
Soubor veletr
hů STŘECHY 
PRAHA, SOLAR 

PRAHA a ŘEMESLO 
PRAHA se uskuteční 
v tradičním termínu 
na počátku února, 
konkrétně ve dnech 
4. až 6. února 2021 
na výstavišti v Praze Letňanech.

Připomeňme, na co bude chystaný ve
letrh navazovat. Uplynulý ročník zazna
menal vůbec největší počet návštěvníků, 
a to více než 25 000 lidí se zájmem o stře

STŘECHY PRAHA 2021
NABÍDNOU AKTUÁLNÍ TÉMATA A TECHNOLOGICKÉ NOVINKY

chy, rekonstrukce a kvalitní bydlení. Zú
častnilo se jej 170 vystavovatelů z osmi 
zemí, mezi nimiž nechyběli největší svě
toví výrobci střešních materiálů. A na co 
se můžete těšit příště?

ZVÝRAZNĚNÁ TÉMATA 2021
Veletrh každoročně reaguje na aktuál

ní dění související s jeho náplní, a to jak na 
stavebním trhu, tak v legislativě i ve spo
lečnosti. Jedním z nových nařízení bude 
například povinnost u všech novostaveb 
zadržovat dešťovou vodu nebo umožnit 
její zasakování. Novela zákona by od roku 

2021 už měla začít platit a veletrh k tomu 
nabídne nejčerstvější informace. Zvýraz
něnými tématy veletrhu tedy budou zadr
žování dešťové vody, zelené střechy a ve 
větší míře se bude věnovat i stínicí tech
nice. Na minulý ročník pak naváže projekt 
digitalizace v oboru střech.

ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVKY 
S PODPOROU STÁTU I VELETRHU

Šetření pitnou vodou je naléhavým 
celospolečenským tématem. Ochrana 
vody a hledání nových vodních zdrojů 
se proto týká každého, nejen obcí, měst 
a firem, ale i domácností. Cílem je nahra
dit pitnou vodu dešťovkou tam, kde je to 
možné. Efektivním řešením je například 
zadržování dešťové vody pro budoucí po
užití v retenčních nádržích. Vystavována 
budou i mnohá další řešení a návštěvníci 
mohou využít také poradenské centrum 
s odborníky na tuto problematiku.

ZELENÉ STŘECHY
Voda úzce souvisí s dalším zvýrazně

ným tématem, kterým jsou zelené stře
chy. Umožňují zadržet velké množství 
dešťové vody, ochlazují dům i své okolí, 
eliminují přehřívání konstrukce a celkově 
snižují tepelné výkyvy prostor pod stře
chou v letních i zimních měsících.

Odpovědi na všechny otázky souvise
jící se zelenými střechami poskytnou od
borníci v poradenských centrech, vysta
vovatelé představí řešení pro realizace 
zelených střech a fasád a nabídnou tak 
nové možnosti pro vytvoření příjemného 

Přípravy 23. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA pokračují v plném nasazení, a to i přes 
koronavirovou pandemii, která se zřetelně dotkla veletržního průmyslu. Veletrh zůstá
vá klíčovou událostí v oboru a opět nastartuje novou stavební sezónu!

Ing. Jitka Šefránková
ředitelka veletrhu

prostředí k trávení volného času, k od
počinku, ale především ke zlepšení ži
votního prostředí. Vegetačním střechám 
se bude věnovat i Fórum střešních kon
strukcí, pořádané komorou ČKAIT druhý 
veletržní den.

(dokončení na zadní straně)

Odpověď na téměř hamletovskou otázku je v době, 
kdy nad celou planetou krouží koronavirus, složitá. 
Zástupci Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR (AMSP ČR) však mají jasno.

Generální ředitelka asociace, Eva Svobodová, MBA, 
firmám vzkazuje: „Vystavování na veletrhu Střechy 

Praha má naši jednoznačnou 
podporu. Firmy se potřebují pre
zentovat a vzhledem k tomu, že 
je omezena možnost účasti na 
veletrzích v zahraničí a cesto
vání vůbec, je nutno podpořit 
tuzemské akce. Navíc návštěv
níci tohoto veletrhu jsou přede
vším z České republiky a pokud 
to situace s Covid19 dovolí, jis

tě veletrh navštíví velké množství zájemců jak z řad 
odborné, tak laické veřejnosti. Úroveň veletrhu má 
v posledních letech stoupající tendenci, což dokazuje 

i stejný trend v počtu návštěvníků. Ceníme si zejména 
účasti řemeslných cechů, které se dostávají do pově
domí veřejnosti jako spolky sdružující kvalitní, vzdě
lané, tedy garantované řemeslníky. Zároveň vítáme 
praktické ukázky jednotlivých střechařských profesí, 
které mohou být motivací pro rodiče, zejména ma
minky, kam směřovat své potomky ze základních škol. 
Dobří řemeslníci jsou placeni zlatem a je jich málo. Po
třebujeme je! Z Číny je nedovezeme…“

Rozvoji řemesel se věnuje projekt Fandíme řemeslu. 
Vedoucí tohoto projektu, Josef Jaroš, vysvětluje, proč 
je účast na veletrhu velmi důleži
tá: „Jsme online, digitalizujeme 
a přijali jsme jako nevyhnutelný 
fakt, že některé z nás v práci ča
sem nahradí roboti. I díky tomu 
se nám všem společně podařilo 
překonat letošní koronavirovou 
krizi. Při ní si lakýrníci najednou 
nemohli koupit respirátory, které 
potřebují při své práci. Ale žád
ný problém, vytiskli si je na 3D tiskárně. Děti se učily 
u počítačů, rodiče nakupovali přes internet, nakonec 
i vláda přešla na bezkontaktní zasedání prostřednic

tvím videokonference. Ale právě bezprostřední kon
takt nám všem začal postupně chybět nejvíc. Kontakt 
s lidmi, věcmi, prostředím, ve kterém jsme byli zvyklí 
se pohybovat.

Když kupujete chleba, chcete cítit, jak voní. Lépe si 
tak představíte, jak křupavou má asi kůrku a jak bude 
chutnat, až do něj zakrojíte. Když vybíráte nářadí, musí 
vám padnout do ruky, abyste s ním dobře udělali to, 
k čemu je určené. Ani jedno zatím žádná technologie 
nenahradí. A to je i jeden z důvodů, proč se v únoru 
2021 uskuteční už 23. ročník veletrhu Střechy Praha. 
Vlastně celé ty roky, během nichž jej do svých kalen
dářů natrvalo zařadily stovky vystavovatelů a tisíce 
zástupců veřejnosti – především té odborné, se mluví 
o postupném zanikání veletrhů jako překonaného fe
noménu. A vidíte, zatím poslední 22. ročník byl co do 
návštěvnosti rekordní!

Řemeslníci i kutilové pracující s materiály a techno
logiemi, které se na veletrhu Střechy Praha prezentují, 
si zkrátka potřebují všechno pořádně osahat. A také se 
osobně podívat, kdo za tím vším je – ať už výrobce, 
nebo prodejce, zkrátka vystavovatel. Vy jste totiž je
jich partneři, na které spoléhají. A partnerství se pro
střednictvím eshopu budovat nedá.“

VYSTAVOVAT
ČI NEVYSTAVOVAT?

30. 9. 2020

Uzávěrka přihlášek k účasti 
za nižší cenu výstavní plochy

31. 12. 2020

Dodání přihlášek do soutěže 
Zlatá taška

15. 1. 2021

Dodání přihlášek do soutěže 
o nejpoutavější reklamní 
počin 2020 a PF 2021

1. – 3. 2. 2021

Montáž expozic

4. – 6. 2. 2021

Termín veletrhu
Místo konání:
PVA EXPO PRAHA Letňany

4. 2. 2021

Společenský večer pro 
vystavovatele

6. – 7. 2. 2021

Demontáž expozic

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

dnes
STŘECHY PRAHA 2021MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ K VELETRHUZDARMA

„strechypraha“„Střechy Praha“www.strechy-praha.cz

Průběžně aktualizované informace z veletrhu, 
videa a fotky najdete na:

Názory vystavovatelů
minulého ročníku 

naleznete na straně 3.

Josef JarošEva Svobodová, MBA
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Připomeňme, že výherní stánek KJG 
byl laděn do barev černé a zlaté, 
které tvořily ideální pozadí pro 

červené logo firmy. Hlavní logo bylo 
umístěno na obří kostce, levitující nad 
stánkem a vábící kolemjdoucí k návště
vě. Kdo se zastavil, nelitoval. Návštěvníci 
oceňovali dokonalý servis a vstřícnost 

obsluhy. K dispozici jim bylo mnoho modelů střech, panelů 
s klempířskými výrobky i interaktivní obrazovka umožňující 
na místě předvést řešení zákaznického požadavku.

Jak dlouho trvalo plánování tak rozsáhlé expozice?
Príprava zakaždým prebieha počas celého roka. Keď 

sa skončí jedna výstava, začíname postupne pripravovať 
ďalšiu. Nie je to intenzívne, ale raz do mesiaca sa všetci 
stretneme a snažíme sa prísť s niečim novým. To, na čom 
sa shodneme, potom začíname pripravovať.

Využíváte přitom čerstvé postřehy z právě skončené-
ho veletrhu?

Áno, už aj v priebehu výstavy sa snažíme veci zdo
konalovať, alebo si aspoň značiť námety na budúce. 
Po výstave sme samozrejme plný dojmov, čo je najlepší 
čas začať uvažovať o ďalšom roku a myšlienky rozvíjať 
priebežne počas celého roka.

Inspirují Vás svými náměty i samotní návštěvníci?
Určite áno, no súvisí to skôr s vystavovaným sortimen

tom a najmä s jeho montážou.

Co všechno zahrnují přípravy veletržního stánku?
V prvom rade je to rezervácia miesta u usporiadatela 

veľtrhu, aby sme mali istotu plochy. Potom počas celého 
roka riešime design stánku – od podlahy až po osvetlenie, 
všetky detaily, fotografie a panely. Nie je to len týždňo
vá záležitosť. Exponáty sa musia skontrolovať, či sú dob
re namontované a nemajú nejaké vady. Potom sa odfotia 
a fotografie sa dajú do tlače. To isté platí aj s videami, kto
ré odprezentovávame, a s reklamnými panelmi s montáž

nymi návodmi. Tieto podklady 
každý rok meníme a pridávame 
to, čo sa toho roku spravilo. Prí
prava je fakt dlhodobá.

Co je srdcem Vašeho stánku?
Vždy začíname hlavnou myš

lienkou, čo by sa malo odpre
zentovať. Napríklad v roku 2019 
sme chceli predstaviť odkvapo
vý systém a jeho farebné preve
denia. Od toho sa odvíjala celá 
koncepcia a celý stánok. Chceli 
sme tam mať aj dotykový inter
aktívny katalóg či pomôcku pre 
klampiarov, uľah čujúcu načrtnutie schémy na ohýbanie. 
To boli novinky v roku 2019. Tieto požiadavky sme zaslali 
našim projektantom, aby to celé zapracovali do stánku 
s dohodnutou plochou. Takto bol stánok na svete.

Takže velkolepé stánky KJG navrhují Vaši projektanti?
Projektanti riešia predovšetkým design a grafickú 

stránku. Technickými otázkami sa zaoberám spolu s re
alizačnou firmou, s ktorou dlhodobo spolupracujeme. 
Stavajú nám celý stánok na klúč. Po vlastnej osi riešime 
panely a reklamné predmety.

Kdo do koncepce vnáší myšlenku marketingu, aby 
expozice návštěvníky zaujala?

To je týmová práca, ktorej sa venujem ja, môj otec 
Eduard Kollár a projektanti. Táto skupina do procesu vkla
dá hlavnú myšlienku, čo vlastne na stánku má byť. Reali
začná firma potom rozhodne, či sa to dá technicky spraviť 
alebo musíme našu predstavu pomeniť.

Přípravy máme za sebou, jak potom probíhá transport?
Čo sa týka panelov, stien, LED obrazoviek a ďalších 

vecí, to všetko zastrešuje zmiňovaná realizačná firma. Ne
vieme presné číslo koľko kamiónov na to treba, ale počí
tame okolo šesť. Naše komponenty – výrobky a reklamné 

predmety, vyžadujú zvyčajne dva kamióny. Je toho veľa, 
preto aj stavbu stánku začíname vždy pred oficiálnym 
termínom. Skôr sa napríklad musia zavesovať kocky na 
strop. Kvôli bezpečnosti pri montáži nesmie okolo nič byť. 
Príprava stánku je pak štandardná stavba, v bežnom 
montážnom termíne.

Potřebujete pro svůj stánek nějaký zvláštní servis ze 
strany pořadatele veletrhu?

Určite potrebujeme podporu, najmä čo sa týka elek
troinštalácie. Ostatné je už skôr štandard, ako reklamné 
panely na ploche a iná tištená reklama. Paní Bromová nám 
vždy hneď vyjde v ústrety, rýchlo odpovedá na emaily, ta
kže spolupráca je velmi dobrá. Aj počas stavania stánku, 
ak niečo potrebujeme, je vždy na telefóne a zaistí nápravu.

Vrací se Vám Vaše úsilí a investice do stánku?
Vetšinou je to príjemné spoločenské stretnutie, kde sa 

zídeme na jednom mieste všetci z Čiech, Slovenska a blíz
keho zahraničia. Poobzeráme si výrobky, porozprávame sa 
o problémoch, ktoré nastaly v priebehu roku, a popremýš
lame, čo by sa mohlo zdokonaliť. Naviac vždy získame aj 
nových zákazníkov, hlavne koncových, ktorý prídu na veľ
trh a potrebujú niečo zrekonštruovať. Poradíme im vhodný 
materiál aj najbližšiu firmu, kde si ho môžu kúpiť nielen po 
Čechách alebo aj v iných štátoch. Takže vždy sa nám vy
stavovať oplatí. Ohlasov a spätných väzieb máme každý 
rok viac a viac.

Jaká byla Vaše reakce na získané ocenění Nejpouta-
vější expozice?

Samozrejme nás to potešilo! Vôbec sme s tým vopred 
nerátali. Od teraz sa budeme usilovať, aby to nebolo po
sledný krát…

Prozradíte něco z veletržních příprav na rok 2021?
Stánok bude podobný, ako sme mali v roku 2020. No 

čakajte vylepšenia, čo sa osvedčilo zostane a čo sa nám 
nepozdávalo, vylepšíme. Ale viac neprezradím, nechajte 
sa prekvapiť.

VYSOKÉ NASAZENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ STÁNKU SE NÁM VRACÍ
V rámci veletrhu Střechy Praha se již tradičně uděluje ocenění za Nejpou
tavější expozici. Naposledy si jej převzala společnost KJG, a. s., za nepře
hlédnutelný stánek s rozlohou 120 m2. V letošním roce svou výstavní plochu 
dokonce ještě navýšili o dalších 54 m2! Bylo by však chybou si myslet, že za 
jejich úspěchem stála jen velikost expozice. Tím daleko podstatnějším byl 
komplexní přístup k přípravě prezentace na veletrhu a maximální snaha vy
hovět potřebám návštěvníků. V následujícím rozhovoru o tom vypráví jeden 
z majitelů KJG, pan Jakub Kollár.

V SOUTĚŽI ZLATÁ TAŠKA MÁ ŠANCI KAŽDÝ
Nedílnou součástí veletrhu Střechy Praha je udělová-
ní ocenění Zlatá taška za nejlepší exponáty. Oslovili 
jsme některé členy loňské poroty soutěže, aby průběh 
hodnocení objasnili a také vám poradili, jak šance na 
úspěch v této prestižní soutěži ještě zvýšit.

Zástupcem techniků a specialistů na ploché střechy 
byl v porotě Ing. Libor Vykydal, předseda Technické ko
mise pro hydroizolační fólie: „Doporučoval bych zlepšit 
teoretickou a samozřejmě i praktickou přípravu předvá
dějících odborníků na stáncích. Aby se nestávalo, že člo
věk, který zde exponát prezentuje, má o výrobku a s ním 
souvisejících možných problémech na stavbě jen mlha
vou představu.“

S tím souhlasí i Ing. Lenka Hanzalová, PhD., ze Stavební 
fakulty ČVUT Praha, která v porotě zastupovala ženský 
názor, a navíc doplňuje: „Za úplně nejdůležitější považuji 
kompletnost přihlášek. Soutěžící by neměli zapomínat na 
všechny potřebné doklady, návody na montáž a certifiká
ty. Aby u přihlášených výrobků nechyběly ani odpovídající 
technické podklady, např. byly dořešeny konstrukční sou
vislosti, byly k dispozici podklady pro projektanty apod.“

Zájmy praxe a řemeslníků v porotě obhajoval Ivan 
Dvořák, cechmistr Cechu KPT ČR, který doporučuje: „Na 
všechny bych apeloval, aby měli v pořádku podklady a vů
bec soutěži věnovali více péče. Aby v předem domluvený 
čas na porotu na stánku čekal odborník, který má o výrob
ku přehled, je schopný odpovědět na různé dotazy a vy
světlit technické parametry. Přihlašovaný výrobek je třeba 
odprezentovat. Tím nemyslím jenom košaté povídání, ale 
korektní odpovědi na technické dotazy.“

Nemusí vás trápit ani pochyby o objektivitě hodnocení. 
Dokazuje to nahlédnutí pod pokličku práce letošní poroty.
Vykydal: „Mými kritérii hodnocení byla míra inovace vý
robku, zjišťování nedostatků jak u výrobku samotného, tak 
u jeho použití, a zmiňovaná kompletnost přihlášky. Porota 
pak shromáždila mínění jednotlivých členů na každý expo
nát a transparentně a demokraticky je vyhodnotila. Zví
tězil většinový názor. Nezaznamenal jsem žádnou snahu 
nebo tlak na protěžování některého ze soutěžících.“
Hanzalová: „Podle mého názoru je hodnocení objektivní. 
Každý ze členů poroty si přihlášený výrobek přímo na stán
ku ohodnotí, případně se ještě zeptá na další podrobnosti 

či nejasnosti. Po návštěvě všech stánků pak při zasedání 
komise všichni nahlásí svá pořadí exponátů. Konečné po
řadí a typ ocenění jsou stanoveny dle počtu hlasů.“
Dvořák: „Jsem přesvědčený, že porota je vysoce od
borná a postupuje přesně podle zadání. Právě striktním 
dodržováním pravidel může dojít k tomu, že byť je výro
bek zajímavý a dobrý, je vyřazen jen kvůli nekompletní 
přihlášce. Můžu taky potvrdit, že hodnocení je odborné. 
Mnohdy se k výrobkům vracíme, abychom si doplnili in
formace, a taky se často dohadujeme, protože máme na 
věc víc názorů. Trvá dvě až tři hodiny, než máme v ruce 
jednoznačné výsledky.“

Nezapomeňte své výrobky do soutěže Zlatá taška při
hlásit! Když se budete řídit radami porotců, tak máte vel
kou šanci uspět. A i kdyby tomu tak nebylo, už jen účastí 
v soutěži na svou novinku výrazně upozorníte! Přihlášené 
exponáty jsou zmiňovány a propagovány už před vele
trhem i potom během něj, a to jak na webu a sociálních 
sítích, tak v článcích v médiích i přímo ve veletržních ha
lách. Držíme vám palce!

Jakub Kollár
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ABC AMERICAN BOHEMIAN 
CORPORATION, s.r.o.
Ing. Radim Otýpka 
(obchodní manažer, technik Lomanco)
Naše firma se veletrhu Střechy Praha 
zúčastnila letos po dvacáté. Je to pro 

nás stěžejní veletrh, kde se potkáváme se spoustou 
obchodních partnerů a s konkurencí na jednom místě. 
I letos byl veletrh velmi přínosný a těšíme se na další 
ročník.

ARDON SAFETY, s.r.o.
Lubomír Winkler 
(produktový specialista)
Za vystavovatele Ardon Safety oceňuji 
především vynikající skladbu návštěv
níků. Nejedná se primárně o školy, dů

chodce a kutily, jak to mnohdy na menších výstavách 
bývá, ale dominují zde menší firmy a živnostníci, kteří 
mají o vystavované produkty seriózní zájem. Tato sku
pina hledá vhodné řešení v poměru kvality a dostup
nosti ceny, a to jim jsme jako Ardon Safety schopni 
nabídnout.

BESK, spol. s r.o.
Petr Chvojka 
(obchodní oddělení)
Veletrh je pro nás klíčový, na jiné výstavy nechodíme. 
Pořadatelé mají vše propracováno do posledního detai
lu. Určitě se zúčastníme příštího ročníku 2021.

CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ 
A TESAŘŮ ČR
Jakub Nepraš 
(člen představenstva)
Dlouhodobá a příjemná spolupráce 
s organizátory veletrhu Střechy Praha 

se projevila i v posledním ročníku. Cech měl opět vel
korysý prostor pro ukázky řemesel. V centru prostoru 
vyhrazeného řemeslům byla aréna, kde se odehrávaly 
soutěže i odborné přednášky. Byla volně přístupná ze 
všech stran a to bylo super! Vhodně zvolená zvuková 
i obrazová technika vyhovovala jak posluchačům, tak 
i vystavovatelům. V aréně bylo pořád plno. Přednášky 
byly zajímavé, soutěže veselé a pohodové. Všeobec
nou spokojenost charakterizuje zážitek, kdy maminka 
stihla v hledišti při sledování soutěže nakojit miminko. 
Těšíme se, že příští ročník bude zase příjemný, zajímavý 
a hojně navštívený.

ČESKÁ FOTOVOLTAICKÁ ASOCIACE, z.s.
Tomáš Baroch 
(tajemník)
Veletrh Solar Praha 2020 mě velice mile překvapil nebý
valou účastí a zájmem návštěvníků. Fotovoltaika je opět 
v módě a jistě to potvrdí i příští ročník.

GREENVILLE SERVICE, s.r.o.
Ing. Pavel Dostal 
(jednatel)
Na stánku odborné sekce Zelené stře
chy při Svazu zakládání a údržby zele
ně jsme se setkávali se zájemci pře

devším z řad investorů  stavitelů domů. Rok od roku je 
znát, že zelené střechy přitahují větší a větší pozornost, 
lidé jsou již vybaveni základními informacemi a hleda
jí odpovědi na specifické problémy. Také u ostatních 
vystavovatelů je znát zájem o obor a přibývá nových 
řešení i firem v oboru.

GUTTA ČR - PRAHA spol. s r.o.
Marek Fiala 
(obchodní zástupce)
Veletrh byl pro nás úspěšný, budeme se účastnit i příští 
rok.

KM BETA, a.s.
Ing. Martin Urbanec 
(technický poradce)
Jako každý rok jsme se zúčastnili vý
stavy Střechy Praha 2020 s cílem uká
zat některé novinky a hlavně oslovit 

potencionální stavebníky s nabídkou svých produktů 
pro celou hrubou stavbu. Hlavní představenou novin
kou byla nová povrchová úprava, která byla zapojena 
do soutěže Zlatá taška. Moderně pojatý stánek přilákal 
velké množství návštěvníků, kde jim techničtí poradci 
a regionální manažeři byli připraveni poskytnout veške
ré informace. Vzhledem ke každoroční vysoké návštěv
nosti, která jen potvrzuje velký zájem veřejnosti o ten
to typ výstavy, se podařilo zástupcům firmy KM Beta 
oslovit a zaujmout hodně potencionálních zákazníků 
a vytvořit si tak dobrý základ úspěšného prodeje svých 
produktů pro letošní rok.

MADT, a.s.
Ing. Ladislav Kriegisch 
(produktový manažer)
Účast na veletrhu Střechy Praha 2020 
hodnotíme kladně. Jako každý rok byl 
veletrh na vysoké úrovni, ať už v rozsa

hu, organizaci či reklamě, tak rovněž po stránce návštěv
nosti, která byla opět značná. Velmi kladně hodnotíme 
také pestré spektrum zákazníků  od realizačních firem, 
architektů a projektantů, až po majitele rodinných a by
tových domů. Pro naši společnost, která na český trh 
dodává střešní systémy značky Firestone Building Pro
ducts, je veletrh Střechy Praha důležitou součástí ob
chodní a marketingové činnosti.

MEDITERRAN CZ, s.r.o.
Ing. Pavel Suchánek 
(jednatel společnosti)
Veletrhu Střechy Praha se s jednou výjimkou zúčastňu
jeme pravidelně od roku 2008. Je to jedinečná příleži
tost, jak se počátkem roku setkat se všemi střechaři 
a zároveň předvést novinky na novou sezonu. Letošní 
ročník byl opět vydařený, návštěvnost byla větší než 
v předchozím roce. Vzhledem k situaci, která krátce 
po skončení veletrhu nastala vlivem koronaviru, si jistě 
každý, kdo se zúčastnil, ještě více uvědomil důležitost 
tohoto již tradičního veletrhu. Věřím, že příští ročník se 
uskuteční bez omezení návštěvnosti.

RICHTER-PIZARRAS, s. r. o.
Mgr. Ing. Zbyněk Richter 
(spolumajitel)
Nerad hodnotím jakoukoliv účast na 
veletrhu, protože segment střešní bři
dlice je specifický, doba od prvního 

kontaktu k realizaci zakázky je mnohdy věcí několika let. 
Návštěvou veletrhu se potenciální zákazník teprve ori
entuje jak cenově, tak o technických možnostech krytí 
a skladby střechy. Podstatná je návštěva veletrhu stá
lých partnerů a odběratelů, se kterými není příležitost 
se během roku setkat. Naše účast na veletrhu Střechy 
2020 tak byla standardní jako v minulých letech.

ROCKWOOL, a.s., 
A ROCKWOOL 
SLOVENSKO, s.r.o.
Mgr. Peter Kriško, MBA 
(sales manager)
Společnost Rockwool vystavuje na 

veletrhu Střechy Praha již řadu let. Tohoto významné
ho stavebního veletrhu, který je největším veletrhem 
v oblasti střech v Čechách a střední Evropě, se účast
níme pravidelně. I v letošním roce byl veletrh na vel
mi vysoké úrovni. Mezi vystavovateli jsme mohli vidět 
nejvýznamnější výrobce a dodavatele jak střešních, tak 
i dalších stavebních materiálů, rovněž řadu řemeslníků. 

Viděli jsme mnoho produktových novinek a zajímavých 
expozic. Účast na veletrhu Střechy Praha nám umož
ňuje prezentovat naši značku. Letošní prezentace byla 
spojením ukázky produktů z minerální vlny s promítá
ním zajímavých videí, souvisejících se zateplováním 
a výhodami, které izolace z nehořlavé kamenné vlny 
přinášejí. Letošní ročník hodnotíme velmi pozitivně. Vy
soká návštěvnost veletrhu se projevila i zvýšeným zá
jmem o naše izolace a řešení. Stavební veletrh je rov
něž atraktivním místem, kde se pravidelně setkáváme 
s našimi významnými obchodními partnery. Oceňujeme 
také spojení veletrhu s odbornou konferencí Izolace, 
které se každoročně účastníme a jsme jejím dlouhole
tým partnerem. Závěrem bych shrnul, že stavební vele
trh Střechy Praha je ideálním místem nejenom pro pre
zentaci značky a oslovení potenciálních zákazníků, ale 
zároveň i pro upevnění vztahů s obchodními partnery. 
Těšíme se na další ročník veletrhu.

SEMACZ, s.r.o.
Jiří Bartoš 
(jednatel)
S letošním ročníkem veletrhu jsme 
opravdu spokojeni. Jedná se o jedi
ný veletrh v Čechách a na Slovensku, 

kterého se v rámci naší práce účastníme. Navíc má již 
od loňského roku, na rozdíl od všech ostatních, vze
stupnou tendenci, a to co do počtu návštěvníků, tak 
i vystavovatelů a úrovně veletrhu. Myslím, že je na zvá
žení, zda by neměl být v budoucnu rozšířen o další den 
 z letošního ročníku mám pocit, že jsme nestihli vše 
vyřídit a že tam byl mnohem větší potenciál klientů než 
bylo zvládnutelné za ty 3 dny obsloužit. Jsme rádi, že 
jsme se veletrhu opět mohli zúčastnit a pro příští rok 
jsme si již rezervovali stejnou plochu. Snad se aktuální, 
setkáním nepřející situace do té doby vyřeší a znovu se 
na výstavišti potkáme.

SFS GROUP CZ, s.r.o.
Guillaume Pasquier 
(jednatel)
Veletrh byl pro nás přínosný. Tento ve
letrh je pro mě jediný v ČR, kterého má 
význam se účastnit. Proto zde vystavu

jeme už dlouho  asi 15 let, i když ne pravidelně. Vždy 
se rozhoduji podle toho, jestli máme nový výrobek nebo 
ne. Letos nám veletrh hodně pomohl se zavedením no
vého systému na trh. A hlavně, vyhráli jsme s ním i Zla
tou tašku! Krásná reklama! Přístupu a práce organizáto
rů si také velice cením.

SMART CONSTRUCT TECHNOLOGIES
zaměstnanecký tým
Veletrh Střechy Praha 2020 byl pro naši společnost dob
rou zkušeností. U stánku byl o náš kazetový systém ve
getačních střech Sky Garden velký zájem. Těšíme se na 
další kvalitní střechy v souladu s přírodou a děkujeme 
organizátorům za tuto akci!

STŘECHY COMAX
Mgr. Lenka Balousová 
(marketing manager)
Tak jako uplynulé roky výstavy, i tento 
ročník byl pro naši firmu důležitý a byl 
úspěšný  dostali jsme se na ideální 

velikost výstavní plochy (70 m2), která nám umožňuje 
představit celé naše střešní portfolio na jednom místě 
a zároveň v krátkém čase plnohodnotně obsloužit vel
ký počet zákazníků. Velmi nám přitom vyhovuje a ná
vštěvníkům pomáhá dobře zvolená poloha stánku mezi 
našimi konkurenty v hale 3, s níž počítáme i příští rok. 
Návštěvník má díky tomu šanci vidět a porovnat různé 
možnosti střešního krytí efektivně  na jednom místě. 
Letos jsme pro návštěvníky našeho stánku uspořádali 
vlastní losovací soutěž, v níž nehrály roli vědomosti ani 

JAK FIRMY HODNOTÍ SVOU ÚČAST NA VELETRHU?
O veletrhu Střechy Praha se hovoří vždy velmi pozitivně. Vidí to vystavovatelé stejně? Dáváme prostor některým 
z nich, aby svůj názor na letošní veletrh Střechy Praha 2020 vyjádřili.
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tipování, nýbrž čisté štěstí. Každopádně oficiální do
provodný program výstavy, kde šanci návštěvníka na 
výhru krytiny zvyšuje správný tip v soutěži, vnímáme 
pozitivně a třeba do ní sami v budoucnu naši krytinu 
značky STŘECHY COMAX přihlásíme – vedle klasické 
pálené tašky se tak v soutěži poprvé objeví i moderní 
plechová krytina. Tato novinka, která nabídne zájemci 
o novou střechu zajímavou alternativu, může mít pozi
tivní dopad na návštěvnost celého veletrhu, jak se le
tos ukázalo už v malém měřítku na našem stánku.

TOPWET, s.r.o.
Ing. Martin Pánek 
(technický ředitel)
Veletrh Střechy Praha je dnes již brán 
jako tradiční veletrh a jen málokterá 
firma ze střechařského oboru si dovolí 

na této akci chybět. Pro naši společnost to není jenom 
o prezentaci novinek, kterých každoročně chystáme 
dost, ale především je to pro nás společenská udá
lost. Využíváme ji k setkání s významnými obchodními 
partnery, se kterými můžeme rozebrat důležitá témata 
a zpětnou vazbu dřív, než se naplno rozběhne staveb
ní sezóna. Naše společnost se také dlouhodobě věnuje 
osvětě, a proto oceňujeme snahu organizátorů o vytvo
ření doprovodného programu se zaměřením právě na 
osvětu. Jedině díky ní se totiž dlouhodobě snižují rizika 
chyb na stavbě, a to v dobách, kdy mají firmy problém 
sehnat zaměstnance, bereme jako zásadní postoj. Ve
letrh tedy opět naplnil naše očekávání a do dalších let 
přejeme veletrhu Střechy Praha, aby opět dokázal té
maticky reflektovat aktuální dění na trhu, a tím si udržel 
jak prestiž, tak přízeň zákazníků.

VELUX  
ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Radka Kocandová 
(senior marketing specialist)
Střechy Praha jsou pro nás význam
ným eventem pro příležitost setkání 

s B2B partnery. Letos jsme měli možnost slavnostně 
představit několik novinek, jak v rámci střešních oken, 
tak i stínicí techniky. Zároveň jsme zde oslavili krásných 
30 let fungování naší lokální pobočky Velux. Veletrh se 
vydařil. Samozřejmě nás těšilo, že díky atraktivnosti 
vystavení a skvělé práci kolegů byl stánek celé tři dny 
zaplněn návštěvníky.

WIENERBERGER, s.r.o.  
– TONDACH
Andrej Kuba 
(projektový manažer)
Pro značku pálené střešní krytiny 
Tondach představuje jediná výstava 

v roce zaměřená na odbornou střechařskou veřejnost 
výjimečnou příležitost pro prezentaci našeho portfo
lia a novinek této cílové skupině. Únorový termín ko
nání akce je velmi vhodně zvolený vzhledem k teprve 
se rozjíždějícím stavbám, kdy mají pokrývači, další 
odborníci i koncoví zákazníci čas čerpat zde inspiraci 
na nadcházející stavební sezónu. Letos jsme zazna
menali velkou účast jak zmiňovaných odborných ře
meslníků, tak koncových zákazníků. Osobně vnímám 
výrazný posun v tomto oboru, spočívající v neotřelém 
způsobu prezentování výrobků i rozvíjející se digitali
zace – např. digitální zaměření střech, technické pří
ručky formou aplikace do chytrých telefonů a table

tů atp. Nicméně se jedná o formu hodnocení, a tak 
musím konstatovat, že už nějakou dobu postrádám 
výraznější propagaci této výstavy směrem ke konco
vým zákazníkům. Uvítal bych více billboardů a vyšší 
frekvenci rozhlasových spotů a možná i zařazení ně
jakých dalších forem online propagace cílící na kon
cové zákazníky.

WIENERBERGER, s.r.o.  
– TONDACH
Vít Jirkovský 
(ředitel rozvoje služeb)
Jako zástupce výrobce pálené střešní 
krytiny Tondach samozřejmě sleduji 

trendy a také občas monitoruji a navštěvuji jiné, zahra
niční výstavy. Mám tedy možnost srovnání. Vnímám, že 
se výrazně zvedla úroveň designových prvků výstavy – 
tedy expozic a stánků jednotlivých vystavovatelů, ze
jména leadrů v oboru střech. Porovnávámli například 
s mezinárodním stavebním veletrhem v Německu BAU 
München, jsou stánky graficky i vizuálně velice pove
dené. Když to vezmu z pohledu návštěvníka, velmi oce
ňuji přehledné členění jednotlivých sekcí a oborů dle 
typu nabízeného portfolia, je to praktické a užitečné. 
Každoroční očekávání převratných novinek se sice ve 
střechařském ranku obvykle nekoná, nicméně trendy 
směřují ke stále designovějším prvkům a objevuje se 
větší příklon k ekologické a ekonomické stránce pro
duktů. Nesmím opomenout hlavní taháky výstavy, na 
které se soustředí většina vystavovatelů, tedy neustálé 
vylepšování nebo přinášení zcela nových technologic
kých postupů, ruku v ruce s finančními úsporami pro 
koncové uživatele.

Účast na veletrhu vám dává velkou šanci zaujmout. 
Pro zdárné splnění tohoto cíle je však třeba něco udě-
lat. V mnoha firmách je ale problém si v běžném chodu 
vyčlenit prostor na přípravu expozice. Pro usnadnění 
vám předkládáme přehled nejdůležitějších úkonů, na 
které byste neměli zapomenout.
 
• VČAS SE NA VELETRH REGISTRUJTE

 Neodkládejte přihlášku! Kromě příznivější ceny za vý-
stavní plochu máte šanci si vybrat umístění expozice. 

•  STANOVTE SI CÍL, KTERÉHO MÁ BÝT NA VELETRHU  
DOSAŽENO
 Pro správné výrazové prostředky expozice musíte mít 
definováno, co očekáváte. Jestli chcete posílit značku, 
nebo je prioritou počet uzavřených obchodů apod.

•  DEFINUJTE SI CÍLOVOU SKUPINU NÁVŠTĚVNÍKŮ,  
KTEROU CHCETE OSLOVIT
 Jiná je forma prezentace směrem k odborné veřejnosti 
a jiná k laikům. 

• NAPLÁNUJTE SI, CO BUDETE NA STÁNKU PREZENTOVAT
 Firmy často chybují v přesvědčení, že jejich portfolio 
každý zná. Představte se tak, aby každý hned věděl, 
čím se zabýváte a co nabízíte. Zdůrazněte přitom to, 
co z obchodního hlediska považujete za důležité. 

•  PROMYSLETE A PŘIPRAVTE SI NÁVRH STÁNKU  
– ORIGINALITOU ZAUJMETE!
 Návštěvníka procházejícího uličkou je třeba oslovit, 
proto by stánek měl fungovat jako magnet. Už zdálky 
by měl vzbuzovat emoce, a ne splývat s ostatními. Ne
znamená to však „složitý“ stánek, nýbrž správné „zob
razení“ toho, co chcete lidem sdělit. Je lepší využít gra
fiku nebo hru světel, než stavět nákladné konstrukce.

•  VČAS ZVOLTE ZKUŠENOU REALIZAČNÍ FIRMU  
S DOBRÝMI REFERENCEMI
 Kvalitních realizačních firem je stejně málo jako ře
meslníků. Čím dříve se s nimi domluvíte, tím větší 
máte jistotu, že se budou věnovat vašemu stánku, 
a ne sousednímu.

• PŘIPRAVTE SI PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
 Na stánku by se pořád mělo něco dít, např. drobné 
soutěže, ukázky, občerstvení… Je také dobré se zákaz
níkovi něčím připomínat i poté, co opustí váš stánek.

• PEČLIVĚ VYBERTE A PROŠKOLTE PERSONÁL STÁNKU
 Nejdůležitější připomínka z celého bloku, v ní se nej-
více chybuje. Je NUTNO mít na stánku proškolený 
a ochotný personál, který je aktivní, ale ne dotěrný! 
Kdo postaví stánek a pak jen sedí s telefonem v ruce, 
ten těžko uspěje.

•  S PŘEDSTIHEM POZVĚTE NA STÁNEK OBCHODNÍ  
PARTNERY A ZÁKAZNÍKY
 Informujte své zákazníky předem, například o novince 
na stánku, ideálně 10  14 dní před začátkem veletrhu.

•  PO VELETRHU ZPRACUJTE NOVÉ KONTAKTY  
A VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ
 Co si během veletrhu poznamenáte nebo slíbíte, vy
řiďte ihned po návratu. Včasná reakce je prvopočát
kem úspěšného obchodu.

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE NA VELETRHU KROK ZA KROKEM

(dokončení z první strany)

STÍNICÍ TECHNIKA
Nově akcentovaným tématem na 

veletrhu bude ochrana interiéru před 
přehříváním od slunce. Častěji se zde 
proto setkáte se stínicí technikou. Při
pomeneme, že vnější stínění je efek
tivnější než vnitřní, ale že obě varianty 
mají svá opodstatnění. Veletrh předsta
ví pestrou paletu vnitřních i venkovních 
rolet všech výrobců střešních oken. 
Chybět nebudou ani markýzy a pergo
ly pro terasy, které jako provozní stře
chy patří též do náplně veletrhu. Stínicí 
systémy s manuálním i dálkovým ovlá
dáním, nebo automaticky řízené, jsou 
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zárukou, že si vybere každý. Nápomoc
na jim k tomu může být i dotace z pro
gramu Nová zelená úsporám na pořízení 
venkovního stínění (rolety, žaluzie, slu
nolamy apod.), o kterou mohou vlastníci 
rodinných domů při splnění daných pod
mínek žádat až do 31. 12. 2021.

DIGITALIZACE ŘEMESEL
Intenzivně pracujeme na pokračování 

vloni nastartovaného projektu z oblasti 
digitalizace výroby a řemesel a zavádění 
technologických novinek v našem obo
ru. Digitalizaci vidíme jako ideální řešení 
pro efektivnější výrobní procesy a úspo
ru nákladů ve všech směrech. Navíc se 
výborně osvědčila v době omezených 

osobních kontaktů při letošní pandemii. 
Veletrh představí dostupné technologie 
z oblasti zaměřování střech, 3D mode
lování střech a také výškové inspekce 
střech a budov pomocí dronů i jiných 
prostředků. K vidění budou řešení pro de
tekci zatékání střech, analýzy oslunění 
střešních ploch pro efektivitu solárních 
elektráren, konfigurátory a další aplika
ce. Vše doplní stavební softwary a také 
špičkové digitalizované nástroje a nářa
dí. Většina z nich se bude prezentovat 
v rámci už tradičního bloku, nazývaného 
Festival dřeva a nářadí.

Z OBORU STŘECH NEUHÝBÁME
I přes mnoho změn ve veletržním seg

mentu připravujeme opět jednoznač
ně definovaný, specializovaný veletrh 
o střechách a všem, co s nimi souvisí. 

Důraz přitom klademe na technologic
ké novinky a nová systémová řešení. 
Velkou část návštěvníků tvoří odborná 
veřejnost, proto opět nebude chybět 
rozsáhlý odborný doprovodný program. 
Střechy Praha 2021 tak jako pokaždé 
nabídnou komplexní průřez střešními 
materiály, rozšířený o další ročník Fes
tivalu dřeva a nářadí, poutavé ukázky 
řemesel, atraktivní soutěže a oblíbená 
bezplatná poradenská centra.

Při přípravách veletrhu nezapomíná
me ani na aktuální dění kolem korona
virové pandemie. Naše kroky přizpůso
bujeme momentálnímu stavu tak, aby 
veletrh Střechy Praha byl opět příjem
ným a nově i zdravotně bezpečným mís
tem setkávání všech střechařů.

Jitka Šefránková,
ředitelka veletrhu Střechy Praha


