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Odborný partner: Mediální partneři: Souběžně proběhly:

Statistická data*

Počet firem   784 ze 17 zemí světa

z toho na veletrhu DSB 46 ze 4 zemí světa

Čistá výstavní plocha 22 332 m2

z toho na veletrhu DSB 964 m2

Počet návštěvníků   51 323 ze 30 zemí světa

* Společná statistická data Stavebních veletrhů Brno, SC EDEN 3000 

a veletrhů MOBITEX, ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE.

Dřevo a stavby 
brno
23.–27. 4. 2013, Brno – Výstaviště



První ročník zcela nového veletrhu DSB – Dřevo 
a stavby Brno, který se konal s odbornou záštitou 
Asociace dodavatelů montovaných domů, představil 
ucelenou prezentaci dřevěných staveb, konstrukcí 
a souvisejících oborů. Nabídku vystavovatelů dopl-
nila výstava hotových dřevěných montovaných domů 
ve Stavebním centru EDEN 3000.

Cesta do dřevostavby – doprovodný program veletrhu
Doprovodný program veletrhu, který můžeme souhrnně nazvat Cestou do dřevostavby, představil návštěvníkům všechny důležité 
aspekty rozhodování o stavbě, průběhu stavby, včetně možností financování dřevostaveb. Poslední den byl věnován otázce jak 
se v dřevostavbě bydlí a jak by měla vypadat. Návštěvníci tak získali cenné průvodce dřevostavbou, za všechny jmenujme napří-
klad pana doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze. 

Poradenské centrum nejen pro dřevostavby
Návštěvníky velmi vyhledávanou součástí doprovodného programu veletrhu bylo poradenské centrum Asociace dodavatelů mon-
tovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského. Poradenství bylo zaměřené nejen na všechny oblasti dřevosta-
veb, ale i na problematiku ochrany dřeva.
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Tomáš Tesař, DOMY D.N.E.S.:
„Veletrh Dřevo a stavby Brno je pro nás velkým přínosem. Na tomto jeho prvním ročníku byl patrný velký zájem ze strany ná-
vštěvníků o tento obor. Vzhledem k tomu, že tyto stavby jsou v současnosti u nás na vzestupu, vnímám tuto akci velice pozi-
tivně. Naši expozici navštívila řada koncových zákazníků, se kterými hned po veletrhu začneme řešit stavbu objektu. Rozhodně 
přijedeme na příští ročník.“

Ivan Pecl, Freedomky:
„Veletrh splnil naše očekávání. Hlavně v sobotu nás navštívilo hodně zájemců, kteří museli čekat na informace ve frontě. Domek 
museli navštěvovat po vlnách. Brno se nám vydařilo, byli jsme spokojeni, že je o náš produkt tak velký zájem. Ani jsme to ne-
čekali. O toto moderní a téměř bezúdržbové bydlení je zájem i proto, že zároveň jeho uživatelům navozuje atmosféru útulného 
domova. Jeho pořízení, realizace i ukotvení na pozemku je jednoduché, rychlé a bez starostí, které obnáší stavba standardního 
domu. Hodí se pro rodiny i firmy.“

Petr Jiříček, EKOPANELY.CZ:
„Naši expozici na veletrhu navštěvovali zájemci už s jasným cílem, což nám vyhovuje. Chtěli znát co umí dřevěný materiál, jeho 
cenu, jeho druhy, výhody a nevýhody. Měli tedy konkrétní otázky. Návštěvníků přicházelo dostatek po celou dobu konání veletr-
hu. Pro naši firmu byl veletrh přínosem, protože jsme mohli lidi kompletně seznámit s výhodami ekomateriálů.“

Jana Smetanová, FACHKAS:
„Veletrh nejenže splnil naše očekávání, ale byl pro nás velice 
úspěšný. Získali jsme zajímavé kontakty, jak na zákazníky, tak 
na dodavatele. V Brně jsme se také dobře zviditelnili. Mohli 
jsme si také prohlédnout konkurenční produkty, což je pro nás 
také cenné, víme jak máme postupovat dále. Oceňuji také per-
fektní zázemí, byli jsme spokojeni. Určitě přijedeme příští rok.“ 

Miroslav Martinů, MONED:
„Veletrh se nám moc líbil, naše firma si z Brna odváží mnoho 
zakázek. Přišli lidé s opravdovým zájem o stavbu nízkoenerge-
tického domu. Proto předpokládám, že tyto kontakty úspěšně 
dotáhneme za půl roku do konce, až po finální stavby. Veletrh 
byl pro nás nad očekávání pozitivní. Do expozice chodily všech-
ny kategorie zákazníků od mladých až po starší.“

Řekli o veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno 


