Zájem o FOR PASIV a CESTY DŘEVA rok od
roku roste, program je nabitý zajímavostmi
Ekonomické a ekologické bydlení se představí na letošních veletrzích FOR PASIV,
CESTY DŘEVA a STŘECHY PRAHA. Ty začínají již dnes na výstavišti PVA EXPO
PRAHA v Letňanech. Návštěvníci si mohou přijít prohlédnout to nejlepší z nabídky
dodavatelů nízkoenergetických a pasivních domů, srubů, roubenek, montovaných
domů a střech. Kromě expozic vystavovatelů jsou pro návštěvníky připravené
přednášky, semináře, poradenská centra a také zajímavý doprovodný program.
Veletrh potrvá tři dny a skončí v sobotu 11. února a představí se na něm bezmála 300
společností na hrubé výstavní ploše 12 600 m2.
Fakta a čísla ročníku 2017
Téměř tři stovky společností se představí na letošních veletrzích FOR PASIV, CESTY
DŘEVA a STŘECHY PRAHA. Své produkty představí firmy z deseti zemí, kromě České
republiky také z Belgie, Běloruska, Finska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska,
Slovenska a Slovinska. Pořadatelé očekávají, že návštěvnost překročí dvacet tisíc lidí.
Specializované přednášky k dřevostavbám na veletrhu CESTY DŘEVA
Například Dřevařský ústav připravil informace k tématům Tepelně izolační vlastnosti srubů a
roubenek a Biologické poškození srubů a roubenek. Návštěvníci se dozvědí, zda dokážou
dřevostavby konkurovat domům jiných stavebních systémů a jak předejít destrukci dřeva
biotickými škůdci, jako jsou houby, plísně, hmyz. Společnost DEKPANEL divize DEKWOOD
nachystala přednášky s názvem Cesta k Vaší roubence. Při přednášce odborníci představí
celý proces výběru a realizace roubenky, od architektonického návrhu, přes projektovou
dokumentaci, výběr vhodného materiálu a typu stěn až po samotnou realizaci.
Ve veletržní hale vyroste roubenka
Přímo v jedné z hal vyroste roubený dům díky projektu ROUBENKA NAŽIVO. Postaví ji
studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně ve spolupráci s firmou
DEKWOOD, která také přichystala několik přednášek na téma bydlení v roubence.

Pro děti je nachystaná naučná stezka a vzdělávací program
Pro rodiny s dětmi připravili organizátoři ve spolupráci se společností AWOCADO s.r.o.
zajímavý vzdělávací program s názvem LESNÍ SVĚT – na kterém si děti budou mít možnost
vyzkoušet interaktivní dřevěné pomůcky určené pro environmentální výchovu a lesní
pedagogiku, jako jsou například tabule, ekologické hry a pomůcky.
Hlavním tématem FOR PASIV je život v pasivním domě a řízené větrání
Ti, co se chtějí dozvědět maximum o nízkoenergetických a pasivních domech, by si neměli
nechat ujít další ročník veletrhu FOR PASIV. Hlavním tématem letošního roku je Život v
pasivním domě a Řízené větrání. Každý den na veletrhu zazní zkušeností majitelů,
architektů, projektantů a zástupců stavebních firem, kteří mají s pasivními a
nízkoenergetickými domy zkušenost.
Novinkou je bezplatné poradenské centrum v srdci Haly 5
Na výstavišti bude otevřené bezplatné poradenské centrum, které vznikne ve spolupráci s
CENTREM PASIVNÍHO DOMU. Odborníci poradí a odpoví na dotazy spojené se stavbou
domu, výběrem vhodné technologie a materiálu nebo se získáním dotací a dostupného
financování.
Návštěvníci získají informace o programu Nová zelená úsporám přímo od SFŽP ČR
Zástupci Státního fondu životního prostředí ČR vystoupí na přednášce, na které budou
návštěvníky informovat o možnosti získání dotací z programu Nová zelená úsporám.
Informace jsou užitečné jak pro vlastníky rodinných a bytových domů, kteří plánují
rekonstrukci, tak pro ty, kteří plánují začít stavět.
Pořadatelé odhalí vítěze soutěže PASIVNÍ DŮM 2016
V rámci veletrhu se uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže PASIVNÍ DŮM 2016, kde budou
oceněny nejzajímavější pasivní domy a domy s velmi nízkou spotřebou energie na území
České republiky.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forpasiv.cz, www.cestydreva.cz
Zlevněnou vstupenku si pořídíte na www.forpasiv.cz/sleva a www.cestydreva.cz/sleva
Oficiálními vozy veletrhů FOR PASIV a CESTY DŘEVA je značka Ford.
Kontakt pro média: Ing. Alena Bradáčová, e-mail: bradacova@abf.cz, tel.: 739 003 164

Základní informace ročníku 2017:
FOR PASIV – 5. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb (pořádá ABF)
CESTY DŘEVA – sruby, roubenky a montované dřevostavby (pořádá ABF)
SUSO – 1. postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO
STŘECHY PRAHA – 19. ročník největšího veletrhu pro stavbu a renovace střech v ČR a střední Evropě
SOLAR PRAHA – 13. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie
ŘEMESLO PRAHA – 5. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků
PURPO PRAHA – pilotní projekt z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů
Termín konání: 9. – 11. února 2017
Místo konání:
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany
Otevřeno:
čtvrtek až pátek 10 – 18 hodin, sobota 10 – 17 hodin
Vstupné:
100 Kč, zlevněné 50 Kč
zdarma držitelé průkazu ZTP, studenti skupinově a děti do 15 let
Pořadatel:
Záštity:

ABF, a.s., www.pvaexpo.cz
Záštitu nad akcí CESTY DŘEVA převzal ministr zemědělství Marian Jurečka
Záštitu nad akcí FOR PASIV převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní
rozvoj a Státní fond životního prostředí České republiky

Statistiky FOR PASIV a CESTY DŘEVA:
Počet zúčastněných firem: 125
Počet zahraničních vystavovatelů: 4
2
Celková obsazená hrubá plocha: 5 780 m

