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O veletrhu
• největší veletrh v oboru stavby a renovací střech  
 v ČR a střední Evropě

• největší setkání řemeslníků v ČR

• pravidelná účast nejvýznamnějších výrobců  
 a dodavatelů střešních materiálů 

• vysoké procento odborných návštěvníků

• souběžně probíhající veletrhy, jejichž nomenklatura   
 se vzájemně doplňuje – Střechy Praha, Solar Praha,  
 Řemeslo Praha, Purpo Praha a dále For Pasiv a Cesty dřeva 

• ideální příležitost seznámit se v jednom čase  
 a na jednom místě s novinkami a trendy v oboru  
 před nadcházející stavební sezónou

• atraktivní doprovodný program

• bezplatná poradenská centra  

• rozsáhlá a cílená propagace

Záštity
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

• Česká komora autorizovaných inženýrů  

 a techniků činných ve výstavbě 

• ČVUT v Praze, Fakulta stavební

• Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

• Centrum stavebního inženýrství 

• Asociace malých a středních podniků  

 a živnostníků ČR

Další odborná spolupráce
• A.W.A.L. – projektová a expertní kancelář,  

 pořadatel konference Izolace

• Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

• Svaz zkušeben pro výstavbu

• Česká fotovoltaická asociace

• EkoWATT – centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

• Solární asociace

• Redakce časopisu Střechy–Fasády–Izolace

• Svaz zakládání a údržby zeleně – odborná sekce  

 Zelené střechy

Termín konání 8.–10. 2. 2018
Místo konání PVA EXPO PRAHA LETŇANY | Beranových 667, Praha 9
Pořadatel	 Střechy	Praha	s.r.o.	|	www.strechy-praha.cz

20. ročník veletrhu střešních krytin, materiálů, doplňků,  
nosných konstrukcí, izolací, řemesla a služeb  
pro stavbu a renovaci střech

14. ročník veletrhu úspor energií  
a alternativních zdrojů energie

6. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení  
a bezpečnost práce řemeslníků

2. ročník projektu z oblasti profesionální údržby  
a renovací povrchů
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20 let veletrhu. Děkujeme, že jste s námi.

Slavnostní zahájení s komentovanou prohlídkou veletrhu
Slavnostního zahájení, které proběhlo ve čtvrtek 8. 2. 2018 v dopoledních hodinách, se zúčastnili vystavovatelé, novináři 
a významní hosté: nově jmenovaný rektor Českého vysokého učení technického v  Praze Vojtěch Petráček, náměstek 
ministra průmyslu a obchodu Vladimír Sochor, náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, předseda České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček, předseda představenstva Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Ivan Dvořák  
a mnoho dalších významných osobností. Ředitelka veletrhu Střechy Praha Jitka Šefránková poděkovala za celý realizační 
tým vystavovatelům a všem partnerům za jejich aktivní účast a spolupráci při přípravách veletrhu. Po slavnostním zahájení 
následovala společná komentovaná prohlídka souboru veletrhů.

Zleva Vladimír Sochor, Vladislav Smrž, Pavel Sehnal, Vojtěch Petráček, 
Karel Havlíček, Jitka Šefránková při slavnostním přestřižení pásky

Po slavnostním přípitku byl soubor veletrhů úspěšně zahájen.

Společná prohlídka veletrhu s VIP hosty

ÚVOD
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Veletrhy Střechy Praha, Solar Praha,  
Řemeslo Praha, Purpo Praha v číslech

Počet zúčastněných firem 165 
Počet zahraničních vystavovatelů 14 
Zastoupené země   9
(Česká republika, Belgie, Finsko, Maďarsko,  
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko)

Celková obsazená plocha  7 050 m2 
Počet akreditovaných novinářů    103 
Celkem návštěvníků 21 743

Děkujeme všem vystavovatelům a návštěvníkům  
za účast. Děkujeme všem partnerům za spolupráci  

při přípravách doprovodných programů.

Za pořadatele
Ing. Jitka Šefránková 

ředitelka veletrhu    

SOUHRNNÁ DATA, STATISTIKY

To nejlepší z  nabídky materiálů pro stavbu a renovace 
střech viděli návštěvníci jubilejního 20. ročníku veletrhu 
STŘECHY	 PRAHA ve dnech 8.–10. 2. 2018 v  PVA EXPO 
PRAHA Letňany. Meziročně vzrostla celková obsazená 
výstavní plocha a veletrh byl do posledního místa 
zaplněn. Vystavovatelé se letos prezentovali krásnými 
a náročnými expozicemi, které byly propracované  
do posledního detailu. Zastoupeny zde byly všechny 
druhy střešních krytin, nechyběla rozmanitá nabídka 
izolací a komplexních zateplovacích systémů, střešních 
oken a doplňků, vybavení pro řemeslníky, solárních 
systémů a velké množství produktových novinek prakticky 
ze všech oborů veletrhu. Společně se konaly veletrhy 
ŘEMESLO	 PRAHA, SOLAR	 PRAHA a projekt PURPO	 PRAHA. 
Souběh doplnily dále veletrhy FOR	 PASIV a CESTY	 DŘEVA. 
Letošní soubor veletrhů přilákal 21  743 návštěvníků  
a prezentovalo se zde bezmála 300 společností.

STŘECHY PRAHA oslavily 20 let 
ve výborné kondici!
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20 let veletrhu. Děkujeme, že jste s námi.

Stupnice u prvních pěti grafů   velmi spokojen     spokojen     částečně spokojen     nespokojen

13% 17% 21% 19%

3%

25%

16%

3%

26%
12%

Z výsledků průzkumu 
mezi návštěvníky  

vyplynulo, že stavět 
nebo rekonstruovat 

střechu se v dohlednu 
chystá 85 % z nich.

SOUHRNNÁ DATA, STATISTIKY

Průzkum spokojenosti mezi vystavovateli

64%

52%

52%
41%

5%
2%

velmi  
důležitá 
28%

ano  
75%

nevím  
19%

ne 6%

žádná 
1%

méně 
důležitá 10%

důležitá 61%

47%

46%

45%
34%30% 31%

16% 19%
9%

1%6%

Počet a složení vystavovatelů

Kvalita poskytnutých služeb
Role veletrhu  

v marketingovém plánu Zájem o účast na 21. ročníku

Počet a složení návštěvníků Výsledky obchodních jednání Propagace veletrhu
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Konference Izolace 2018

19. ročníku konference Izolace, jejímž hlavním 

Novela stavebního zákona 
První veletržní den odpoledne se konal v zaplněném sále 
seminář k novele stavebního zákona, který přiblížil změny 
platné od 1. ledna 2018, jako jsou změny v  působnosti 
stavebních úřadů, změny při  umisťování staveb, možnost 
realizace některých doplňkových staveb bez stavebního 
úřadu či změny při povolování a užívání staveb. Seminář 
zkušeně vedla a dotazy zodpovídala Ing. arch. Zdena 
Umlášková z České komory autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě.

Fórum Dřevěné konstrukce střech

Fórum Dřevěné konstrukce střech, které již po čtvrté 
připravila Česká komora autorizovaných inženýrů  
a techniků, bylo zaměřeno na poruchy a vady dřevěných 
konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně 
technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry, 
a dále na chyby při provádění staveb. Součástí přednášek 
bylo i postavení technického dozoru při provádění staveb 
v  kontextu novely stavebního zákona. Řešily se zde  
i nedávné havárie střech z pohledu soudního znalce včetně 
zřícení střechy sportovní haly v České Třebové.

Nové evropské nařízení o nakládání 
s osobními údaji – GDPR 
Pro všechny podnikatele byl určen seminář týkající se 
nového evropského nařízení o nakládání s  osobními 
údaji (GDPR), který připravila Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. Nařízení vstupuje v  platnost 
již 25. 5. 2018 a týká se všech podnikatelů, kteří v rámci 
své činnosti zpracovávají osobní údaje (zaměstnanců, 
obchodních partnerů, klientů, zákazníků apod.). Posluchači 
obdrželi zdarma i písemný materiál „Desatero GDPR“ 
s praktickými návody, tipy a doporučeními.

Sobotní přednášky pro širokou veřejnost
Užitečné přednášky pro širokou veřejnost připravil  
na sobotu 10. 2. 2018 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů 
ČR. Řešila se údržba šikmých i plochých střech i ochrana 
a sanace půdních trámů a krovů. Tradiční přednášku 
připravil pan Jiří Vrňata na téma nejčastějších chyb  
ve střešním plášti a zásadám výběru realizační firmy. 
Sobotní program zakončil svou přednáškou pan Tomáš 
Baroch z České fotovoltaické asociace na velmi žádané 
téma fotovoltaika na rodinné domy – co je nového.

DOPROVODNÉ AKTIVITY

tématem byly Provozní střechy a další problematika 
plochých střech, se zúčastnilo přes 170 posluchačů. 
V průběhu konference byly vyhlášeny výsledky 7. ročníku 
soutěže Memoriál Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou 
práci na téma střechy. Speciální ocenění Řád zlatého 
hořáku obdrželi pan Herbert Absolon a pan Juraj Krätsmar-
Šmogrovič. Konferenci každoročně pořádá společnost 
A.W.A.L., odborným garantem je Ing. Marek Novotný, Ph.D.
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20 let veletrhu. Děkujeme, že jste s námi.

PROJEKT PURPO PRAHA a seminář Vnitřní prostředí v budovách
Součástí druhého ročníku projektu zaměřeného na profesionální údržbu, čištění, renovaci a ochranu střech, fasád  
a dalších povrchů byl půldenní seminář Vnitřní prostředí v budovách – vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu. 
Zaznělo 8 přednášek od zkušených odborníků z oboru, řešily se otázky zdravotní nezávadnosti vnitřního prostředí, jaké 
jsou důsledky defektů obálky budovy a chyb při zateplování, jak zajistit vyvážené mikroklimatické podmínky v budovách, 
jak řešit nadměrnou vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, jak je důležitá pravidelná údržba a revize spalinových cest. 
Přednášky určené především pro vlastníky a správce budov, ale i pro projektanty byly doplněny fotografiemi a praktickými 
příklady řešení defektů. Byl vidět velký zájem o tuto problematiku a někteří posluchači využili poté i služeb poradenských 
center na veletrhu.

SOLAR PRAHA – 14. ročník
V   České republice roste zájem o domácí fotovoltaiku. Lidé si chtějí vyrábět vlastní elektřinu, a tu využívat pro svou 
potřebu. Dalším důvodem rozvoje slunečních elektráren na střechách rodinných i  bytových domů jsou dotace  
z programu Nová zelená úsporám. Střešní fotovoltaika a praktická řešení pro energetickou soběstačnost byly hlavními 
tématy souběžného veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a jeho doprovodného programu. 
Proběhly zajímavé přednášky o aktuálním stavu akumulačních technologií, problematice překompenzace či na co si dát 
pozor u žádosti v programu Nová zelená úsporám.

DOPROVODNÉ AKTIVITY
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ŘEMESLO PRAHA – 6. ročník
Novinky z oblasti nářadí, nástrojů a dalšího 

Ukázky řemeslného umění
Na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
představila firma Tesařství Martin a Bohumír Šnajdrovi 
torzo roubeného špýcharu z Českobudějovicka z roku 1716  
a rovněž předváděla ukázky mistrovského tesařského 
umění. Své umění předvedli též žáci oboru tesař Střední 
školy řemeslné z  Jaroměře. Pokrývači ze Střední odborné 
školy Jarov předvedli ukázky pokrývačských prací na modelu 
střechy, jako například montáž střešní fólie, nosných latí, 
položení střešní krytiny včetně větracích doplňků a montáž 
krytiny Onduline. Klempíři předvedli ukázky ručního tváření 
plechu na kombinovaném stroji, montáž a demontáž 
odvodnění modelu střechy  a ukázky oplechování střešní 
krytiny s úhlovou drážkou. Opět nechyběla soutěžní přehlídka 
stavebních řemesel SUSO oboru zedník a truhlář, která 
probíhala v hale 6.

Pravidelným odborným partnerem veletrhu Řemeslo Praha 
je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
(dále AMSP ČR), která se dlouhodobě věnuje podpoře 
řemeslného podnikání. Letošní stěžejní téma „Řemesla 
a jejich role v rodinném podnikání ve vazbě na Rok 
rodinného podnikání 2018“ představil v rámci slavnostního 
zahájení veletrhu předseda představenstva asociace pan 
Karel Havlíček. Pan Havlíček též krátce zmínil vydání dlouho 
očekávané Analýzy řemesel a absolventů odborných škol, 
která zahrnuje nejaktuálnější data 2017-2018. AMSP ČR 
moderovala na veletrhu též poradu cechů k  nejnovější 
legislativě a předala Ocenění že řemeslný počin roku 
2017 nejlepším profesním spolkům. V rámci osvětového 
cyklu seminářů k GDPR pro podnikatele zde asociace 
zorganizovala bezplatnou přednášku zaměřenou na řemeslo, 
které se zúčastnilo téměř 60 účastníků.

řemeslného vybavení představil již 6. ročník veletrhu pro 
řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků. Postupně 
se stal největším českým setkáním řemeslníků. Prezentovali 
se zde výrobci i prodejci elektrického a ručního nářadí, 
klempířských strojů, dodavatelé spojovacích materiálů, 
pracovního vybavení včetně oděvů a bezpečnostního 
vybavení. Nechyběl ani software pro klempíře a tesaře  
a tradičně se prezentovaly řemeslné cechy a řemeslné 
tradice v  podobě historických sbírek střešních tašek  
a historického nářadí. Odborná veřejnost, realizační firmy, 
zástupci stavebních firem a řemeslníci tedy měli z čeho vybírat. 

DOPROVODNÉ AKTIVITY

8



20 let veletrhu. Děkujeme, že jste s námi.

Tegularium
Letošní expozice Tegularia se sbírkami historických střešních 
tašek, která je již 10 let součástí veletrhu Střechy Praha, 
prezentovala tři druhy střešních krytin, přičemž každá má 
svůj příběh ať už geologický, regionální či tvarový. K vidění 
byla střešní krytina, která se zpracovává z  krystalinické 
břidlice, horniny, která pochází z  prahor, tj. stáří okolo 
1 miliardy let. A další vystavované krytiny z  kamene jen 
potvrzují, že kámen z různých hornin se na střechách používá 
stále. Krom kamenných desek mohli návštěvníci vidět tašky 
z „bílé“ hlíny ze Špelské doliny na Slovensku. Střechy v této 
oblasti kryté taškami vyrobenými ze  středotřetihorských 
jílů jsou nepřehlédnutelné. Zajímavostí byla i střešní taška 
s  již zapomenutým názvem „bydžovka“, která našla svůj 
původ ve městě Bydžov. Tento model tašky se již nevyrábí, 
ale na svou dobu se jednalo o tašku, která vnesla novou 
technologii jak do výroby, tak do pokládky střešních tašek.  

DOPROVODNÉ AKTIVITY
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Poradenství zdarma
Odborníci ve Stavebním poradenském centru 

poskytovali rady ve všech oblastech výstavby. Toto 
centrum zajišťuje pravidelně již několik let Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci se 
Stavební fakultou ČVUT. Konzultanti řešili dotazy z oblasti 
stavebního práva, dřevostaveb, BOZP, zateplování budov, 
konstrukcí střech, energetické náročnosti budov a řadu 
dalších. Obnovitelné zdroje energie a jejich využití byly 

Keramická dílna, Keramorchestr i soutěž o střechu na rodinný dům
Kreativní práci s hlínou si návštěvníci mohli vyzkoušet v keramické dílně  TONDACH. Zároveň si vyzkoušeli hru  
na taškofón a k poslechu hrálo speciální hudební těleso – Keramorchestr. Nechyběly soutěže o pěkné ceny na stáncích  
i hlavní soutěž o střechu na rodinný dům.

doménou poradenství na stánku České fotovoltaické 
asociace a Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie, 
kde byl o konzultace velký zájem. Jak správně zateplit 
fasádu či jaké materiály použít na novostavbu i rekonstrukci 
mohli návštěvníci konzultovat v Centru fasád. Praktické rady 
poskytovali zkušení odborníci na stánku Cechu klempířů, 
pokrývačů a tesařů ČR, včetně doporučení kvalitní realizační 
firmy. Další poradenská centra byla k  dispozici v  rámci 
souběžných veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.

DOPROVODNÉ AKTIVITY
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20 let veletrhu. Děkujeme, že jste s námi.

Zlatá taška 2018
Již dlouholetou tradicí je soutěž o nejlepší exponáty veletrhu. Ocenění Zlatá taška 2018 získaly dvě společnosti.  Za soutěžní 
exponát Světlovod SUNIZER™ Superglass se speciálně tvarovanou a vrstvenou 3D kopulí získala toto ocenění společnost  
ABC American Bohemian Corporation.  Porota ocenila využití unikátní technologie při výrobě vrcholové kopule, 
která zajišťuje optimální příjem slunečních paprsků při současném zvýšení odolnosti proti průrazu. Druhou společností 
oceněnou Zlatou taškou je společnost Wippro za exponát FDA výlez na rovné střechy, který představuje efektivní řešení 
výlezu na plochou střešní konstrukci, umožňuje bezpečný a bezproblémový vstup na střechu a přístup k  elementům 
vyžadujících pravidelnou obslužnost. Porota také udělila dvě  čestná uznání, a to firmě  BRAMAC střešní systémy   
za produkt QUADRO ACOUSTIC S, kde výrobce využil technologii snižující hlukovou zátěž, která je charakteristická pro lehké 
kovové střešní krytiny. Druhé čestné uznání v této soutěži získala společnost UMYJEM TO za systém odstranění graffiti –
ucelený systém tří produktů, které vytváří jedno komplexní řešení k odstranění graffiti na různých znečištěných površích.

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ
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Osobnost střechařského oboru
Ocenění Osobnost střechařského oboru, které  pořadatel 
veletrhu Střechy Praha uděluje od roku 2014 (nyní tedy 
po páté), získala  Ing. Alena Georgiadisová. Ocenění 
se  předávalo na slavnostním galavečeru. Paní Alena 
zasvětila svůj profesní život popularizaci střechařského 
řemesla. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Střechy-
Fasády-Izolace, který vychází v  ČR a SR již od roku 1994. 
Připravuje poutavé reportáže o pokrývačském, tesařském  
i klempířském řemesle, jezdí po celé republice a z pohledu 
stavebního odborníka vyhledává zajímavá díla a hovoří 
s  jejich zhotoviteli na místě, pořizuje fotodokumentaci  
a připravuje zajímavé články do časopisu. Paní Alena byla a je 
členkou odborných porot různých soutěží v oboru a stála  
i u zrodu Memoriálu Jiřího Krmáška o nejlepší klempířské dílo  
a Memoriálu Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou práci  
na téma střechy. Vítězové Memoriálu jsou každoročně vyhlašováni  
a oceňováni právě v  průběhu veletrhu Střechy Praha. Paní 
Alena je jednou z  těch osobností, která střechám a děním 
kolem nich věnuje velkou část svého profesního života, ale  
i života soukromého. 

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

Střechařský inzerát 2017 a PF 2018
První veletržní den proběhlo vyhlášení výsledků 7. ročníku 
soutěže o nejlepší počin v reklamě v oboru střech 
Střechařský inzerát 2017. Vítězem se stala firma  
ABC American Bohemian Corporation. Na druhém 
místě se umístila společnost TONDACH Česká republika  
a na třetím místě skončila firma SATJAM.
Ve 3. ročníku soutěže o nejpoutavější PF 2018 zvítězila 
společnost EVROmat. Druhé místo obsadila firma SATJAM 
a jako třetí se umístily dvě společnosti, EVPower a METAL 
TRADE COMAX. Hlavní cenou bylo uveřejnění obou inzerátů  
ve vstupní hale areálu PVA EXPO PRAHA Letňany ve velkém 
formátu po celou dobu veletrhu (8.–10. 2. 2018). Inzeráty 
byly též otištěny ve veletržních novinách Střechy Dnes.

Nejpoutavější expozice 2017
Soutěž o nejpoutavější expozici předchozího 19. ročníku 
veletrhu Střechy Praha 2017 vyhrála společnost SATJAM. 
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20 let veletrhu. Děkujeme, že jste s námi.

The opening ceremony in the Conference Hall 4 of the 
Exhibition Centre Prague Letňany was attended by 
exhibitors, journalists and prominent guests. Visitors could 
attend many specialised talks, conferences and seminars 
where they were introduced to various interesting  
up-to-date topics. Visitors took opportunity of  professional 
consultants who offered their expertise free of charge.

Number of participating companies 165 
Foreign exhibitors    14  
Represented countries    9 
(Czech Republic, Belgium, Finland, Hungary,  
Germany, Poland, Austria, Slovakia, and Slovenia)

The total area occupied by exhibitors  7 050 m2 
Number of accredited journalists   103 
Total number of visitors     21 743

the 20th annual trade fair of roofing materials, accessories, 
insulation, craft and services for construction  
and renovation of roofs

the 14th annual trade fair of renewable resources  
of energy and saving energy

the 6th annual trade fair of crafts, trades, equipment, 
occupational health and safety

the 2nd annual project in the field of professional 
maintenance and surface renovation

Date 8.–10. 2. 2018
Venue PVA EXPO PRAHA LETŇANY 
 Beranových 667, Praha 9
Organizer	 Střechy	Praha	s.r.o.	|	www.strechy-praha.cz

Guarantors of the Trade Fair
• Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic 

• Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians  
 in Construction 

• Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering

• Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic

• Centre of Building Construction Engineering Prague

• Association of Small and Medium-Sized Enterprises  
 and Crafts of the Czech Republic

Other professional supporters
• A.W.A.L. – Project and expert agency,  
 organizer of Insulation Conference

• Guild of Tinsmiths, Roofers, and Carpenters  
 of the Czech Republic

• Czech Photovoltaic Industry Association 

• EkoWATT – Centre for renewable resources and energy saving

• Editorial office of magazine Roofs – Facades – Insulation

• Solar Association

• Association of Establishment and Maintenance  
 of Greenery – professional section of Green Roofs

ENGLISH SUMMARY

Attributes of the Trade Fair 
• the biggest trade fair in the field of construction and   
 renovation of roofs in the Czech Republic and Central Europe

• the largest gathering of craftsmen in the Czech Republic

• regular participation of the most important manufacturers  
 and suppliers of roofing materials 

• high percentage of professional visitors

• concurrent trade fairs, whose nomenclature is complementary  
 – Roofs Prague, Solar Prague, Trade Prague, For Pasiv  
 and All About Wood

• perfect opportunity to become familiar with innovations  
 and trends at one time and in one place before the upcoming 
 construction season

• attractive accompanying program

• free consulting centres

• extensive and targeted promotion campaign
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Pořadatel

Střechy Praha s.r.o.
Jeremiášova 1422/7b | 155 00 Praha 13 

T 296 397 305 | E strechy@strechy-praha.cz 
W www.strechy-praha.cz

7.–9. 2. 2019 
PVA EXPO PRAHA LETŇANY

Srdečně Vás zveme 
 na 21. ročník veletrhu Střechy Praha, 

který proběhne s veletrhy  
Solar Praha, Řemeslo Praha 

a Purpo Praha. 

20 let vzájemné inspirace.  
Děkujeme, že jste s námi!


