologiích a diskutovat s kolegy a zákazníky
o největších problémech, kterým při své práci čelí. Tyto znalosti nám pak umožňují podílet se rovněž na
doprovodném programu veletrhu formou pořádání odborné konference na aktuální témata, následované prohlídkou výstavy s odborným komentářem a diskusí na stánku ABAS ČR. Třicet let existence veletrhu je pro nás
důkazem, že i v současné digitální době mají podobné akce své opodstatnění a svůj přínos.
Asociace bazénů a saun ČR | Ing. Pavel Košnar, předseda asociace

Společnost DOMY D.N.E.S. s.r.o. je mnohaletým vystavovatelem na veletrhu FOR ARCH. Letošní ročník veletrhu hodnotíme pro naši společnost jako jeden z nejlepších co do zájmu potencionálních klientů o výstavbu
dřevostaveb, tak co do počtu získaných kontaktů a domluvených schůzek po veletrhu. Naši veletržní expozici
navštěvovali již od prvních dnů konání veletrhu klienti, kteří šli na veletrh s jasným účelem, najít si svého
dodavatele domu. A poslední den veletrhu pro nás byl co do počtu návštěvníků potvrzením dobré práce, kterou
odvedla společnost ABF, a.s. při propagaci mezi našimi budoucími zákazníky. Věříme, že další ročník veletrhu
FOR ARCH 2020 bude pro vystavovatele minimálně stejně úspěšný jako letošní.
DOMY D.N.E.S. s.r.o. | Tomáš Tesař, jednatel

Vážíme si spolupráce se společností ABF a.s. a s celým realizačním týmem FOR ARCH. Navštěvujeme každoročně zahraniční veletrhy v celé Evropě. Proto si dovolíme hodnotit tuzemské veletrhy ve srovnání se zahraničními, jako velmi dobře připravené po organizační i technické stránce. Oba tuzemské veletrhy – podzimní
FOR ARCH i jarní FOR HABITAT jsou na vysoké profesionální úrovni. Vážíme si trpělivosti, flexibility i propagace
veletrhů, bez toho by naše expozice nebyly úspěšné. Těšíme se na další spolupráci.
ALUKOV a.s. | Mgr. Zdeněk Kohák, M.B.A., marketingový ředitel

Nejvýznamnějšího českého stavebního veletrhu FOR ARCH se účastníme pravidelně, proto můžeme jednotlivé
ročníky porovnávat. S potěšením můžeme konstatovat, že FOR ARCH si zachovává vysoký standard co do
organizace, propagace i návštěvnosti, která je pro nás jako pro vystavovatele stěžejní. I tento rok nabídl FOR
ARCH vše, co by měl mezinárodní veletrh tohoto významu nabídnout. Velice kvitujeme, že dřevostavbám je na
veletrhu věnovaný ucelený úsek výstavní plochy. Většina návštěvníků, kteří navštívili náš výstavní stánek měla
konkrétní představu o svém bydlení a přesvědčení, že chtějí právě dům ze dřeva. V letošním roce byl zájem
o stavění umocněn i díky legislativnímu zpřísnění podmínek energetické náročnosti budov od roku 2020. Toho
jsme využili k představení naší nabídky domů ATRIUM s vybavením ATRIUM ENERGY 2020+.
A T R I U M , s. r. o. | Ing. Martin Čanda, obchodní ředitel

Těším se na další spolupráci a přeji hodně úspěchů.

Společnost Geberit se veletrhu FOR ARCH účastní každý rok. A ještě raději jsme se účastnili i toho letošního,
jubilejního třicátého. Je to pro nás jedinečná příležitost setkat se se všemi našimi zákazníky – od koncových
uživatelů našich výrobků, přes profesionály v oblasti montáže a stavby, po architekty a projektanty, kteří
s našimi materiály také přicházejí často do styku. Účast na veletrhu FOR ARCH nám pak přivádí návštěvníky
do našeho showroomu ještě dlouhé týdny po skončení.
Díky skvělé a profesionální práci organizátorů jsme mohli letos představit velkou novinku: koncept koupelen
Geberit. Kvalita Geberit, která se často skrývala doposud pouze za stěnou, nyní vystupuje před stěnu. Na
stánku Geberit, za který jsme navíc získali ocenění TOP EXPO 2019, tak bylo představeno několik koupelnových sérií, ale nezapomněli jsme ani na naše sprchovací WC Geberit AquaClean, dětský program Geberit
Bambini nebo naše nová splachovací tlačítka.
Geberit spol. s r.o. | Karolina Otcovská, Marketing Specialist CZ Technical prod.

Jubilejní 30. ročník se velmi vyvedl. 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 naši firmu,
setkávat se zákazníky a partnery, představit novinky a naše energeticky úsporné stavby v široké konkurenci
firem. Organizátoři potvrdili jako tradičně profesionální přístup, a tím vnímáme ABF, a.s. jako právoplatného
partnera. Prostory PVA EXPO Letňany naprosto vyhovují potřebám vystavovatelů, a především naplňují potřeby
návštěvníků vyhledat si potřebné informace. Chtěli bychom tímto poděkovat celému týmu za perfektní organizaci a budeme se těšit na další ročník.
RD Rýmařov s.r.o. | Lucie Matulová, DiS., marketing a propagace

KONFERENCE TECHNOLOGICKÉ FÓRUM

ZAHÁJENÍ | GALAVEČER

ZAHÁJENÍ
30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH byl slavnostně zahájen dne 17. září 2019 v Kongresovém
sále PVA EXPO PRAHA. Úvodních proslovů a tradičního přestřižení pásky se zhostila ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová společně s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým a prezidentem SPS
v ČR Jiřím Nouzou. Za ABF, a.s. vystoupil předseda představenstva Pavel Sehnal. Na oficiální zahájení veletrhu
bezprostředně navázala odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM. V diskuzi na téma rekodifikace stavebního
práva a digitalizace stavebnictví vedle ministryně a náměstka dále vystoupili předseda SMO ČR František Lukl,
první náměstek primátora HMP Petr Hlaváček, director KPMG Mojmír Hampl a za Central Group Dušan Kunovský.

GALAVEČER
Druhý den veletrhu je již tradičně zasvěcen slavnostnímu setkání vystavovatelů, obchodních partnerů a významných hostů. Letošní galavečer se nesl v duchu oslav jubilejního 30. ročníku veletrhu FOR ARCH a konal se ve středu
18. září v Kongresovém sále a prostorách Vstupní haly II PVA EXPO PRAHA. Na 500 hostů se zúčastnilo předávání
tradičních ocenění za nejlepší exponát či technologii GRAND PRIX i za nejpůsobivější výstavní expozici TOP EXPO,
dále byly prezentovány výsledky architektonických soutěží Young Architect Award, Architekt roku a Architekt obci
za rok 2019. Večerem provázel moderátor Pavel Anděl a po oficiální části byl pro hosty připraven koncert kapely
MIG 21, který hudebně doplnil DJ Doktor Buben, bohatý raut včetně degustace moravských vín, rumů a doutníků.
Dopravu k nejbližší stanici metra zajišťovaly oficiální vozy veletrhu – automobily Ford, sponzorem slavnostního
večera byla společnost HELUZ.

3. ročník odborné konference
17. 9. 2019, PVA EXPO PRAHA, KONGRESOVÝ SÁL
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY – aktuální vývoj ve stavebnictví
PANELOVÁ DISKUZE – A) rekodifikace stavebního práva
B) digitalizace stavebnictví
Panelisté:
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR
Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy
Dušan Kunovský, Central Group
Mojmír Hampl, director KPMG
Aktivní diskutující:
Pavel Křeček, předseda ČKAIT
Jan Kasl, předseda ČKA
František Korbel, HAVEL & PARTNERS s.r.o.
Tomáš Prokeš, zástupce ředitele odboru Koncepce BIM, Agentura ČAS
BLOK PREZENTACÍ – Digitalizace stavebnictví – vize a současnost
NA KONFERENCI ZAZNĚLO
V úvodu konference představila Petra Cuřínová z ČSÚ nejnovější čísla z oblasti stavebnictví o vývoji prvního
pololetí roku 2019. V loňském roce se v Česku prostavělo 275 miliard korun a postavilo téměř 20 tisíc bytů. Poté
se slova ujal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza, který potvrdil, že současný vývoj
českého stavebnictví má stoupající tendenci.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický na konferenci zmínil nastupující milník BIM (informační modelování staveb) a také stanovisko svého resortu, který iniciuje strategický dokument v rámci Hospodářské strategie ČR a jehož součástí má být oblast stavebnictví. „Chceme vědět, kde budeme v roce 2030
a dále. K hlavním omezením rozvoje naší ekonomiky patří nepochybně délka a složitost územního a stavebního
řízení. Vedle nevyhovující legislativy je příčinou zejména nedostatečné využití potenciálu moderních technologií.
I přes první učiněné kroky je stavebnictví jedno z nejméně digitalizovaných odvětví. Stejně jako je s digitalizací
průmyslu vnímán termín Průmysl 4.0, je potřeba digitalizaci stavebnictví spojit s termínem Stavebnictví 4.0,
jehož součástí je i metoda BIM. Nejedná se jen o konkrétní nástroj, je to také forma spolupráce, kde sdílení
informací a kultivace vztahů přispěje k vyšší efektivitě při realizaci stavebních projektů.“
Na oponentské straně se v debatě ocitl František Lukl, který již dříve k tématu uvedl: „Členové Svazu měst
a obcí ČR, které zde zastupuji, dlouhá léta volali po zrychlení a zjednodušení stavebního procesu. Bohužel se
do věcného záměru stavebního zákona dostala myšlenka nové soustavy stavebních úřadů v čele s jakýmsi
nejvyšším stavebním úřadem, který by řídil stát. Tato myšlenka byla podložena mimo jiné například na
předpokladu systémové podjatosti, či dokonce korupčnosti orgánů územní samosprávy, které vykonávají
v přenesené působnosti státní správu v úseku stavebního práva. Tyto dehonestující předpoklady jako zástupci samospráv napříč republikou rozhodně odmítáme.“
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ODBORNÍ PARTNEŘI

ORGANIZÁTOR:

YOUNG ARCHITECT AWARD | ARCHITEKT ROKU | ARCHITEKT OBCI

DOPROVODNÝ PROGRAM

V rámci doprovodného programu se kromě klasické stavařiny řešilo chytré a bezpečné bydlení, regulace
systémů, automatizace, wellness & SPA. Ve čtyřech přednáškových sálech se uskutečnilo během 5 dnů
téměř 60 přednášek, seminářů, workshopů, konferencí. Děkujeme všem organizátorům!

VYBÍRÁME Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
KONFERENCE TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: DIGITALIZAE A STAVEBNÍ PRÁVO | Organizátor: ABF, a.s.
4. ROČNÍK KONFERENCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 2019 | Organizátor: TZB-info
KONFERENCE HOTELOVÉ WELLNESS & SPA | Organizátor: RAIN.cz, s.r.o. a ABF, a.s.
KONFERENCE BEZPEČNÝ BYTOVÝ DŮM SVJ | D 4.0 – TRENDY A MOŽNOSTI PRO MODERNÍ ZABEZPEČENÍ MAJETKU A BYTŮ | Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR
SMART CITIES OD A DO Z | Organizátor: SEMKON, s.r.o.
TECHNOLOGICKÉ NOVINKY V BAZÉNOVÝCH A SAUNOVÝCH PROVOZECH | Organizátor: ABAS ČR
VESPER BIM DAY – DIGITÁLNÍ VĚK 24:00, Komplexní navrhování dřevostaveb BIM/CAD/CAM
| Organizátor: cadwork software s.r.o.
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI STAVEB A UZAVÍRÁNÍ SMLUV | Organizátor: TZB-info a ESTAV.cz
STÍNICÍ TECHNIKA – INOVATIVNÍ KONCEPT PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY | Organizátor:
Svaz podnikatelů ve stínicí technice
KYBERNETIKA A STAVEBNICTVÍ | Organizátor: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
v Praze
MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS, obchodní schůzky s evropskými stavebními podniky
| Organizátor: ABF, a.s. spolu s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj
UŠETŘETE S DOTACEMI NA ÚSPORNÉ BYDLENÍ | Organizátor: Státní fond životního prostředí České
republiky

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 11. ročníku: Nájemní bydlení
Titul CEMEX Young Architect Award 2019: Nájemní dům Karlín | MgA. Anna Svobodová a Ing. arch.
MgA. Ondřej Blaha
Cena Architekt roku 2019
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 2019: Ing. arch. Stanislav Fiala
Existují stovky různých způsobů, jak vykonávat řemeslo architekta. Stanislav Fiala ovládá jeden z nejnáročnějších,
tudíž ne tak často provozovaných. Disponuje neuvěřitelnou schopností improvizace na stavbě, ochotou bavit se
s řemeslníky a společně se vydat na cestu za neznámým, nečekaným, neodhadnutelným. Je to častokrát velké
dobrodružství s nejistým koncem, ale zdá se, že to je cesta radostná, na kterou zúčastnění i s odstupem času rádi
vzpomínají. Nedávno dokončil v centru Prahy palác DRN na Národní třídě a dokončení se blíží palác Špork poblíž
náměstí Republiky. Je fascinující vidět, jak se plody těchto improvizačních schopností projevují i u staveb velikého
měřítka. Stanislav Fiala je tvůrcem originálního světa, který si s prací nikoho jiného v Česku nespletete.
Čestné uznání poroty: Jana Kostelecká
Cena Architekt obci 2019
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.
Architekt obci 2019: Milan Košař – Vysoké Mýto, Poděbrady, Ústí nad Orlicí

DEN STAVBY ANEB DŘEVOSTAVBY POD LUPOU | Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných
domů, z.s.

Vyhlášení výsledků architektonických soutěží proběhlo dne 10. 9. 2019 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze.

JAKÉ BUDEME STAVĚT DOMY PO ROCE 2020? BOŘÍME MÝTY | Organizátor: Centrum pasivního
domu, z. s.

GENERÁLNÍ PARTNER

SOUTĚŽE A VÝSTAVY:

www.yaa.cz

HLAVNÍ PARTNER

ZA FINANČNÍ PODPORY

PARTNEŘI

STAVBA ROKU 2019 | Organizátor: Nadace ABF
PUTOVNÍ VÝSTAVA 11. ROČNÍKU YOUNG ARCHITECT AWARD 2019, FINÁLE 23. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKY STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO, GRAND PRIX 2019, TOP EXPO 2019 | Organizátor: ABF, a.s.

ZÁŠTITA

SOUTĚŽ ČASOPISU SVĚTLO | Organizátor: Časopis SVĚTLO

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.architektroku.cz

GRAND PRIX | TOP EXPO

• 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

Nejlepší výrobky spojuje chytrý nápad, kvalitní
zpracování, atraktivní vzhled a komfortní použití
K největšímu stavebnímu veletrhu patří prvotřídní výrobky, nápadité novinky i chytře pojatá tradiční řešení.
Ty nejlepší jsou každý rok vyhlášeny na slavnostním galavečeru a obdrží prestižní ocenění GRAND PRIX.
Letos se do soutěže přihlásilo 39 exponátů a odborná porota tak neměla opět lehkou práci.
CENY GRAND PRIX 2019
ABB s.r.o. za ABB-free@home®, který umožňuje
zapojení 150 prvků v jedné instalaci
AITAA system s.r.o. za chytrý modulární plotový
systém AITAA
hede kamna s.r.o. za Aduro H3 Lux – hybridní
kamna
iSIGNUS s.r.o. za patentovaný nosič orientačního
systému iSIGNUS (samosvorný zámkový spoj
profilu a elementu)
Schiedel, s.r.o. za Schiedel KombiAir

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2019
Bosch Termotechnika s.r.o. (divize Junkers
Bosch) za inteligentní regulaci CT200 s aplikací
Bosch EasyControl
HANSCRAFT, s.r.o. za vířivou vanu OKA5
ALMANDINE (OKA design)
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. za HELUZ SIDI
(progresivní zdicí malta)
Meesenburg, s.r.o. za systém předsazené
montáže Triotherm+
TextilEco a.s. za chytrý kontejner TUČŇÁK

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 2019 – kategorie do 60 m2
Cech kamnářů České republiky, o.s.
S-Power Energies, s.r.o.
COBRA spol. s r.o.

CENY TOP EXPO 2019 – kategorie nad 60 m2
BEST, a.s.
GEBERIT spol. s r.o.
JABLOTRON - JABLOTRON ALARMS a.s. +
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo 18. září 2019
v rámci společenského večera. Vyhlašovatel obou soutěží je ABF, a.s.
Všem oceněným gratulujeme!

Již třiadvacáté finále vyhodnotilo nejlepší zedníky a truhláře z řad studentů třetích ročníků.
Hala 6 předvedla návštěvníkům také krásu oboru kameník a kamenosochař, klempíř, tesař
a pokrývač pod názvem Workshop Velux a práci topenářů, instalatérů a obkladačů na skeletu
koupelny z materiálu YTONG. Hlavním partnerem finále byl opět Magistrát hlavního města
DAVID SURMAJ
Prahy. Premiérou finále byla spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na úrovni
MANAŽER
SOUTĚŽE SUSO
partnerství. V rámci finále byla také předána cena ministra nejlepší dvojici oboru zedník. „Stavebnictví a řemesla. Oboje má velkou budoucnost, počítáme s nimi tedy i v Inovační strategii T: +420 225 291 143
2019–2030 a připravované Národní hospodářské strategii. Řešíme tak mimo jiné digitalizaci M: +420 739 003 174
E: surmaj@abf.cz
stavebnictví, kdy MPO je gestorem metody BIM, tedy informačního modelování staveb. A také
to, aby se řemeslům vrátila prestiž, jakou si zaslouží,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.
Workshop Velux v plném proudu

• PŘEDSEDA:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Obor kameník a kamenosochař

ODBORNÁ POROTA:

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO

Spolupráce s dětskými domovy
Letos bylo předáno 10 dětských židliček Dětskému domovu Klánovice. Židličky byly vyrobeny v průběhu finále
truhlářskými týmy z celé ČR a Slovenska. Partnerství s Nadací Veroniky Kašákové tak pokračovalo i letos v rámci
pomoci dětským domovům.
Kameníci v Hale 6
Ve spolupráci se Svazem Kameníků a kamenosochařů byla připravena soutěž mladých kameníků ze škol SPŠ
kamenická a sochařská, Hořice a AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, kteří letos zpracovávali zadání „Lachtan“.

VÍTĚZOVÉ 23. ROČNÍKU
• OBOR ZEDNÍK
Matouš Adamec, Erik Sklenář
SPŠS akademika S. Bechyně, Havlíčkův Brod
• OBOR TRUHLÁŘ
Ján Geletka, Matěj Ševčík
SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
• OBOR KAMENOSOCHAŘ
Štěpán Hůzl
AKADEMIE – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad
Sázavou
• OBOR KAMENÍK
Antonín Frank
AKADEMIE – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad
Sázavou

HVĚZDY 23. ROČNÍKU

ocenění pro nejúspěšnější školy:
SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves (obor truhlář)
SPŠS akademika S. Bechyně, Havlíčkův Brod
(obor zedník)

www.suso.cz

Workshop Velux
Obory tesař, pokrývač a klempíř se předvedly v podání studentů při Workshopu Velux, který byl připraven společně se společností Velux Česká republika.
Cena časopisu Stavebnictví, cena hlavního mediálního partnera – SPŠS akademika S. Bechyně, Havlíčkův Brod
Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF, a.s. pro pedagoga ročníku oboru truhlář – Viliam Púček
ze SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves

Disciplína s Hlavním partnerem Xella CZ

Ocenění Gentleman řemesla – Libor Malý, za odborný přínos oboru truhlář
VIP partner

Záštita:

Hlavní partneři:

Partneři:

Odborní partneři:

Mediální partneři:

Nanášení šlechtěných omítek LB Cemix

PORADENSKÁ CENTRA

ZAHRANIČNÍ ÚČAST, MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS

Nezávislá poradenská centra na veletrhu FOR ARCH 2019
poskytla bezplatně cenné odborné rady a informace
STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT – Hala 1
Informace k tématům: stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, správní řízení; dokumentace
ve výstavbě; navrhování a provádění staveb; stavební materiály; technologie provádění staveb;
technická zařízení budov; vady staveb; konstrukční řešení; akustika, tepelná technika, osvětlení
atd.; dokončovací práce a povrchové úpravy; otvorové výplně stavebních konstrukcí; posouzení
a odhady nemovitostí; vnitřní prostředí budov – alergenní faktory, plísně a roztoči, vliv na zdraví.
PORADENSKÉ CENTRUM VYTÁPĚNÍ – Hala 7
Na stánku CECHU KAMNÁŘŮ ČR bylo možné získat podrobnosti o stavbě nových topidel, opravách
starých krbů, sporáků nebo kamen či o nabídce krbových vložek. 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 nebo návod, jak úspěšně
žádat o kotlíkové dotace poskytovali na svém stánku zástupci Klastru česká peleta.
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU – Hala 3
Zde se návštěvníci mimo jiné dozvěděli, na co si dát pozor u montážní firmy, jak 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. Získali také aktuální informace o možnostech dotací v rámci programu Nová
Zelená úsporám na okna i na stínicí techniku. Garantem poradenského centra byl Stavokonzult Eduk
s.r.o. a Svaz podnikatelů ve stínicí technice.
PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR – Hala 4
Poradenské centrum MVČR a partnerů Policie ČR, Cechu Mechanických zámkových systémů ČR
a portálu Sousedé.cz – s názvem Bezpečná země informovalo, jak správně, a hlavně účinně zabezpečit majetek a nemovitost, o možnostech využití portálu Sousedé, jak spravovat společenství vlastníků či bytové družstvo on-line, moderně a efektivně a prezentovali projekt Zabezpečte
se včetně mobilní aplikace.
PORADENSKÉ CENTRUM DŘEVOSTAVEB – Hala 5
Zájemcům o dřevostavby radili odborníci z ADMD – Asociace dodavatelů montovaných domů
jaké řešení je nejvýhodnější a s kým realizovat dřevostavbu, které technologie jsou nejvhodnější
pro vytápění, chlazení, konstrukci domu a co dalšího je dobré neopomenout při výstavbě domu.
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 odborníci na
stánku časopisu SVĚTLO.

ZAHRANIČNÍ ÚČAST
Letošního mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2019 se účastnilo celkem 85 vystavovatelů ze 17 zemí světa. Prezentovaly se zde
nejen zahraniční podnikatelské subjekty, ale také oficiální zastoupení
ambasád či zahraniční regiony, které na veletrhu informovaly zájemce
o podnikatelských příležitostech ve své zemi či kraji.

POČET ZAHRANIČNÍCH VYSTAVOVATELŮ: 85
POČET ZASTOUPENÝCH STÁTŮ: 17
Ing. MIROSLAVA DOHNALOVÁ
MANAŽERKA ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU
T: + 420 225 291 116
M: +420 739 003 172
dohnalova@abf.cz

MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS
20. 9. 2019, PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál
Sedmý ročník mezinárodních b2b jednání Matchmaking business meetings (MBM) FOR ARCH se uskutečnil
v pátek 20. 9. 2019 v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Obchodní jednání MBM
uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky
a Handwerkskammer (HWK) Dresden za spolupráce dalších partnerů ze sítě EEN, institucí a organizací.
Novinkou letošního MBM FOR ARCH bylo zahájení ranního i odpoledního programu obchodních jednání prezentačními bloky - Pitch sekcemi. Tři německé a sedm českých firem přihlášených do soutěže GRAND PRIX
veletrhu FOR ARCH představilo v krátkých prezentacích své inovativní produkty a služby. Prezentace byly na
místě tlumočeny do angličtiny i němčiny.
Stěžejním programem MBM FOR ARCH i nadále zůstávají dvoustranná b2b jednání, s hlavním zaměřením na
česko-německé obchodní schůzky. Výhodou těchto akcí, které jsou mezi podnikateli stále velmi oblíbené,
je fakt, že zúčastněné firmy si vybírají partnery pro jednání samy dle kooperačních profilů zveřejněných
předem v databázi registrovaných firem.
Do letošního ročníku MBM FOR ARCH se zaregistrovalo 97 firem (o 13 více než v roce 2018), partnery pro
jednání našlo 81 firem, z toho 52 českých. Ze zahraničních bylo nejvíce německých – 13 zástupců, dále
podnikatelé ze Srbska, Řecka, Itálie, Polska, Rumunska, Ruska a dalších zemí, odpolední části se zúčastnilo
5 firem z tureckého Samsunu. Během jednoho dne se uskutečnilo více než 250 oficiálních schůzek a desítky
neformálních jednání.
ORGANIZÁTOŘI

Belgie
Bělorusko
Čína
Indie
Irsko
Itálie
Korejská republika
Německo
Polsko

Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švýcarsko
Velká Británie

DĚTSKÝ KOUTEK, LESNÍ SVĚT, ŘEMESLO DĚTEM

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ:

DĚTSKÝ KOUTEK
Rodiče, kteří přišli na veletrh s dětmi, mohli již třetím rokem využít služeb dětského koutku, který připravila
agentura SKY EVENTS ve spolupráci s agenturou pro dětské eventy Baby Office. Vše proběhlo za laskavé podpory sponzora koutku, společnosti ABB, která dodala i dárky pro děti. Všichni malí návštěvníci od 3 let mohli
navštívit hlídanou herní část s výtvarnou dílnou, maminky měly k dispozici zázemí pro kojení a přebalování.
O velké spokojenosti s nabízenými službami svědčí zanechané milé vzkazy a poděkování. Nejen proto se už
teď těšíme na příští rok. Fotogalerii z koutku naleznete na www.facebook.com/skyeventscz/.

PENÍZE

Chystáte se stavět, rekonstruovat
nebo si byt či dům koupit?
PAK BYSTE SI MĚLI POHLÍDAT,
JAKÉ DOTACE JE MOŽNÉ PRO
SVÉ BYDLENÍ ZÍSKAT. Abyste
v tom měli jasno, připravili jsme
pro vás přehled těch nejzajímavějších úvěrových programů,
které jsou nyní k dispozici.

DOTACE NA BYDLENÍ:

VÍTE, NA CO MŮŽETE PENÍZE ZÍSKAT?

PROGRAM PRO MLADÉ

Dotace na bydlení pro mladé je
úvěrový program na pořízení nebo
modernizaci bydlení pro občany
do 36 let pečující o dítě do 15 let.
Úvěr lze využít na realizaci novostavby nebo koupi rodinného
j
p
p
domu,, jehož
podlahová
plocha

nepřesáhne 140 m2, nebo koupi
bytu do 75 m2. Na modernizaci
bydlení lze čerpat min. 30 000 Kč,
max. 300 000 Kč; na výstavbu nebo
koupi rodinného domu 2 miliony
Kč, nejvýše však 80 % skutečných
nákladů / ceny sjednané včetně
ceny pozemku; na koupení bytu
max. 1 200 000 Kč, opět nejvýše
80 % ceny sjednané. Správa a vedení
úvěru je bez poplatků, zdarma
je i odborná pomoc a konzultace
s pracovníky Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). „Program se
týká jen bytů a domů, které slouží
k trvalému bydlení. Financovat
lze jen stavbu, nikoli pozemek.
Program lze kombinovat i s jiným
nanco
typem financování,
například s hyba
potékou od banky.
Úroková sazba
bezkonkure
je bezkonkurenčně
nejnižší a stejný

PORADENSTVÍ ZDARMA!
PORADEN
Ministers životního prostředí
Ministerstvo
ČR nab
nabízí bezplatné poradenství
k dot
dotacím na bydlení již tradič
dičně na mezinárodním stave
vebním veletrhu FOR ARCH,
k se koná 17. až 21. 9. 2019
který
v PVA EXPO Praha. O dotaccích vědí i jednotliví vystavvovatelé, kteří poradí nebo
ssami s vyřízením dotací pom
mohou. Zdarma jsou i právní poradny ke koupi bydlení,
pov
povolování staveb atd.

LESNÍ SVĚT
Děti měly možnost si nejen prohlédnout, ale také osahat prvky s originálními ilustracemi rostlin, zvířat a hub.
Ten, kdo se zastavil na stánku Lesního světa společnosti Awocado, s.r.o., 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 jde zábavně, nápaditě i ekologicky. Produkty Lesního
světa si zakládají na kvalitních materiálech z certifikovaného dřeva, designu a interakci.
ŘEMESLO DĚTEM
Druhým rokem byla Hala 6 celou sobotu určena jen pro nejmenší návštěvníky. Po čtyřdenním finále soutěže
SUSO se na pěti stanovištích prezentovalo řemeslo v podání dětí zejména předškolního věku. Pod vedením
zkušených odborníků si děti vyzkoušely zatloukání hřebíků na přesnost, lepení zrcátek včetně spárování,
výrobu plechové píšťalky, řezání dřevěných hranolků s otvorem pilou nebo malířské techniky.
„Zaujmout krásou řemesla malého človíčka hravou formou, to je základní myšlenkou Řemesla dětem.
Je radost přijít do Haly 6 a vidět zaujetí, snahu a následnou radost z výrobku. Řemeslo dětem má
velmi kladnou odezvu u návštěvníků i vystavovatelů a za to jsme moc rádi,“ dodává Matěj Chvojka,
ředitel veletrhu FOR ARCH.
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trend se dá očekávat i v budoucnu,“
uvádí Martin Klouda ze SFRB.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Nová zelená úsporám
v roce 2019 nabízí pro majitele
rodinných domů dotace na výstavbu, na zateplení a na zdroje energie.
Na výstavbu můžete žádat o dotaci
až 300 000 Kč, při využití obnovitelných zdrojů až 450 000 Kč.
V části zateplení domu jsou dotace
určeny na zateplení obvodových
stěn, střechy, stropu a podlah,
výměnu oken a dveří, odborný
posudek a technický dozor, zelené
střechy, využití tepla z odpadních
vod a venkovní stínicí techniku.
O dotaci mohou požádat vlastníci
nebo stavebníci rodinných domů,
fyzické i právnické osoby. Získáte
až 50 % celkových výdajů, nejvýše
550 000 Kč podle rozsahu opatření
vedoucích k úsporám energie.

PŘÍSPĚVEK NA TEPLO

Co se dá udělat se stavebními
V části dotace na zdroje tepla mohou fyzické osoby získat příspěvek
35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy, 35 000 až
150 000 Kč na fotovoltaické solární
systémy, 75 000 nebo 100 000 Kč
na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
25 000–100 000 Kč na výměnu
neekologického zdroje tepla. Získat

Foto: Shutterstock (4)

FOR ARCH myslí i na své malé návštěvníky – o ty
nejmenší je dobře postaráno v dětském koutku,
pro ty větší byl připravený Lesní svět a v rámci
ŘEMESLO DĚTEM si mohli vyzkoušet základní
stavební řemesla.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ 2019

můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.
Majitelé rodinných domů mohou
žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických
kotlů na pevná paliva v kotlíkových
dotacích.

DEŠŤOVKA V DOMÁCNOSTI

Dešťovka je dotační titul, kde
můžete čerpat až 50 % nákladů
na využití dešťové vody v domácnosti. O konkrétní výši rozhoduje,
zda plánujete zachytávání dešťové
vody pro splachování v domácnosti,
to lze čerpat až 30 000 Kč a 3500 Kč
za každý m3 záchytné nádrže, pro
zalévání zahrady a využívání vody
jako užitkové je to až 45 000 Kč
a dalších 3500 Kč za každý m3
záchytné nádrže, v případě využívání přečištěné odpadní vody až
60 000 Kč. Nejjednodušší zachytávání dešťové vody pro zalévání
zahrady je dotováno až 20 000 Kč
a dalšími 3500 Kč za každý m3
záchytné nádrže.

Billboardy: Praha – 214 ks
Plakáty na zastávkách: 1500 ks Praha
Digiboard: 1ks Praha
Rádia: 1134 ks
(Blaník Praha + Praha střední Čechy; Hitrádio
City 93,7 FM, Fajn Rádio Praha a stř. Čechy;
Oldies Rádio; Frekvence 1 – Praha a stř. Čechy; Evropa 2 – Praha a stř. Čechy; Dance
Rádio; Rádio Bonton; RÁDIO ZET)
TV:
TV NOVA / 3x Snídaně s Novou
TV NOVA / 1x reportáž „Domácnost budoucnosti“ v pořadu Víkend
TV NOVA / 10x sponzor pořadu
Prima TV / 29 spotů
PRINT, ON LINE:
Od dubna do půlky října vyšlo více než 600
relevantních článků/reportáží, viz výběr:
Právo, Mf DNES, Lidové noviny, Deník Blesk;
příloha Kutil deníku SPORT na téma Dotace;
Lidové noviny; Pěkné bydlení, portály: iHned.
cz, iDnes.cz, Blesk.cz, mvrc.cz, mzp.cz, ČTK,
tzb-info.cz a další.
PŘÍMÝ PŘENOS - poprvé v historii veletrhu FOR ARCH byl vysílán přímý přenos
konference Technologické fórum prostřednictvím ČTK na portálech CeskeNoviny.cz, pro odběratele ČTK, protext i na
Facebooku. Přenos sledovalo více než
800 lidí.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR | TZB-info

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. 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.

PARTNEŘI | ZÁŠTITY

GENERÁLNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

prezidenta České republiky, předsedy vlády České republiky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ODBORNÁ ZÁŠTITA

ONLINE ROZHOVORY Z VELETRHU
Jakkoliv je největší devizou veletrhu osobní kontakt a možnost na vše se zeptat a prodiskutovat, někdy to
prostě nevyjde. Pro ty, kteří se na veletrh nedostali, probíhalo živé vysílání. Před kamerou portálů TZB-info
a ESTAV se vystřídalo jen v letošním roce více než 50 hostů. Rozhovory jste mohli sledovat na TZB-info i na
titulce veletrhu FOR ARCH. A ti, kdo na veletrhu sice byli, ale kterým rozhovory utekly, si je mohou pustit
kdykoliv na www.youtube.com/TZBinfo.
Novinky z veletrhu, stavařské trendy a zajímavá témata tak žijí dál i po skončení veletrhu FOR ARCH 2019.
V rozhovorech najdete jak komentáře k čistě technickým tématům, jako je vytápění, cena dřeva, klimatizace,
volba dodavatele elektřiny a plynu, tak i povídání o designu, nové energetické hodnocení budov, které stanovuje nová pravidla pro stavby od ledna 2020 a tedy téma důležité pro všechny stavebníky, barevnost sídlišť
pro bytové domy i zástupce úřadů, komentáře ke stavebnímu právu, financování staveb a mnoho dalšího.
Pusťte si rozhovory a vraťte se tak i na letošní FOR ARCH.

PARTNER DOPROVODNÉHO PROGRAMU

ZÁŠTITA

NEK ve spolupráci s partnery realizuje také projekty vedoucí k rozšíření informací o energetice mezi širokou a laickou veřejnost. Jedním z těchto projektů, který si klade za cíl organizaci interaktivních seminářů,
workshopů a účast na výstavách a veletrzích je projekt Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, reg.
číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011812. Projekt je realizován za finanční podpory Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Spolupráce – Klastry (výzva IV.)
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

HLAVNÍ ODBORNÝ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

KONTAKTY

PVA EXPO PRAHA

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

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

PRODUKČNÍ
MICHAELA HOLÁ
T: +420 225 291 107
M: +420 739 003 140
hola@abf.cz

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

MANAŽER VELETRHU
FOR ARCH – OBOR VYUŽÍTÍ DŘEVA
VE STAVEBNICTVÍ
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

MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH – OBOR OKNA, DVEŘE A PODLAHY
ZUZANA ŠPONAROVÁ
T: +420 225 291 102
M: +420 739 003 133
sponarova@abf.cz

MANAŽER SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY STAVEBNÍCH
ŘEMESEL SUSO
DAVID SURMAJ
T: +420 222 891 143
M: +420 739 003 174
surmaj@abf.cz

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

FOR ARCH – tradice, která drží krok s dobou

Firmy s ním počítají, odborníci jej respektují a návštěvníci jsou zvyklí, že ověřené informace, kvalitní materiály
i spolehlivé dodavatele najdou každý podzim na jednom místě.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás
na 31. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2020
22.–26. 9. 2020 PVA EXPO PRAHA

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.

www.forarch.cz | www.for-city.cz

22.–26. 9. 2020
ME ZIN Á RODNÍ STAV E BNÍ V E LE TRH

POPRVÉ V SOUBĚHU:
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO MĚSTA, OBCE A REGIONY
HLAVNÍ
ODBORNÝ
PARTNER

PARTNER
DOPROVODNÉHO
PROGRAMU

PARTNER
VELETRHU

OFICIÁLNÍ
VOZY

