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Zhodnocení veletrhu Dřevostavby, Moderní vytápění, Umění dřeva 2018
Veletrhy Dřevostavby 2018 a Moderní vytápění 2018 představily řadu novinek a trendů
z oblasti vytápění, úspor energie, dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů. Na ploše
12 900 m2 se prezentovalo 344 firem a na veletrh zavítalo 27 300 návštěvníků. Nabídka
byla vskutku velmi bohatá, stačilo si jen vybrat.

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2018
Na 13. ročníku největšího veletrhu dřevěných staveb v ČR - DŘEVOSTAVBY 2018, se na
jednom místě představily kvalitní firmy nabízející vše, co s výstavbou moderních staveb na
bázi dřeva souvisí.
- Architektura, konstrukce, materiály, technologie, nářadí a stroje, úspory energií
a financování
- Atraktivní doprovodný program pro odborníky, projektanty, investory, stavebníky a zájemce
o moderní dřevostavby, Salon dřevostaveb
- Slavnostní vyhlášení soutěže Dřevostavba roku
- Pro zástupce měst a obcí - bytové a nebytové dřevostavby
- Podpora řemesla – učni tesaři z celé ČR – realizace dřevostaveb živě – slavnostní předání
výhercům
„Dobře načasovaný, bezchybně zorganizovaný svátek dřevěného bydlenív srdci Evropy.
Počet návštěvníků byl mimořádný, zájem velký. Na našem stánku bylo letos možné slyšet
nejen češtinu a slovenštinu, ale také angličtinu, němčinu a ruštinu. Veletrh DŘEVOSTAVBY
se dostávádo evropského povědomí. Setkání lidí, které spojuje dřevo jako hlavní stavební
materiál – projektanti, architekti, výrobci, stavaři, vystavovatelé ve spojení se zájemci
o zdravé bydlení společně hledají další nové moderní způsoby využití přírodního stavebního
materiálu, to je veletrh DŘEVOSTAVBY v Praze Holešovicích. Největší radost mám
z velkého zájmu mladých lidí, kteří podvědomě tíhnou ke zdravému bydlení ve dřevěném
moderním domě. Je to velká naděje pro naše stavební odvětví a nepochybně i pro naši
planetu. Za nás tedy velká spokojenost!“ Ing. Otakar Koudelka, ředitel OK PYRUS, s.r.o.

„Letošní 13. ročník veletrhu byl úspěšný jak z pohledu návštěvníků taky vystavovatelů. Lepší
propagace veletrhu, kterého se zúčastnili kvalitní návštěvníci, kteří již měli více informací
o dřevostavbách. Doprovodný program ADMD měl vysokou návštěvnost. “Ing. Vratislav
Blaha, CSc., předseda Asociace dodavatelů montovaných domů.
„Z hlediska kvality návštěvníků letošního veletrhu jsme velmi spokojeni. Určitě lze
konstatovat, že si veletrh DŘEVOSTAVBY, oproti srovnatelným veletrhům, stojí velmi
dobře.“ Ing. Jaroslav Drda, vedoucí oddělení dřevostaveb, WOLF SYSTEM spol. s r.o.
„Veletrh byl dle mého názoru i názoru mých kolegů vydařený. Se vším jsme byli spokojeni.“
Jakub Šíma, marketing, Vario Vila, s.r.o.
„Byl jsem maximálně spokojen s návštěvností a relevantností zájemců. Děkuji. Již teď s námi
počítejte i pro příští rok, na té samé ploše.“ Martin Líska, obchodní ředitel VEXTA a.s.
„Děkujeme za skvělý veletrh DŘEVOSTAVBY 2018. Naši účast vidíme jako přínosnou, již
jsme zaregistrovali konkrétní návštěvníky z veletrhu, kteří si přišli objednat dveře na SAPELI
Centra či SAPELI Pointy. V příštím roce se rádi znovu zúčastníme. “Radka Ďásková,
konzultant pro architekty a designéry, SAPELI, a.s.
„Mile mne překvapila vysoká účast a také vyšší povědomí návštěvníků o dřevostavbách
obecně. Ti, co veletrh navštívili, měli nastudovány základní informacea rozhodně nevnímali
bydlení v dřevostavbě jako levné bydlení pro ty, co nemají na „zděný barák“, jak tomu někdy
bylo v minulosti. Návštěvníci již většinou spíše porovnávali možnosti, hledali dodavatele.“
Ing. Hana Jechová, marketing, PURLIVE, spol. s r.o.
„Naše účast na veletrhu měla pozitivní ohlasy u našich klientů a bylo pro nás přínosné
účastnit se také doprovodného programu v auditoriu. Děkujeme Vám za organizaci.“ Ing.
Irena Truhlářová, vedoucí sekce architektura, ARCHCON atelier, s.r.o.
Výstava UMĚNÍ DŘEVA 2018
3. ročník umělecky, řemeslně, designově a především netradičně pojaté výstavy tradičního
přírodního materiálu se konal na balkónech v prvním patře pravého křídla Průmyslového
paláce. Výstava byla doprovodnou akcí veletrhu Dřevostavby 2018.
Výstava Umění dřeva 2018 představila tento přírodní materiál, využívaný od pradávna,
v mnoha různých pojetích: uměleckém a designovém, řemeslném, historickém
i mytologickém. K vidění byla umělecká díla současných mistrů řezbářů, kteří se snaží
i v dnešní době rozvíjet toto nádherné řemeslo. V každém představeném díle byly
zhmotněny pocity, myšlenky a láska jednotlivých umělců, díky kterým kus dřeva ožívá a dál
předává svou krásu a radost těm, kteří jej vlastní. Návštěvníci si osobně mohli prohlédnout
figurální plastiky, reliéfy, řezby, obrazy, sochy, šperky, solitéry, ale i nábytek, hudební
nástroje, hračky a loutky, betlémy, nádoby a mnoho dalších řemeslných výrobků, které přímo
na místě vyřezávali řezbáři a žáci uměleckých škol. K zajímavostem výstavy také patřila
řezbářská díla bývalého prvoligového fotbalisty Slavie Jana Švadlenky, který
vyměnil kopačky za dláta a pilu. A svá fyzicky náročná, ale zároveň i dokonale precizní
sochařská a řezbářská díla na výstavě představily tentokrát i ženy, Romana Krestýnová
a Silvia Gajdošíková. K vidění byla také unikátní sbírka dřevin rostoucích v České republice,
která je doplněna fotografiemi jednotlivých stromů, jejich květů a listů od řezbáře Jana
Strejciuse. Patronem 3. ročníku byl výtvarník, dřevař a autor mnoha knih - Martin Patřičný,
který na výstavě představil soubor soustružených a dlabaných mís a své dřevěné obrazy
a sochy.

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 - moderně topit, chladit i regulovat
Přehlídka nejnovějších trendů v oblasti klasického, moderního a alternativního vytápění,
úspor energií a efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie. K vidění byly firmy se
zaměřením na podlahové vytápění, solární systémy, rekuperace, kotle na ohřev vody nebo
komínové systémy, které jsou určeny pro všechny druhy paliv a splňují přísné normové
požadavky na odvod spalin. Veletrh byl určen všem, kteří řeší snižování energetické
náročnosti svých domů a mají zájem se dozvědět o novinkách v tomto oboru. Stále více
vystavujících firem představuje klasické zdroje v modernizovaném pojetí a alternativní zdroje
nahrazující klasiku s možnostmi kombinací.
Zajímavé expozice nabídly firmy zvučných jmen, zastupující široké spektrum
technologických směrů: Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. // NIBE ENERGY
SYSTEMS CZ; ABX, spol. s r.o., HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.;ALPHATEC comfort systems
s.r.o; Jaroslav Cankař a syn ATMOS, KF GROUP, s.r.o.; THORMA Výroba k. s.;
NEXWARM.CZ s.r.o.; REHAU s.r.o.;R E G U L U S spol. s r.o.; AC Heating; Viessmann,
spol. s r.o.; TOP–EL, spol. s r.o.; TULIKIVI; STIEBEL ELTRON spol. s r.o.; ŠTORC TZB
s.r.o.;V-systém elektro s.r.o.; SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o. a mnoho dalších.

Byla představena celá řada novinek, například Vitoligno 100-S - kompaktní zplyňovací kotel
na kusové dřevo hodící se jak pro monovalentní, tak bivalentní provoz; AquaMaster 90
Inverter - unikátní tepelné čerpadlo země-voda s EVI kompresorem a s modulací topného
výkonuod 7 do 48 kW; tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2040-6 pro použitív
rodinných domech a menších komerčních budovách (s tepelnou ztrátou2-6 kW); krbová
kamna Pinerolo - moderní dvouplášťová konvekční krbová kamna s vysokou účinností a
akumulací do kamene a ovládáním přívodu spalovacího vzduchu systémem Easy control a
mnohé další novinky, které byly umístěnyv „Požární zóně“.
Žhavá témata a rady zazněly z úst odborníků v rámci doprovodného programu veletrhu.
Opět byl velký zájem o aktuální témata Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. Kromě
poradenství a přednášek k těmto tématům (EkoWATT, Státnífond životního prostředí ČR) si
návštěvníci mohli vybrat i z celé řady dalších, například: Vytápění a větrání budov s téměř
nulovou spotřebou energie (Univerzitnícentrum energeticky efektivních budov ČVUT),
Možnosti využití fotovoltaikyv bytových domech (Česká fotovoltaická asociace, z. s.) či
Individuálně stavěná topidla v tradičním i moderním bydlení (Cech kamnářů ČR).

Věříme, že veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 byl jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky
výjimečnou událostí pro osobní setkání, úspěšnou obchodní komunikaci a příjemně
strávenými dny plných inspirací a zážitků.
Tímto děkujeme všem vystavovatelům za osobní přístup a rozsáhlou prezentaci na veletrhu
a také návštěvníkům za jejich zájem o tématiku moderního vytápění.
Těšíme se na další ročník 2019 a setkání s Vámi.
http://tvstav.cz/clanek/4932-zhodnoceni-veletrhu-drevostavby-moderni-vytapeni-umenidreva-2018

