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St!echy Praha – 14. mezinárodní odborný veletrh střešních krytin, materiálů, doplňků, izolací, řemesla 
a služeb pro stavbu a rekonstrukci střech

Solar Praha – 8. specializovaná výstava obnovitelných zdrojů a úspor energie

Charakteristika veletrhu
 ດ největší veletrh v oboru střech s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů 
 ດ jasná a jednoznačná specializace veletrhu přivádí pravidelně 
vysoké procento odborných návštěvníků

 ດ spojením 3 veletrhů do jednoho termínu (Střechy Praha, Solar Praha, 
For Wood) došlo k významnému zvýšení odborné i laické návštěvnosti 

 ດ ideální příležitost seznámit se v jednom čase a místě s trendy 
v oboru pro  nadcházející stavební sezónu

 ດ atraktivní doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost
 ດ Stavební poradenské centrum, které zaštiťuje ČKAIT, fakulta 
stavební ČVUT Praha a fakulta stavební  VUT Brno

 ດ hodnotné ceny pro návštěvníky veletrhu 
 ດ široká reklamní kampaň, včetně adresného direct mailingu
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ÚVOD

14. ročník největšího veletrhu střech ve střední Evropě STŘECHY PRAHA 
a 8. ročník specializované výstavy o alternativních zdrojích a úsporách ener-
gií SOLAR PRAHA proběhl 8.–11. 2. 2012 nově v prostorách PVA EXPO 
PRAHA Letňany. Novinkou byl souběh se 7. ročníkem veletrhu dřevosta-
veb For Wood. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili kromě jednatelů společnosti Střechy 
Praha Ing. Jitky Šefránkové, Ing. Vladimíra Zábranského a  Ing. Vratislava 
Kroce také prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. – prorektor ČVUT pro výstavbu 
a  investiční činnost, prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. – děkanka fakulty 
stavební ČVUT v Praze, Ing. Pavel Křeček – předseda České komory au-
torizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Miloslav Ma-
šek, CSc. – generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Jiří 
Vrňata – cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.
Letošní ročník podpořila a zaštítila řada významných odborných institucí. 

„Mohu s potěšením říci, že se nám díky podpoře od všech zúčastněných poda-
řilo úspěšně nastartovat a zrealizovat všechny novinky, které jsme pro letošní 
ročník přichystali. Nové výstavní prostory, nový termín a délku konání, souběh 
s veletrhem dřevostaveb, nejrozsáhlejší odborný doprovodný program v historii 
akce, nový formát a design katalogu, který je koncipován i jako Průvodce světem 
střech a dřevostaveb a dalších nespočet novinek, které drtivá většina vystavova-
telů i návštěvníků ocenila a uvítala.
Děkuji všem vystavovatelům, odborným garantům a partnerům za účast a pod-
poru a těším se na spolupráci při přípravě jubilejního 15. ročníku veletrhu Střechy 
Praha a 9. ročníku výstavy Solar Praha.“

Za pořadatele
Ing. Jitka Šefránková

ředitelka veletrhu

Veletrh zahájila Ing. Jitka Šefránková – ředitelka Střechy Praha / Solar Praha Na slavnostním zahájení vystoupil i cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů 
a tesařů pan Jiří Vrňata
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Termín konání: 8.–11. 2. 2012
Místo konání: PVA EXPO PRAHA Letňany
Pořadatel: Střechy Praha s.r.o.
 www.strechy-praha.cz

SOUHRNNÁ DATA, STATISTIKY 

Veletrh v číslech
Počet zúčastněných fi rem: 166
Zastoupené země:  ČR, SR, Německo, Polsko, Itálie, Belgie, Řecko
Celková obsazená plocha:  4 250 m2

Plocha doprovodných aktivit: 580 m2

Celkem návštěvníků: 18 642

Střechy Praha
14. mezinárodní odborný veletrh střešních krytin, materiálů, doplňků, izolací, řemesla a služeb pro stavbu a rekonstrukci střech

Solar Praha 
8. specializovaná výstava obnovitelných zdrojů a úspor energie

Záštity: 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČVUT Praha, Fakulta stavební
VUT Brno, Fakulta stavební
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR 
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo životního prostředí

Další odborná spolupráce: 
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
Asociace výrobců minerální izolace 
Československá společnost pro sluneční energii
Česká fotovoltaická asociace
EkoWATT – centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
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Počet a složení vystavovatelů
velmi spokojen 17 %

spokojen 60 %
částečně spokojen 20 %

nespokojen 3 %

Počet a složení návštěvníků

velmi spokojen 19 %
spokojen 41 %

částečně spokojen 35 %
nespokojen 5 %

Výsledky obchodních jednání

velmi spokojen 9 %
spokojen 52 %

částečně spokojen 37 %
nespokojen 2 %

Propagace veletrhu

velmi spokojen 22 %
spokojen 47 %

částečně spokojen 29 %
nespokojen 2 %

Kvalita poskytnutých služeb

velmi spokojen 26 %
spokojen 53 %

částečně spokojen 19 %
nespokojen 2 %

Zájem o účast na 15. ročníku

ano 86 %
ne 4 %

nevím 10 %

PR!ZKUM MEZI VYSTAVOVATELI

Z výsledků průzkumu mezi návštěvníky vyplynulo, že stavět nebo rekonstruovat 
střechu se v dohlednu chystá  82 % z nich.
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DOPROVODNÉ AKTIVITY

Přednášky a semináře
Střechy Praha vždy pečlivě připravují a nabízí velmi rozsáhlý doprovodný 
program přednášek, seminářů, moderovaných diskuzích u kulatého stolu, 
kde nespočet předních odborníků hovoří o  tom nejzajímavějším, co se za 
poslední rok mezi střechaři odehrálo. Letos se podařilo sestavit doposud 
nejobsáhlejší přednáškový program s  účastí těch nejlepších specialistů. 
Semináře byly členěny do bloků na téma šikmé střechy, ploché střechy 
občanských, bytových a halových staveb a  jejich garanty byli Ing. Lenka 
Hanzalová, Ph.D. z fakulty stavební ČVUT v Praze a Ing. Antonín Parys, 
soudní znalec. Velký úspěch a obrovskou návštěvnost měl také přednáškový 
blok na téma Solární teplo ze střechy, jehož garantem byl doc. Ing. Tomáš 
Matuška, Ph.D. z Československé společnosti pro solární energii. Sobotní 
program zaměřený především na širokou laickou veřejnost nabídl řadu za-
jímavých přednášek – například pan Tomáš Baroch z České fotovoltaické 
asociace porovnával výhodnost využití alternativních zdrojů energie, pan 
Šobr z Asociace pro využití tepelných čerpadel hovořil o snižování energe-
tické náročnoasti budov s využitím tepelných čerpadel. Poučné byly před-
nášky o nejčastějších chybách ve střešním plášti a vadách šikmých střech.

Konference „Izolace 2012“
13. ročník této tradiční konference, kterou pořádá společnost A.W.A.L., 
proběhl první den veletrhu Střechy Praha k plné spokojenosti všech zúčast-
něných. Konference byla zacílená na projektanty a stavební inženýry, kte-
rých se zúčastnilo 166. Přednášelo 17 nejvíce respektovaných současných 
specialistů v oboru.

Poradenská centra, informační místa
Stavební poradenské centrum Střechy Praha & For Wood
Služby tohoto centra byly novinkou letošního veletrhu, která měla obrov-
ský úspěch. Centrum zaštítila organizace ČKAIT spolu s Fakultou staveb-
ní ČVUT Praha a Fakultou stavební VUT Brno. Každý návštěvník zde získal 
zcela bezplatně informace, rady a doporučení z mnoha oblastí provádění 
a navrhování staveb se zaměřením na střechy, úspory energií a dřevostav-
by. Informace a odborné konzultace poskytovali nezávislí odborníci. Kro-
mě zástupců stavebních fakult ČVUT a VUT to byli odborníci ze Státního 
zdravotního ústavu Praha, VÚPS Praha, VOŠ Volyně, Znaleckého ústavu 
stavebního a Studia Therm. Nejčastější dotazy se týkaly řešení střešních 
plášťů při stavebních úpravách stávajících staveb.
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DOPROVODNÉ AKTIVITY

Centrum Cechu KPT ČR
Odborníci z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů radili v oblasti stavby a re-
konstrukce střech, s výběrem vhodného materiálu na střechu a k dispozici 
byly i  regionální seznamy dodavatelů a  realizátorů střech. Ve spolupráci 
s fi rmou Tesařství Šnajdr se zde předváděly praktické ukázky různých postu-
pů vazeb dřevěných konstrukcí, zejména tradiční vynesení konstrukčních 
uzlů. Velmi zajímavá byla ukázka výroby spojů používaných při opravách 
historických krovů, nebo se zhotovením drobného výrobku s použitím te-
sařských technik. Nechyběla ani ukázka starého tesařského nářadí.

Informační centrum ČKAIT
Toto středisko vzdělávání a informací zabezpečuje aktuální informace z ob-
lasti stavebnictví, odborné ekonomické, statistické a obchodní informace. 
Na stánku IC ČKAIT byla k dispozici rovněž široká škála odborné literatury. 

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI)
Asociace, která sdružuje nejvýznamnější výrobce minerálních izolací v ČR, 
se účastnila veletrhu poprvé a poskytovala poradenství v oblasti energetic-
kých úspor se zaměřením na ekonomické a účinné zateplování domů.

EkoWATT
EkoWATT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, eko-
nomiky a  životního prostředí. Odborníci zde poskytovali bezplatné pora-
denství z oblasti obnovitelných zdrojů energie, šetrného využívání energií 
a snižování spotřeby energie.

Česká fotovoltaická asociace
ČFA poskytovala poradenství při žádostech o připojení nové fotovoltaické 
elektrárny, připojení FVE, volbě druhu výkupu, volbě technologie. Radila 
s provozováním FVE, s legislativou obnovitelných zdrojů energie v ČR a po-
skytovala komplexní poradenství v oboru fotovoltaika.
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DOPROVODNÉ AKTIVITY

Autogramiáda knižní novinky „Tepelné mosty pro nízko-
energetické a pasivní domy“
Autor Ing. Roman Šubrt představil v  rámci veletrhu novou knihu, kterou 
vydalo nakladatelství Grada Publishing. 

Diskusní setkání u Kulatého stolu se zástupci výrobců a do-
davatelů střešních materiálů a Cechu KPT ČR
Setkání, jehož se zúčastnili představitelé významných fi rem, moderoval pan 
Vladimír Kroc z Českého rozhlasu. Řešily se otázky aktuálních trendů při 
výstavbě střech, hodnotil se uplynulý rok 2011 a zmíněny byly vize ve stře-
chařském oboru pro rok 2012. 

Pokrývačské muzeum, Tegularium, Historické střešní tašky 
J. Vrňata
Pokrývačské muzeum je registrovaná značka sbírky historických předmětů, 
které mají nějakou vazbu ke střechám. V letošním roce muzeum představilo 
na veletrhu kuriozity ze světa střech. V průběhu výroby se na taškách občas 
objevily různé otisky, výpočty a vzkazy. Ukázky těchto zajímavostí byly nos-
nou částí expozice Pokrývačského muzea pana Ing. Vladimíra Zábranského.
Sbírka střešních krytin Tegularium pana Richarda Mlýnka v  letošním roce 
navázala na expozici z veletrhu 2010, kdy byly prezentovány cihelny a vý-
robci střešních tašek pana Heinri Czeikeho z Kunína a pana Carl Ludoviciho 
z Lockgrimu (SRN). Letos byla expozice věnována cihelně pana Františka 
Slavíka z Hrochova Týnce.
Muzejní kousky letos poprvé obohatily i historické střešní tašky ze sbírky 
pana Jiřího Vrňaty. 
O expozice s těmito historickými předměty byl velký zájem a do budoucna 
se bude nadále rozšiřovat.
Na letošním veletrhu se uskutečnilo vůbec první setkání sběratelů his-
torických předmětů z oboru pokrývač, klempíř a  tesař. Celkem se sešlo 
10 zájemců a v bohaté diskusi se dohodlo ustavení sdružení sběratelů těchto 
historických předmětů.
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DOPROVODNÉ AKTIVITY

Ukázky řemesla
Na mnoha stáncích probíhaly několikrát denně atraktivní ukázky střechař-
ského řemesla a návštěvníci si mohli i některé práce vyzkoušet. Nechyběla 
ani zábava v podobě různých kulturních vystoupení a soutěží na stáncích. 
Veletrh se tak stal velmi živým a inspirativním pro všechny zúčastněné.
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SOUT"#E

Zlatá taška a Zlaté slunce 2012 
Vítězem soutěže Zlatá taška o  nejlepší exponát veletrhu se stala fi rma 
PREFA Aluminiumprodukte za střešní a fasádní panel FX. 12. 
Cena Zlaté slunce za nejlepší exponát výstavy Solar Praha udělena nebyla, 
ale porota se rozhodla udělit čestné uznání fi rmě SFS intec za mechanické 
upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy SOL-R. 
Odborná porota zasedala ve složení: Ing. Antonín Parys – soudní znalec, 
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. za Fakultu stavební ČVUT v Praze, Ing. Ladi-
slav Brett za ČKAIT a Jiří Vrňata za Cech KPT ČR.

Anketa návštěvníků o nejpoutavější expozici
Vítěze soutěže o nejpoutavější expozici předchozího ročníku určili návštěv-
níci veletrhu prostřednictvím ankety. Stal se jím stánek fi rmy LINDAB s.r.o. 

Střechařský inzerát 2011
Premiéru na veletrhu měla nová soutěž o nejlepší počin v reklamě v oblas-
ti střech. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 12 reklamních počinů. 
Hodnotící komise udělila první místo společnosti Lightway. Další místa ob-
sadily reklamní počiny fi rmy Lindab, Klinker a Tondach. Předsedou komise 
byl prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., děkan Fakulty sociálních studií Vysoké 
školy fi nanční a správní v Praze. Dalšími členy byli PhDr. Zdeněk Křížek, 
propagační textař a odborný asistent Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ing. Jitka Šefránková, ředitelka veletrhu 
Střechy Praha.
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SOUT"#E

MetalStar – Memorial Jiřího Krmáška
Letos proběhl 3. ročník soutěže o  nejlepší kovovou střechu a  její detail 
MetalStar, kterou vyhlašuje náš partner redakce časopisu Střechy, fasády, 
izolace. Ceny byly uděleny ve dvou kategoriích: novostavby a rekonstrukce 
a předány ve čtvrtek 9. 2. v rámci druhého dne veletrhu.

Kategorie Novostavba

1. místo v kategorii Novostavba
Taros Nova, s. r. o.
Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR
Stavba: Kostel Košice, Trieda KVP 6, 646 23 Košice, Slovenská republika

2. místo v kategorii Novostavba
Jaster, s. r. o.
Pod Skalkou 193, 463 11 Liberec 30
Stavba: Rotunda, Liberec

3. místo v kategorii Novostavba
Krolan, s. r. o.
Poděbradská 1163, 250 42 Šestajovice u Prahy
Stavba: RD Trója, K Bohnicím, 171 00 Praha

Kategorie Rekonstrukce

1. místo v kategorii Rekonstrukce
Pario, s. r. o.
Denisovo nám. 791, 500 04 Hradec Králové 4
Stavba: Hartmanova vila, 17. listopadu 597, 562 01 Ústí nad Orlicí,

2. místo v kategorii Rekonstrukce
Teslice CZ, s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Stavba: Zámek Halič, Slovenská republika

3. místo v kategorii Rekonstrukce
Jiří Škop
Dr. Kramáře 1938, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Stavba: ČEZ obnovitelné zdroje, s. r. o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové

Zvláštní cena v kategorii Rekonstrukce
Albl Klempířství
Tlustice 240, 268 01 Hořovice
Stavba: Rodinný dům, Masarykovo nám. 122, 338 08 ZbirohZvláštní cena v kategorii Rekonstrukce

1. místo v kategorii Rekonstrukce

1. místo v kategorii Novostavba
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DOPROVODNÉ AKTIVITY

Losování o ceny
V pátek a v sobotu odpoledne probíhalo losování anket návštěvníků o hod-
notné ceny. Hlavní cenou byly střešní krytiny na rodinný dům zdarma.

Veletržní noviny „STŘECHY dnes“
Každý den vycházely veletržní noviny „STŘECHY dnes“ s aktuálními infor-
macemi k danému dni.

Nadčasový katalog veletrhu rozšířený o Průvodce světem 
střech a dřevostaveb
Zcela nově byl koncipován katalog veletrhu s novým formátem, designem 
a Průvodcem.
Katalog s průvodcem je k dispozici po celý rok 2012 u vybraných prodejců 
střešních materiálů v celé ČR, nebo ho můžete objednat na e-mailové ad-
rese: strechy@strechy-praha.cz.

8. – 11. 2. 2012
PVA EXPO PRAHA LET!ANY

KATALOG VELETRHU

PR"VODCE SV#TEM
ST$ECH & D$EVOSTAVEB

7. veletrh d%evostaveb a vyu&ití d%eva pro stavbu

36 37

KATALOG FIREM KATALOG FIREM

CLINITEX CZ s.r.o.
1.máje 3236/103

Ostrava, 703 00
Tel.: 597 578 688 
E-mail: info@clinitex.cz

Nomenklatura:
17. Nářadí a nástroje
19. Osobní pracovní vybavení pokrývačů

Popis činnosti:
CLINITEX CZ je výhradním dovozcem profesionálních 
pracovních oděvů SNICKERS WORKWEAR a ručního nářadí 
HULTAFORS TOOLS ze Švédska. Jako výhradní zástupce pro 
ČR dodává vysoce kvalitní oblečení vhodné nejen pro práci, 
ale i volný čas.

Pobočky:
Prodejna SNICKERS, SHOP PARK, Průhonická 119, 251 01 
Čestlice, otevřeno denně 10:00–20:00 hod.

256

Czech Nature Energy a .s.
Částkova 74

Plzeň, 326 00
Tel.: 373 315 467, 733 746 603
E-mail: info@cne.cz
http://www.cne.cz

Nomenklatura:
S1.1.1 Fotovoltaické elektrárny (návrh, realizace)
S1.5.1 Prodej a instalace kogeneračních jednotek

Popis činnosti:
realizace energetických projektů a systémů na klíč pro 
oblast fotovoltaiky, solární termiky, tepelných čerpadel, ko-
generací a mikrokogenerací, úspor energií, vnitřního a ven-
kovního osvětlení, velkobchod fotovoltaickým materiálem

248

Česká fotovoltaická asociace o.s.
Částkova 74

Plzeň, 326 00
Tel.: 373 341 284 
E-mail: info@cefas.cz
http://www.cefas.cz

Nomenklatura:
S5. Poradenství, odborné instituce, literatura

Popis činnosti:
Česká fotovoltaická asociace, o.s. je občanským sdružením 
fyzických a právnických osob. Cílem činnosti sdružení je 
obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a roz-
voji využívání fotovoltaické energie.
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DaCH cz s.r.o.
Dobrovského 1936

Dolní Rychnov, 356 04
Tel.: 602 415 616, 602 744 730
Fax: 321 790 651
E-mail: gombar@dachpark.cz
http://www.dachpark.cz

Nomenklatura:
1. Střešní krytina skládaná
6. Odvodnění střech

Popis činnosti:
Prodej střešních materiálů a krytin,střešních oken, izolač-
ních materiálů, nářadí.

Pobočky:
Prodejní sklad Pučery, 281 44 Zásmuky, tel.: 321 790 652 
fax.: 321 790 651, e-mail: gombar@dachpark.cz
Prodejní sklad Starý Máteřov, 530 06 Pardubice,  
tel.: 602 539 386, e-mail: hanus@dachpark.cz
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BOVA Březnice, spol. s r.o.
Za Nádražím 472

Březnice, 262 72
Tel.: 318 682 261, 724 154 846
Fax: 318 682 928
E-mail: p.jezkova@bova-nail.cz
http://bova-nail.cz

Nomenklatura:
16. Upevňovací a spojovací prvky

Popis činnosti:
Výroba kování a kompletní technologie na výrobu příhrado-
vých konstrukcí a dřevostaveb.
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Bramac střešní systémy spol. s r.o.
Kolbenova 5a

Praha 9, 190 00
Tel.: 266 770 123 
Fax: 283891531
E-mail: bramac.cz@bramac.com
http://www.bramac.cz

Nomenklatura:
1. Střešní krytina skládaná

Popis činnosti:
Výroba kompletního střešního systému, nadkrokevní tepel-
né izolace a solárních systémů.
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Cech klempířů, pokrývačů 
a tesařů České republiky

Pražská 1279/18
Praha 10 – Hostivař, 102 00
Tel.: 725 137 590, 272 681 314
E-mail: cech@cech-kpt.cz

Nomenklatura:
24. 1. Cechy, svazy, komory

Popis činnosti:
Cech KPT ČR je doborovolné sdružení právnických a fyzic-
kých osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a te-
sař. Hlavním mottem cechu je pozvednout tato řemesla na 
úroveň, kterou si zasluhují. Cech je otevřen všem kvalitním 
řemeslníkům.
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CEMBRIT a.s.
Lidická 302

Beroun 3, 266 38
Tel.: 311 744 111 
Fax: 311 744 234
E-mail: info@cembrit.cz
http://www.cembrit.cz

Nomenklatura:
1.3 Krytina vláknocementová
11.3.5 jiné

Popis činnosti:
Výrobce a dodavatel vláknocementových bezazbestových 
střešních a fasádních systémů.
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Sanace fasádních zateplovacích systémů

Počátkem 90. let byla v České republice zahájena éra 
zateplování. Řada průkopnických realizačních -rem 
okopírovala různé technologie zateplení, zejména pak 
ze západních zemí. Nejčastějším typem byly tzv. kon-
taktní zateplovací systémy (KZS), aplikované z vnějších 
stran objektu.
Mnohé z nich dnes již svoji funkci neplní anebo jsou 
vzhledem k novým daleko přísnějším normám nevy-
hovující. Problémem je jejich současný technický stav, 
ovlivněný klimatickými podmínkami a dlouhodobým 
užíváním. Co s nimi? První variantou je zateplení od-
stranit a  nahradit novým vnějším tepelně izolačním 
systémem (ETICS). Další možností je nový ETICS apliko-
vat na stávající KZS.
Technická řešení
V případě první varianty se odstraní KZS a aplikuje se 
ETICS s novou tloušťkou izolantu. Při tom vzniknou ví-
cenáklady na dopravu a uložení demontovaného sys-
tému na skládce.
U druhé varianty je vhodné zjistit výrobce původního 
KZS a  dohledat tepelně technické, požární a  statické 
vlastnosti použitého systému. Existuje totiž několik 
možných návrhových a  realizačních rizik, ke kterým 

může při kombinaci KZS a ETICS dojít, a  to z hlediska 
statického, požárně technického a tepelně technického.
ETICS sám o sobě (podle speci-kace ETAG 004) je pro 

účely návrhu skladby ETICS na KZS nenosný. Podklad 
ETICS je v  tomto dokumentu de-nován jako nosný 
a předpokládá se tedy nosná funkce podkladu (před 
aplikací má být proveden stavební průzkum). To zna-
mená, že se musí navrhnout systém lepený a mecha-
nicky kotvený až do nosného podkladu. Svislé zatíže-

IZOLACE
PRŮVODCE SVĚTEM STŘECH

Zateplené lemování VELUX pro eliminaci tepelných ztrát

Součástí dnešních energeticky efektivních staveb jsou 
i střešní okna. Velmi důležitým předpokladem pro řád-
nou funkci střešního okna je jeho správně provedená 
instalace. 
Správné osazení oken do střešního pláště a současně 
optimální zateplení střešních oken zajistí zateplená 
lemování VELUX EDJ 2000, EDN 2000 a EDW 2000 se 
zateplovací sadou BDX. Při použití zapuštěného zatep-
leného lemování EDJ a EDN 2000 jsou střešní okna za-
puštěna o 40 mm hlouběji do konstrukce střechy, díky 
čemuž je redukována ochlazovaná plocha okenního 
rámu vyčnívajícího nad rovinu střechy.
Součástí lemování EDJ a EDN 2000 je zateplovací sada 
BDX-F, včetně hydroizolační fólie a samonosného dre-

nážního žlábku. Zateplovací sada BDX-F v  kombinaci 
se střešními okny zlepšuje součinitel prostupu tepla až 
0,2 W/m2K.
Hlubší zapuštění navíc působí esteticky, protože střešní 
okno nevystupuje z roviny střechy. Lemování EDJ 2000 
je určeno pro pro-lovanou krytinu do výšky pro-lu 
90 mm, EDN 2000 pro plochou střešní krytinu do výšky 
pro-lu 16 mm.
Důkladné provedení izolace po obvodu okna zajistí 
také zateplené lemování EDW 2000, jehož součástí 
je opět zateplovací sada BDX. Ta brání únikům tepla 
a  v  kombinaci se střešními okny zlepšuje součinitel 
prostupu tepla až 0,1 W/m2K. Lemování EDW 2000 je 
určeno pro pro-lovanou střešní krytinu do výšky pro-
-lu 120 mm.
Správným výběrem zatepleného lemování pro střešní 
okna VELUX lze snížit náklady na vytápění.

VELUX najdete na www.velux.cz.

EDJ 2000

EDW 2000



11

VYBRANÉ EXPOZICE

Vybrané expozice veletrhu Střechy Praha / Solar Praha 2012
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The 14th Annual Roofs Prague Trade Fair, the largest Trade Fair in mid-
Europe, and the 8th Annual Solar Prague exhibition, a specialized exhibition 
about alternative resources and energy saving, took place from February 
8th–11th 2012. This year it was held in a new venue – PVA EXPO PRAHA 
Letňany and also incorporated the 7th Trade Fair of Wooden Buildings and 
Utilisation of Wood for Construction for Wood.
The trade fair was launched with an opening ceremony where the execu-
tive directors of the company – Ing. Jitka Šefránková, Ing. Vladimír Zá-
branský and Ing. Vratislav Kroc were present. There were also the leading 
Czech professionals in this fi eld – Ing. Miloslav Pavlík, CSc. – vice chancel-
lor of the Czech Technical University in Prague, prof. Ing. Alena Kohout-
ková, CSc. – dean of the Faculty of Civil Engineering, Ing. Pavel Křeček 
– chairman of the Czech Chamber of Authorized Engineers and Techni-
cians, Ing. Miloslav Mašek, CSc. – Association of building entrepreneurs 
of the Czech Republic and Jiří Vrňata – the Guild of tinsmiths, roofers and 
carpenters. 
This year’s fair was supported by a large number of important and special-
ized institutions and organisations who also took part.
“I am delighted with all of the support we received this year. Without them 
we could not manage and we have introduced lots of di+ erent innovations and 
changes this year. We had a new location, a di+ erent and longer date of the 
trade fair, cooperation with the Trade Fair for Wood, the greatest specialized 
and professional supporting programme in our history, a new design and style 
for our catalogue, including the Guideline of the roofs and wooden buildings. 
These were well received by our exhibitors and visitors. We also continued our 
fantastic activities from previous years including a variety of the competitions 
for exhibitors and visitors, the museum of historic roof tiles and traditional tech-
niques for how to repair your roof. Each day, visitors received our special news 
and the use of a help centre where they got practical advice from the experts.
Thank you to everybody who participated in this fair, especially the exhibitors, 
professionals and institutions that participated and supported us. I  am very 
pleased to invite you to the 15th anniversary of the trade fair Roofs Prague and 
the 9th Annual specialized Solar Prague exhibition. I look forward to seeing you 
there.”

Ing. Jitka Šefránková,
Trade fair director

Important data and statistics
Roofs Prague Trade Fair
The 14th Annual of the trade fair Roofs Prague 
Solar Prague Exhibition
The 8th Annual of the specialized exhibition Solar Prague

Date:  February 8th – 11th 2012
Venue:  PVA EXPO PRAHA Letňany
Organiser:  Střechy Praha s.r.o. 
  www.strechy-praha.cz

Guarantors of the trade fair: 
Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians
Czech Technical University in Prague
Brno University of Technology
Association of building entrepreneurs of the Czech Republic
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Ministry of the Environment of the Czech Republic

Other professional supporters: 
Guild of tinsmiths, roofers and carpenters
Association of mineral insulation´s producers
Czechoslovak solar energy society
Czech Photovoltaic Association
EkoWATT – Centre for renewable resources of energy and savings energy
    
Number of participating companies:  166
Countries:  
Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Italy, Belgium, Greece
The space used by exhibitors:  4 250 m2

The space of the supporting programme:  580 m2

Total number of visitors:  18 642

ENGLISH SUMMARY



ZVEME VÁS 
NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK!

STŘECHY PRAHA 
již po

SOLAR PRAHA
 již po

TĚŠÍME SE NA VÁS
V ROCE 2013 OPĚT V PVA EXPO PRAHA LETŇANY

15
9



Po!adatel
St!echy Praha s.r.o.
Jeremiá"ova 1422/7b, 155 00 Praha 13
tel.: 296 397 305, e-mail: strechy@strechy-praha.cz
www.strechy-praha.cz


