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V letošním roce se hlavního veletrhu 
DŘEVOSTAVBY s čistou výstavní plo-
chou 3549 m2 (loni 3857 m2) zúčastnilo 
165 firem (loni 160) se zaměřením na 
moderní dřevěné stavby, konstrukční 
systémy, materiály, nadčasovou archi-
tekturu, projekční zpracování staveb 
a vše, co popularizuje dřevostavby jako 
stavební sytém budoucnosti. S nimi se 
na holešovickém výstavišti prezentovalo 
ještě 62 (loni 40) výrobců oken, dveří, 
schodů, podlah, dřevěných obkladů 
a dalších výrobků ze dřeva zúčastně-
ných na 5. ročníku souběžného ve-

letrhu WINDOOR EXPO a dalších 73 
výrobců vytápěcí a klimatizační techniky 
v rámci 10. ročníku veletrhu MODERNÍ 
VYTÁPĚNÍ a 5. ročníku veletrhu KRBY 
A KAMNA. Do expozic těchto v celko-
vém součtu 300 (stejně jako loni) vy-
stavovatelů (z ČR, Slovenska, Polska, 
Rakouska a Německa), umístěných na 
6997 m2 čisté výstavní plochy, zavíta-
lo v průběhu čtyř dní celkem 22 300 
návštěvníků, což je o 2200 méně než 
v loňském ročníku (24 500). 

Máme co jsme chtěli? 

Pokles návštěvnosti někteří z vystavova-
telů připisují na vrub letošnímu termínu 
akce, z něhož pořadatelé záměrně vy-
pustili tradiční neděli, která byla loni z to-
hoto pohledu nejslabší. Podle některých 

názorů k tomu ale tehdy výrazně přispěla 
zimní olympiáda v Soči a v ten den probí-
hající hokejové zápasy. Nicméně faktem 
je, že letos tuto nevděčnou roli převzala 
středa coby úvodní veletržní den, který si 
při loňském ročníku naopak pochvaloval 
(z hlediska návštěvnosti i zájmu) nejeden 
z přítomných zástupců prezentujících se 
firem. „Velmi slabou středeční návštěv-
nost připisujeme na vrub posunutému 
termínu, neboť určitý okruh lidí reaguje 
na zaběhlou formu a někteří si to možná 
ani neuvědomili a šli sem až ve čtvrtek 
v domnění, že výstava teprve začíná,“ 
řekl nám na jednom ze stánků majitel 
prezentující se firmy.
K posunutí termínu došlo částečně 
z organizačních důvodů, částečně se 
o to ale přičinili i někteří vystavovatelé, 
kterým údajně vadí tzv. víkendoví náv-

Přesunutí termínu DŘEVOSTAVEB 
se nesetkalo s příliš kladným ohlasem

Na výstavišti v Praze – Holešovicích se v první polovině února (11.–14. 2. 2015) 
uskutečnil jubilejní 10. ročník mezinárodního veletrhu DŘEVOSTAVBY společně se 
souběžně pořádanými výstavami WINDOOR EXPO, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a KRBY 
A KAMNA. Veletrhy na rozdíl od minulých let neproběhly ve dnech čtvrtek–neděle, 
ale od středy do soboty, a to mimo jiné i na přání některých vystavovatelů, které 
údajně „obtěžují“ rodiny s dětmi přicházející hlavně o víkendu. Ačkoliv nám tuto 
informaci nikdo oficiálně nepotvrdil, tak možná právě tento posun termínu byl jed-
nou z příčin více jak dvoutisícového úbytku návštěvníků oproti loňskému ročníku.
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Po středeční slabé návštěvnosti se v dalších dnech počet zá-
jemců o dřevostavby zvýšil, ale loňské úrovně nedosáhl

Největší pozornosti návštěvníků se jako obvykle těšila společ-
ná expozice a.s. Agrop Nova a Prodesi/Domesi
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štěvníci. „Od několika větších firem jsem 
slyšel, že nedělní tzv. sběratelé prospek-
tů nebo rodiny s kočárky jsou pro ně, 
s ohledem na nemalé finanční náklady 
na každý den prezentace, nezajímavé. 
Proto vznesly na pořadatele dotaz, jest-
li by se výstava nemohla přesunout na 
čtvrtek až sobotu. Pokud je to pravda, 
tak je to ale podle mě chyba, neboť 
i mezi těmito návštěvníky bývá řada zá-
jemců o nové bydlení, jehož pořízení je 
záležitostí když ne celé rodiny, tak určitě 
obou manželů či partnerů a pokud ne-
mají děti kam dát, tak je prostě musí vzít 
sebou. Mimo to je také určitý okruh lidí, 
kteří jsou plně zaměstnaní až do soboty 
a neděle je tak pro ně jediným dnem, 
kdy mohou přijít na výstavu,“ doplnil do-
tyčný zástupce.

Nám děti nevadí, chce to jen 
něčím je zabavit

S jeho názorem nejen na posunutí ter-
mínu, ale i na uvedenou cílovou sku-
pinu návštěvníků (rodiny s dětmi) se 
spolu s řadou jiných více než ztotožnila 
Kateřina Braunerová, vedoucí marke-
tingu a.s. AGROP NOVA. Podle ní je 
dokonce třeba pro tuto skupinu vytvořit 
i speciální „doprovodný program“, přes-
něji řečeno patřičné zázemí.
„Dřevostavby jsou především záležitos-
tí mladých lidí a pokud mají rodiny, tak 
se musí počítat s tím, že děti vezmou 
s sebou. Zde by pak měl být pro děti 
nějaký koutek, kde by se mohly zaba-
vit, a také nějaké zázemí pro maminky 
těch nejmenších, kde by je měly mož-
nost v klidu nakojit, přebalit apod. My 
jsme se o něco takového pokusili již loni, 
kdy jsme zde ve spolupráci s pořadate-
lem veletrhu a redakcí časopisu Dřevo 
& Stavby zřídili dětský koutek s velkým 
panelem, na nějž si děti mohly malovat. 
Letos jsme v tom chtěli pokračovat, ale 
odezva ze strany pořadatele byla nulová. 
Proto jsme se rozhodli vytvořit dětem zá-
bavu sami a vysypali jsme jim na stánku 
hromadu dřevěných špalíků a kostek, 
z nichž si mohou něco postavit, zatímco 
jejich rodiče se mohou věnovat čerpání 
informací, pro které si přišli. Z pohledu 
jak našeho, tak i našich partnerů proto 
považujeme rozhodnutí pořadatele za 
ne zrovna ideální a pro příští rok budeme 
požadovat návrat k dřívějšímu termínu,“ 
sdělila nám Kateřina Braunerová v nej-
větší expozici veletrhu Dřevostavby, kte-
rou firma coby výrobce stavebního sys-
tému NOVATOP sdílela společně s pro-
jekčně-realizační společností v oboru 
dřevostaveb PRODESI/DOMESI a další 

realizační firmou DŘEVOSTAVBY MC 
Novák s.r.o. 

Doprovodný program opět 
dobrý

Organizátoři se naopak poměrně dobře 
vypořádali s doprovodným programem, 
což potvrzovala nemalá účast poslu-
chačů na některých přednáškách v zá-
vislosti na tématu. První den veletrhu byl 
zaměřený na otvorové výplně, novinky 
a problematiku tohoto oboru. Návštěvníci 
se prostřednictvím odborníků z této ob-
lasti mohli seznámit např. s trendy ve stí-
nicí technice, novou legislativou ve stínicí 
technice s ohledem na bezpečnost dětí, 
se systémem posuzování vad otvorových 
výplní v kontextu vnitřního prostředí, vý-
měnou oken v dřevostavbách z pohledu 
technického dozoru stavebníka apod. 
Čtvrteční přednášky (druhý den veletrhu) 
byly v režii Asociace dodavatelů monto-
vaných domů, přičemž zástupci někte-
rých členských firem zde prezentovali 
své vybrané projekty. Na závěr dne pak 
byla zájemcům z řad realizačních firem 
blíže představena značka „Kvalitní fir-
ma – ověřeno zákazníky“, udělovaná 
nezávislou APC Asociací pro certifikaci 
a.s. na základě spokojenosti zákazníků.
Páteční dopolední blok přednášek 
proběhl pod taktovkou Dřevařského 
ústavu a Fakulty lesnické a dřevařské 
ČZU v Praze, jež se zaměřily např. na 
kontrolu kvality v dřevostavbách, nej-
častější chyby dřevostaveb z hlediska 
otvorových výplní, ochranu dřeva proti 

biotickým škůdcům apod. Odpolední 
program pak začal vyhlášením výsledků 
studentské soutěže „Stavby s vůní dře-
va 2014“, kterou od roku 2013 vypisuje 
Nadace dřevo pro život v rámci projektu 
Dřevěná stavba roku. 
Vítězem této soutěže se stal Bc. Jaro-
slav Pospíšil (VUT Brno – Fakulta sta-
vební) za soutěžní dílo Dřevostavba 
pod zeleným mostem. Druhou příčku 
obsadil Bc. Radim Kučera (VUT Brno 
– Fakulta stavební) s dílem Yacht Club 
Hlučín. Cenu za třetí místo si odvezla 
Kristýna Blažíčková (studentka 3. roční-
ku VUT Brno – Fakulta architektury) za 
soutěžní dílo Restaurace a informační 
centrum Kalečník. Nadace udělila ještě 
zvláštní cenu mladému inženýrovi Jiřímu 
Horáčkovi z LDF Mendelovy univerzi-
ty v Brně za virtuálně zpracované dílo 
Vodní Pila Peníkov spojenou se spe-
ciálním oceněním MPO. Po skončení 
vyhlašovacího ceremoniálu byl program 
vyhrazen pro 10. ročník Salonu dře-
vostaveb, který představil výběr nejlep-
ších staveb zrealizovaných v Česku a na 
Slovensku za poslední rok.
Salon dřevostaveb pak pokračoval ještě 
v sobotu odpoledne, zatímco dopolední 
program patřil Centru pasivního domu. 
V tu dobu se zájemci mohli dozvědět 
např. jak se dostat k dotacím z progra-
mu Nová zelená úsporám nebo si vy-
slechnout dva z „Příběhů skutečných 
pasivních domů“, které patřily k nej-
sledovanějším bodům doprovodného 
programu i na lednovém pražském ve-
letrhu For Pasiv.

Nejúspěšnější z účastníků studentské soutěže Stavby s vůní dřeva (zleva) Ing. Jiří 
Horáček, Kristýna Blažíčková, Bc. Jaroslav Pospíšil a Bc. Radim Kučera



Formáty XS jsou díky vyváženosti ideální pro práci nad hlavou. Lehké 
a přesto silné. S výborným krouticím momentem, který energicky zabírá 
i na špatně přístupných místech. Vytrvalé Li-Ion akumulátory s uka-
zatelem stavu nabití, rychlovýměnný systém CENTROTEC a balíček 
SERVICE all-inclusive splňují nejnáročnější požadavky na práci sku-
tečných profesionálů. Oba formáty XS padnou perfektně do ruky, po 
odložení jsou velmi stabilní. Napětí 10,8 V a 12stupňové nastavení 
garantuje optimální vývin síly. A ještě něco: pro tmavá místa využijete 
integrované LED osvětlení. Zavolejte svému poradci FESTOOL! 

Zaregistruj stroj FESTOOL a získej důležité výhody! www.festool.cz

Není nutné být velký 
k dosažení velkých výsledků.
Minimální rozměry. Maximální výkon.
Akumulátorové vrtací šroubováky ve formátu XS.
Nyní zcela nově také v klasickém tvaru T.
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