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Aqua-therm loni prožil hektický rok. Po nešťastném požáru části hole-
šovického výstaviště, které bylo po čtrnáct let jeho domovskou scé-
nou, se Aqua-therm přestěhoval na výstaviště PVA Letňany. Počáteční
obavy pořadatele se naštěstí nenaplnily a nové místo splnilo náročné
požadavky jak vystavovatelů, tak návštěvníků. Návštěvníci ocenili
především snadnou dostupnost (zastávka metra leží ve vzdálenosti pět
minut od výstaviště) a možnost bez problémů zaparkovat (areál nabízí
přes 3 800 parkovacích míst). Spokojeni byli rovněž vystavovatelé, kte-
rých se letos zúčastnilo celkem 402 ze 16 zemí. Areál PVA Letňany jim
umožňuje snazší stavbu expozic a dopravu exponátů a poskytuje rovné
podmínky všem zúčastněným – výstavní haly na sebe přirozeně nava-
zují, takže návštěvník projde opravdu celý veletrh.

Kromě prezentací novinek v technickém zařízení budov a rodinných
bytů nabídl Aqua-therm také informace o alternativních novinkách
v automobilovém průmyslu – druhý ročník výstavy automobilů na alter-

nativní pohon AutoAlternativa se těšil velkému zájmu. K vidění byl ved-
le značek Opel, Fiat a Subaru také elektromobil Peugeot 106 zapsaný
v české a světové Guinnessově knize rekordů.

Přímo na veletrhu fungovala konzultační střediska, která koncovým
spotřebitelům poskytovala odborné rady a doporučení jak ušetřit za
energie. Úsporami energie se zabýval také doprovodný program vele-
trhu, kde zazněly témata jako např. „Vytápění a zateplování rodinných
domů“ a „Výstavba nízkoenergetických a pa-
sivních domů a možnosti jejich financování“.

V rámci veletrhu proběhl rovněž kulatý stůl
organizovaný Hospodářskou komorou a Sva-
zem podnikatelů v oboru technických zařízení, kde byly diskutovány
závěry tzv. „Pačesovy komise“ a jejich další implementace do energeti-
ky ČR, ceny paliv a energie a jejich vliv na podnikatelské prostředí
a podpůrné a dotační programy v oblasti energetiky.

Ve stejném duchu již probíhají přípravy na příští ročník veletrhu
AQUA-THERM Praha, který se uskuteční od 24. do 28. listopadu 2009.
Připomínáme, že každoročně se v únoru na nitranském výstavišti ko-
ná mladší z rodiny Aqua-thermů, který si již vybudoval pozici nejsil-
nějšího veletrhu se zaměřením na technické zařízení budov na sloven-
ském trhu.
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Aqua-therm Praha 
– ostře sledovaný veletrh
Veletrh, který řeší současné nejpalčivější problémy
jednotlivců i firem – vysoké náklady na energie 
– tak by se dal stručně shrnout profil velethu Aqua-therm.
Mezinárodní veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí,
regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm Praha
hostí každý rok přes 400 firem z celého světa a průměrně
projde jeho branami přes 40 000 návštěvníků. Z veletrhu
zaměřeného převážně na odborníky se v posledních letech
stala akce hojně navštěvovaná také širokou laickou
veřejností, která zde hledá informace o nízkoenergetické
výstavbě a úsporách za teplo, plyn a vodu.


