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24. ROČNÍK VELETRHU PRO  
STAVBU A RENOVACE STŘECH

18. ROČNÍK VELETRHU ÚSPOR ENERGIÍ  
A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

10. ROČNÍK VELETRHU PRO ŘEMESLO,  
VYBAVENÍ A BEZPEČNOST PRÁCE ŘEMESLNÍKŮ

VELETRH SE KONAL POD ZÁŠTITAMI: 

• • A.W.A.L. – projektová a expertní kancelář, pořadatel konference Izolace
• • Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
• • EkoWATT – poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí
• • Česká fotovoltaická asociace
• • Solární asociace
• • Redakce časopisu Střechy-Fasády-Izolace
• • Svaz zakládání a údržby zeleně – odborná sekce Zelené střechy

DALŠÍ ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: 



Slavnostní zahájení souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha proběhlo ve čtvrtek 9. 2. dopoledne 
v Konferenčním sále PVA EXPO PRAHA Letňany. Zúčastnili se jej vystavovatelé, novináři a významní hosté: vrchní ředitel ministerstva 
průmyslu a obchodu Eduard Muřický, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman, předseda představenstva 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR Eva Svobodová, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl, technický ředitel Centra 
stavebního inženýrství Petr Kučera, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Ivan Dvořák, za Cech strecharov Slovenska 
Milan Palko a další hosté.

Za spoluorganizátory veletrhů se zúčastnili jednatelé společnosti Střechy Praha s.r.o. Vladimír Zábranský a Vratislav Kroc, 
spolu s ředitelkou společnosti Jitkou Šefránkovou, a za hostitele místopředseda představenstva a generální ředitel ABF a.s. 
Martin František Přívětivý.

Poděkovali za celý realizační tým vystavovatelům, zástupcům všech řemeslných cechů a profesních společenstev, a také všem 
partnerům za jejich aktivní účast a spolupráci při přípravách veletrhu.

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

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

Zleva Josef Jaroš, Petr Valdman, Jitka Šefránková, Eduard Muřický, Martin František Přívětivý při slavnostním přestřižení pásky



SOUBORU VELETRHŮ 
DOMINOVALA FOTOVOLTAIKA 

Soubor veletrhů Střechy-Solar-Řemeslo Praha přilákal na letňanské výstaviště přes 
24 tisíc návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí a poskytl komplexní přehled 
materiálů a trendů ve výstavbě střech a v úsporách energií. Plné výstavní haly 
vystavovatelů a návštěvníků, spousta horkých novinek, inspirativní přednášky, 
obležená poradenská centra a výborná atmosféra. Takový byl únorový soubor 
veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2023.

Produktové novinky evropských a světových značek představilo na 150 výrobců 
a dodavatelů z 9 zemí. Veletrh tak opět potvrdil pozici nejvýznamnější oborové 
události. Dalších 150 firem se prezentovalo na souběžných akcích For Pasiv v oboru 
nízkoenergetických a pasivních domů.

Hlavním tématem veletrhu bylo pojetí střechy jako zdroje energie, jako 
reakce na aktuální situaci ve společnosti, kdy kvůli nebývalému růstu cen energií 
a současně díky dotačním pobídkám vznikla obrovská poptávka po fotovoltaice 
a řešeních, která pomáhají zmírňovat dopady energetické krize na domácnosti 
i firmy.

Děkujeme všem vystavovatelům a návštěvníkům za velkolepou účast. Děkujeme 
za vynikající spolupráci též všem odborníkům, kteří se podíleli na přípravách 
doprovodného programu veletrhu.

Těšíme se opět za rok na shledanou na veletrzích STŘECHY PRAHA, SOLAR PRAHA 
a ŘEMESLO PRAHA 2024.

Za pořadatele

Ing. Jitka Šefránková 
ředitelka veletrhu

VELETRHY STŘECHY PRAHA, SOLAR PRAHA, ŘEMESLO PRAHA 2023 V ČÍSLECH

Počet zúčastněných 
firem

147

Počet zahraničních 
vystavovatelů

18

Zastoupené země 

9

Celková obsazená 
plocha

7 600 m2

Celkem návštěvníků 

24 284
Česká republika, Čína, Francie, 
Německo, Nizozemí, Polsko, 

Rakousko, Slovensko, Slovinsko



DOPROVODNÉ AKTIVITY

KONFERENCE IZOLACE 2023

Žhavé téma současnosti se prolínalo i bohatým programem přednášek již 24. ročníku 
konference Izolace, tentokrát s podtitulem Soběstačnost díky střechám. Pořadatelem 
konference je dlouhodobý partner veletrhu, společnost A.W.A.L. Konferenční sál s kapacitou 
150 posluchačů byl zcela zaplněn. Témata se zaměřila na fotovoltaiku, zelené střechy a ostatní 
systémy z hlediska nároků střech. V průběhu konference byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku 
Memoriálu Antonína Fajkoše, soutěže studentských prací věnovaných střechám. 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE NA OTEVŘENÉ PLOŠE V HALE 3

Přednášející se věnovali například zeleným střechám, digitalizaci v řemeslech, využití dronů v podnikání, detekci zatékání do střech 
nebo chytrým energetickým řešením pro rodinné i bytové domy, města, obce, firmy i malé živnostníky. Důležité informace určené 
především malým a středním podnikům zazněly v přednáškovém bloku Jak udržet podnikání v roce 2023. Sobotní blok zajímavých 
přednášek připravil Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

FÓRUM FOTOVOLTAIKA ANEB STŘECHA JAKO ZDROJ ENERGIE

I páteční Fórum, jehož organizátorem byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 
takzvaně praskalo ve švech. Garantem a moderátorem Fóra byl Ing. Ladislav Bukovský. Fórum 
se zaměřilo na povolování FV elektráren optikou stavebního zákona, současné možnosti využití 
fotovoltaiky na střechách budov, ochranu před bleskem, přepětím a požárem, bezpečnostní 
funkce FV elektráren a výkonovou elektroniku na úrovni panelů, instalace fotovoltaických 
zařízení z pohledu stavebního projektanta a statika. Na závěr Fóra bylo zařazeno žádané téma 
o aktuálních dotačních titulech.



FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ

Již po čtvrté byl součástí veletrhu Festival dřeva a nářadí. Prezentovali se zde výrobci i prodejci 
nářadí světových značek, dále výrobci profesionálních klempířských a tesařských strojů, 
dodavatelé dřevěných konstrukcí, ale i střední odborné školy. Markantní byl postupující proces 
digitalizace řemesel, nechyběla nabídka softwaru pro plánování, vizualizaci, prefabrikaci 
a kalkulaci v oblasti střešních konstrukcí a další digitální technologie včetně využití dronů ve 
stavebnictví a průmyslu.

Děti hojně využívaly odpočinkovou zónu plnou dřevěných her. Rodiče mohli posedět na 
stylových dřevěných židlích a sledovat inspirativní videa o tesařském umění a další špičkové 
realizace včetně prezentace světové novinky, kterou je unikátní transparentní střešní systém 
Nebesys. 

ZAJÍMAVOSTI A SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Letošní veletrh byl nabitý novinkami, praktickými ukázkami i soutěžemi o hodnotné ceny.

Na stánku TONDACH, SATJAM a STŘECHY COMAX mohli návštěvníci vyhrát střešní krytinu 
na rodinný dům. Na stánku PREBENA mohli každý den vyhrát aku-kompresor VITAS 100-
AKKU včetně akumulátoru a nabíječky a rovněž se zapojit do hlavního slosování o hybridní 
hřebíkovačku. Firma AMPLITUDI připravila soutěž o elektrokoloběžku Xiaomi Scooter Pro 2. 

Každý den probíhaly soutěže zručnosti v pokládce krytiny. Hlavní cenou byla pneumatická 
sponkovačka od firmy PREBENA, včetně kufříku ES-BOX se spojovacím materiálem přímo pro 
pistoli. Každý účastník navíc dostal lepidlo Mamut Glue od DEN BRAVEN a další zajímavé ceny.  

BEZPLATNÁ PORADENSKÁ CENTRA V OBLEŽENÍ

Odborníci v několika poradenských centrech byli maximálně vytíženi. K dispozici návštěvníkům 
bylo tradiční Stavební poradenské centrum zajišťované organizací ČKAIT i Centrum pro 
obnovitelné zdroje a úspory energií společnosti EkoWATT.  Dále fungovala poradna v oblasti 
moderních trendů zaměřování konstrukcí a využívání dronů ve stavebnictví. Doporučení 
na realizační firmu a další cenné rady z praxe získali návštěvníci na stánku Cechu klempířů, 
pokrývačů a tesařů ČR.



SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

OSOBNOST STŘECHAŘSKÉHO OBORU

Ocenění Osobnost střechařského oboru, které pořadatel veletrhu Střechy Praha uděluje od roku 
2014, získal Ing. Jakub Nepraš. Ocenění se předávalo na slavnostním galavečeru v prostorách 
hotelu Clarion. Pan Nepraš je nepřehlédnutelnou postavou střechařského oboru, se kterou se 
pojí výrazný nástup společnosti Bramac po sametové revoluci. Pan Nepraš též inicioval vznik 
Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, kde působil i jako člen představenstva. 
Jeho druhá, neméně úspěšná profesní etapa, se pojí se značkou Prefa Aluminiumprodukte 
a s kultivací klempířského řemesla. Veliké charisma, ochota pomáhat, skromnost a férovost. 
To jsou vlastnosti, které pana Nepraše jednoznačně vystihují. Navíc rozdává dobrou náladu 
všude tam, kam přijde.

ZLATÁ TAŠKA 2023

Na veletrhu probíhala již po jednadvacáté soutěž o nejlepší exponáty veletrhu. Všechny přihlášené 
exponáty byly výjimečné a odborná porota udělila hned dvě Zlaté tašky a 4 čestná uznání.

Zlatá taška pro NEBESYS 
Firma Nebesys představila unikátní transparentní střešní systém Nebesys. První systém na světě, který 
je z vnějšku k nerozeznání od běžné střechy, zevnitř vytváří kompaktní průhlednou plochu. Unikátní 
řešení v sobě spojuje hliníkové šablony s tepelně izolačním sklem.

Zlatá taška pro WIENERBERGER LEADAX ROOV 
Firma Wienerberger představila hydroizolační fólii pro ploché a mírně šikmé střechy, vyráběnou z PVB 
odpadu, takže s minimální ekologickou stopou.

Čestná uznání za své výrobky získaly firmy:

SATJAM za unikátní držák pro solární systémy DSS.CWL.7016, se kterým se bezpečně kotví pouze do plechu krytiny.

Regra Plast za prvek spojující střešní krytinu s nosičem extenzivní zelené střechy EUREKO GREEN ROOFING CASE.

TOPWET za univerzální střešní vpust TWJ UNI, spolehlivé řešení odvodnění i v těžko přístupných místech při rekonstrukcích plochých střech.

Střechy 92 Zlín byla oceněna za rekonstrukce plochých střech panelových domů systémem RpSt.





EXPO DESIGN AWARD 2023

V soutěži o nejpoutavější expozice veletrhu byly stánky vystavovatelů hodnoceny ve dvou 
kategoriích: expozice do 49 m2 a expozice od 50 m2. Porota hodnotila a vybírala ze všech 
stánků, které se prezentují na souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 
2023. 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. 

Ocenění EXPO DESIGN AWARD pro nejpoutavější expozice získaly firmy:

Expozice do 49 m² 
1. místo: Mounting Systems GmbH 
2. místo: GREEN DEPOT - Vše pro zelené střechy  
3. místo: SOMI Applications and Services s.r.o.

Expozice od 50 m² 
1. místo: Betonpres a.s. 
2. místo: MAFELL AG 
3. místo: Nebesys a.s.

VŠEM VÝHERCŮM A OCENĚNÝM GRATULUJEME!





Pořadatel 
Střechy Praha s.r.o. 
Office Park Nové Dvory | Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 
T: 250 250 321 | E: strechy@strechy-praha.cz 
www.strechy-praha.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  

na jubilejní 25. ročník veletrhu Střechy Praha, který proběhne opět v souběhu 

s veletrhy Solar Praha a Řemeslo Praha na výstavišti v Praze Letňanech.

15.–17. 2. 2024


