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Výše zmíněného souboru veletrhů, který 
je v posledních sedmi letech doplněn 
ještě mezinárodní přehlídkou protipožár-
ní a zabezpečovací techniky FS Days, se 
zúčastnilo stejně jako loni celkem 830 
vystavovatelů. Na ploše 39 158 m2 se 
kromě českých firem prezentovalo také 
66 zahraničních vystavovatelů ze 13 
států (loni 61 ze 16 států), kteří ale ve 
srovnání s minulým ročníkem obsadi-
li o zhruba 840 m2 více čisté výstavní 
plochy (20 062 m2), kde prezentovali 
nejnovější trendy a technologie ve sta-
vebnictví a přidružených oborech. Mezi 
jejich expozice zavítalo 74 152 návštěv-
níků (loni 74 850) a také 172 akredito-
vaných novinářů.

Větší expozice s řadou novinek

„Od počátku příprav letošního ročníku 
jsme vnímali velký zájem vystavovatelů 

o prezentaci na For Archu. Potvrzuje to 
příznivý ekonomický vývoj České repub-
liky. Na rozdíl od předchozích let, kdy 
firmy i občané své investice odkládali, 
je nyní vidět velká chuť lidí opět stavět, 
rekonstruovat, a tedy i utrácet,“ komen-
tuje atmosféru letošního ročníku ředi-
tel obchodního týmu veletrhu For Arch 
Martin František Přívětivý s tím, že letos 
se pořádající společnosti ABF podařilo 
po dlouhé době vyprodat výstavní pros-
tory s určitým předstihem. „Firmy tak 
měly více času a větší chuť se na veletrh 
připravit. Je to vidět jak na samotných 
expozicích, které někteří stálí vystavo-
vatelé rozšířili a v řadě případů i patřič-
ně ztvárnili, tak i na novinkách, jež zde 
prezentují s cílem ‚zamířit‘ na konkrétní 
potřeby jak stávajících tak i nových zá-
kazníků,“ upřesnil ředitel. 
Jeho slova, zejména pak tvrzení o vel-
ké chuti lidí opět stavět a rekonstruovat, 

nám potvrdil i nejeden z výrobců staveb-
ně-truhlářských výrobků či nábytku, 
opakovaně se prezentujících v rámci 
veletrhu For Wood. „Počítal jsem s tím, 
že když zde budeme přítomni ve třech 
lidech, že si možná trochu odpočinu od 
každodenních firemních starostí. Realita 
je však taková, že kvůli stále plnému 
stánku nemám čas pořádně si dojít ani 
na toaletu,“ řekl nám v předposlední 
den veletrhu Jaromír Kovařík, jednatel 
společnosti Ráj dřeva s.r.o. z Pavlic na 
Znojemsku, který tuto skutečnost přičítá 
na vrub mimo jiné i dalšímu rozšíření sor-
timentu firmy o letos zavedenou výrobu 
celodřevěných schodišť. „Současný trh 
je o tom, že pokud máte dobré referen-
ce a nabídnete zákazníkovi komplexní 
službu, tak si raději vybere tu komplexní 
službu, než aby se mu po domě ‚mota-
lo‘ několik nekoordinovaně pracujících 
firem. Proto jsme se rozhodli k doposud 
vyráběným dřevěným podlahám, dveřím 
(vchodovým i interiérovým) a komponen-
tům schodišť přidat také kompletní hoto-
vá schodiště včetně návrhů, což zjevně 
zaujalo nejednoho z návštěvníků,“ zkon-
statoval jednatel.

FOR ARCH přitáhl mimo svépomocných 
stavebníků i zájemce o interiéry

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech skončil v sobotu 19. září 2015 v pořadí 26. ročník me-
zinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH spolu se souběžnými veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, 
BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER. Jejich hlavním tématem bylo snižování energetické 
náročnosti budov, a jeho do jisté míry možné provedení i tzv. svépomocí přilákalo spolu s mnoha 
stavebními novinkami za brány výstavního areálu více jak 74 tisíc návštěvníků.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Podstatou špalíkového nábytku je využití příčného řezu (vcelku nebo v kombinaci s podélným řezem) a také kombinace růz-
ných dřevin
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Další obrazové postřehy z veletrhu 
FOR ARCH 2015 můžete najít 

v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Viditelná spokojenost související s po-
ptávkou po vyráběném sortimentu pa-
novala také v expozici Silveko s.r.o. 
z Vlastibořic u Sychrova na Turnovsku. 
Ta na veletrhu tentokrát představila spolu 
se svojí inovovanou dřevěnou dlažbou, 
speciálními špalíkovými parketovými vly-
sy a dekoračními obklady stěn také nově 
vyráběné krajinové obklady a zejména 
pak nábytek v designu příčně řezaného 
dřeva. „Jedinečnost zpracování naše-
ho designového nábytku tkví v použití 
příčného řezu, a to buď vcelku, nebo 
v kombinaci s podélným řezem a ne-
zřídka i v kombinaci různých dřevin. Tuto 
technologii zatím využíváme pro výrobu 
jídelních stolů, konferenčních stolků 
a celou škálu bytových doplňků (tabu-
rety ve stylu řeznického špalku, obaly 
na květináče apod.), při jejichž navrho-
vání se často inspirujeme minulostí,“ 
pochlubil se nám jednatel společnosti 
Ing. Jakub Klíma s tím, že špalíkové par-
kety a nábytek oslovily vedle návštěvní-
ků i odbornou porotu veletrhu For Arch, 
která firmě v soutěžní přehlídce novinek 
Grand Prix udělila čestné znání.
Na zájem návštěvníků si pak rozhod-
ně nestěžovali ani zástupci některých 
dalších stavebně-truhlářských a ná-
bytkářských firem, pro které je veletrh 
For Arch již tradičně jakýmsi předkolem 
pro snazší komunikaci s návštěvníky na 
o dva týdny později konaném veletr-
hu For Interior (např. výrobní družstvo 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí s novým 
programem ONTUR v přírodním dubu 
a bílém nátěru).

Přitažlivý doprovodný program

Velké pozornosti návštěvníků, a to jak 
ze strany odborníků, tak i veřejnosti, se 
těšil také doprovodný program připra-
vený ve spolupráci s partnery veletrhu. 
„Za mimořádně zdařilou považujeme 
v zahajovací den veletrhu proběhnuvší 
konferenci ředitelů projektových společ-
ností, na kterou zavítalo více jak 600 ře-
ditelů. Další povedenou akcí byl den poté 
uskutečněný Matchmaking Business 
Meatings neboli obchodní B2B jednání 
mezi zástupci stavebních firem, podni-
katelů a dalších institucí ve stavebnictví. 
Této akce, na které byli mimo jiných pří-
tomni také např. výrobci oken a dveří, 
tesaři, pokrývači apod., se zúčastnilo 
102 firem (64 z ČR a 38 ze zahraničí) 
z 11 zemí, které mezi sebou uskutečnily 
celkem 227 obchodů,“ informuje nás 
Martin František Přívětivý a dodává, že 
během veletrhu vyvrcholil i letošní ročník 
ceny Architekt roku (udělované za mi-

mořádný přínos architektuře v posled-
ních pěti letech), kterou získal pražský ar-
chitekt Adam Gebrian, kritik a propagátor 
architektury. Byl zde také vyhlášen vítěz 
7. ročníku soutěže studentů a architektů 
do 33 let Young Architect Award, kterým 
se stala letošní absolventka Fakulty ar-
chitektury VUT v Brně Ing. Arch. Kristýna 
Smržová se svojí diplomovou prací s ná-
zvem Železnice – variabilní prostor. 
Řadu příznivců si na veletrhu našlo i finá-
lové kolo soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO, o jehož průběhu jsme 
podrobně informovali v DM 10/2015, 
a letos poprvé také vyhlášení výsledků 
Nadací dřevo pro život pořádané student-
ské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. 
Její vítězkou se stala Sandra Schwarzová 
(ČVUT Praha – Fakulta stavební) za sou-
těžní dílo Pavilon slonů pro Zoologickou 
zahradu v Praze. Druhou příčku obsadila 
Petra Trousilová (ČVUT Praha – Fakulta 
stavební) s dílem Dětská Eko-univerzita 
Hanspaulka. Cenu za třetí místo si odvezl 
Ing. Miloš Pavelek (Česká zemědělská 
univerzita v Praze) za svoji absolvent-
skou práci Dřevostavba turistické útul-
ny s téměř nulovou spotřebou energie 
– Píšťalka. Zvláštní cenu „za velmi zdařilé 
dílo“ Nadace udělila mladému inženýrovi 
Lukáši Grusovi z LDF Mendelovy univer-
zity v Brně za jeho absolventskou Studii 
dřevěné sakrální stavby.
Asi nejatraktivnější z doprovodného 
programu, a to především pro návštěv-
níky z řad současných či budoucích 
stavebníků, byla dvoudenní (18.–19. 9.) 
živá konference Stavba a rekonstrukce 
svépomocí, pořádaná ve spolupráci se 
společností Svépomocí.cz. „Konference 
probíhala v novém kongresovém sálu 
s kapacitou více jak 600 míst a přesto-
že byla pro účastníky placená (399 Kč), 
měli jsme po oba dva dny vyprodáno,“ 
pochlubil se ředitel obchodního týmu 

s tím, že v 12 praktických přednáškách si 
mohli účastníci např. vyslechnout příběh 
Pavla Tesárka (zakladatel Svépomocí.cz 
s.r.o.) ze stavby jeho domu svépomocí 
včetně ukázky všech vynaložených ná-
kladů, a nebo se dozvědět o nejčastěj-
ších chybách při zateplování v podání 
Ing. Karla Sedláčka, Ph.D., předního 
českého odborníka na zateplování sta-
veb. Autorka knihy a video kurzů „Realitní 
kuchařka“ Pavla Temrová dala zúčastně-
ným několik tipů, jak hledat pozemek pro 
stavbu či objekt k rekonstrukci jinak, než 
je na trhu obvyklé a ušetřit tím až desítky 
procent z kupní ceny. Zájemcům o koupi 
staršího domu pak mohl pomoci Radim 
Mařík (odborník na poruchy staveb) 
výčtem deseti nejčastějších závad, kte-
ré se u těchto objektů vyskytují, a které 
by by si při prohlídce měli zkontrolovat. 
Součástí programu byla mimo dalších 
také přednáška o výhodách a nevýho-
dách dřevostaveb stavěných svépomocí 
v podání Stanislava Müllera, DiS. (autor 
Dokumentu národní kvality dřevostaveb 
pro certifikaci členů ADMD), doplněná 
fotografiemi dřevěných domů v ČR, 
postavených rukama svých majitelů. 
Mezi důvody neobvykle vysokého záj-
mu o konferenci patřil podle některých 
účastníků spolu s nižšími finančními 
náklady při svépomocné výstavbě či 
renovaci také fakt, že pojem jako je 
termín dokončení stavby u některých 
stavebních firem představuje to samé, 
co nedohledno.

Vítězové soutěže Stavby s vůní dřeva 2015 zleva pan Jaroslav Schwarz v zastoupení 
Sandry Schwarzové, Petra Trousilová, Ing. Miloš Pavelek a Ing. Lukáš Grus
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Zájem o For Arch v prvních třech dnech „sliboval“ překročení 80tisícové návštěvnosti, ale v závěru týdne oproti zvyklostem poklesl

Z velkého zájmu návštěvníků se těšili i mnozí výrobci stavebně-truhlářských výrobků a nábytku

Většina vystavovatelů se chtěla „blýs-
knout“ před návštěvníky svojí novinkou
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Dvoudenní placená konference Stavba a rekonstrukce svépomocí přilákala více jak 1200 zájemců

Vystavovatelé For Woodu bodovali u návštěvníků i odborné poroty, a to jak výrobky tak svými expozicemi

Nový program ONTUR v přírodním dubu 
a bílém nátěru představilo výrobní druž-
stvo Dřevotvar Jablonné nad Orlicí


