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Souboru veletrhů se zúčastnilo cel-
kem 267 vystavovatelů (loni 202) ze 6 
zemí (ČR, Belgie, Slovensko, Francie, 
Německo, Rakousko), kteří dohromady 
obsadili 12 600 m2 výstavní plochy. Na její 
zhruba polovině se stejně jako loni pre-
zentovalo 147 účastníků veletrhu Střechy 
Praha a doplňujících výstav Solar Praha 
a Řemeslo Praha. Na 6070 m2 pak své 
expozice postavilo 72 vystavovatelů ve-
letrhu For Pasiv (loni 55) a s nimi 48 vy-
stavovatelů prezentujících se v rámci no-
vého projektu pořádající společnosti ABF 
Cesty dřeva. Jeho cílem nebylo pouze 
přiblížit lidem dřevo jakožto vysoce efek-
tivní materiál ze všech úhlů pohledu, ale 
také podpořit v nich lásku ke dřevu a úctu 
k přírodě, se kterou jsou člověk a strom 
od nepaměti spojeni. Že šlo o vskutku 
dobrý tah, potvrdila hned v první veletrž-
ní den výborná návštěvnost, která stejně 
jako v loňském roce předznamenala velký 
zájem o nabízené produkty a služby vysta-
vovatelů, a která vydržela po celou dobu 
konání veletrhů, na něž zavítalo celkem 
19 705 návštěvníků (loni 17 685) a asi 
stovka akreditovaných novinářů.

Expozice pro praktické 
využití, poučení i zábavu

V rámci výstavy Cesty dřeva se pořadate-

lé, ve spolupráci s Národním dřevařským 
klastrem, Nadací dřevo pro život a další-
mi partnery, snažili provést návštěvníky 
všemi etapami putování dřeva na jeho 
cestě z lesa přes strojové zpracování 
a opracování do finálních výrobků až 
po využití všech vedlejších produktů 
zpracování dřeva, tedy nejen pilin, ště-
pek a kůry, ale také větví, kořenů, listí 
či jehličí. A to jak po odborné stránce, 
tak i formou zábavy, kterou, ačkoliv byla 
určena hlavně dětem návštěvníků, se 
často nechali strhnout i mnozí dospělí. 
O odbornou stránku tohoto veletrhu, 
zejména v oblasti lesního hospodářství, 
se v první řadě postarala Fakulta lesnic-
ká a dřevařská ČZU v Praze rozsáhlou 
expozicí, podrobně mapující komplexní 
péči o les po celou dobu jeho růstu. 
Tedy od prvotních semínek přes saze-
nice stromů, následnou výsadbu lesa 
a pěstební zásahy až po vlastní těžbu 
a finální využití surového dříví realizované 
Školním lesním podnikem v Kostelci nad 
Černými lesy. Tatáž oblast, ale z více ko-
merčnějšího hlediska a doplněná ještě 
o zpracování dřeva na výrobky a využití 
vedlejších produktů, byla prezentována 
také ve společné expozici a.s. Katr Stará 
Ves a RD Rýmařov. První ze jmenova-
ných firem se totiž kromě pilařské výroby 
a prodeje řeziva, kterým zčásti zásobuje 
produkci rodinných domů RD Rýmařov, 
zabývá také komplexní lesnickou činnos-
tí. Společnost RD Rýmařov zde pak, a to 
i v součinnosti s veletrhem For Pasiv, 
představila svůj nový energeticky efek-
tivní typový dům pro dotaci Nová zele-

ná úsporám 2016 s označením KUBIS 
77 Evo (se součinitelem prostupu tepla 
U = 0,116 W/m2.K a měrnou roční potře-
bou tepla na vytápění 20 kWh/m2) s pri-
márním vytápěním elektrickou energií 
odebíranou z rozvodné sítě v kombina-
ci s fotovoltaickou elektrárnou o výko-
nu 2,25 kWp (9 fotovoltaických panelů 
o celkové ploše 14,4 m2).
Ve výčtu pro návštěvníky informačně pří-
nosných expozic veletrhu Cesty dřeva 
nelze opomenout ani projekt výchov-
ně-vzdělávací galerie studentů Fakulty 
multimediálních komunikací UTB Zlín 
Martiny Švancarové a Martina Cíznera. 
Byl realizovaný ve spolupráci s rakou-
ským výrobcem biodesek Admonter 
a interiérovým studiem Richard Jelínek 
s.r.o. Halenkovice, s cílem obohatit 
návštěvníky o nové informace o dřevu 
a přimět je k zamyšlení se nad tím, co 
lidstvu tato obnovitelná surovina a vše 
s ní spojené přináší.
Ještě větší význam v tomto směru pak 
měla interaktivní dřevěná výstava výtvar-
níka a spisovatele Martina Patřičného, 
v jehož expozici si návštěvníci včetně 
dětí mohli všechny vystavené exponá-
ty nejen prohlédnout, ale i důkladně 
hmatem otestovat. V této souvislosti pak 
nelze nezmínit ani expozice prioritně za-
měřené na rodiny s dětmi, kde se menší 
či větší „ratolesti“ návštěvníků mohly vy-
řádit např. na dětském hřišti společnosti 
Ingeld z Velkého Meziříčí, u hrací stě-
ny nebo na kostkovišti chráněné dílny 
T-WOOD z Frýdlantu nad Ostravicí, či 
u dřevěné stavebnice KAPLA, nabízené 

Veletrhy úsporného bydlení, dřevostaveb 
a střech jsou pro lidi stále přitažlivějšími

Ve druhé polovině ledna (21.–23. 1. 2016) se na výstavišti v Praze – Letňanech konal 18. ročník 
veletrhu materiálů pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA, spolu s veletrhem obnovitel-
ných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a veletrhem pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce 
řemeslníků ŘEMESLO PRAHA. Souběžně s nimi proběhl také 4. ročník veletrhu nízkoenergetických, 
pasivních a nulových staveb FOR PASIV, který byl letos doplněn novým veletrhem CESTY DŘEVA, 
jehož cílem je podpořit v lidech lásku ke dřevu coby nejstaršímu a stále se obnovujícímu stavebnímu 
materiálu. Možná právě tento projekt, ve spojení s doprovodným programem všech veletrhů, sesta-
veným z pro návštěvníky skutečně zajímavých a aktuálních témat, byl hlavním faktorem vedoucím 
k letošnímu desetiprocentnímu nárůstu návštěvnosti.
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Ing. Romanem Jurášem z Brna, které 
mnohdy přiměly i jejich dospělý dopro-
vod k návratu do dětských let.

Aktuální program v podání 
skutečných odborníků

Organizátoři všech proběhnuvších ve-
letrhů si zaslouží pochvalu také ohledně 
odborného programu, který byl podob-
ně jako loni cíleně zaměřen hlavně na 
odborníky a stavebníky. Byl sestaven 
tzv. návštěvníkům na míru neboli podle 
toho, co je v současné době nejvíce 
zajímá, a to ve spolupráci s odborníky 
z praxe. Probíhal současně v několika 
konferenčních sálech a také ve speci-
álních expozicích mezi výstavními stán-
ky, kam se nezřídka všichni zájemci jen 
stěží vměstnali. Stalo se tak hned při 
první odborné konferenci konané v rám-
ci veletrhu Cesty dřeva s názvem Svět 
podlahovin, na jejímž programu byla 
čtveřice aktuálních témat:
a) Nové normy pro celoplošné lepení 

parket,
b) Vlhkost podkladu – konečné zúčto-

vání,
c) Kde vzít podlaháře,
d) Novinky a zajímavosti v oboru.
Probíhala pod taktovkou Ing. Marka 
Poláška, Ph.D. ze společnosti Wood-
expert ve spolupráci s Cechem podla-
hářů ČR a přestože začala bezprostřed-
ně po otevření výstaviště úderem desáté 
hodiny, zájem o ni předčil očekávání 
pořadatelů jak vlastní konference, tak 
i samotného veletrhu. A to nejen z dů-
vodu malé kapacity sálu, ale také z hle-
diska pro ni vymezeného času v délce 
tří hodin, kdy se účastníkům vzhledem 
k množství odborných otázek k jednot-
livým tématům podařilo vyřešit jen první 
tři a s posledním se pak zájemci byli nu-

ceni přesunout do expozice společnosti 
Woodexpert. Souběžně s touto konfe-
rencí probíhala rovněž návštěvníky vel-
mi slušně obsazená konference Klastru 
Česká peleta na téma Vytápění dřevem 
a peletami v rodinných domech. Její 
účastníci se mimo jiné mohli dozvědět, 
jak poznat kvalitní pelety, jak se vyznat 
v dotacích na úsporné druhy vytápění, 
kdo smí montovat tepelné zdroje poři-
zované v dotacích apod.
Značný zájem byl také o doprovodný 
program veletrhu For Pasiv, který byl po 
celý průběh provázen odborným semi-
nářem Jak se žije v pasivním domě. 
Ten návštěvníkům nabídl např. informace 
o možnostech získání dotace na pasivní 
dům, o nových postupech při navrho-
vání staveb z hlediska akustiky včetně 
posuzování akustických vlastností bu-
dov a vypracování Akustického štítku, 
o základních odlišnostech při výstavbě 
pasivního domu od běžného stavebnic-
tví, o všech aspektech souvisejících se 
zateplováním budov či shlédnutí filmu 
„Vaříme pasivní dům“ prezentující PD 
od A do Z. Vrcholem semináře z hledis-
ka zájmu se však, stejně jako loni, stala 
jeho část s názvem „Příběhy pasivních 
domů“, kdy se návštěvníci seznamovali 
s konkrétními příklady realizovaných pro-
jektů společností Chytrý dům, Porsenna 
stavební, Vize atelier, Úporné bydlení, 
Domy Atrea nebo AB ateliéru Ing. arch. 
Aleše Brotánka.
Z návštěvnicky exponovaných infor-
mačních míst nelze opomenout ani 
Poradenské centrum, jehož chod za-
jišťovali zástupci a.s. BAHAL ČR a Centra 
pasivního domu, kde návštěvníkům ta-
kříkajíc k ruce byla cca desítka odbor-
níků z oblasti stavitelství a bankovnictví 
ochotných pomoci nejen s plánováním 
a návrhem stavby, ale i s jejím financo-

váním a čerpáním dotací z programu 
Nová zelená úsporám.
Součástí doprovodného programu ve-
letrhů zaměřených na střechy a obno-
vitelné zdroje energie byla např. konfe-
rence Izolace 2016 s nosným téma-
tem Obvodové pláště a stavební fyzika, 
odborné fórum Dřevěné konstrukce 
střech 2016, či odborný seminář 
Navrhování a realizace zateplení sta-
veb. V souvislosti s veletrhem Řemeslo 
Praha se velkému zájmu návštěvníků 
těšila v první den proběhnuvší tisková 
konference Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR (AMSP), na 
které odstartovala svůj nový projekt Rok 
řemesel 2016. Jeho hlavním cílem je 
zviditelnění české dovednosti a zvýšení 
prestiže řemesel ve společnosti a jejich 
atraktivity pro mladou generaci. AMSP 
zde také představila zatím nejobsáhlej-
ší internetový vyhledávač řemeslníků 
„Mistři řemesel“ (www.mistriremesel.
cz), jehož cílem bude odlišovat garanto-
vané dodavatele od těch, kteří v oblasti 
odborných řemesel podnikají bez jaké-
koliv kvalifikace a garance bezpečnosti. 
Podporou nejen tohoto projektu, ale i os-
tatních veletrhů, bylo také první oblastní 
postupové kolo letošního 20. ročníku 
soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO pro region Praha, střední a sever-
ní Čechy, o jehož průběhu informujeme 
na str. 76 tohoto vydání DM.

Další obrazové postřehy 
z veletrhů můžete najít v příloze 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Obornou stránku veletrhu Cesty dřeva v oblasti lesního hos-
podářství si vzala za své FLD ČZU v Praze

Jako stručný průvodce dřeva na cestě z lesa přes dřevěné 
domy až po využití vedlejších produktů fungovala společná 
expozice a.s. KATR a RD Rýmařov
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Výchovně-vzdělávací úlohu měly na starosti expozice Martina Patřičného a studentů UTB Zlín

Velké obliby u návštěvníků se dočkala i hala prioritně věnovaná dětem

Takto a nezřídka i víc byly pro celou dobu využívány všechny přednáškové sály a další informační místa
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Nudou rozhodně netrpěli ani odborníci na stáncích


