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Souboru veletrhů se zúčastnilo celkem 
290 vystavovatelů (loni 267), z toho 20 
zahraničních z 10 zemí (Česká republika, 
Belgie, Bělorusko, Finsko, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 
a Slovinsko), kteří dohromady stejně jako 
v loňském ročníku obsadili 12 600 m2 
výstavní plochy. Na její více než polovině 
(6820 m2, loni 6530 m2) se prezento-
valo 162 (loni 147) účastníků veletrhu 
Střechy Praha a doplňujících výstav 
Solar Praha, Řemeslo Praha a Purpo. Na 
5780 m2 (loni 6070 m2) pak své expozi-
ce postavilo 125 (loni 120) vystavovatelů 
na veletrzích For Pasiv a Cesty dřeva, 
jehož cílem nebylo pouze přiblížit lidem 
dřevo jakožto vysoce efektivní materiál 
ze všech úhlů pohledu, ale také podpořit 

v nich lásku ke dřevu a úctu k přírodě, 
s níž jsou člověk a strom od nepaměti 
spojeni. To, že sloučit všechny tyto více 
či méně příbuzné obory v jeden celek 
byl opravdu dobrý tah, potvrdilo pořáda-
jícím společnostem (Střechy Praha s.r.o. 
a ABF a.s.) celkem 21 348 návštěvníků 
(loni 19 705) a kolem stovky novinářů. 
Reálnost překročení dvacetitisícové hra-
nice návštěvnosti avizovali organizátoři již 
první den veletrhu, s ohledem na velký 
počet příchozích a jejich zájem o nabíze-
né produkty a služby vystavovatelů, který 
se opakoval i v dalších dvou veletržních 
dnech, zejména pak v závěrečnou so-
botu.

Střechy, Solar, Řemeslo, 
Purpo nejen s teorií…

Soubor veletrhů zaměřených na střeš-
ní pláště a částečně i fasády, s širokou 
nabídkou střešních materiálů, oken, 
nosných konstrukcí, izolací, fasádních 

systémů, nářadí a vybavení pro profe-
sionály i kutily, byl již tradičně provázen 
zajímavým a především aktuálním dopro-
vodným programem s účastí předních 
specialistů a uznávaných odborníků, 
sestavený z řady konferencí, odborných 
fór a praktických ukázek. Jeho součástí, 
určenou především odborné veřejnosti 
z řad projektantů a realizačních firem, 
byla např. konference Izolace 2017 
s nosným tématem ploché střechy či 
tradiční fórum Dřevěné konstrukce 
střech. To bylo letos zaměřeno, kro-
mě prezentace některých zajímavých 
dřevěných staveb (např. v DM 6/2016 
představené dřevěné pavilony na Expo 
2015 v podání Prof. Ing. Josefa Chybíka, 
CSc. z VUT Brno), zejména na novou po-
žární normu ČSN 73 0810 a její změny 
oproti původní normě v oblasti navrho-
vání dřevěných konstrukcí, dřevostaveb 
a střech. V rámci vlastního navrhování 
dřevěných konstrukcí se pak fórum za-
bývalo aktuálními poznatky v navrhování 

Veletrhy úsporného bydlení, dřevostaveb 
a střech s rekordní účastí i návštěvností

V první polovině února (9.–11. 2. 2017) se na výstavišti v Praze – Letňanech konal 19. 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, doplněný novým projektem z oblasti profesionální údržby povrchů střech a fasád 
PURPO. Souběžně s nimi proběhl také 5. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových 
staveb FOR PASIV a 2. ročník veletrhu CESTY DŘEVA. Poprvé v historii překonaná dvacetitisícová 
návštěvnost ukázala, že kvalitní střecha, nízké náklady na energie a přírodní materiály jsou pro lidi 
čím dál větším tahákem, zvláště pak, když co nabídnout jim mělo bezmála 300 vystavovatelů.
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Odborné rady z oblasti nízkoenergetických, pasivních či nulových domů byly kromě Centra pasivního domu k mání i na stáncích 
firem Domy Atrea, Xella cz, Porsenna stavební a dalších
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spojů, výměny a zesilování krovů, včetně 
novinek v oblasti navrhování dřevěných 
konstrukcí pozemních staveb. Nemalý 
prostor v doprovodném programu byl 
také věnován fotovoltaice a energe-
tické soběstačnosti budov. Sobotní 
přednášky pak byly zaměřeny hlavně 
na širokou veřejnost a zabývaly se nej-
častějšími chybami ve střešním plášti, 
ochranou a sanací půdních trámů a kro-
vů a aktuálními informacemi k programu 
Nová zelená úsporám.

…ale i s praxí

V neposlední řadě pak nelze opomenout 
v rámci projektu Purpo proběhnuvší od-
borný seminář Údržba a čištění střech 
a fasád. Věnoval se základním informa-
cím o nezbytnosti údržby a čištění střech 
a fasád objektů a v přehledu definoval 
povinnosti realizátorů a vlastníků objek-
tů z hlediska právních předpisů. V jed-
notlivých přednáškách, zaměřených 
na šikmé a ploché střechy, byla pod-
robně rozebrána problematika údržby 
s ohledem na předpisy, technologie 
a postupy a rovněž i specifická údržba 
v zimním období. V části fasád byla zmí-
něna specifika údržby jednotlivých kon-
strukcí neprůhledných a prosklených 
fasád a možnosti jejich ochrany proti 
základním typům znečištění, včetně ne-
zbytného zabezpečení a ochrany zdraví 
při práci. Výše zmíněná témata se pak 
po praktické stránce zobrazovala na vý-
stavních stáncích zúčastněných firem. 
V případě střešních systémů např. v ex-
pozici společnosti Stav-Invest, prezen-
tující se návštěvníkům jako střešní am-
bulance. V oblasti dřevěných střešních 
konstrukcí v expozicích výrobní divize 
Tesario společnosti První Chodská či 
tesařských mistrů Martina a Bohumíra 
Šnajdrových z Komařic, zabývajících se 
i krovy památkově chráněných objektů, 
kteří zde předvedli ukázku soutěžního 
modelu krovu z Evropského mistrovství 
tesařů 2016 v Basileji. Těm zde úspěšně 

sekundovali žáci učebního oboru tesař 
SŠ řemeslné Jaroměř při výrobě modelu 
středověké konstrukce střechy.

Stranou v informacích 
nezůstal ani For Pasiv

Zajímavá odborná témata nabídnul náv-
štěvníkům i veletrh For Pasiv s letošním 
hlavním tématem „Život v pasivním domě 
a řízené větrání“. Návštěvníci zde mohli 
využít např. služeb bezplatného poraden-
ského centra, zřízeného ve spolupráci 
s Centrem pasivního domu, v němž se 
po celé tři dny střídali odborníci z nej-
různějších oborů (architekti, stavitelé, 
energetičtí poradci, experti na větrání 
apod.), k nimž se mohli zájemci o radu 
předem objednat na konkrétní hodinu 
a dostat odpověď na dotazy spojené se 
stavbou domu, výběrem vhodné techno-
logie a materiálu nebo se získáním dotací 
a dostupného financování. Nejednu zod-
povězenou otázku nabídly návštěvníkům 
i z minulých ročníků osvědčené Příběhy 
pasivních domů v podání nejen zá-
stupců realizačních firem, ale i majitelů 
prezentovaných objektů, od kterých se 
zájemci mimo jiné mohli dozvědět i to, 
zda je lepší zvolit pasivní dům z cihel 
nebo jej zrealizovat jako dřevostavbu.

Cesty dřeva s odborným 
poučením i zábavou

Většina návštěvníků při procházení sou-
borem veletrhů neminula ani plochu 
určenou Cestám dřeva. Zájemci o rou-
bené dřevostavby pak konkrétně expo-
zici společnosti Stavebniny DEK s prů-
čelím v podobě skutečné roubenky ze 
sušených lepených prvků, postavenou 
ve spolupráci se studenty VOŠ a SPŠ 
Volyně, která sloužila i jako přednáškový 
sál. Firma ji v rámci představení činnos-
ti své divize DEKWOOD využila každý 
den vždy dopoledne a odpoledne pro 
cca půlhodinovou přednášku s názvem 
„Cesta k Vaší roubence“, při níž před-

stavila celý proces výběru a realizace 
stavěných roubenek. A to od architek-
tonického návrhu, přes projektovou do-
kumentaci, výběr vhodného materiálu 
a typu stěn až po samotnou realizaci. 
Kromě roubenek pro rekreační využití 
má totiž v nabídce i zdvojenou roube-
nou konstrukci s vloženou tepelnou izo-
lací, splňující požadavky tzv. „Průkazu 
energetické náročnosti budovy“, kdy z ní 
postavený objekt může být zkolaudován 
jako celoročně obývaný rodinný dům.
Značný zájem návštěvníků všech věko-
vých kategorií pak vzbudila rozsáhlá ex-
pozice Fakulty lesnické a dřevařské ČZU 
v Praze, 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 realizova-
né Školním lesním podnikem v Kostelci 
nad Černými lesy, přičemž zmíněnou 
těžbu si zájemci mohli sami vyzkoušet 
na harvestorovém trenažéru. Tento ve-
letrh pak nezapomněl ani na návštěvní-
ky z řad mladých rodin s dětmi. Pro ně 
organizátoři ve spolupráci s královéhra-
deckou společností Awocado připravili 
zajímavý vzdělávací program s názvem 
„Lesní svět“, kde si děti mohly vyzkou-
šet různé interaktivní dřevěné pomůcky, 
určené pro environmentální výchovu 
a lesní pedagogiku (např. naučné tabule, 
ekologické hry a pomůcky jako pexeso, 
dendrofon či xylofon) nebo se s rodiči 
projít po naučné stezce propojené s apli-
kací pro mobilní telefony s názvem „Les 
poznání“.

Další obrazové postřehy 
z veletrhů můžete najít v příloze 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Pozornost zájemců o roubenky budila expozice divize DEKWOOD s ukázkou dvojitého roubení obvodových stěn
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„Diagnózu“ střešního pláště bylo možné kromě doprovodného programu zjistit např. ve „střešní ambulanci“ Stav-Investu

O tvorbu krovů naživo se s bratry Šnajdrovými z Komařic postarali také tesařští učni SŠ řemeslné Jaroměř
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Péči o les včetně simulace těžby dřeva a jeho prvotního zpracování si na Cestách dřeva vzala za své FLD ČZU v Praze

Poučením i zábavou pro všechny věkové kategorie se stal „Lesní svět“ společnosti Awocado


