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Jubilejní 30. ročník FOR ARCH 2019

zahájí kontraktační den pro odborníky
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH vstupuje do svého 30. ročníku. I letos se bude konat v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, a to od
17. do 21. září 2019. Pokračovat bude Technologické fórum, prezentace Stavba roku, odborné konference a další projekty. Organizátoři
chystají několik novinek, jednou z nich je 1. kontraktační den pro odborníky, techniky, řemeslníky a architekty.
„Těší nás, že se rovným dílem hlásí hrubá stavba a její další části jako schody, dveře, vytápění, bazény a další,“ říká Matěj Chvojka, ředitel OT stavebnictví
a pokračuje: „Důležitým signálem pro nás byla i rekordní návštěvnost veletrhu
FOR PASIV v únoru. Máme řadu podnětů od vystavovatelů i návštěvníků, se kterými na FOR ARCHu budeme pracovat. Rok 2020 – uplatnění požadavků pro
budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) na všechny stavby – se nezadržitelně blíží, a tak se cesty běžné výstavby a pasivních domů potkávají.“
Loňský druhý ročník Technologického fóra byl ještě úspěšnější než předchůdce,
což je jednoznačný důvod pokračovat. Alarmující je ale fakt, že v obou předchozích ročnících byly mezi hlavními tématy dopady novely stavebního zákona. Zatímco se slibovalo zkrácení povolování velkých staveb o jednu třetinu, u malých
dokonce o jednu polovinu, realita je taková, že stavební úřady nedodržují lhůty.
Obrovským problémem je stále množství razítek, které stavebník před podáním
žádosti potřebuje. Nově diskutovaný institut fikce souhlasu zase podle odborníků ohrožuje integritu památkových zón a územních plánů. Je znepokojující, když
již třetím rokem bude novela stavebního zákona velkým tématem. Značí to, jak
velký problém stavební řízení v ČR je.
Více odborníků
Letos bude FOR ARCH reagovat i na situaci na trhu práce. První den veletrhu
bude kontraktační, spolupráci přislíbily např. ČVUT v Praze, Česká komora auto-
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rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a mnohé odborné
svazy a cechy. Aktuálním cílem organizátorů je velká návštěvnost odborné veřejnosti.
První den veletrhu budou mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma
a každý registrovaný odborník dostane k dispozici kompletní seznam Technologických novinek na veletrhu. Naplňuje se tak jeden ze základních smyslů veletrhů, propojení profesí, firem a lidí. Do rámce podpory trhu práce a podpory řemesel zapadá již tradiční součást veletrhu, oblíbená Soutěžní přehlídka stavebních
řemesel SUSO, tentokrát s novými obory a zajímavým přesahem na sobotu pro
širokou veřejnost.
Novinkou budou i chytrá města od A do Z
Jelikož koncept Chytré město cílí na zvýšení kvality života ve městech, jeho součástí je i snižování spotřeby energií, chytré bydlení, eliminace zátěží životního
prostředí, optimalizace dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Tedy zasahuje
snad do každé nomenklaturní skupiny veletrhu. Je důkazem toho, jak se mění
požadavky a podoba stavebnictví. Právě veletrh FOR ARCH je platformou, kde
je možné trendy sledovat, kde se odborníci mohou zapojit a návštěvníci využít
informace a nabídky.
Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.
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