Zájem o pasivní domy roste
Veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA navštívilo v letošním roce více než 21 tisíc
návštěvníků, téměř o desetinu více než v roce 2016. Návštěvníci se mohli informovat
o nízkoenergetických a pasivních domech, srubech, roubenkách a montovaných
domech. Součástí veletrhu byly zajímavé přednášky a dětský LESNÍ SVĚT. Pořadatelé
vyhlásili nejlepší expozice TOP EXPO a výsledky soutěže PASIVNÍ DŮM 2016.
Zájem lidí o nízkoenergetické a pasivní domy rok od roku roste. Důkazem je vysoká
návštěvnost veletrhů FOR PASIV a CESTY DŘEVA, které se uskutečnily ve dnech 9. – 11.
února 2016. Na výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech letos zavítalo 21 348
návštěvníků. To je téměř o desetinu více než v roce 2016. Na 5 780 m2 se jim představilo
125 vystavovatelů z pěti evropských zemí včetně České republiky. Lidé, dle názoru
vystavovatelů, přišli velmi dobře informovaní a přesně věděli, co chtějí. Firmy byly velmi
spokojené, protože měly možnost komunikovat s velkým počtem potenciálních klientů.
Pro návštěvníky byl kromě expozic společností připravený nabitý doprovodný program.
K oběma veletrhům nachystali pořadatelé odborné přednášky, které měly lidem zodpovědět
maximum dotazů týkajících se výběru domu, jeho architektonického návrhu, projektové
dokumentace, samotné výstavby, možnostech získání dotací, ale i následné údržby
a vlastností jednotlivých typů staveb v závislosti na použitých materiálech. V jedné z hal
dokonce vyrostl roubený dům díky projektu ROUBENKA NAŽIVO. Ten postavili studenti
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně ve spolupráci s firmou DEKWOOD.
Již poněkolikáté vzniklo v Letňanech ve spolupráci s CENTREM PASIVNÍHO DOMU
bezplatné poradenské centrum, ve kterém odborníci radili se stavbou nemovitosti
i možností získání dotací a bylo stále plno.
Protože veletrhy v PVA EXPO PRAHA nejsou již dlouhou dobu jen o získávání informací, ale
také o setkávání, pořadatelé nezapomněli ani na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti byla
v Letňanech nachystaná naučná stezka a zajímavý vzdělávací program LESNÍ SVĚT. Malí
návštěvníci si mohli zahrát dřevěné pexeso, vyzkoušet dendrofon nebo si pohrát s naučnými
tabulemi.
Na veletrhu byla vyhlášena soutěž PASIVNÍ DŮM 2016. Vítězem se stala dřevostavba
v Černošicích, kterou navrhla architektka Irena Truhlářová z ateliéru ARCHCON atelier, s.r.o.

Hlas vítěznému domu dala téměř pětina (17,3 %) hlasujících. Do výběru vítěze promluvilo
celkem 4 815 lidí, tedy o 59 % více než v loňském roce.
Organizátoři vybrali nejlepší expozice roku v soutěži TOP EXPO. Na veletrhu bylo z čeho
vybírat, a tak rozhodování nebylo jednoduché. Při výběru nejlepšího stánku byl důležitý
nejen vzhled, ale také funkčnost a orientace na návštěvníka. Cenu TOP EXPO na veletrhu
CESTY DŘEVA v kategorii do 30 m2 vyhrála firma MARTIN ČUDA – TRUHLÁŘSTVÍ,
v kategorii nad 30 m2 ocenění získala firma ATRIUM, s.r.o. Nejlepšími expozicemi veletrhů
FOR PASIV se staly firmy JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s r.o. (v kategorii do 35 m2),
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a Xella CZ, s.r.o. (v kategorii nad 35 m2).

