TISKOVÁ ZPRÁVA
ze společné tiskové konference KJ výstavnictví a Pardubického pivovaru a.s (generální
partner výstav). která se konala 15.1. 2020 v ,,Salónku u Viléma" v areálu Pardubického
pivovaru a.s.
Letošní rok je jubilejním 25. rokem konání stavebních výstav
Hlavním tématem tiskové konference bylo podání základních informací k připravovaným
stavebním výstavám :
25. PARDUBICKÉ STAVEBNÍ VÝSTAVĚ
( Výstavní a společenské centrum IDEON Pardubice)
23 . HRADECKÉ STAVEBNÍ VÝSTAVĚ ,,STAVBA A ZAHRADA“
( Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové).

5. - 7. 3. 2020

20. - 22.3. 2020

Úvodem, za pořadatele výstav (KJ výstavnictví), uvítal pan Josef Kašpar přítomné, poděkoval za účast a
zahájil tiskovou konferenci.
Přednášející :
Pan Josef Kašpar, zástupce pořadatele - KJ výstavnictví - seznámil přítomné se základními informacemi
25. ročníku Pardubické stavební výstavy a 23.ročníku Hradecké stavební výstavy - Stavba a zahrada
(podrobnosti níže).
Paní Bc. Alena Stehnová, starostka Městského obvodu 1, Pardubice - informovala o vztahu úřadu
ke stavební činnosti v příslušném obvodu a o spokojenosti s pořádáním stavebních výstav v Městském
obvodu 1.
Pan Ing. Leoš Kvapil, člen představenstva Pardubického pivovaru,a.s. (generální partner) – informoval
o novém vlastníkovi pivovaru, současné výrobě, investicích, předpokládaném vývoji a o dlouhodobé
spolupráci pivovaru při stavebních výstavách.
Pan Petr Vašíček, jednatel společnosti PVV s.r.o., Pardubice (partner výstavy) – informace o Výstavním
a společenském centru IDEON, nové stavební úpravy a budoucnost výstaviště, vyhodnocení dlouholeté
spolupráce s pořadatelem stavebních výstav.
Pan Mgr. Tomáš Faltus, výkonný ředitel Kongresového centra ALDIS Hradec Králové
(partner výstavy) - zhodnocení dosavadní spolupráce při předchozích ročnících Hradecké stavební výstavy,
připravované akce, stavební činnost v okolí, výhled a perspektiva Kongresového centra ALDIS.
Pan Mgr. Martin Valenta, ředitel SOU plynárenského, Pardubice - činnost SOU plynárenského, důležitost
kvality výuky, dlouhodobá spolupráce při výstavách, nové obory výuky.
Pan Martin Kutálek, zástupce Pardubického deníku,vydavatelství VLTAVA-LABE-MEDIA a.s. (hlavní
mediální partner) – zhodnocení a budoucnost spolupráce s pořadatelem výstav, informace o vydavatelství.
Pan Ing. Josef Beneš, společnost Wienerberger s.r.o.,České Budějovice (hlavní odborný partner)
- základní informace o společnosti, smysl a přínos výstav pro firmu.
Pan RNDr. Jiří Hejhálek, šéfredaktor časopisu,,Stavebnictví a interiér" (odborný mediální partner) zhodnocení dlouhodobé spolupráce časopisu s pořadatelem výstav
Paní Petra Grinbergová, zástupce portálu ,,České stavby.cz" (odborný internetový partner) - informace a
možnosti prezentace na portálu.
Pan Kurt Hartmann, obchodní ředitel společnosti Biosuntec CZ,s.r.o., - informace o vyjímečné
technologii energeticých úspor při různých typech staveb.
Pan Stanislav Pilát, zástupce společnosti DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost - informace o výrobní činnosti
firmy, prospěšnost výstav pro firmu.
Pan PaedDr. Milan Juklíček, zástupce pořadatele - KJ výstavnictví – závěrečné shrnutí a ukončení
tiskové konference.
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Podrobnosti k výstavám
Informace společné pro obě výstavy.

Výstavy jsou tradiční přehlídkou stavebních materiálů, technologií, služeb a novinek ve stavebnictví a patří
svým rozsahem a odborným zaměřením k největším tohoto druhu na území regionu Východní Čechy.
Zaměřeny jsou nejen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích domů a novostaveb,
zateplování rodinných a bytových domů, na kotlíkové dotace ale i na podporu zaměřenou na projekty proti
suchu, plýtvání s pitnou vodou, využívání dešťové vody.
Výstavy pomohou návštěvníkům získat informace o možnostech míry dotací, vč. pomoci při vlastní realizaci.
Obě výstavy podporují rozvoj stavebnictví v Pardubickém a Královehradeckém regionu a jsou určeny pro
odbornou i laickou veřejnost.
Návštěvníci těchto výstav mají možnost setkat se s odborníky a stavebními specialisty u stánků
prezentujících se firem.
Pro návštěvníky jsou připraveny velice výrazné slevy od převážné většiny vystavujících firem. Samotnou
návštěvou obou výstav mohou zájemci o novou výstavbu a nebo rekonstrukci, ušetřit desetitisíce korun.
Pro firmy, které se nemohou zúčastnit (z nejrůznějších důvodů) s výstavním stánkem, se nabízí
,,prospektová služba", která zajistí vystavení prospektů či výrobků bez fyzické účasti vystavující firmy.
Na výstavách se budou prezentovat střední odborné školy, např. Střední odborné učiliště plynárenské
v Pardubicích, Střední průmyslová škola stavební Pardubice,Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště stavební v Hradci Králové a další.
Pokračující tradice - ocenění vystavujících firem.
Na každé výstavě obdrží tři firmy, které vybere odborná komise, čestná uznání za případné inovativní
exponáty a za celkové řešení stánku.
Dlouholetým generálním partnerem všech našich výstav zůstává Pardubický pivovar a.s.

25. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA
(Výstavní centrum IDEON Pardubice)
Výstava slaví 25. výročí od pořádání první výstavy v roce 1995
Jedná se o největší odbornou stavební výstavu ve Východních Čechách.
Koná se od čtvrtka (5.3. 2020) do soboty ( 7.3. 2020). Otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00 hodin,
poslední den (sobota) do 17.00 hodin.
Generální partner výstavy
Hlavní odborný partner výstavy
Hlavní mediální partner
Odborný mediální partner
Odborný internetový partner
Partner výstavy

- Pardubický pivovar, a.s., Pardubice
- Wienerberger s.r.o., České Budějovice
- Vydavatelství VLTAVA-LABE- MEDIA,a.s.,
Deníky Východních Čech
- časopis ,,Stavebnictví a interiér"
- portál České stavby.cz a Východočeské reality.cz
- ABF, a.s., Praha
- PVV s.r.o., Pardubice

Anketa o ceny pro návštěvníky proběhne 7.3. 2020 (sobota) v 16.00 hodin na výstavišti.

23. HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA ,,STAVBA A ZAHRADA“.
(Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové)
Výstava je největší jarní stavební výstavou v Královehradeckém kraji.
Letošní 23. ročník výstavy proběhne od pátku (20.3. 2020) do neděle (22.3. 2020). Otevřeno denně od
10.00 hodin do 18.00 hodin, v neděli od 10.00 do 16 .00 hodin.
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Generální partner výstavy
Hlavní odborný partner výstavy
Hlavní mediální partner
Odborný mediální partner
Odborný internetový partner
Partner výstavy

- Pardubický pivovar a.s., Pardubice
- Wienerberger s.r.o., České Budějovice
- Vydavatelství VLTAVA-LABE-MEDIA,a.s.,
Deníky Východních Čech
- časopis ,,Stavebnictví a interiér"
- portál České stavby.cz a Východočeské reality.cz
- ABF, a.s., Praha
- Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

Doprovodný program .
Doprovodným programem výstavy je nekomerční projekt ,,Soutěžní přehlídka řemesel - SUSO“ pro
region Východní Čechy a Jižní Morava. Soutěží dvoučlenné týmy mladých řemeslníků (obor zedník a truhlář)
o postup do celorepublikového finále, které se bude konat při 31. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH
2020 v Praze.
Anketa o ceny pro návštěvníky proběhne 22.3. 2020 (neděle) v 15.00 hodin na výstavišti.

Závěr.
KJ výstavnictví děkuje za dosavadní spolupráci dlouholetým partnerům :
Pardubickému pivovaru, a.s., Pardubice, společnosti Wienerberger s.r.o..,České Budějovice, společnostem
ABF, a.s. Praha a PVV s.r.o., Pardubice, Kongresovému centru ALDIS Hradec Králové, Střednímu
odbornému učilišti plynárenskému Pardubice, Střední průmyslové škole stavební Pardubice a Střední
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti stavebnímu v Hradci Králové.
Pořadatel děkuje též dlouhodobým mediálním partnerům, kterými jsou:
Vydavatelství VLTAVA-LABE- MEDIA ,a.s. - Deníky Východních Čech, časopis ,,Stavebnictví a interiér",
internetový portál ,,České stavby.cz" a ,,Východočeské reality.cz", Týdeník Pernštejn,reklamní noviny
Golempress a další.
Informace o výstavách se objeví např. v denním tisku, v reklamních novinách, v časopise Stavebnictví a
interier, na výlepových plochách, v místních obchodních domech : Hornbach Baumarkt CZ , UNI HOBBY
Pardubice, OBI Hradec Králové a na internetu, budou zadány spoty do mediií.

KJ výstavnictví
PaedDr. Milan Juklíček

Josef Kašpar

16.1. 2020

Pardubice, Hradec Králové

Informace vystavujících firem
HYDROSYS, s.r.o, Hradec Králové
Firma HYDROSYS, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako společnost s ručením omezeným.
Na trhu se pohybuje již 21 let. Od svého počátku se zabývá sanacemi vlhkého zdiva.

SANACE VLHKÉHO ZDIVA : www.hydrosyscr.cz

PORADENSTVÍ
PROHLÍDKY OBJEKTŮ
POSOUZENÍ
NÁVRHY ŘEŠENÍ
REALIZACE
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HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Postavte si pasivní nebo nízkoenergetický dům z cihel rychle a úsporně

S maltou HELUZ SIDI je zdění z broušených cihel jednoduché
jako malování.
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Vezměte do ruky kýbl s válečkem a můžete malovat - anebo taky zdít obvodové stěny nebo
vnitřní příčky.Tak jednoduché bude díky revoluční novince, tekuté tedy předem
připravenésilikátově-disperzní maltě HELUZ SIDI, zdění z broušených cihel HELUZ. Novou
technologií zděníspolečnost HELUZ cihlářský průmysl opět výrazně ovlivní vývoj stavebních
technologií, podobně jako před lety s tepelněizolačními cihlami FAMILY 2in1 plněnými
polystyrenem čiprvní kompaktní broušenou akustickou cihlou sendvičové skladby cihlaminerální vlna-cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Více na www.heluz.cz
„HELUZ SIDIje předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění. Můžeme si ji
představit jako hustší barvu na malování. Je to z výroby namíchaná směs, nic se do ní už na stavbě
nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání
nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI,
ponořit systémový váleček a mohu nanášet maltu na cihly a zdít. Jedná se o novou technologii
zdění, která zajistí deklarované technické parametry výsledné konstrukce běžně dosažitelným úsilím
na stavbě,“ popisuje jednoduchost zdění s novinkou HELUZ SIDIIng. Pavel Heinrich, produktový
manažer společnosti HELUZ.S maltou HELUZ SIDI se stavba zjednoduší a urychlí, protože
nanášení malty válečkem je jednoduché jako malování.Broušené zdivo však vykazuje obdobné
vlastnosti (mechanické, tepelnětechnické, akustické, trvanlivostní) jako při použití cementové
tenkovrstvé malty. Malta HELUZ SIDI je vhodná i pro pasivní i nízkoenergetické domy.
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Zedník bude mít dostatek času na osazení cihly na nanesenou maltu HELUZ SIDI
Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné
polymerní disperze připravená k okamžitému použití. Má vynikající smáčivost k cihelnému střepu a
dostatečný otevřený čas pro nanesení malty, uložení cihel a jejich rektifikaci ve zdivu. Po nanesení
se voda odpaří, resp. nasákne do cihly, malta HELUZ SIDI vytvrdne a díky vodnímu sklu je pevná
a chová se obdobně jako cementová malta. Plnohodnotné zpevnění spoje v běžných klimatických
podmínkách nastává do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt! Zdění je možné
provádět při teplotách (prostředí i zdicích prvků ) nad 1°C . Maltu HELUZ SIDI lze nanášet na
ložné plochy broušených cihelných bloků Heluz v
dostatečném časovém předstihu. Celkový
„otevřený čas“ je 10 minut. A následně do dalších 5 minut je možné uložit cihelný blok HELUZ do
konečné pozice ve zdivu. Čas pro nanesení malty a uložení cihel je tedy zhruba dvojnásobný oproti
cementovým tenkovrstvým maltám.

S tekutou maltou HELUZ SIDI je zdění jednoduché jako malování

Nanášení malty HELUZ SIDI se provádí systémovýmválečkem.

HELUZ SIDI se nanáší rovnoměrně (do kříže), aby pokryl všechna
vnitřní i obvodová žebra v ložné ploše cihly.

http://www.heluz.cz/sidi/

Společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. patří mezi tři největší
výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Tradice této
rodinné firmy spadá až do roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou
pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Dnes má společnost HELUZ výrobní závody kromě
Dolního Bukovska ještě v Hevlíně a Libochovicích, kde vyrábí kompletní stavební systém HELUZ
zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi
na
trhu
řady HELUZ
FAMILY
2in1 pro
nízkoenergetické
a pasivní
domy.
Společnost HELUZ v roce 2017 na trh uvedla i první kompaktní broušenou AKU cihlu sendvičové
S
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skladby cihla-minerální vlna-cihla se vzduchovou neprůzvučností Rw=57 dB pod názvem HELUZ
AKU KOMPAKT 21 broušená. Sortiment dále tvoří nosné roletové a žaluziové překlady, ploché
překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Andrea Stejskalová
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Manažerka marketingu
GSM: +420 604 262 272
E-mail: astejskalova@heluz.cz

Mgr. Alena Drtinová
Privilege PR, s.r.o.
GSM: +420 777 888 195
E-mail: drtinova@privilegepr.cz

Biosuntec CZ, s.r.o., Hradec Králové
Na stavebních výstavách v hradeckém Aldisu a v pardubickém Ideonu můžete v letošním roce
poprvé navštívit stánek východočeské společnosti Biosuntec CZ. Zastávka u expozice této firmy
může být zajímavá nejen pro návštěvníky, kteří plánují stavět dům, ale také pro projektanty a
stavební firmy. Společnost poskytuje komplexní energetické poradenství v oblasti novostaveb
rodinných domů, vč. poradenství v oblasti výstavby a zároveň do domů projektuje a instaluje
komplexní energetický systém BIOSUNTEC HOME. Tento systém dokáže dům nejen vytopit, ale také
plnohodnotně vychladit a provětrat. V systému je zahrnuta také fotovoltaická elektrárna, která vyrábí
elektrickou energii a zajišťuje chod el. spotřebičů a ohřev vody. Systém poskytuje maximální
uživatelský komfort, je rozšiřitelný o bateriové úložiště a nabízí také možnost dobíjet elektromobily.
Všechny technologie obsažené v systému jsou regulovány a řízeny z mobilní aplikace, prakticky
odkudkoliv. Biosuntec svým klientům obstarává na novostavby také dotaci z programu NZÚ, která
může na jeden dům dosáhnout až 485.000,-Kč. Díky této dotaci je možné postavit komfortní a
úspornou novostavbu za cenu běžně stavěného domu. Navštivte stánek společnosti Biosuntec na
hradecké, či pardubické stavební výstavě a získejte zcela ZDARMA prvotní energetické zhodnocení
vašeho plánovaného domu

Kurt Hartmann | obchodní ředitel
+420 734 445 511 | hartmann@biosuntec.cz
Gočárova třída 227/50, 500 02 Hradec Králové
BIOSUNTEC | www.biosuntec.cz| Facebook BIOSUNTEC

DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost
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