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výstavy

Souboru veletrhů se zúčastnilo celkem 
202 vystavovatelů (Střechy Praha a do-
plňující výstavy 147, For Pasiv 55) ze 
6 zemí (Česká republika, Slovensko, 
Francie, Německo, Polsko, Rakousko), 
kteří dohromady obsadili 5122 m2 vý-
stavní plochy. Výborná návštěvnost 
hned v první veletržní den předzname-
nala stejně jako v loňském roce velký 
zájem o nabízené produkty a služby, 
který vydržel po celou dobu konání ve-
letrhů, na něž zavítalo celkem 17 685 

návštěvníků a stovka akreditovaných no-
vinářů. Těm pak byly každé ráno a poté 
během celého dne zdarma k dispozici 
noviny „STŘECHY dnes“ s čerstvými in-
formacemi o dění na veletrzích včetně 
kompletní skladby jejich doprovodného 
programu. Ten probíhal denně ve třech 
až čtyřech konferenčních sálech a také 
ve speciálních expozicích mezi výstav-
ními stánky na celkové ploše 550 m2. 
Těšil se velké pozornosti návštěvníků, 
neboť 93 % z nich se podle průzkumu 
pořadatelů chystá v dohledné době sta-
vět nebo rekonstruovat střechu.

STŘECHY, SOLAR 
a ŘEMESLO PRAHA

Součástí doprovodného programu veletr-
hů zaměřených na střechy byla např. v prv-
ní den proběhnuvší konference „Izolace 
2015“ s hlavním tématem izolace spodní 
stavby (pod úrovní terénu), uspořádaná 
pražskou společností A.W.A.L., která se 
specializuje na problematiku stavebních 
izolací a stavební fyziky. Byla určená hlav-
ně projektantům, stavebním inženýrům, 
technikům a zástupcům realizačních firem 
zaměřených na spodní stavby. Zúčastnilo 
se jí 180 posluchačů, pro které bylo při-
praveno více jak 20 odborných před-
nášek z oblasti zakládání staveb, pod-
kladu pro hydroizolační systém, sanací 
izolačních systémů a vibrací respektive 
zabránění přenosu mechanického vlnění 
z podloží do budovy.
Velkému zájmu odborníků se druhý den 
veletrhů těšila i další konference (tento-
krát mezinárodní) Coal-Coating – mo-
derní technologie pro výrobu kvalitních 
plechových střech, pořádaná Evropskou 
asociací výrobců lakovaného plechu 
(ECCA). Asi 120 na ní zúčastněných 
posluchačů řešilo například výhody 
a nevýhody lehkých střešních krytin či 
příkladové aplikace lakovaného (lako-
plastovaného) plechu.
Významná účast více jak osmdesáti 
odborníků provázela také druhý den 
pořádané Fórum Dřevěné konstruk-
ce střech, jehož odborným garantem 
a pořadatelem byla Česká komora auto-
rizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). 

Střechy Praha a For Pasiv – aktuální 
doprovodný program zaujal stovky lidí

Ve druhé polovině ledna (22.–24. 1. 2015) se na výstavišti v Praze – Letňanech konal v pořadí již 
17. ročník veletrhu materiálů pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA, spolu s veletrhem 
obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a veletrhem pro řemeslo, vybavení a bezpečnost 
práce řemeslníků ŘEMESLO PRAHA. Souběžně s nimi proběhl také 3. ročník veletrhu nízkoenerge-
tických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a celkem je navštívilo bezmála 18 tis. lidí. Mimo 
jiné i kvůli doprovodnému programu, který byl cíleně zaměřen hlavně na odborníky a stavebníky 
mezi návštěvníky a sestaven podle toho, co je v současné době skutečně zajímá. A navíc nikoli 
ve spolupráci s teoretiky, jako tomu bývá na řadě jiných výstav, ale s odborníky z praxe, výrobci 
materiálů nebo dřevostaveb a jejich uživateli.
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Mimořádný zájem návštěvníků patřil doprovodnému programu
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Jeho zaměřením bylo využití dřeva ve sta-
vebním průmyslu, zejména pak aplikace 
dřeva v konstrukcích šikmých střech, 
včetně možného požárního a biotické-
ho ohrožení a jeho preventivní ochrany. 
Dále se fórum zabývalo konstrukcemi 
střech, jejich častými závadami, oprava-
mi a úpravami. Součástí fóra byl i přehled 
systému právních předpisů a norem vyu-
žitelných pro návrh, provádění a kontrolu 
šikmých střech.
Výborně obsazené byly také semináře 
určené vedle odborníků i potenciál-
ním stavebníkům, jako např. seminář 
Zateplení kvalitně, Rekonstrukce 
střech, Zelené střechy a fasády, 
Bezpečnost práce na střeše a další. 
Nemalou pozornost návštěvníci věno-
vali i projektu Fandíme řemeslu, který 
v loň ském roce spustila Asociace ma-
lých a středních podniků a živnostníků 
ČR s cílem podporovat řemeslo v ČR. 
Na veletrhu byl projekt prezentován 
společnou expozicí řemeslných cechů, 
ukázkami prací, poradenstvím a řadou 
přednášek na různá aktuální témata jako 
např. novela Živnostenského zákona, 
elektronická evidence tržeb či druhotná 
platební neschopnost.
V neposlední řadě pak nelze opomenout 
ani návštěvníky velmi vyhledávaná bez-
platná poradenská centra s přítomnými 
odborníky na všechny oblasti výstavby, 
úspory energií a zateplování fasád. Šlo 
např. o Stavební poradenské cen-
trum, zajišťované ČKAIT ve spolupráci 
s ČVUT Praha, Poradenské centrum 
pro úspory energií, zajišťované společ-
ností EkoWATT a Českou fotovoltaickou 
asociací, či Centrum fasád, kde pro 
zájemce kromě poradenství byly připra-
veny i ukázky kotevní techniky zateplo-
vacích systémů, různých fasádních ob-
kladů či omítek apod.

FOR PASIV

Veletrh For Pasiv byl po celý průběh 
provázen konferencí „Stavíme rodin-
ný pasivní dům“, která návštěvníkům 
každý den nabídla jiné téma z oblasti 
pasivního bydlení. Program prvního dne 
byl zaměřen na konstrukční a technické 
detaily stavby nízkoenergetických budov. 
Při jednotlivých přednáškách, probí-
hajících vždy v téměř zaplněném sále 
s 80 místy k sezení, se návštěvníkům 
dostalo odborných informací ohledně 
materiálů a technologií pro zhotovení 
neprůvzdušné obálky pasivního domu, 
výplní okenních otvorů, větrání a vytápě-
ní, tepelných čerpadel jako zdrojů tepla 
či fotovoltaických systémů pro pasivní 

domy. Druhý den na konferenci vystou pili 
vedle odborníků na pasivní domy také 
např. zástupci Státního fondu životního 
prostředí ČR s praktickými radami pro 
zájemce o získání státní dotace z progra-
mu Nová zelená úsporám. Akce se tentýž 
den v roli přednášejících zúčastnili i dva 
majitelé pasivních domů s informacemi 
o tom, proč si vybrali právě pasivní dům, 
jak vznikal, co od něj očekávali a jak ve 
skutečnosti funguje, jak se v něm žije 
apod. O tuto část programu byl mezi 
návštěvníky enormní zájem a mnozí se 
do sálu ani nevešli a sledovali jej alespoň 
zvenčí za prosklenou stěnou. 
Stejná situace se opakovala i při so-
botní závěrečné části konference s ná-
zvem „Příběhy skutečných pasivních 
domů“, kdy se návštěvníci seznamovali 
s konkrétními příklady realizovaných 
projektů společností DOMY ATREA, 
PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o. a atelieru 
KUBUS. Tyto příběhy „vyprávěli“ spolu 
se zástupci realizačních firem i majitelé 
prezentovaných objektů, od kterých se 

zájemci mimo jiné mohli dozvědět i výši 
měsíčních či ročních nákladů na bydlení 
a případně se zbavit i různých „mýtů“ 
jako např., že v pasivních domech nelze 
větrat otevřenými okny apod.
Návštěvníky hodně využívanou součástí 
doprovodného programu veletrhu bylo 
i Poradenské centrum, jehož chod za-
jišťovali zástupci a.s. BAHAL ČR a Centra 
pasivního domu. Návštěvníkům takříkajíc 
k ruce zde bylo 20 specialistů ve slože-
ní od architektů, projektantů, stavitelů, 
expertů na větrání, vzduchotěsnost až 
po bankovní poradce. „Největší zájem 
ze strany příchozích je o rady týkající se 
projektování pasivních domů, konstrukcí 
jejich jednotlivých částí včetně použitých 
stavebních výplní a zejména pak o rady 
spojené s financováním a dotacemi 
v rámci programu Nová zelená úspo-
rám,“ zkonstatoval zhruba tři hodiny před 
koncem veletrhu vedoucí centra Ing. Jan 
Macke ze společnosti Bahal ČR s tím, 
že služeb jeho kolegů do té doby využilo 
asi 400 návštěvníků.

Prezentace práce tesařů v projektu Fandíme řemeslu se ujali mistři tesaři Martin 
a Bohumír Šnajdrovi z Komařic a žáci oboru tesař SŠ řemeslné Jaroměř

Na nedostatek práce si nemohl stěžovat ani personál poradenských center


