Závěrečná zpráva
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Střechy a Stavba 2015
24. ročník odborného stavebního veletrhu

Základní údaje
Termín konání

26. 2 – 28. 2 2015

Místo konání

Výstaviště Černá louka Ostrava
pavilon A + venkovní plocha

Organizátor

Ostravské výstavy a.s.

Počet vystavovatelů

114 vystavovatelů z toho 14 spoluvystavovatelů
CZ, PL

Výstavní plocha

2135 m²

Počet návštěvníků

6121

Manažeři veletrhu
Ing. Marcela Pechálová
Janka Vijačková
Realizační tým
Marketing - Ing. Katrin Tomanová, katrin.tomanova@cerna-louka.cz
Grafické práce - Jan Sýkora, jan.sykora@cerna-louka.cz
Grafické zpracování katalogu - Pavel Kocur, pakoc@volny.cz
Odborná spolupráce
VŠB - TU Ostrava, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Profesní cech obkladačů ČR, Obec
architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Centrum
malířů Frenštát pod Radhoštěm, Cech instalatérů ČR, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.,
Společenstvo kominíků ČR, Český kamnářský institut.
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Ocenění:
Aura 2015
Ocenění pořadatelů a odborné poroty za expozici firmy
v rámci celostátní soutěže Aura 2015. Ocenění
vystavovatelé: SATJAM, s.r.o., STROMONT s.r.o.,
RUCKZUCK-WIK s.r.o.

Odborná konference:
Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení 26. 2. 2015
Organizační garant konference: Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB – TU
Ostrava – Ing. Renata Zdařilová, Ph. D.
Záštita: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ministryně Ing. Karla Šlechtová
Státní fond rozvoje bydlení – ředitelka SFRB JUDr. Ing. Eva Helclová
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje – Ing. Ivan Strachoň
Náměstek primátora statutárního města Ostravy – Ing. Kamil Bednář
Děkan Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava – prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Odborný garant: Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava.
Přednášky pro veřejnost:
Přednášky pro veřejnost – hala NA1
26. 2. 2015
11.00 Jaké výhody přináší značka KVALITNÍ FIRMA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY spotřebitelům a
firmám?
Prezentace ověřených certifikovaných firem, jejich zpětná vazba a autorizované reference od
zákazníků, které zajišťují objektivitu, ověřitelnost a důvěryhodnost značky.
Přednášející: Ing. arch Tereza Kostková, Ing. Iva Bonyoma Lutchimba, Ing. Jana Klasová
Přednášky pro veřejnost – hala NA2
26. 2. 2015
11.00 Hospodaření se srážkovými vodami – Bc. Jan Bařina, ASIO, spol. s r.o.
12.00 Šedé vody a závlaha odpadními vodami – Bc. Jan Bařina, ASIO, spol. s r.o.
14.00 DŘEVOSTAVBA - ZÁKLADY NA ZEMNÍCH VRUTECH", vypracování projektu, statický
výpočet, zemní tahový test, odborná montáž – Oblouky Kostrhoun
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27. 2. 2015
11.00 Tradiční Feng Shui - Mgr. Bc. Monika Randíková
12.00 Financování rekonstrukcí ČMSS
13.00 Komíny – navrhování a stavba
14.00 Údržba a kontrola komínů – požadavky a termíny
15.00 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – Rozbory vody – Ing. Eva Orszulíková (vedoucí
střediska technologie úpravy vody) a Ing. Lenka Urbancová (vedoucí certifikované laboratoře)
16.00 Studny od A do Z - doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc., a doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.,
Institut geologického inženýrství (HGF), VŠB-TU Ostrava

28. 2. 2015
11.00 Jak správně a hospodárně topit
12.00 Připojování spotřebičů paliv na spalinové cesty
14.00 Inspektor nemovitostí Ostrava
Inspekce nemovitostí před její koupí, Reklamace stavebních prací - provedení inspekce
nemovitosti, vč. zhotovení znaleckého posudku s vyčíslením nákladů na následné
opravy, PENB - průkaz energetické náročnosti budov dle zákona č. 406/2000, Nová zelená
úsporám 2015, Revize plynu, elektro,kominictví.
15.00 Financování rekonstrukcí ČMSS
Učňovské soutěže:
Soutěž středních odborných učilišť – obor instalatér 2015
18. ročník soutěže učňů, organizátorem soutěže je Cech instalatérů ČR
výsledky soutěže:
1. SOŠ Třineckých železáren, Třinec, Lánská 136
2. SPŠ stavební, Valašské Meziříčí, Máchova 628
3. SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská 93

219 bodů
216 bodů
207 bodů

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO®
19. mezinárodní ročník soutěže učňů – regionální kolo, organizátor: ABF, a.s.
výsledky soutěže:
Truhlář:
1. David Málek, Štěpán Jalůvka
2. Dominik Kudelka, Roman Jonšta
3. Richard Beil, Roman Buchwald

SPŠ stavební Valašské Meziříčí
SŠ technických oborů, Havířov-Šumbark
SOU stavební Opava, p.o.

Zedník:
1. David Dobeš, Tomáš Božek
2. Pavel Černota, Tomáš Šerý
3. Dawid Kokot, Sebastian Kordula

SOU, Kyjov
195 bodů
SPŠ stavební Valašské Meziříčí
193 bodů
ZS Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

304 bodů
286 bodů
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Poradenská místa:
Společenstvo kominíků ČR
Komíny – navrhování a stavba
Údržba a kontrola komínů – požadavky a termíny
Jak správně a hospodárně topit
Připojování spotřebičů paliv na spalinové cesty
Český kamnářský institut
Jak postavit krb nebo kamna na dřevo
Čím topit v rodinném RD, nízkoenergetickém
Rozdíl mezi akumulačním a teplovzdušným krbem
Hypokaustní systém vytápění
Ing. Tjokordová Svatava
FENG SHUI – poradna pod odborným vedením
Inspektor nemovitostí Ostrava
Inspekce nemovitostí před její koupí, Reklamace stavebních prací - provedení inspekce
nemovitosti, vč. zhotovení znaleckého posudku s vyčíslením nákladů na následné
opravy, PENB - průkaz energetické náročnosti budov dle č. zákona 406/2000, Nová zelená
úsporám 2015, Revize plynu, elektro,kominictví.
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
26. 2. 2015 Informace o kvalitě vody v Ostravě; Odpady a kanalizace, Projekce
(připravte si otázky na téma: kvalita vody, odpady, žumpy, septiky, jímky a jiné…)
27. 2. 2015 Informace o kvalitě vody v Ostravě; Odpady a kanalizace, Projekce
(připravte si otázky na téma: kvalita vody, odpady, žumpy, septiky, jímky a jiné…)
28. 2. 2015 Informace o kvalitě vody v Ostravě, Projekce
(připravte si otázky na téma: kvalita vody)
Energetická úspora budov - Ing. Miroslav Balnar
Technické poradenství při realizaci energetických úspor
Informace o projektové přípravě - nutný rozsah, požadavky úřadů apod.
Zateplení střech a fasád, výměna oken - časté chyby a doporučení
Možnosti financování programu energetická úspora
Profesní cech obkladačů ČR
Poradenství pro balkony a terasy
Inovativní koupelny - řešení a systémy pro moderní koupelny
Poradna bytového architekta
Ing. Hozáková - 15 let praxe jako bytový designér ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.
- návrhy a realizace interiérů bytů, rodinných domů i komerčních prostor
- návrhy nábytku na míru včetně zadání do výroby
- barevné řešení interiérů i fasád, měření geopatogenních zón
- studie interiéru 2D, 3D
- výběr podlah, dveří, obkladů a dlažeb
- návrhy nábytku
- výběr osvětlení
- návrhy výmalby
výběr bytového textilu a bytových doplňků
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Mimo návštěvy přednášek či našich odborných poraden, jste měli možnost nahlédnout na
originální práce studentů - katedry architektury.

Mediální partner:

Mediální kampaň:
Tištěná inzerce:
- inzerce v Moravskoslezském Deníku
- inzerce ve Stavebních a Investorských novinách
- inzerce v odborném časopise Střechy-Fasády-Izolace (celkem 2x)
- inzerce v časopise Stavebnictví a Interiér (celkem 5x)
- inzerce v časopise Terrapolis
- inzerce v odborném časopise Správca bytových domov
- Inzerce v časopise Chatař a Chalupář
- inzerce v časopise Ateliér otvorových výplní
- inzerce v časopise Panelák
- inzerce v inzertních novinách Program Ostrava
- inzerce v inzertních novinách Program Frýdek-Místek
- inzerce v časopise Dům a zahrada
- inzerce v časopise Ostravský Tip
- inzerce v inzertních novinách Avízo, Oáza Hlučín, Trubač
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Rádia:
- reklamní 20 sekundový spot na rádiu Evropa 2 (Ostravsko) a Frekvence 1 (Moravskoslezský
kraj)
Televize:
- upoutávka na TV Fabex
- reklamní 15 sekundový spot na Televizi Polar
- upoutávka na Local TV Plus
- upoutávky v televizích Lázně Darkov
Venkovní reklama:
- billboard od Mošnova
- billboard od Frýdlantu nad Ostravicí
- billboard na ulici Místecké
- panely v areálu Výstaviště Černá louka Ostrava
- letáčky v MHD Frýdek-Místek
- letáčky v MHD Havířov
- letáčky v MHD Ostrava (celkem 240 ks)
- regionální výlep plakátu A2 v okolí Ostravska a po okolních obcích (celkem počet obcí 210)
celkový počet plakátů 350
- chodící reklama (aktivní kampaň po Ostravě – 3 dny, pronájem mobilního billboardů, včetně
rozsevu letáčků na výstavu)
Internetová reklama:
- reklamní banner na idnes.cz/ostravsko
- placená reklama na Facebooku
Uveřejnění reklamy na stránkách: www.cerna-louka.cz, www.krytiny-strechy.cz,
www.ceskestavby.cz, www.izolace-info.cz, www.stavebnictvi3000.cz, www.streamtech.cz,
www.tvstav.cz, www.strechy-fasady-izolace.cz, www.dumazahrada.cz, www.svepomoci.cz,
www.ceskereality.cz, www.kudyznudy.cz, www.expocenter.sk, www.euroexpo.cz, www.klacr.cz,
www.morava-live.cz, www.atlasceska.cz, www.velkeucho.cz, www.prima-receptar.cz,
www.ostravainfo.cz, www.tzbportal.sk, www.hortiflora.cz, www.sapeli.cz.
Webové stránky vystavovatelů
Ostatní:
- mediální spolupráce s Baumaxem (umístění letáčků a plakátů, distribuce volných vstupenek na
prodejnách v Ostravě a Frýdku - Místku), s OBI Ostrava
- emailová pozvánka na registrované kontakty cca 13 tisíc registrovaných kontaktů
- letáčky na objektech Ostravských výstav – Výstaviště Černá louka, Slezskoostravský hrad,
Miniuni-svět miniatur
- intranet Magistrátu města Ostrava
- soutěž o volné vstupenky na webu Prima receptář
- rozesílání letáčků na informační tabule pro občany – obce v MS kraji
- umístění letáčků v Divadle loutek Ostrava, Knihcentrum, Dům kultury města Ostrava, České
dráhy, Galerie výtvarné umění Ostrava, předprodej NDM, Ostravský informační servis
- pozvánka zaslána poštou 1200 kusů
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Závěrečné shrnutí
Všem zúčastněným firmám, ještě jednou děkujeme za účast, všem partnerům za podporu této
akce a návštěvníkům za přízeň. Věříme, že jste byli na výstavišti spokojeni a těšíme se na
setkání s Vámi v roce 2016.
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