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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

▪ Solární asociace

▪ Redakce časopisu Střechy-Fasády-Izolace

▪ Svaz zakládání a údržby zeleně – odborná sekce Zelené střechy

Záštity
▪Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

▪Ministerstvo životního prostředí ČR

▪Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

▪ Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

▪ ČVUT v Praze, Fakulta stavební

▪ Svaz podnikatelů ve stavebnictví

▪ Institut pro testování a certifikaci a.s., divize CSI
– Centrum stavebního inženýrství

▪ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

9. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků
17. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie
23. ročník veletrhu pro stavbu a renovace střech

Termín a místo konání 3.–5. 3. 2022 | PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9
Pořadatel veletrhu Střechy Praha s.r.o. | www.strechy-praha.cz



Slavnostní zahájení 23. ročníku veletrhu Střechy Praha proběhlo ve čtvrtek 3. 3. dopoledne v Konferenčním
sále PVA EXPO PRAHA LETŇANY. Zahájení se zúčastnili vystavovatelé, novináři, významní hosté a zástupci
řemeslných cechů a profesních společenstev.

Za spoluorganizátory veletrhů se zúčastnili jednatelé společnosti Střechy Praha s.r.o. Vladimír Zábranský
a Vratislav Kroc, spolu s ředitelkou společnosti Jitkou Šefránkovou, za hostitele předseda představenstva
ABF a.s. Pavel Sehnal. Moderátorka slavnostního zahájení přivítala další významné hosty: ředitele
Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana, generální ředitelku Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR Evu Svobodovou, technického ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Pavla Ševčíka, čestného předsedu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pavla Křečka, předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví Josefa Kratochvíla. Nechyběli ani zástupci
cechů, za ČR cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Ivan Dvořák, slovenský Cech strecharov
zastupoval profesor Jozef Oláh.

Soubor veletrhů Střechy Praha a For Pasiv byl oficiálně zahájen přestřižením červené pásky a slavnostním přípitkem.

Petr Valdman, Jitka Šefránková, Eva Svobodová, Pavel Sehnal

Slavnostní zahájení



Za pořadatele

Ing. Jitka Šefránková | ředitelka veletrhu

Soubor veletrhů STŘECHY PRAHA, jehož každoroční konání bylo v roce 2021 přerušeno pandemií
covid, a konal se tedy po dlouhých dvou letech, navštívilo úctyhodných více než 19 000 návštěvníků.
V současné situaci je to vynikající zpráva pro všechny zúčastněné. Potvrdilo se, že osobní kontakt
je v podnikání, obchodě a obecně komunikaci extrémně důležitý a nelze jej ničím plnohodnotně
nahradit.

Na 100 výrobců a dodavatelů ze sedmi zemí představilo své novinky v oblasti střešních materiálů,

konstrukcí, izolací, nářadí a solárních systémů. Dalších 100 firem se prezentovalo v oboru dřevostaveb,

nízkoenergetických a pasivních domů v rámci souběžných veletrhů FOR PASIV. Celková hrubá výstavní

plocha činila 12 000 m2. Počet vystavovatelů byl oproti „předcovidovému“ ročníku (únor 2020) o něco

nižší, ale množstvím novinek a šíří doprovodného programu byl letošní veletrh minimálně srovnatelný.

Čím ale minulé ročníky rozhodně převýšil, byla nebývale vstřícná atmosféra a především radost, že se

všichni mohli potkat po dlouhé době osobně, bez výraznějších omezení, a tedy osahat si exponáty a promluvit

s odborníky tváří v tvář. To je ta největší devíza veletržního dění.

Děkujeme všem vystavovatelům a návštěvníkům za účast, které si velmi vážíme
a je pro nás nyní důležitější než kdy dříve. Děkujeme všem partnerům za vynikající
spolupráci při přípravách obsáhlého doprovodného programu.

Po dvou letech naživo s velkým zájmem návštěvníků



Počet zúčastněných firem 97
Počet zahraničních vystavovatelů 11
Celková obsazená plocha 7 000 m2

Celkem návštěvníků 19 772

Veletrhy Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha v číslech

Zastoupené země 7
(Česká republika, Francie, Německo, Polsko,
Rakousko, Slovensko, Slovinsko)



Konference Izolace 2022
Součástí veletrhu byl již 22. ročník konference Izolace, kterou pořádá společnost A.W.A.L. Předchozí ročník

proběhl kvůli pandemii online, ale letos se konference vrátila na veletrh prezenčně a přivítala přes 100

posluchačů s velkým zájmem o nabízená témata. Konference se zabývala konstrukčním řešením

a konstrukčními detaily v plochých střechách. Garantem konference byl Ing. Marek Novotný, Ph.D. V jejím

průběhu byly vyhlášeny výsledky 11. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše – soutěže studentských prací

věnovaných střechám. Celkem se sešlo 29 prací z 5 vysokých škol z České a Slovenské republiky.

Fórum 2022 – Modrozelená infrastruktura

Letos proběhl již 7. ročník Fóra, které v rámci veletrhu tradičně pořádá organizace ČKAIT. V minulosti se

Fórum věnovalo různým tématům především z oblasti dřevěných konstrukcí. Letos bylo téma jiné,

reflektující aktuální situaci hospodaření s dešťovou vodou. Řešily se tendence ve vodním hospodářství,

nakládání s dešťovou a splaškovou vodou v budově a na přilehlém pozemku, současná situace v obcích

a městech - řešení pro udržení vody v krajině a sídlech, zelené střechy a fasády, modré střechy a další

zajímavá témata. Odbornou garantkou a moderátorkou Fóra byla Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., z Fakulty

architektury ČVUT v Praze.

Přednášky a semináře
na otevřené ploše
Po celou dobu veletrhu probíhaly

na otevřené ploše v hale 4 přednášky

na žádaná témata – vše o zelených

střechách, vše o využití dronů v prů-

myslu a podnikání, představení horké

knižní novinky Tesařské konstrukce
a další.

Doprovodný program na veletrhu



Nabídka veletrhu reagovala na aktuální směřování světa k energetické soběstačnosti a předvedla různé

typy fotovoltaických krytin nebo podpůrných systémů pro fotovoltaická řešení. Návštěvníci se mohli

poradit, v kontextu rostoucích cen energií, s odborníky na alternativní zdroje energií. Získali cenné rady

v oblasti instalace domácí nebo firemní střešní fotovoltaické elektrárny a využití baterií z hlediska jejich

kvality a bezpečnosti provozu. Zájem o domácí fotovoltaiku a tedy snižování závislosti na dodávkách

elektřiny stále roste, což bylo zřejmé i na veletrhu. Přednášky na téma„Vývoj fotovoltaických systémů v ČR

a nejčastější používané dotace“, které připravila Česká fotovoltaická asociace, doslova praskaly ve švech.

17. ročník veletrhu Solar Praha



Na veletrhu se prezentovaly i střední odborné

školy a učiliště. Střední škola řemeslná Jaroměř

předvedla výrobu tesařsky vázaného krmelce

s valbovou střechou. Ukázkymontáže plechové

krytiny a pokládky pálené krytiny předváděli

žáci Střední odborné školy Jarov.

Stále větší oblibě se těší veletrh Řemeslo Praha, jehož součástí byl již potřetí Festival dřeva a nářadí.
Festival kromě nabídky dřevosortimentu a vybavení pro řemeslníky i kutily představil postupující proces

digitalizace řemesel, který propojuje tradiční řemeslné postupy s moderními technologiemi. K vidění byly

novinky z oblasti zaměřování a 3D modelování střech, využití dronů a také špičkové digitalizované nástroje

a nářadí. Každý den probíhaly inspirativní praktické ukázky připravené firmou Mafell ve spolupráci se

zástupci firem Sema a Prebena - ukázka výroby částí dřevěných konstrukcí s použitím softwaru Sema

a elektronářadí Mafell, dále realizace části štítové stěny, ukázky perfektních výsledků při použití

elektronářadí Mafell v dřevostavbách a srubech a také zajímavá ukázka technologie Cordless Alliance

System – jeden akumulátor pro vše. Lidé mohli vyhrát hodnotné ceny v soutěžích zručnosti a pro děti byla

nachystána odpočinková zóna plná dřevěných her.

9. ročník veletrhu Řemeslo Praha



Praktické rady a zkušenosti od Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech je dlouholetým odborným partnerem veletrhu Střechy Praha a Řemeslo Praha. Pro letošní ročník

připravili jeho odborníci sérii užitečných přednášek, kde zazněly praktické rady a doporučení, jak

postupovat při výběru kvalitní firmy, jak na údržbu šikmých střech, co radí soudní znalec z oblasti

plochých střech a další zkušenosti od členů cechu. Blok přednášek zakončil pan Zdeněk Oravec

s Martinem Andrášem s prezentací o dokončení oprav vyhlídkové věže „Kalich“ v Litoměřicích.

Cech byl též odborným garantem soutěží zručnosti pro návštěvníky.

Co by měl každý řemeslník vědět?

Zajímavý program určený především pro řemeslné firmy připravila Asociace malých a středních podniků

a živnostníků ČR, která se dlouhodobě věnuje podpoře řemesel. V pátečním bloku přednášek zazněly

praktické rady, jak získat dobré absolventy řemeslných škol do firmy, jak dělat marketing a co vše je

potřeba, aby fungovala spolupráce se středními školami. K vidění byla inspirativní videa, jak zaujmout

mladé a přilákat je do řemeslné firmy.

Přednášky pak pokračovaly neméně důležitým tématem„Proč mít již nyní bankovní identitu, co to je

a jak zjednoduší podnikání. Zmíněna byla i povinná datová schránka pro všechnypodnikatele od r. 2023

a jak se včas připravit.



Bezplatná poradenská centra

Na veletrhu mohli návštěvníci zavítat hned do několika

poradenských center a získat tak zdarma potřebné rady

a odpovědi na své dotazy. K dispozici po celou dobu veletrhu

byla tato centra:

▪ Stavební poradenské centrum | garant Česká komora autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě

▪ Poradenství na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

▪ Centrum pro alternativní zdroje a úspory energií | garant EkoWATT

▪ Poradenství na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví

Další poradenská centra byla k dispozici v rámci souběžného veletrhu For Pasiv.

● Jak postupovat při opravě střechy či rekonstrukci domu?

● Jak zamezit tepelným ztrátám budovy?

● Jak si vybrat realizační firmu?

● Jak čistit fasády?

● Jak využít střechu a energii ze slunce?

● Jak získat dotaci?



Zajímavosti a soutěže pro návštěvníky

Letošní veletrh byl nabitý novinkami, praktickými ukázkami
i soutěžemi o hodnotné ceny, jak dokládají následující fotografie.

Na stánku společnosti SATJAM probíhala soutěž o hliníkovou střechu SATJAM

Taurus Premium – 120 m² dvoumodulových tašek dle výběru. Výhercem se stal

soutěžící z okresu Kladno.

Společnost STŘECHY COMAX připravila možnost získat ve veletržním slosování

kvalitní hliníkovou krytinu na rodinný dům zdarma – výherce si mohl vybrat

z 6 tipů krytiny COMAX. Společnost PREBENA CZ měla pro návštěvníky

připravenu výhru na každý veletržní den v podobě mobilního akumulá-

torového kompresoru a navíc se zájemci mohli zapojit do hlavního slosování

o horkou novinku, a to hybridní hřebíkovačku PKT- HYBRID do 100 mm.

Společnost Mafell připravila ve spolupráci s firmou Sema, Prebena a Metabo

inspirativní praktické ukázky na každý veletržní den. V rámci Festivalu dřeva

a nářadí probíhaly každý den soutěže zručnosti o hodnotné ceny. Nechyběla

ani zábava pro děti v podobě dřevěných her.





Od roku 2014 uděluje pořadatel veletrhu Střechy Praha ocenění za zásluhy o rozvoj střechařského

oboru. Letos prestižní ocenění Osobnost střechařského oboru získal tesař tělem i duší, Zdeněk Oravec.

Pan Oravec je přednostou Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů v Ústeckém regionu a majitelem firmy

Tesařství Čenda. V roce 2021 získal cenu Jože Plečnika za celoživotní přístup k záchraně dědictví

v Ústeckém kraji. Další ocenění v soutěži Moneta Živnostník získal za dlouhodobou pečlivou obnovu

památek tradičními postupy. Nejvíce pyšný je na obnovu věže Kalich na náměstí v Litoměřicích.

Jednalo se o unikátní projekt opravy vzácné stavební památky při striktním dodržení původních

technologií. Natěžené dřevo máčeli v mrtvé a živé vodě, plavili jej vorovými tabulemi a otesávali ručně

na Mírovém náměstí v Litoměřicích, aby se na poctivé řemeslo mohl každý podívat. Svými aktivitami

kolem učňovského školství se navíc snaží řemeslu dělat podporu. Zasadil se například o znovuotevření

učebního oboru klempíř na SOU v Litoměřicích. Pan Oravec má svou práci velmi rád a dělá ji srdcem,

nejen na špičkové řemeslné úrovni, ale s nadstandardním nasazením.

Osobnost střechařského oboru



Proběhl jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší exponáty veletrhu ZLATÁ TAŠKA.

Odborná porota pod vedením Ivana Dvořáka, cechmistra Cechu klempířů, pokrývačů

a tesařů ČR, udělila letošní prestižní ocenění Zlatá taška firmě MAFELL A.G.
za akumulátorový vrtací šroubovák A 18 / ASB 18 CAS System. Porota ocenila

ergonomicky optimalizovaný stroj, se kterým se dá pracovat dlouho bez toho, že by

práce vyvolávala únavu, bolesti nebo křeče. S tímto silným nářadím se dá lehce

zvládnout i práce nad hlavou. Akumulátorový vrtací (příklepový) šroubovák je navíc

vybaven universální baterií CAS systému, která je kompatibilní i s jinými druhy nářadí.

Čestná uznání za své výrobky

získaly další čtyři společnosti:

SATJAM za střešní krytinu Satjam
Rapid DeLuxe, AluFalc. Jde o inovo-
vanou variantu oblíbené krytiny Rapid,
ovšem s mnoha technickými
vylepšeními.

ROTO střešní okna za střešní okno
Designo R79C K. Výsuvně kyvné střešní
okno s trojsklem 9C nabízí hodnotu
Uw = 1,0 W/m2K.

Ruukki CZ za střešní krytinu Classic
Design - krytinu se stojatou drážkou
v nadčasovém stylu.

Mediterran Slovakia za solární střešní
tašky Generon. Jedná se o betonovou
střešní krytinu s integrovaným solárním
článkem.

Soutěž Zlatá taška – nejlepší exponáty veletrhu



Expo Design Award 2022 – nejpoutavější expozice
Na veletrhu Střechy Praha 2022 startovala nová soutěž o nejpoutavější

expozice, které posuzovala odborná porota. Vystavovatelé soutěžili

ve dvou kategoriích podle velikosti stánku: expozice do 49 m2 a expozice

od 50 m2 výstavní plochy. Porota hodnotila a vybírala ze všech stánků,

které se prezentovaly 3.–5. 3. 2022 na souboru veletrhů Střechy Praha,

Solar Praha a Řemeslo Praha. Porotě předsedal Ing. arch. Jan Hlavín,

Ph.D. z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Hodnocen byl

zejména celkový vzhled, poutavost, zajímavé a netradiční řešení,

účelnost, přehlednost a přívětivost pro návštěvníky. Vítězné

expoziceby tedyměly být vysoce funkční, působivé a splňující

kritéria pro komunikaci s návštěvníkem veletrhu.

Ocenění EXPO DESIGN AWARD pro nejpoutavější expozice získaly tyto firmy:

Expozice do 49 m²

1. místo: ROCKWOOL, a.s.

2. místo: GSE Integration

3. místo: Merxu s.r.o.

Expozice od 50 m²

1. místo: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

2. místo: BUDMAT

3. místo: TOPWET s.r.o.





Vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže Střechařský inzerát o nejlepší počin v reklamě v oboru střech

za rok 2021 se stala firma SATJAM, s.r.o. Na druhém místě se umístila společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.,
a na třetím KERAMET spol. s r.o.

V 6. ročníku soutěže o nejpoutavější PF 2022 zvítězila

společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. Druhé místo

obsadila firma EVROmat a.s. a jako třetí se umístila

společnost Ruukki CZ s.r.o.

Hlavní cenou bylo uveřejnění obou děl ve vstupní hale
areálu PVA EXPO PRAHA Letňany ve velkém formátu
po celou dobu veletrhu. Všechna díla byla též otištěna
ve veletržních novinách Střechy Dnes.

Střechařský inzerát 2021 a Pour Félicitér 2022

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným!

Vyhlášení výsledků soutěží moderoval přímo předseda
odborné poroty pan prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.



Obálka – tře� strana + zadní strana
Vybrané expozice, vítězné expozice, davy, detaily……. veletrhu
Střechy Praha / Solar Praha / Řemeslo Praha 2022

Obálka – zadní strana
Pořadatel
Viz adresa a kontakty jako vloni……..

Srdečně Vás zveme na 24. ročník veletrhu Střechy Praha, který
proběhne opět s veletrhy Solar Praha a Řemeslo Praha.

Srdečně Vás zveme na 24. ročník veletrhu
Střechy Praha, který proběhne opět s veletrhy
Solar Praha a Řemeslo Praha.

Pořadatel

Střechy Praha s.r.o.
Office Park Nové Dvory | Durychova 101/66, 142 00 Praha 4

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

www.strechy-praha.cz

Srdečně Vás zveme na 24. ročník veletrhu
Střechy Praha, který proběhne opět
s veletrhy Solar Praha a Řemeslo Praha.

9.–11. 2. 2023
PVA EXPO PRAHA LETŇANY


