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

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

Záštity 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
• Ministerstvo pro místní rozvoj 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
• Česká fotovoltaická asociace
• EkoWATT – centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
• Redakce časopisu Střechy – Fasády – Izolace
• Solární asociace
• Svaz zakládání a údržby zeleně – odborná sekce Zelené střechy

Termín konání 9.–11. 2. 2017  
Místo konání PVA EXPO PRAHA Letňany | Beranových 667 | Praha 9 
Pořadatel Střechy Praha s.r.o. | www.strechy-praha.cz

• souběžně probíhající veletrhy,  
 jejichž nomenklatura se vzájemně doplňuje: 
 Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha, Purpo Praha  
 a dále For Pasiv a Cesty dřeva 
• atraktivní doprovodný program
• bezplatná poradenská centra  
• rozsáhlá a cílená propagace 

13. ročník veletrhu úspor energií a alternativních zdrojů energie

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

pilotní projekt z oblasti profesionální údržby a renovací povrchů
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Slavnostní zahájení za účasti ministrů  
a zhodnocení ROKU ŘEMESEL 2016
Slavnostního zahájení v  Kongresovém sále letňanského výsta-
viště se zúčastnili vystavovatelé, novináři a významní hosté:  
ministr průmyslu a obchodu  Jan Mládek, ministr životního 
prostředí Richard Brabec, rektor Českého vysokého uče-
ní technického v  Praze Petr Konvalinka, náměstek ministra  
zemědělství Zdeněk Adamec a ředitel Státního fondu životní-
ho prostředí Petr Valdman. Pozvání dále přijali předseda České  
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  
Pavel Křeček, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR  
Václav Matyáš a předseda představenstva Asociace malých  
a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. 
Ředitelka veletrhu Střechy Praha  Jitka Šefránková poděkovala 
všem vystavovatelům za účast a všem partnerům za spolupráci  
při přípravách doprovodných programů.  

Komentovaná prohlídka veletrhu  
za účasti významných osobností
Po slavnostním zahájení následovala společná prohlídka souboru 
veletrhů, které se účastnila většina VIP hostů. Prohlídka začala 
v  hale 3 u poradenského Centra profesionální údržby povrchů  
a pokračovala za komentáře ředitelky veletrhu Střechy Praha Jitky 
Šefránkové ke stánkům největších výrobců skládaných střešních 
krytin Bramac a Tondach.  Po zastávce u stánku Cechu klempířů, 
pokrývačů a tesařů se prohlídka přesunula do haly 2. Zde hosté 
ocenili odvahu největších výrobců střešních oken Fakro, Roto  
a Velux prezentovat své produkty v přímém sousedství s konku-
rencí. Delší zastávka pak proběhla na stánku Stavebního pora-
denského centra, kde se hostům v  čele s  ministrem Richardem 
Brabcem věnoval předseda ČKAIT pan Pavel Křeček. Prohlídka 
pokračovala halou 2 do haly 5, kde probíhal veletrh For Pasiv.

Zleva Karel Havlíček, Jitka Šefránková, Richard Brabec, Jan Mládek, Pavel Sehnal  
při slavnostním přestřižení pásky

Jitka Šefránková, Richard Brabec a Jan Mládek při zahájení veletrhu Společná prohlídka veletrhu s VIP hosty

Tisková konference ke zhodnocení projektu ROK ŘEMESEL 2016

Na slavnostní zahájení navázala tisková konference Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR, která vyhodnotila 
zatím největší projekt na podporu řemesel ROK ŘEMESEL 2016,  
a zároveň představila nový projekt ROK VENKOVA 2017. 

ÚVOD
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Rekord v počtu návštěvníků
Letošní soubor veletrhů Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 
a pilotní projekt Purpo Praha 2017 navštívilo  21 348 návštěvní-
ků. Je to dosavadní absolutní rekord v návštěvnosti. Na celko-
vé hrubé výstavní ploše 12 600 m2 se návštěvníkům představilo 
přes 160 výrobců a dodavatelů střešních materiálů a oken, nos-
ných konstrukcí, izolací, nářadí a strojů, fasádních systémů, včetně  
solárních systémů. Nově se prezentovaly firmy poskytující služby 
v oblasti údržby a čištění střech a fasád. Dalších 120 vystavovatelů 
představilo novinky z oblasti úsporného bydlení a světa dřevosta-
veb. Velkému zájmu návštěvníků se těšil i doprovodný program 
přednášek, seminářů, konferencí, praktických ukázek, soutěží  
a exhibic na stáncích.

Děkujeme vystavovatelům, návštěvníkům a všem,  
kteří se podíleli na přípravách veletrhu  
a jeho doprovodných aktivit. 

Za pořadatele 
Ing. Jitka Šefránková 

ředitelka veletrhu

Veletrhy Střechy Praha, Solar Praha,  
Řemeslo Praha a Purpo Praha v číslech 
Počet zúčastněných firem   162 
Počet zahraničních vystavovatelů  16 
Zastoupené země    10  
(Česká republika, Belgie, Bělorusko, Finsko, Maďarsko,  
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) 
Celková obsazená plocha   6 820 m2 
Počet akreditovaných novinářů    110 
Celkem návštěvníků   21 348

SOUHRNNÁ DATA, STATISTIKY
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Průzkum spokojenosti mezi vystavovateli
Stupnice u prvních pěti grafů          • velmi spokojen          • spokojen          • částečně spokojen          • nespokojen

Počet a složení vystavovatelů

Kvalita poskytnutých služeb

Počet a složení návštěvníků

Role veletrhu 
v marketingovém plánu

Výsledky obchodních jednání

Zájem o účast na 20. ročníku

Propagace veletrhu

Z výsledků průzkumu 
mezi návštěvníky 
vyplynulo, že stavět  
nebo rekonstruovat 
střechu se v dohlednu 
chystá 87 % z nich.

SOUHRNNÁ DATA, STATISTIKY
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Konference Izolace 2017
Stěžejním tématem 18. ročníku konference, kterou každoročně 
pořádá společnost A.W.A.L., byly ploché střešní pláště ze všech 
úhlů pohledu. Přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa, 
zúčastnilo se rekordních 192 posluchačů. V průběhu konference 
byly předány ceny za nejlepší studentské práce v rámci 6. ročníku 
soutěže „Memoriál Antonína Fajkoše“. 

Konference Elektronická evidence tržeb od A až do Z
První veletržní den odpoledne se konala v  zaplněném sále 
konference k  EET, a zejména její druhé vlně, která startuje již  
1. 3. 2017. Pořadatel konference, Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR, připravila přednáškový program, kde se 
posluchači dozvěděli mimo jiné jak se registrovat, jaké technické 
řešení zvolit, jak se nenechat napálit, jaký je pořizovací a jaký prů-
běžný náklad, jaké jsou nejčastější problémy a celou řadu dalších 
informací. Konference byla doplněna i prezentací pokladních sys-
témů k EET.

Fórum Dřevěné konstrukce střech
Již potřetí uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků fórum Dřevěné konstrukce střech. Tentokrát bylo 
zaměřeno na novou požární normu ČSN 73 0810, její změny 
oproti původní normě v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí, 
dřevostaveb a střech. Zazněly novinky v oblasti navrhování 
dřevěných konstrukcí pozemních staveb a byly prezentovány 
zajímavé dřevěné stavby.   

Seminář Údržba a čištění střech a fasád
Novinkou byl půldenní seminář k pilotnímu projektu PURPO  
PRAHA. Sedm renomovaných přednášejících se poutavou formou 
včetně fotografií a názorných videoukázek věnovalo údržbě šik-
mých a plochých střech, údržbě fasád i bezpečnosti práce a dalším 
povinnostem majitelů a zhotovitelů při těchto činnostech. 

Sobotní přednášky pro širokou veřejnost
Tradičně za velkého zájmu publika se konaly sobotní přednášky 
na užitečná témata, jako například jak vybrat prováděcí firmu  
pro opravu či zhotovení střechy, jak ochránit půdní trámy a kro-
vy, jak udržovat a čistit střechy, či jaké jsou následky „neúdržby“ 
plochých střech.

Prezentace pokladních systémů k EET

DOPROVODNÉ AKTIVITY
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PURPO PRAHA – pilotní projekt
Letos se představil zcela nový projekt PURPO PRAHA zaměře-
ný na profesionální údržbu, čištění, renovace a ochranu střech, 
fasád a dalších povrchů. Návštěvníkům nabídlo své služby  
i bezplatné poradenské Centrum profesionální údržby povrchů. 
Druhý veletržní den proběhl za hojné účasti posluchačů půlden-
ní seminář k problematice údržby a čištění střech a fasád. Expo-
zice firem zaměřené na údržbu povrchů byly doslova obležené  
návštěvníky.

DOPROVODNÉ AKTIVITY

SOLAR PRAHA – 13. ročník
Obrovský zájem byl o expozice s  tématikou úspor energií  
a využívání obnovitelných zdrojů energie v  rámci 13. ročníku 
veletrhu SOLAR PRAHA. V  pátek odpoledne proběhl blok před-
nášek na téma úspory energií a perspektivy fotovoltaiky v ČR, 
který připravili naši partneři EkoWATT a Solární asociace. So-
botní konference Fotovoltaika, akumulace a nezávislost, kterou 
pořádala společnost Solární panely, přilákala přes 60 poslu-
chačů. Ti se dozvěděli jak správně navrhovat moderní hybridní  
a ostrovní systémy a další informace z oblasti akumulace energie 
a energetické nezávislosti. Odpoledne proběhl seminář České fo-
tovoltaické asociace na téma net metering v ČR a provozování FVE 
bez licence.
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ŘEMESLO PRAHA a zhodnocení Roku řemesel 2016
U příležitosti 5. ročníku veletrhu ŘEMESLO PRAHA, který je nej-
větším českým setkáním řemeslníků, byl na tiskové konferenci 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 
vyhodnocen projekt na podporu řemesel zahrnující spolupráci 
23 společenstev z  celkem 35 profesí ROK ŘEMESEL 2016. AMSP 
ČR navazuje na Rok řemesel 2016 aktivitou Fandíme řemeslu,  
a  s  téměř třicítkou profesních spolků pokračuje nejen v  hájení 
zájmů českého řemesla, ale dohlédne i na naplnění všech slibů  
a chystá se na dlouhou cestu přibližování tradičních profesí s no-
vými technologiemi a postupy.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček shrnuje Rok řemesel 2016: 
„Podařilo se nám zmobilizovat stát, veřejnost, profesní spolky  
i samotné řemeslníky. Nebáli jsme se vytáhnout kontroverzní témata, 
vytáhnout řemeslné kostlivce a říznout do zažitých předsudků, jak 
uchopit podporu řemesel. Rok řemesel 2016 neměl ambice vše vyřešit, 
ale stát se hlavním impulsem pro změnu v  tuzemských profesích.  
A ty se nepodaří udělat, pokud nebudou profesní spolky postupovat 
společně. Po mnoha letech můžeme prohlásit, že tuzemští 
řemeslníci táhnou za jeden provaz, a že se cechy dokázaly shodnout  
na prioritách a sjednotit na společném postupu.“ 

Ocenění za řemeslný počin
Na společenském večeru k veletrhu byly oceněny spolky zapojené 
do projektu Fandíme řemeslu za významné profesní počiny roku 
2016.

Mise německých firem na veletrhu
První veletržní den se uskutečnila česko-německá jednání s pod-
nikateli z Drážďan a okolí a návštěvy vystavovatelů na stáncích. 
Hlavní partner projektu, Enterprise Europe Network (EEN) při 
Řemeslnické komoře v Drážďanech – HWK Dresden, zorganizo-
val misi německých firem na veletrh včetně profesionálního tlu-
močení. Němečtí podnikatelé na veletrhu hledali nové výrobce  
a dodavatele stavebních materiálů, dřeva apod., ale i stavební fir-
my, tesaře, truhláře na zajištění subdodávek pro vlastní zakázky 
na německém i českém trhu. Účastníci mise oceňovali zejména 
profesionální zaměření veletrhu, odnášeli si kontakty na přítomné 
vystavovatele i vzorky střešní krytiny či dřeva, a hned na místě se 
domlouvali o možnostech vzájemné spolupráce. 

DOPROVODNÉ AKTIVITY



9

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Ukázky řemesel
Na stáncích věnovaných řemeslu si návštěvníci mohli prohléd-
nout a někde i vyzkoušet nářadí a řemeslné vybavení pro profesi-
onály i kutily, nabídku obohatily také expozice řemeslných cechů  
a ukázky řemesel.

Na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR odborníci 
pomáhali zájemcům zorientovat se v nabídce střešních materiálů 
a radili, jak si vybrat prověřenou realizační firmu. Výrobu 
prototypu spoje, který byl navržený odborníky z Ústavu teoretické 
a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, předvedla firma 
Tesařství Martin a Bohumír Šnajdrovi. Tento nový spoj je určen  
a vyvíjen pro opravu poškozených prvků historických konstrukcí. 
Žáci oboru tesař Střední školy řemeslné z Jaroměře připravili 
model konstrukce gotické vazby. Své umění předvedli též žáci 
oboru pokrývač a klempíř ze Středního odborného učiliště 
Praha 9 Jarov. Návštěvníci zhlédli i soutěžní přehlídku stavebních 
řemesel SUSO oboru zedník a truhlář, která probíhala v hale 6.
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Poradenská centra, informační místa
Návštěvníci hojně využívali možnost konzultovat problémy 
spojené s  výstavbou, opravami či údržbou staveb. Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků zajišťovala tradičně  
ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT v  Praze Stavební 
poradenské centrum. Konzultanti zodpovídali dotazy z  oblasti 
právních předpisů ve výstavbě, dotazy na provoz a udržování 

Zajímavosti na veletrhu
Návštěvníci se mohli blíže seznámit například s kreativní prací 
s keramickou hlínou či poslechnout si jasně zvonivý zvuk 
„taškofónu“ v keramickém koutku TONDACH. Též si zájemci mohli 
vyzkoušet hru na keramickou kytaru. Atraktivní byla expozice  

střech, kvalitu vnitřního prostředí (plísně, větrání, radon), 
materiály, technologie a provádění staveb. Návštěvníci mohli 
vybírat i z široké nabídky odborné stavební literatury. K dispozici 
byla i další poradenská a informační místa na stáncích Centra 
fasád, Centra pro úspory energií a alternativní zdroje energie  
a Centra profesionální údržby a čištění povrchů. 

v podobě elektromobilu TESLA Model X. V rámci expozic nového 
projektu Purpo Praha byl představen systém Graffiti Safewipes, 
který dokáže odstranit graffiti na 1 m2 do 2 minut.

DOPROVODNÉ AKTIVITY
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Zlatá taška 2017 
16. ročník soutěže o nejlepší exponáty veletrhu zná své vítěze. 
Ocenění Zlatá taška 2017 získala společnost BRAMAC střešní 
systémy se soutěžním exponátem CLASSIC PROTECTOR PLUS. 
Jedná se o střešní tašku s unikátní technologií umožňující 
vytvoření mikrovrstvy z  jemnozrnného betonu. Tím je zajištěna 
zvýšená ochrana krytiny před usazováním nečistot a tvorbou 
mechů na povrchu. Oceněny byly výborné kvalitativní parametry 
v přijatelné cenové úrovni. 

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

Porota udělila také dvě čestná uznání, a to firmě ROTO střešní 
okna za střešní okno RotoQ-4 K Plus, které má oproti předešlým 
typům výrazně menší nároky na údržbu v  průběhu užívání, při 
zachování jeho kvalitativních parametrů. Čestné uznání dále 
získala společnost SFS intec za zádržný systém Soter. Systém 
přispívá výraznou měrou ke zvýšení bezpečnosti pracovníků 
pohybujících se po střešních konstrukcích a zajišťuje komfortnější 
ochranu jak lidského faktoru, tak hotového díla při provádění  
a údržbě. 
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SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

Střechařský inzerát 2016 a PF 2017
Vítězem 6. ročníku soutěže o nejlepší počin v reklamě  
v oboru střech Střechařský inzerát 2016 se stala firma PREFA  
Aluminiumprodukte. Na druhém místě se umístila společnost 
TONDACH Česká republika, třetí příčku obsadila společnost 
TOPWET.

Nejpoutavější expozice 2016 

Vítězem soutěže o nejpoutavější expozici předchozího ročníku veletrhu 2016 se stala společnost FAKRO.  

Osobnost střechařského oboru
Na slavnostním galavečeru veletrhu Střechy Praha 2017 bylo 
uděleno ocenění Osobnost střechařského oboru za celoživotní 
činnost v oboru střech, dlouhodobý přínos a zvyšování prestiže 
oboru, vysokou odbornost a profesionalitu panu Jiřímu Vrňatovi.

Pan Vrňata pochází z pokrývačské rodiny, kde se řemeslu věno-
valo několik generací. Ocenění nebere pouze jako své ocenění,  
ale jako ocenění pro celou jeho rodinu i Cech klempířů, pokrývačů 
a tesařů ČR, jehož je dlouholetým cechmistrem. Práce ho naplňu-
je a baví natolik, že zatím o odchodu do důchodu neuvažuje. Se 
svým vnukem založili novou firmu Atelier Střechy, kde se chtějí 
věnovat hlavně poradenství v oblasti šikmých střech. Pan Vrňata 
by velmi rád předal dalším své nasbírané vědomosti za celý svůj 
život.

Ve 2. ročníku soutěže o nejpoutavější PF 2017 zvítězila společnost 
i4wifi. Druhé místo obsadila firma PREFA Aluminiumprodukte a 
jako třetí se umístila společnost Creaton SEE. 

https://www.strechy-praha.cz/strecharsky-inzerat-2016
https://www.strechy-praha.cz/pf-2017
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The opening ceremony in the Congress Hall of the Exhibition Centre 
Prague Letňany was attended by exhibitors, journalists and prominent 
guests: the Minister of Industry and Trade of Czech Republic Jan Mládek, 
the Minister of the Environment Richard Brabec, the Rector of the Czech 
Technical University in Prague Petr Konvalinka, the Deputy Minister of 
Agriculture Zdeněk Adamec and the Director of State Environmental 
Fund Petr Valdman. Invitation was also accepted by the Chairman of the 
Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians in Construction 
Pavel Křeček, the President of the Association of Building Entrepreneurs 
of the Czech Republic Václav Matyáš and the Chairman of the Association 
of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic 
Karel Havlíček.

Number of participating companies  162 
Foreign exhibitors    16  
Represented countries   10  
(Czech Republic, Belgium, Belarus, Finland, Hungary,  
Germany, Poland, Austria, Slovakia, and Slovenia) 
The total area occupied by exhibitors  6 820 m2 
Number of accredited journalists  110 
Total number of visitors   21 348

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 The Trails of 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

the 19th annual trade fair of roofing materials, accessories, insulation, craft  
and services for construction and renovation of roofs  

the 13th annual trade fair of renewable recources of energy and saving energy

the 5th annual trade fair of crafts, trades, equipment, occupational health and safety

pilot project in the field of professional maintenance and surface

Date  9.–11. 2. 2017  
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 
• Ministry of Regional Development 
• 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 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
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