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veletrhy a výstavy

Mezinárodní stavební veletrhem For 
Arch, který každoročně pořádá společ-
nost ABF, se uskutečnil v Pražském vele-
tržním areálu v Letňanech od 18. do 22. 
září 2007. Ve vyprodaném areálu PVA 
na výstavní ploše 23 047 m2 představi-
lo své špičkové vý-
robky a technologie 
1 008 společností ze 
čtrnácti zemí světa. 
Branami výstavního 
areálu prošlo během 
pěti dní 100 585 au-
ditovaných návštěv-
níků. Zdůrazněným 
tématem veletrhu 
byla při příležitosti 
významného výro-
čí 300 let od založe-
ní ČVUT podpora 
vědy a výzkumu. 

Expozice členě-
né do tematických 
celků obsadily sedm 
výstavních hal. Sym-
patická byla zjevná 

snaha mnoha významných vystavovate-
lů o co nejlepší vzhled expozic a formu 
prezentace nabízených produktů.

Na bázi mediální podpory s veletrhem 
For Arch v roce 2007 poprvé spolupraco-
val také vydavatel odborných periodic-
kých časopisů Světlo, Elektro, Automa 
a publikací pro odborníky a širší tech-

nickou veřejnost, společnost FCC Public 
s. r. o. Zúčastnil se expozicí ve znamení 
a barvě časopisů Světlo a Elektro. Výraz-
ný rohový stánek (stavbu zajišťoval orga-
nizátor) situovaný u vstupu do haly 6 již 
z dálky přitahoval pozornost návštěvní-

ků z řad odborné i laické veřejnosti. Pří-
chozí se všeobecně zajímali především 
o informace z oboru světlo, o informace 
elektro související ze stavbou se zajíma-
li spíš návštěvníci profesní. Protože za-
stoupení těchto nomenklatur na staveb-
ních veletrzích bývá v posledních letech 
všeobecně slabší, končila většina zájem-
ců ve stánku Světlo-Elektro. Vzhledem 
k trvajícímu stavebnímu boomu, dopro-
vázenému zvýšeným zájmem i o zmíněné 
obory, a k mimořádně velké návštěvnos-
ti veletrhu ForArch lze předpokládat, že 

by pro společnosti nabízející produkty 
zmíněných oborů mohla být účast prá-
vě na tomto veletrhu přínosná. Organi-
zátoři veletrhu proto věří, že vyčlenění 
této nomenklatury v rámci veletrhu For 
Arch 2008 do samostatné části For Elek-
tro 2008 bude pro potenciální vystavova-
tele inspirativní, a přispěje tak k jejímu 
posílení v letošním roce.

Obory světlo a elektro na veletrhu 
For Arch 2007 zastupovaly např. spo-
lečnosti Legrand, ABB, Moeller, Elko 
Ep, K&V, Lightway, Honor, Mirava, 
ACW, Enes, Kooperativa Uhlířské Ja-
novice, DPS design, Obzor Zlín nebo 
Ardo Metal.

Bohatý odborný doprovodný progra-
mu má na veletrhu For Arch letitou tra-
dici. Jeho součástí byly v tomto ročníku 
např. konference organizované s pod-
porou MPO, ČVUT, HK ČR a ČKAIT 
Snižování energetické náročnosti staveb 
a Inteligentní budovy a telekomunikace 
07, seminář Obnovitelné zdroje energie se 
zaměřením na sluneční elektrárny, pořá-
daný společností EKVA s. r. o., nebo již 
tradiční Fórum krajů, měst a obcí (sedm-
náctý ročník), tentokrát na téma Moder-
ní sportoviště. 

K veletrhu For Arch také neodmyslitel-
ně patří soutěže. Letos se uskutečnila sou-
těž o nejlepší expozici Top Expo, soutěž 
o nejlepší výrobek-novinku (exponát For 
Arch) na českém trhu Grand Prix, o nej-
lepší stavební realizaci bez rozlišení kate-
gorií Stavba roku, Dopravní stavba roku 
a soutěž o nejlepší a nejprodávanější od-
bornou publikaci z oblasti urbanismu, ar-
chitektury, stavitelství, bydlení a interiéru 
Zlatá pečeť. Zapomenout nelze ani na je-

denáctý ročník Soutě-
že učňů stavebních obo-
rů (SUSO). 

Při příležitosti 300 
let ČVUT a projek-
tu Architecture Week 
Prague (festival mo-
derní a současné ar-
chitektury a partner 
For Archu) se letos 
konal první ročník ce-
lostátní soutěže Archi-
tekt roku 2007. Mož-
nost přihlásit do této 
soutěže vedle realizo-
vaných staveb (kate-
gorie A) také studie 
vzniklé v daném ob-
dobí (kategorie B) se 
setkala s velmi pozi-

Ohlédnutí za veletrhem FOR ARCH �00�

Obr. 3. Nabídka společnosti Honor

Obr. 2. Netradičně řešená světelná expozice 
společnosti CS Lyon Praha s. r. o. obdržela 
v soutěži o nejlepší expozici veletrhu cenu 
Top Expo

Obr. 1. Nepřehlédnutelná expozice časopisů Světlo a Elektro
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Obr. 4. Jak přivádět denní světlo do prostorů bez oken, se návštěvníci 
veletrhu mohli dozvědět ve stánku českého výrobce dutých světlovodů, 
společnosti Lightway

Obr. 5. Zasloužený obdiv vzbuzoval mezi návštěvníky dobře osvětlený 
pískovcový model Karlova mostu ve stánku společnosti Kámen Ostroměř, 
zabývající se těžbou a zpracováním pískovce. Kopie významné historické 
památky vytvořená v obdivuhodně krátké době přímo na místě názorně 
prezentovala profesionalitu společnosti. Přestože tato expozice nezískala 
na veletrhu žádné oficiální ocenění, časopis Světlo ji hodnotí jako jednu 
z nejzdařilejších a autorům alespoň touto cestou blahopřeje

12.–15.3.2008
creating emotions

Show a technika se od sebe při akcích libo-
volné velikosti nedají oddělit: největšího úspě-
chu se dosáhne, jen když se podaří oba tyto 
faktory optimálně sladit. Technické inovace 
umožňují uživatelům v segmentu světelné a 
jevištní techniky, divadelního osvětlení, lase-
rových a osvětlovacích efektů neustále nové 
možnosti ztvárnění. Právě kreativní aplikace 
bývají často hlavní konkurenční výhodou.
Prolight+Sound jako vůdčí mezinárodní vele-
trh světelné, jevištní a zvukové techniky pre-
zentuje všechny důležité trendy a inovace 
produktů v odvětví a poskytuje vašemu ob-
chodu rozhodující impulzy.

Tel. 2 24 23 01 04
messefrankfurt@vol.cz
www.prolight-sound.com

Supported by VPLT – The Professional 
Lighting & Sound Association of Germany, 
and EVVC – European Association 
of Event Centers
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tivním ohlasem. Velký úspěch jejího prvního ročníku se proje-
vil vzrůstajícím zájmem institucí spolupracovat na tomto pro-
jektu (např. Hospodářská komora ČR a Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňka Hlávkových). V příštím ročníku se bude poprvé udě-
lovat také cena architekta Hlávky, mecenáše studentů a zakla-
datele České akademie.

Výsledky soutěží Grand Prix, Top Arch, Zlatá pečeť a Ar-
chitekt roku 2007 byly slavnostně vyhlášeny v reprezentativ-
ních prostorách zrekonstruovaného Schwarzenberského pa-
láce první den veletrhu na společenském večeru FOR ARCH 
2007. Unikátní, nově zrekonstruované prostory paláce, které 
budou nadále využívány Národní galerií pro expozice výtvar-
ného umění, si všichni přítomní mohli v průběhu večera v kli-
du prohlédnout.

Letošní ročník veletrhu For Arch 2008 se bude konat  
23. až 27. září 2008.

Ing. Jana Kotková


