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ÚVODNÍ SLOVO

Na FOR ARCHU se představilo 830 vystavovatelů, 
velký zájem byl i o široký doprovodný program

V sobotu 19. září skončil v pořadí již 26. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH spolu 
s veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER, jejichž hlavním 
tématem bylo snižování energetické náročnosti budov. Na ploše 39 158 m2 se představilo celkem 
830 vystavovatelů, z toho 66 zahraničních vystavovatelů ze 13 zemí. 
Šestadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH navštívilo necelých 75 tisíc lidí. Na plo-
še 39 158 m2 se jim představilo celkem 830 českých i zahraničních vystavovatelů. Zájem vystavovatelů 
o prezentaci na veletrhu byl velký od prvopočátku příprav. Ze zkušeností víme, že zájem o expozice zrcadlí 
ekonomickou situaci v České republice. Zatímco v předchozích letech firmy i občané své investice odkládali, 
nyní je vidět velká chuť lidí opět stavět, rekonstruovat, a tedy i utrácet peníze.
Největší stavební veletrh v České republice – FOR ARCH, už ale není jen o expozicích. Návštěvníci sem přišli 
také za bohatým doprovodným programem. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech pro ně byly při-
pravené speciální konference, přednášky, semináře a workshopy. Mimo to mohli navštívit architektonickou 
live show ateliéru de.fakto, Soutěžní přehlídku stavebních řemesel SUSO nebo efektní saunové ceremoniály. 
Na veletrhu byl vyhlášen nejlepší mladý architekt v rámci soutěže Young Architect Award 2015. 
„Stavební firmy – od těch nejmenších o několika zaměstnancích až ke gigantům s miliardovými obraty – jsou 
také v ČR typickými zákazníky užitkových vozů Ford. Proto jsme velmi rádi, že můžeme i letos být oficiálním 
partnerem největšího stavebního veletrhu v zemi – a věříme, že nám to pomůže oslovit další zákazníky z řad 
stavařů,“ uvedl generální ředitel Ford Motor Company, Jan Laube.

Martin František Přívětivý 
ředitel OT veletrhu FOR ARCH



STAVBA, ODPADY, DŘEVOSTAVBY  | HALA 1 | 

BAZÉNY, SAUNY, SPA, SANITA, SECURITY  | HALA 2 |

OKNA, VRATA, DVEŘE, STÍNICÍ TECHNIKA, PLOTY  | HALA 3 |
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SUSO – SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL  | HALA 6 |

KRBY, KAMNA, TEPELNÁ ČERPADLA, VYTÁPĚNÍ  | HALA 7 |
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STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE SOUBĚHU VELETRHŮ FOR ARCH 2015

Počet vystavovatelů: 830 
Počet zahraničních vystavovatelů: 66 
Počet států: 13 
Čistá výstavní plocha (v m2): 20 062
Hrubá výstavní plocha (v m2): 39 158 
Počet návštěvníků: 74 152 
Počet akreditovaných novinářů: 172 

DOPROVODNÝ PROGRAM 2015

Proběhlo 45 konferencí a odborných seminářů
Přednášelo 100 renomovaných odborníků
Zúčastnilo se přes 1350 odborných posluchačů
Doprovodný program trval celkem 90 hodin

VYSTAVOVATELÉ HRUBÁ PLOCHA  NÁVŠTĚVNOST 

POROVNÁNÍ ROČNÍKŮ VELETRHU

2013
2014

2015

36 520

38 800

39 158

2013
2014

2015

71 290

74 850 74 152

2013
2014

2015

809

830 830

Kapacita veletržního areálu PVA EXPO PRAHA byla veletrhem FOR ARCH 2015 vyčerpána.
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Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je i  díky souběžně probíhajícím veletrhům FOR 
THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER schopný návštěvníkům 
z řad odborné i laické veřejnosti nabídnout informace o materiálech od prvopočátku stavby 
až po její dokončení. Těm, kteří potřebují odborné rady, pomohou nejen vystavovatelé, ale 
také kvalifikovaní přednášející na desítkách seminářů a konferencí. Ty jsou díky pečlivé pří-
pravě organizátorů zaměřené na aktuální změny v legislativě, ale i trendy ve stavebnictví.

Stavební veletrh FOR ARCH představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou pří-
ležitost pro prezentaci svých výrobků a služeb v mezinárodní konkurenci. Na letošním roč-
níku se opět prezentovaly firmy, které dříve vystavovaly, ale v posledních letech kvůli oba-
vám z ekonomické krize na veletrhu chyběly. Výrobci a dodavatelé ze stavebního oboru cítí 
po útlumu v posledních letech příležitost získat nové zakázky a prezentovat svoji nabídku pří-
mo potenciálním zákazníkům. Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů 
spojených se stavebnictvím. Své zastoupení na  veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, 
řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se staveb-
nictvím. Veletrh opět obohatili přední výrobci oken, dveří, stínicí techniky, vrat a interiérových 
prvků svými nápaditými i nevšedními expozicemi včetně zajímavého doprovodného progra-
mu přímo na stánku. Kdo se letos mohl pyšnit diplomem na zdi kanceláře? Firma ADMONTER 
PARKETT STUDIO – Richard Jelínek s.r.o. kladla důraz na netradiční nápad a vyhrála tak cenu 
TOP EXPO v kategorii do 60 m2, tradiční vystavovatel HANÁK NÁBYTEK, a.s. vyhrál v kategorii 
nad 60 m2. Na závěr přeji mnoho spokojených zákazníků a úspěchů do dalších let.

ŘEKLI O NÁS...

Letošní mezinárodní veletrh FOR ARCH 2015 byl pro společnost Wienerberger opět významným mezníkem
pro prezentaci našich cihlářských výrobků a služeb široké veřejnosti. Základem naší produkce je keramický 
zdicí systém Porotherm, z něhož jsme představili hned několik novinek. Jmenuji např. novou řadu brou-
šených akustických cihel Porotherm AKU Profi, které přináší nejen zvýšenou ochranu osob před vnějším 
i vnitřním hlukem, ale i vyšší rychlost zdění až o 30 %. Na českém ani zahraničním trhu se obdobné pálené 
výrobky vůbec nenabízejí a jsou tímto unikátní . Představili jsme také zcela nový stropní systém Porotherm 
BN nebo-li keramický strop bez nadbetonávky, který si odnesl nejvyšší cenu pro výrobky – GRAND PRIX. Toto 
prestižní ocenění je pro nás dalším potvrzením, že se při vývoji a zavádění výrobků na trh ubíráme správnou 
cestou. V expozici mohli návštěvníci zhlédnout také ucelenou řadu cihel Porotherm T Profi plněných minerál-
ní vatou. Domy z těchto vysoce tepelněizolačních cihel pomohou výrazně snížit spotřebu energie na vytápění 
a emise CO2 a přispějí tak rozhodující měrou k ochraně klimatu a kvalitě života obyvatel Země. Posouvají 
na novou úroveň ekologické a technické standardy staveb budoucnosti.

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. | Petr Tham, marketing a prodej 

Letošní veletrh jsme byli opět mile překvapeni vysokou návštěvností i vstřícností organizátorů. Představili 
jsme zcela novou koncepci pojetí interiérových dveří Syntesis® Collection: posuvné dveře v bezobložkových 
pouzdrech Syntesis® LINE a LUCE, otočné dveře se skrytou zárubní, zapuštěné sokly i skrytá revizní dvířka. 
Návštěvníky uchvátil unikátní nápad, jak lze pojmout interiér netradičně jinak.
Mezinárodní veletrh FOR ARCH se těší stále velké oblibě, zkvalitňuje se jeho doprovodný program, publicita 
v médiích i nabízené občerstvení. Věříme, že jeho úroveň bude i nadále stoupat. 

ECLISSE ČR, s.r.o. | Markéta Nováčková, obchod a marketing

FOR ARCH

ŘEDITEL 
VELETRHU 
FOR ARCH 
MARTIN 
FRANTIŠEK 
PŘÍVĚTIVÝ

MANAŽERKA 
VELETRHU 
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Šestý ročník specializovaného veletrhu FOR THERM – veletrhu vytápění, alternativních 
zdrojů energie a vzduchotechniky opět představil největší přehlídku českých i zahraničních 
výrobců tohoto odvětví pro rok 2015.

Na celkové výstavní ploše 3143 m2 vystavovaly firmy z České republiky i ze zahraničí. Vý-
stavní plochou a počtem vystavovatelů se veletrh FOR THERM řadí mezi největší tuzemské 
veletrhy vytápěcí techniky a svým doprovodným programem, který obsahoval průřez všemi 
obory vytápění a vzduchotechniky, obohatil přes 70 tisíc návštěvníků.

Na pestrém doprovodném programu se podíleli naši odborní partneři: Asociace pro využití
tepelných čerpadel ČR, Cech kamnářů, STP společně s REHVA, odborné portály TZB-info 
a E-STAV, Klastr Česká peleta a další.

Vystavovatelé FOR THERM uspěli v soutěži GRAND PRIX: firma ATTACK heating CZ, s.r.o. za 
automatický litinový kotel ATTACK FD AUTOMAT na pevná paliva a pelety, Tepelná čerpadla 
AIT, s.r.o. za alpha innotec SWC/SWCV – kompaktní tepelná čerpadla země/voda. Čestné 
uznání pak získala firma Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. za OKHE SMART.

ŘEKLI O NÁS...

Veletrhu FOR THERM se účastníme pravidelně již několik let, můžeme tedy jednotlivé ročníky porovnat 
a potvrdit zvyšující se úroveň tohoto mezinárodního veletrhu. O tom svědčí nejen rostoucí počet návštěvníků  
i  vystavovatelů, ale také kvalita služeb pro vystavovatele a  nabídka doprovodného programu. Veletrh  
FOR THERM tak považujeme za jeden z nejdůležitějších veletrhů tepelné techniky pro prezentaci výrobků 
našich značek Junkers, Buderus a Dakon.

Bosch Termotechnika s.r.o. | Kristýna Lochmanová, marketing

Účast společnosti KORADO, a.s. na veletrhu FOR ARCH / FOR THERM byla pro nás velice milým překvapením, 
a to zejména, co se týče návštěvnosti. Každý den do areálu proudily davy lidí, především koncových zákazní-
ků. Většina z nich přišla s konkrétním cílem a mnohdy i s přesnými technickými dotazy. Mezi návštěvníky se 
objevili i odborníci – architekti, projektanti, topenáři atd.  Na naší expozici jsme nabídli k prohlédnutí výběr 
z portfolia společnosti, nejvíce zaujaly konvektory a také naše novinka – lokální větrací jednotky s možností 
rekuperace. K dispozici byli technici i obchodní zástupci připraveni odpovídat na různorodé dotazy, a že jich 
bylo opravdu mnoho.  Na stánku proběhla řada konzultací řešení vytápění i větrání. A přesně tak si průběh 
veletrhu představujeme. Děkujeme všem organizátorům za skvělou přípravu akce a zejména perfektní pro-
pagaci, která dovedla do Letňan tolik relevantních návštěvníků.

KORADO, a.s. | Zuzana Kupková, marketing
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FOR WOOD

Obliba dřevostaveb v ČR stoupá, což dokázal i 10. ročník veletrhu dřevostaveb a využití dře-
va pro stavbu FOR WOOD. Podle speciálního výzkumu oceňují zákazníci, kteří se rozhodnou 
pro dřevostavbu, především rychlost výstavby. Druhým podstatným benefitem dřevostaveb 
jsou následné úspory za energie. Technologie, které firmy v dnešní době používají, umožňují 
dosáhnout nízkoenergetického až pasivního standardu. Proto jsou dřevostavby zcela opráv-
něně označovány jako stavební systém budoucnosti.

Na veletrhu se zaměřením na využití dřeva ve stavebnictví od konstrukce až po střechu se 
představily například společnosti ATRIUM s.r.o., DOMY D.N.E.S. s.r.o., Haas Fertigbau Cha-
novice s.r.o., MS HAUS s.r.o., ORIGIS s.r.o., RD RÝMAŘOV s.r.o. a mnoho dalších. Nechyběly 
ani firmy nabízející izolace, materiály a technologie do dřevostaveb jako například CIUR a.s., 
HPM TEC, s.r.o., ISOCELL GmbH a další. Z odborných subjektů veletrh podpořila Asociace 
dodavatelů montovaných domů a Centrum pasivního domu.

Letošní jubilejní ročník ukázal, že technologické inovace a moderní materiály umožňují na-
vrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných staveb, proto bych vás touto 
cestou chtěla pozvat na další ročník, který zcela jistě tento typ stavění posune zase dál. 

ŘEKLI O NÁS...

Dřevařský ústav, nezávislá certifikační instituce pro obor dřevozpracujícího průmyslu, je tradičním partnerem 
a odborným garantem veletrhu FOR ARCH / FOR WOOD. Ačkoliv je naše společnost svou podstatou vědecko-
-výzkumná instituce, stále jsme v úzkém spojení s praxí a každodenní problematikou stavebních společnos-
tí i  investorů, kteří se rozhodnou používat dřevo jako stavební materiál. Pravidelně se účastníme veletrhu 
formou veletržního stánku a také přednáškami v odborných doprovodných programech. Kde jinde je lepší 
možnost diskutovat o tématech, která trápí stavitele i majitele, než na veletrhu, který je zaměřen na stavbu? 
Vedli jsme mnoho rozhovorů na téma kvality a kontroly výstavby domů a možnosti ověřování práce stavební 
firmy. Službu, certifikát Kvalitní stavba, která ověřuje kvalitu výstavby jednoho konkrétního domu, investoři 
potvrdili jako správný trend na trhu. Způsob organizace, počet vystavujících společností, propagace i vysoká 
návštěvnost veletrhu jsou důkazem profesionality pracovního týmu a vysokého pracovního nasazení.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Ing. Jitka Beránková, ředitelka

Veletrh FOR ARCH / FOR WOOD 2015 považujeme pro nás zatím za úspěšný, říkám zatím, protože to vždy  vní-
máme v  delším časovém horizontu. První část úspěchu je příprava veletrhu, jeho prezentace návštěvní-
kům,  samotný průběh, návštěvnost a kvalita návštěvníků. To musím hodnotit pozitivně. Konstatoval bych, že 
veletrh má stále stoupající tendenci. Takže dobré, v rámci ČR výborné. Toto hodnocení jde za organizátorem 
celé akce. Potom je to druhé hodnocení, a to je pro firmu skutečná úspěšnost na počet vytvořených kontaktů, 
jejich kvalita a následné dotažení do úspěšného konce. Což je proces na další měsíce po veletrhu. Pro nás 
skutečnou úspěšnost a význam veletrhu musíme hodnotit až před veletrhem následujícím.
Vzhledem k tomu, že na letošním jsme opět byli, tak FOR ARCH 2014 byl úspěšný. Druhá pochvala za veletrh 
2015 přijde s naší přihláškou na veletrh FOR ARCH 2016. Toto hodnocení jde spíše zase za danou vystavující 
firmou. Přeji vám do budoucna mnoho úspěšných firem.

DOMY D.N.E.S. s.r.o. | Milan Březina, jednatel

MANAŽERKA 
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BAZÉNY, SAUNY & SPA

Tento specializovaný veletrh má za sebou 10. ročník. Jedná se o jedinou takto tematicky 
ucelenou nabídku wellness zařízení a vybavení v ČR, na které se mají možnost scházet ti, 
co se o obor zajímají a stáváme se i místem pro odborné diskuse.

Veletrh není veletrhem bez doprovodného programu, a to se v rámci veletrhu BAZÉNY,  
SAUNY & SPA snažíme plnit.

Pro nadšence wellness a SPA aktivit, či pro ty, kteří v této oblasti hledají inspiraci, stejně tak 
i pro zástupce wellness a SPA center jsme připravili dvě zajímavosti. Jednou z nich bylo im-
provizované wellness centrum s aktivním doprovodným programem přímo v hale a druhou 
významnou specialitou letošního jubilejního ročníku byla odborná konference HOTELOVÉ 
WELLNESS & SPA. Cílem konference bylo přinést množství nových informací z oblasti well-
ness & SPA, představit zajímavé osobnosti v tomto oboru a připravit prostor pro výměnu 
zkušeností. Vše se nám i s mezinárodní účastí povedlo. 

Vystavovatelé také uspěli v prestižní soutěži GRAND PRIX, ocenění si odnesla CARETTA SPA 
CZ s.r.o. za lázeňskou vanu Medico a čestné uznání BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. za uzávěr 
stavebních a technologických otvorů. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem vystavují-
cím firmám a odborným partnerům a těším se na vás při dalším ročníku.

ŘEKLI O NÁS...

Veletrh FOR ARCH - BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 hodnotíme velmi pozitivně. Organizace veletrhu a technické 
služby proběhly v naprostém pořádku. Pěkné počasí vneslo dobrou náladu návštěvníků, kterých bylo dost. 
Jediné negativum bylo to, že přes nápor návštěvníků jsme si nestihli popovídat s obchodními partnery a již 
stávajícími zákazníky, na to již nezbyl čas. Děkujeme organizátorům i celému veletržnímu štábu, přejeme 
hodně úspěchů, spokojených vystavovatelů i návštěvníků a těšíme se na setkání v příštím roce.

Bazény - Brandejský | Tomáš Brandejský, majitel firmy

Veletrhu  jsme se účastnili již počtvrté za sebou a byli jsme letos velmi mile potěšeni množstvím návštěvníků 
na našem stánku. S ohledem na množství nových kontaktů, které jsme získali a vztahů, které jsme navázali, 
rozhodně hodnotíme výstavu kladně. Nadmíru splnila naše očekávání.
Příštího ročníku FOR ARCH – BAZÉNY, SAUNY & SPA 2016 se určitě velice rádi opět zúčastníme.

Horavia, s.r.o. | Michal Hora, jednatel

MANAŽERKA 
VELETRHU 

BAZÉNY,  
SAUNY & SPA
Ing. MARKÉTA 
PAVLÍČKOVÁ



ŘEKLI O NÁS...

Společnost EKO-PF s.r.o. se veletrhu FOR WASTE & WATER zúčastnila letos poprvé a hodnotíme jej velmi po-
zitivně a  obdivuhodně. Tento veletrh dokázal, že se jedná o  velmi prestižní stavební veletrh, na  kterém se 
každoročně prezentují firmy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Veletrh má viditelně neustále vzrůstající 
dynamiku a celá akce se těšila návštěvě téměř 75 000 návštěvníků, což je pro nás jako vystavovatele klíčem 
k úspěchu. Věříme, že díky letošnímu veletrhu FOR WASTE & WATER náš recyklační „Projekt pro města a obce“ 
pomalu, ale jistě, rozšíříme do povědomí všech obcí a měst v celé České republice. Také musíme ocenit perfekt-
ní spolupráci s manažerkou tohoto veletrhu a se samotnou společností ABF, která nám zajistila nejen plynulou 
přípravu naší expozice, ale i veškeré formality s přípravou veletrhu spojené. Nesmírně se těšíme na další ročník 
a společnosti ABF přejeme, aby všechny další ročníky byly minimálně tak úspěšné, jako ten letošní.

EKO-PF s.r.o. | Ing. Karel Fousek, ředitel společnosti

Společnost SINEKO Engineering s.r.o., která již 15 let úspěšně rozvíjí vývoj, návrhy, výrobu, montáž, servis a pro-
vozování ekologických zařízení, které nacházejí uplatnění při nakládání s odpadními vodami z rodinných nebo 
bytových domů, rekreačních objektů, nemocnic a průmyslových objektů, měst a obcí, se pravidelně zúčastňuje 
stavebního veletrhu FOR WASTE & WATER. Letošní ročník nebyl výjimkou a jenom nám potvrdil rostoucí význam 
a popularitu tohoto prestižního veletrhu, a to jak mezi odbornou, tak širokou veřejností. Tomuto rostoucímu trendu  
jsme se snažili přizpůsobit i naši novou expozici, a to jak větší plochou, tak zcela novým atraktivním pojetím, 
přičemž hlavním mottem expozice byla originální služba – „Odpadní a deštové vody NA KLÍČ“, kterou naše firma 
nabízí jako jediná v oboru. Že se jednalo o správnou volbu nám potvrdil nejen enormní zájem návštěvníků, ale 
rovněž získané ocenění TOP EXPO, které nás velmi potěšilo a kterého si vážíme. Děkujeme všem návštěvníkům 
naší expozice za projevený zájem a děkujeme rovněž všem pracovníkům a organizátorům veletrhu FOR WASTE 
& WATER, kteří nám svou profesionálně odvedenou prací umožnili tímto atraktivním způsobem prezentovat 
široké veřejnosti naše nové produkty a vize.

SINEKO Engineering s.r.o. | Ing. Martin Šmiřák, obchodní manažer

MANAŽERKA 
VELETRHU 
FOR WASTE
& WATER
KATEŘINA 
MAŠTALÍŘOVÁ

Letos se veletrh FOR WASTE & WATER opět představil jako prestižní a pravidelná akce za-
měřená na recyklaci, nakládání s odpady, technologii vody, čištění a ekologii. V posledních 
čtyřech letech je veletrh FOR WASTE & WATER nedílnou součástí mezinárodního veletrhu 
FOR ARCH. Jejich komplexní ucelení a vzájemné doplňování stavebního oboru považují za 
přínosné jak vystavovatelé, tak i návštěvníci.
10. ročník tohoto veletrhu se zaměřil na téma, které je známé každému v běžném životě: 
Odpady – jejich vznik a využití. O novinkách a postupech se mohli návštěvníci dozvědět hned 
první den veletrhu při přednáškách právě na toto téma. Pro detailní a konkrétní informace 
bylo možné navštívit přímo expozice vystavovatelů, např. Pražské služby, a.s., Meva a.s., 
EKO-PF s.r.o., REPLAST PRODUKT spol. s r.o. a další. Dalším nejvýznamnějším oborem vele-
trhu FOR WASTE & WATER je technologie, čištění vody a kanalizace. Své produkty i praktické 
ukázky zde představily například firmy: Aquatec VFL s.r.o., EKOCIS spol. s r.o., AQUA DIRECT 
s.r.o., VODA CZ s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., PRESSKAN SYSTÉM, a.s. a spousta dalších. V nepo-
slední řadě je třeba vypíchnout obor ekologie, který se dotýká opět života každého z nás. 
Novinku na trhu představila firma Trinityozon s.r.o. nebo Státní fond životního prostředí České 
republiky, který představil nový Operační program Životní prostředí.

FOR WASTE & WATER



PARTNEŘI | ZÁŠTITY

ODBORNÁ ZÁŠTITA
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VERNISÁŽ | GALAVEČER

VERNISÁŽ

Soubor veletrhů FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER byl 
slavnostně zahájen 15. září 2015. Přestřižení pásky se ujal předseda představenstva ABF, a.s. Pavel Sehnal 
společně s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Kolibou, náměstkem ministryně pro místní rozvoj 
Janem Blechou a generálním ředitelem ABF, a.s. Tomášem Kotrčem. Na oficiální zahájení veletrhů navázala 
Konference ředitelů projektových společností, která otevřela odborný doprovodný program.

GALAVEČER

Druhý den stavebních veletrhů, 16. září 2015, proběhl oblíbený galavečer, kterého se zúčastnili vystavovate-
lé i významní partneři souboru veletrhů. Více než 450 hostů se sešlo v novém Kongresovém sále areálu PVA 
EXPO PRAHA, který byl otevřen v březnu 2015. Po šesté hodině večerní zahájila moderátorka Daniela Písa-
řovicová hodinový program, během kterého byly oceněny firmy za nejinovativnější výrobek v soutěži GRAND 
PRIX, svůj čas na pódiu si užily i firmy, které si odnesly diplom za nejpůsobivější expozici v soutěži TOP EXPO. 
Vrcholem společenského večera bylo vyhlášení soutěže Architekt roku 2015, kterým se stal Adam Gebrian. 
Po skončení oficiálního programu následovala zábava stylově rozdělená na dámský a pánský klub. Dámy 
mohly ochutnat lahodná vína z Moravy nebo se pokochat pohledem na barmanskou show. Pro pány byla 
připravena ochutnávka koňaků, výběr z těch nejlepších doutníků nebo možnost nechat se oholit od profe-
sionálních holičů z Gentlemen Brothers. Nechyběl ani bohatý raut rozdělený do dvou částí, opět tematicky 
mířen pro dámy a pro pány. 



Již tradičně se uskutečnila soutěž pro vystavovatele – GRAND PRIX. Odborná porota se zaměřila 
hlavně na technické parametry, progresivní technologie, netradiční nápad, mimořádnou kvalitu za přijatel-
nou cenu, materiál, ekologické hledisko, energetickou úspornost i možnosti uplatnění na trhu. Do soutěže 
bylo přihlášeno 31 exponátů.  
Po pečlivém prostudování podkladů a na základě prezentace exponátů zástupci vystavujících firem se poro-
ta rozhodla ocenit cenou GRAND PRIX 5 exponátů a 6 exponátům udělila ČESTNÁ UZNÁNÍ. Všechna ocenění 
jsou bez určení pořadí.

TOP EXPO je soutěž o nejpůsobivější expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro 
komunikaci se zákazníkem. Hodnoceny byly všechny expozice ve dvou kategoriích – do 60 m2 a nad 60 m2. 
Oceněno bylo 6 nejpůsobivějších expozic, zároveň bylo uděleno 7 čestných uznání. Vyhlašovatel soutěže je  
ABF, a.s.

Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů soutěže GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo 
v rámci společenského večera, který se uskutečnil v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA.

GRAND PRIX | TOP EXPO

 
HODNOTITELSKÁ POROTA:
• PŘEDSEDA: 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

• ČLENOVÉ:
Ing. Ladislav Brett
Česká komora autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě

Ing. Pavel Košnar
Asociace bazénů a saun České republiky

Ing. Vladimír Galád
nezávislý odborník

JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
nezávislý odborník

CENY GRAND PRIX 2015
ATTACK heating CZ, s.r.o.
Automatický litinový kotel ATTACK FD AUTOMAT na 
pevná paliva a pelety
CARETTA SPA CZ s.r.o.
Lázeňská vana Medico
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Porotherm strop BN (keramický strop bez nadbeto-
návky)
TOPINFO s.r.o.
JAK KOUPIT BYDLENÍ – pomocník z portálu ESTAV.CZ
Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Alpha innotec SWC/SWCV – kompaktní tepelná čer-
padla země/voda 

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2015
CULATELO s.r.o.
ČOV – Ecoflo, kompaktní biofiltr
Družstevní závody Dražice – strojírna  s.r.o.
OKHE SMART
Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.
18V sádrokartonářský šroubovák DEWALT DCF620
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Uzávěr, zejména pro uzavírání stavebních a techno-
logických otvorů
H&M spol. s r.o.
SKY FRAME CLASSIC bezrámové posuvné stěny
SILVEKO, s.r.o.
Špalíkové parketové lamely + nábytek do interiéru

CENY TOP EXPO 2015 – kategorie do 60 m2

Tomáš Jíra
ADMONTER PARKETT STUDIO – Richard Jelínek 
s.r.o.
APEX A s.r.o. + LEDCO s.r.o. + Delcomp, s.r.o.

CENY TOP EXPO 2015 – kategorie nad 60 m2

HANÁK NÁBYTEK, a.s.
BEST, a.s. 
AQUAMARINE SPA s.r.o.

ČESTNÁ UZNÁNÍ TOP EXPO 2015 – kategorie do 60 m2

ALFAHAUS s.r.o.
SINEKO Engineering s.r.o.
Schmachtl CZ spol. s r.o.
VITAL TREND s.r.o.

ČESTNÁ UZNÁNÍ TOP EXPO 2015 – kategorie 
nad 60 m2

SULKO s. r. o.
Bosch Termotechnika s.r.o. – divize Dakon a Junkers 
AMBROVIT S.P.A.



YOUNG ARCHITECT AWARD 2015 | CENA ARCHITEKT ROKU 2015

Nový život pro stará místa, téma 7. ročníku soutěže, kterým se vracíme k zásadní otázce, jak může archi-
tektura přispět k lepšímu životu lidí. Soutěžní přehlídka dokumentuje trendy a vývoj současné architektury, 
snaží se zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury a mladé architekty do 33 let, 
iniciovat diskuzi mezi laickou a odbornou veřejností a získat různé pohledy na nové využití starých míst 
a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel a měst.

Titul Beton Brož Young Architect Award 2015
Železnice – variabilní prostor | Ing. arch. Kristýna Smržová

Cílem je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice.
Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem vý-
znamně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy, a to jak na 
poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny, ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační 
a popularizační práci. Vyhlášení výsledků proběhlo při galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 16. 9. 2015.

Cena Architekt roku 2015
Ing. arch. MArch Adam Gebrian
Za neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o ar-
chitektonické kultuře u nás i ve světě. Za nezbytnost a nenahraditelnost jeho počínání v dnešní soudobé 
architektuře nepřející době.

Čestné uznání poroty
Petr Volf
Za neúnavnou propagaci architektury formou psaných knih, textů o architektuře a umění, za pořádání stu-
dentských workshopů a nezištnou pomoc městům a obcím. Za kultivaci oboru architektura.

Vypisovatel: ABF, a.s.

www.yaa.cz

www.architektroku.cz

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři
Záštita

Za finanční podporyGenerální partner

Partneři

Organizátor

Hlavní partner

Hlavní mediální partner Mediální partneři ZáštitaHlavní partner Partner



Po 19 let se setkávají studenti 2. ročníků oborů truhlář a zedník, aby v rámci postupových kol porovnali své 
dovednosti, ve finále při veletrhu FOR ARCH se k nim přidává ještě soutěžní obor kameník a kamenosochař, 
exhibičně obory sklenář, klempíř, parketář a podlahář, malíř a lakýrník, pokrývač nebo tesař. Do letošního 
ročníku se zapojilo 22 škol z celé ČR a Slovenska. 
„Jsem moc rád, že mohu být přítomný vyhlášení výsledků. Mladí řemeslníci se dnes skutečně předvedli a já 
myslím, že si sami uvědomují, jak moc krásné je řemeslo. Navíc v dnešní době je opravdu potřeba,“ uvedl mimo 
jiné ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který předával ceny letošním nejlepším dvojicím zedníků a truhlářů.

Spolupráce s dětskými domovy
V 19. ročníku proběhla spolupráce s pěti dětskými domovy v ČR a jedním na Slovensku. Mladí truhláři jim na 
každém postupovém kole předali interiérové stoličky a při finále kavárenské stolky. Celkem bylo předáno více 
než 60 kusů a všechny byly vyrobeny budoucími řemeslníky stolaři v rámci soutěžního zadání. 

Kameníci opět na scéně
Již několik let je na ploše SUSO k vidění soutěž mladých kameníků ze škol SŠ kamenická a sochařská – 
Hořice a AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, kteří letos zpracovávali zadání „Želva“. 

Cena časopisu Stavebnictví
Cenu hlavního mediálního partnera si odnesla SOU Kyjov, nejúspěšnější škola oboru zedník. 

Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF pro pedagoga oboru truhlář
V soutěži SUSO byla oceněna práce učitele nejlepších truhlářů za odbornou přípravu mladých stolařů Čest-
ným uznáním. Letos se jím stal Marcel Černoch ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí.

 
VÍTĚZOVÉ 19. ROČNÍKU
• OBOR ZEDNÍK 
David Dobeš, Tomáš Božek
SOU, Kyjov

• OBOR TRUHLÁŘ
David Málek, Štěpán Jalůvka
SPŠ stavební Valašské Meziříčí

• OBOR KAMENÍK A KAMENOSOCHAŘ
Františka Hausdorfová
SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

HVĚZDA FINÁLE 19. ROČNÍKU
Nejlepšími školami, Hvězdami 19. ročníku,  
se staly SPŠ stavební Valašské Meziříčí (obor 
truhlář) a SOU, Kyjov (obor zedník).

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL – SUSO

Disciplína Mafell a Houfek

Disciplína ve vyzdění rohové obvodové stěny z broušených 
cihel Porotherm - Wienerberger cihlářský průmysl 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek Kameník a kamenosochař tvaruje želvu

Generální partner

Hlavní mediální partneři Mediální partneři

Hlavní partneři Partneři

cihly · stropy · překlady · komíny

www.suso.cz



KONFERENCE

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015
 
Konference ředitelů projektových společností 2015 už podruhé zahájila mezinárodní stavební veletrh FOR 
ARCH. Více než čtyři stovky ředitelů projektových a architektonických společností se zúčastnily největší dis-
kuse o směřování, klíčových krocích a budoucnosti sektoru. Ve dvou blocích o stavebním a  inženýrském 
stavitelství vystoupili přední představitelé státu. Návštěvníkům upřesnili informace o novele stavebního zá-
kona a novele zákona o veřejných zakázkách. Diskuse proběhla také na téma pražských stavebních předpisů 
a Nové zelené úsporám. Ředitele projektových a architektonických společností zajímalo také druhé progra-
mové období pro čerpání fondů z Evropské unie. Zástupci státních organizací jako je ŘSD, SŽDC, ŘVC, SFDI 
a ministerstva dopravy představili plány investic na budoucí období. 
Na Konferenci ředitelů projektových společností byla představena nejnovější Studie ředitelů projektových 
společností 2015, zpracovaná analytickou společností CEEC Research, která shrnula prognózy a očekávání 
celého trhu, a podle které v oblasti projektových prací přibude zakázek. „Sektor projektových prací pokračuje 
v nastartovaném oživení z minulého roku. Pomáhají mu zejména veřejné zakázky, ale pozvolna začíná při-
bývat i zakázek od privátních investorů. Výhled na rok 2016 ukazuje na pokračování tohoto trendu – sektor 
bude dále růst,“ komentuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.
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DOPROVODNÉ SEMINÁŘE | VÝSTAVY  

VYBÍRÁME Z ODBORNÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU

Kvalita ve stavebnictví
Pořadatel: Svaz zkušeben pro výstavbu

Nová zelená úsporám - bytové domy v Praze, příprava na dotace IROP
Pořadatel: Dům plný úspor

Stavby a stavbyvedoucí
Pořadatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Hotelové wellness & spa
Pořadatel: ABF

Revitalizace městských center a veřejného prostoru
Pořadatel: Svaz měst a obcí České republiky

Kulatý stůl Hospodářské komory ČR ke stavebnímu zákonu
Pořadatel: Hospodářská komora ČR

Aktuální postupy hodnocení energetické náročnosti budov v ČR a ověřování 
kvality staveb ve vazbě na úspory energií na stavbách. Posuzování a certifikace 
progresivních zateplení na bázi montovaných fasádních systémů
Pořadatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha

Moderní systémy technických zařízení budov pro úsporné budovy
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí

Jak na řízení stresu (Manuál Evropské kampaně)
Pořadatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Nízkoenergetické domy a kamnařina
Pořadatel: Cech kamnářů ČR

Přírodní stavitelství
Pořadatel: Topinfo

Stavba a rekonstrukce svépomocí
Pořadatel: Svépomocí.cz

Příběhy pasivních domů
Pořadatel: Centrum pasivních domů

FOR SHOW – osm domů navrhli architekti přímo ve výstavní hale veletrhu
Pořadatel: de.fakto CZ

Wellness interiéry – zážitkové saunování
Pořadatel: ABF

VÝSTAVY

STAVBA ROKU 2015
Veřejná celostátní neanonymní soutěž. Prezentace 15 finalistů.
Pořadatel: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 



Matchmaking Business Meetings na mezinárodních stavebních veletrzích FOR ARCH
Rozšíření obchodních jednání na mezinárodních stavebních veletrzích FOR ARCH se setkalo s vel-
kým zájmem a ohlasem.
V letošním roce se konal již třetí ročník obchodních B2B jednání mezi zástupci stavebních firem, podnika-
telů a dalších institucí ve stavebnictví na největším stavebním veletrhu v České republice FOR ARCH 2015 
(15.–19. 9. 2015).
Po dvou ročnících česko-německých obchodních jednání byla akce podstatně rozšířena, aby se jí mohly zú-
častnit všechny zainteresované zahraniční firmy hledající v České republice kontakty, partnery, dodavatele 
či distributory.
Nový koncept akce se setkal s mimořádným zájmem, obchodních jednání se zúčastnilo 102 registrovaných 
firem z 11 zemí.

Matchmaking Business Meetings – cílená obchodní jednání – jsou mezi podnikateli velmi oblíbená: Jedná 
se o předem dohodnuté obchodní schůzky jak vystavovatelů, tak návštěvníků, pro které si firmy vybírají své 
partnery na základě kooperačních profilů zveřejněných v katalogu účastníků. Vystavovatelům je tak nabíd-
nuta významná přidaná hodnota, jak co nejefektivněji využít svoji účast na veletrzích. 
Akce se zúčastnilo 64 českých a 38 zahraničních firem z 11 zemí, největší zastoupení firem bylo německých 
(18), rakouských (5), polských (4) či italských (3). Dále se zúčastnily například firmy ze Španělska, Lucem-
burska, Velké Británie, Číny atd., které mezi sebou uskutečnily celkem 227 schůzek. 
Hlavním partnerem a spoluorganizátorem akce se stejně jako v minulých letech stala síť Enterprise Europe 
Network (EEN) – Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Partnerství s výstavištěm Feria Valencia ve Španělsku
Výstaviště  PVA EXPO PRAHA  a veletrh  FOR ARCH  uzavřely významné partnerství s výstavištěm  Feria  
Valencia a partnerským veletrhem CEVISAMA ve Valencii ve Španělsku.
„Jsme velmi rádi, že můžeme být partnery tak významného veletrhu, jakým CEVISAMA bezpochyby je. Od 
spolupráce si slibujeme podporu obchodních kontaktů a zajištění většího komfortu pro naše vystavovatele, 
kteří tak budou mít možnost zúčastnit se obou veletrhů za zvýhodněných cenových podmínek“, říká vedoucí 
oddělení zahraničního obchodu Jana Kočišková.

34. ročník mezinárodního veletrhu keramického průmyslu, surovin, glazur, smaltů pro architekturu, koupe-
len, kuchyně a strojních zařízení pro keramický průmysl CEVISAMA se koná ve dnech 1. až 5. února 2016 ve 
španělské Valencii. Jedná se o nejvýznamnější světový veletrh v keramickém sektoru ve Španělsku.
Stánek veletrhu CEVISAMA mohli navštívit i návštěvníci letošního FOR ARCHu.

Veletrh FOR ARCH navštívila řada významných návštěvníků
Již v první den stavebních veletrhů navštívila výstaviště řada odborných návštěvníků včetně několika zahra-
ničních delegací a velvyslanectví. Jedním z nich bylo i Indonéské velvyslanectví, jehož zástupci si se zájmem 
prohlédli veletrh. Největší zájem měli o Halu 5, která byla zaměřena na interiéry a nábytek.

Mezi dalšími zahraničními návštěvami jsme na veletrhu uvítali například čínskou či maďarskou delegaci 
a hosty z mnoha zemí světa. Tradičním dlouhodobým partnerem veletrhů je ekonomické oddělení Polského 
velvyslanectví zastoupené vlastním stánkem. Skupinu belgických firem z Flander hledajících české distribu-
tory na veletrhu zastupovalo i Belgické velvyslanectví.

ZAHRANIČNÍ ÚČAST

POČET VYSTAVOVATELŮ
Slovensko...............................................19
Polsko .....................................................16
Německo ................................................15
Rakousko .................................................7
Itálie .........................................................4
Belgie .......................................................2
Litva ..........................................................2
Čína  .........................................................2
Francie .....................................................2
Dánsko .....................................................1
Srbsko ......................................................1
Velká Británie ..........................................1
Španělsko ................................................1



 

VSTUP
A

VSTUP
B

VSTUPNÍ HALA I

VSTUPNÍ HALA II

VSTUP
A1

PVA EXPO PRAHA disponuje prostorem s jedinečnou rozlohou a adaptabilitou.
• celková rozloha: 105 000 m2

• kryté výstavní plochy: 29 760 m2 (šest moderních ocelových výstavních hal)
• venkovní výstavní plochy: 6000 m2 (využití pro expozice, doprovodné programy, exhibice apod.)
•  Vstupní haly I a II: servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, zázemí a odpočinkové zóny pro 

návštěvníky, konferenční centrum, press centrum, business centrum, restaurace, kavárny, šatny
• parkovací plochy: 700 míst v areálu, 3000 míst v těsné blízkosti, 700 míst na parkovišti P+R
•  strategická poloha: u pražského rychlostního okruhu, konečné stanice metra C Letňany a mezinárodního 

letiště pro malá letadla. 

VSTUP
D

VSTUP
C

Nové  
velmi atraktivní  
prostředí
pro firemní  
a společenské  
události zajistí  
Konferenční sál  
situovaný v patře  
Vstupní haly II  
s ojedinělou kapacitou  
650 míst k sezení  
společně s velkorysým  
foyerem a galerií.

PVA EXPO PRAHA 
v současnosti pokrývá  
2/3 veletržního trhu v Praze. VSTUP

E

trasa C
stanice
Letňany

CHCETE OSLOVIT 
STŘEDOEVROPSKÝ REGION,  
FIRMY A ZÁKAZNÍKY?
PRONIKNOUT NA NOVÉ TRHY?
Již od dávných dob je Praha známá jako srdce 
střední Evropy a křižovatka cest. Moderní evropská 
metropole s výhodnou lokalitou pro vaše obchodní 
aktivity vám kromě krás historického centra nabízí  
i moderní výstaviště PVA EXPO PRAHA,  
nejmodernější a největší veletržní areál v hlavním 
městě České republiky. 

VÝSTAVNÍ HALY  
jako jediné v Praze splňují náročná technická  
kritéria pro pořádání akcí z nejrůznějších  
odvětví průmyslu. 

MULTIFUNKČNÍ AREÁL 
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM  
K PREZENTACI VÝROBKŮ,  
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB
•  veletrhy, výstavy, kongresy, konference, semináře
• firemní prezentace, školení, večírky
•  kulturní a společenské akce, festivaly, plesy, 

rauty, koncerty, divadelní představení
•  sportovní akce, turnaje, natáčení módních  

přehlídek, reklamních spotů, filmování atd.

PVA EXPO PRAHA  



20. – 24. 9. 2016
www.forarch.cz

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR STAV
FOR THERM
FOR WOOD
BAZÉNY, SAUNY & SPA 

27. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH


