
 

Novinky a zajímavosti vystavovatelů 

(hlavní odborný partner) 

Wienerberger cihlářský průmysl a.s., České Budějovice   

Výstavní rok 2014 znamená pro společnost Wienerberger uvedení hned několika produktů 
na stavební trh. Již na jarní výstavě, 19. Pardubické stavební výstavě na výstavišti IDEON, 
bude veřejnosti představena kompletní produktová řada zdiva české výroby plněného 
minerální vatou. Prezentovány budou dále akustické cihly vylepšených vlastností pro 
výstavbu dělicích mezibytových stěn a zdivo Porotherm EKO+. 

Produkty a novinky pro výstavní rok 2014 

                                    

 

Cihla plněná minerální vatou             Cihla plněná minerální vatou                 Akustická cihla                                                              
Porotherm 44 T Profi                       Porotherm 50 T Profi                           Porotherm 25 
AKU Z 

Jako vlajkové produkty pro rok 2014 představí Wienerberger cihly plněné minerální vatou, 
vyráběné v České republice. Vzniku českých cihel Porotherm T Profi předcházela v roce 
2013 zásadní investice do výrobního segmentu firmy, inovací a vývoje produktů. Dala tak 
vzniknout nové plně automatizované výrobní lince v cihelně v Novosedlech na Moravě na 
plnění cihel minerální vatou. Výsledkem vyspělé technologie a vstupního materiálu vysoké 
kvality je zdivo s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi i vysokou únosností. Broušené 
cihly Porotherm T Profi budou vyráběny v rozměrech pro čtyři tloušťky stěn – 300, 380, 440 a 
500 mm, s technologií zdění na tenkovrstvou maltu.  

Tepelněizolační parametry řadí cihly do kategorie výrobků pro aktivní, nulové či 
nízkoenergetické domy. Přírodní původ zdiva umožňuje snadný prostup vodních par, stěny 
bez dodatečného zateplení dýchají a zajišťují zdravé a příjemné vnitřní klima. Celá řada cihel 
plněných minerálních vatou byla přihlášena do programu Nová zelená úsporám a je vyvíjena 



za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP Projekt č. FR-TI3/231 
Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb. 

Vylepšené akustické vlastnosti zdiva určeného pro výstavbu mezibytových dělících stěn 
nabídnou v tomto roce cihly Porotherm 25 AKU Z a Porotherm 30 AKU Z. Zvýšená 
objemová hmotnost a speciální systém děrování zaručuje výborné akustické i 
tepelněizolačních vlastnosti. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů navíc cihla vyniká i 
velkou pevností. Inovace styčné spáry bez maltové kapsy zajistí úsporu času i materiálu a 
sníží pracnost výstavby. Hodnota vážené zvukové neprůzvučnosti je podle použitého zdiva 
Rw = 56 – 57 dB a bezpečně překonává požadavek normy na mezibytové příčky. Ve výstavní 
expozici Wienerberger má své místo i program POROTHERM DŮM Wienerberger, kde 
budou představeni partneři programu – stavební firmy a výrobci stavebních prvků a 
materiálů. Program POROTHERM DŮM Wienerberger je zde pro všechny, kteří plánují 
realizovat svůj individuální projekt z keramického systému Porotherm. 

Přijměte prosím pozvání do výstavního stánku společnosti Wienerberger na letošních 
výstavách a využijte volného vstupu na 19. Pardubickou stavební výstavu a 17. Hradeckou 
stavební výstavu Vstupenky zdarma získáte pod odkazem: 

Pro další informace kontaktujte: Ing. Josef Beneš, technický poradce 

T.: +420 602 282 394; josef.benes@wienerberger.com 

 

(hlavní mediální partner) 

Vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. -  divize Východní Čechy 

Vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS a.s. je dlouholetým mediálním partnerem Pardubické a 
Hradecké stavební výstavy. Deník připravuje při příležitosti Pardubické stavební výstavy na 
22.2. tematickou přílohu s názvem Stavíme-bydlíme, která bude vložena do všech 9ti mutací 
v regionu Východní Čechy. Regionální Deník si dlouhodobě udržuje vedoucí postavení 
nejčtenějšího titulu ve VČ.                                                                                                                               
Vydavatelství V-L-P, a.s. oceňuje vysokou kvalitu výstav, práci Milana Juklíčka a Josefa 
Kašpara, kteří umějí dostat na obě výstavy velký počet vystavovatelů. Akce jsou tak největší 
svého druhu v regionu. Výstavu shlédnou vždy tisíce návštěvníků, kteří ocení rozmanitost 
prezentovaných produktů a služeb, ale i bohatý doprovodný program. 

 
 

(hlavní odborný mediální partner) 

VEGA, spol. s r.o. - časopis ,,Stavebnictví a interiér", 

Měsíčník STAVEBNICTVÍ A INTERIÉR je časopis zaměřený především na vlastnosti 
stavebních materiálů a postupy při jejich zpracování a zabudování na stavbách. Zvýrazněné 
tematické okruhy se týkají navrhování a použití stavebních materiálů při výstavbě – od 
rodinných domů až po velké stavby a od hrubé stavby až po dokončovací práce a zařizování 
interiéru. Časopis je distribuován především adresně poštou a v menší míře prostřednictvím 
sítě distributorů tisku po celé ČR. Pro zájemce ze zahraničí je časopis vybaven anglickým 
resumé. Mezi pravidelnými odběrateli jsou i občané USA, Německa, Slovenska a dalších 
zemí. Odborná úroveň časopisu je orientována na potřeby architektů, projektantů, 

mailto:josef.benes@wienerberger.com�


stavebních firem a investorů atd. Časopis je srozumitelný i široké veřejnosti. Za dobu své 
existence (od roku 1993) získal tento časopis významné postavení i stabilní oblibu u svých 
čtenářů. Souběžně s tištěnou verzí je časopis vydáván také v plnohodnotné elektronické 
podobě na internetu na adrese www.stavebnictvi3000.cz.                                       Vedle 
měsíčních specializovaných témat a zvýrazněných oborů jsou pravidelně do každého čísla 
časopisu umísťována tzv. frekventovaná témata. Ta jsou žádaná celoročně, proto jsou 
uvedena jako první! 
 

 

Nový trend: Jak nejlevněji chladit a ohřívat vodu? 

Rekupera s.r.o., Hradec Králové 

S rozvojem fotovoltaiky přicházejí na trh nová řešení, které Vám pomohou snížit náklady na 
chod Vaší domácnosti. Posledním hitem je možnost využít solární energii pro chlazení a k 
ohřevu teplé vody, čímž budete maximalizovat výtěžnost Vaší fotovoltaické elektrárny. 
Není pochyb o tom, že nejlepším řešením v současnosti je všechnu vyrobenou energii 
z fotovoltaické elektrárny (FVE) spotřebovat a tím omezit nákup stále dražší energii ze sítě. 
To se týká  převážně domácnosti, které vyrobenou fotovoltaickou energii mohou efektivně 
využívat k topení, ohřevu vody i k běžnému provozu spotřebičů.                              
Domácnosti v současnosti využívají řadu spotřebičů, které pracují v režimu stejnosměrného 
proudu. Tyto spotřebiče, které jsou napájeny z klasické distribuční sítě, nutně tudíž musí 
obsahovat zdroj, které přemění střídavý proud na stejnosměrný. Každou přeměnou však 
dochází ke ztrátám energie.                                                                                             
Majitelé FVE však mohou využívat spotřebiče na stejnosměrný proud bez nutnosti přeměny 
energie. Díky přímému připojení stejnosměrného proudu ze solárních panelů například do 
klimatizace nebo bojleru mohou majitelé FVE uspořit nemalé množství energie a finančních 
prostředků. 

Solární klimatizace 

Solární klimatizace představuje další efektivní řešení pro dosažení úspor za nákup elektrické 
energie ze sítě. Umožní totiž propojení klimatizační jednotky s několika solárními panely, 
přičemž celý systém je zálohován bateriemi.  

V době nejvyšších teplot, kdy se klimatizace nejvíce používá, můžeme klimatizaci napájet 
solární energii. „Výkon několika solárních panelů plně zajistí chod klimatizační jednotky. Za 
provoz klimatizace prakticky nezaplatíte ani korunu,“ informoval Jaroslav Šafarik 
ze společnostiRekupera, která toto řešení nabízí na trhu v České republice. 

Výhodou klimatizace je skutečnost, že vnitřní i venkovní jednotka je přizpůsobena pro provoz 
na stejnosměrný proud. Prakticky celý den mohou tedy využívat elektrickou energii 
vyrobenou z FVE. Navíc je zde možnost skladovat elektřinu v batériích. V ranních 
a večerních hodinách pak celý systém může být napájen energie právě z batérii.  
„Montujeme několik variant klimatizačních jednotek pracujícících čistě na stejnosměrný 
proud. Celé řešení lze začlenit do stávajícího fotovoltaického systému. Používáme 
nejkvalitnější komponenty, které jsou testovány a jejich životnost dalece přesáhne návratnost 
investice do tohoto systému,“ dodal Jaroslav Šafarik ze společnosti Rekupera. 
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Dobiáš spol. s r.o., Kněžmost 

Firma Dobiáš spol. s r.o., Kněžmost je česká firma, zabývající se výrobou betonových 
výrobků : 

stropní panely, tvárnice, zámková dlažba, pohledové zdivo, stropní tvárnice, stropní vložky. 

Rádi bychom Vám představili nový projekt moderního nízkoenergetického bydlení – 
rodinné domy Český Brod u Prahy. Lokalita se nachází 30 km východně od Prahy v rostlé 
části města Český Brod nedaleko centra. Území je postupně zastavováno řadovými domy 
několika typů designu a bude doplněno bohatou vegetací s veřejnými prostory, dětskými 
atrakcemi a městským mobiliářem. 

http://www.vlukach.cz/cs-lokalita�
http://www.cesbrod.cz/�
http://www.vlukach.cz/cs-nabidka_rodinnych_domu�
http://www.vlukach.cz/cs-nabidka_rodinnych_domu�


            

                      



Vzdušné panely Solar Venti 

LENAP s.r.o., Pardubice 

Jak panely SolarVenti fungují. 

Při každém slunečním svitu se díky solární buňce spustí ventilátor. Čerstvý vzduch z venku se nasaje do 
panelu přes perforovanou zadní stranu. Uvnitř panelu se vzduch zahřeje a je následně vháněn 
přetlakem do domu, chalupy aj. 
Ventilátor má kapacitu 15-150 m3 za hodinu a oproti venkovní teplotě se vzduch zahřívá o 10-40 °C.  
Kapacita a teplotní zvýšení jsou závislé na velikosti panelu.Ventilátor i solární buňka jsou zabudovány 
uvnitř SolarVenti, který Vám tak nabízí jednoduchý, efektivní a bezplatný provoz. 
                                                                                    

 

 Konstrukce panelů SolarVenti 
Rám je vyroben z eloxovaného hliníku. Krycí vrstvou je jednokomorový nárazuvzdorný polykarbonát. 
Mnoho malých otvorů na zadní straně, kterými se vzduch nasává, funguje také jako primární filtr. 
Sekundárně se vzduch filtruje skrze černou filcovou podložku. 

Konstrukce SolarVenti je patentovaná v Evropě, Číně, Japonsku, Austrálii a mnoha dalších zemích. 
Při teplých slunečných dnech mnohdy není potřeba další temperace uvnitř domu. V těchto situacích                    
je možné zařízení vypnout a díky patentované zadní desce začne samovolné samoochlazování,                   
takže se zabrání přehřívání panelu. 
SolarVenti teplovzdušné solární panely jsou jediné na trhu, které samy zvládají pasivní samoochlazování. 
Ostatní panely k tomu potřebují ventilátor navíc. 

 

                                  



 

 

 

 
 
 
Pokaždé, když zasvítí 
slunce, zajistí Solar Venti 
proudění čerstvého 
vzduchu do vašeho domu, 
chaty či chalupy 

 

 
 
 
Vzduch, který je vháněn 
dovnitř,vytlačuje různými 
netěsnostmi nebo jinou 
ventilací vlhkost z domu. 

 

 
 
 
Oproti venkovní teplotě 
je vzduch temperován 
až o 40°C. Výrazně tak 
ušetříte za vytápění. 

 

 

                    

Společnost DOPOS Přelouč, tradiční výrobce a dodavatel stínící techniky, zahrnul nově do 
svého portfolia protisluneční markýzy a zastínění zimních zahrad.  Zejména posledně 
jmenované výrobky si zaslouží bližší pozornost.  Mnoho majitelů zimních zahrad je po 
počátečním nadšení ze světlých, celoročně využitelných prostor nepříjemně překvapena 
skutečností, že i přes intenzivní větrání dochází v letních měsících ke značnému přehřívání 
interiéru. Samostatná markýza nebo zastínění přímo integrované do střechy zimní zahrady 
může být tím správným tipem pro dosažení optimální tepelné pohody. V sídle společnosti 
v Přelouči  probíhá v současné době výstavba venkovního showroomu, tak aby si zákazníci 
mohli před začátkem sezóny v reálu vyzkoušet funkci několika typů markýz v různých 
cenových kategoriích. Mimo to se společnost chystá předvést špičkový typ kloubové markýzy 
i na jarní Pardubické stavební výstavě.  

DOPOS Přelouč s.r.o., Přelouč 

 

Firma Hydrosys, s.r.o. byla založena společenskou smlouvu v roce 1997 jako společnost s 
ručením omezeným. Na trhu se pohybuje již 17 let. Od svého počátku se zabývá sanacemi 
vlhkého zdiva. 

HYDROSYS s.r.o., Hradec Králové 

 SANACE VLHKÉHO ZDIVA  : -   PORADENSTVÍ 

     -   PROHLÍDKY OBJEKTŮ 

     -   POSOUZENÍ 

     -   NÁVRHY ŘEŠENÍ 

     -   REALIZACE 

 



Česká společnost HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., se sídlem v Dolním Bukovsku vlastní 
osm výrobních provozů ve třech lokalitách v ČR a drží si pozici největšího českého výrobce 
cihelného materiálu. Společnost nabízí komplexní sortiment cihlářských výrobků pro hrubou 
stavbu, který zahrnuje tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, 
příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní 
žaluzie a rolety, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové pásky, dlažbu 
a nepálené cihly.  

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Dolní Bukovsko 

Od počátku své existence se společnost HELUZ zaměřila na vývoj a výrobu cihelných bloků 
pro jednovrstvé zdivo s vysokými tepelněizolačními parametry. Cihelné bloky HELUZ mají 
nejlepší tepelněizolační vlastnosti na českém trhu a v prodeji je již jejich čtvrtá generace. 
V roce 2009 byla zahájena výroba broušených cihel Family, splňujících požadavky na 
obvodovou konstrukci nízkoenergetických a pasivních domů. Z důvodu zvyšování nároků na 
tepelněizolační parametry obvodové konstrukce bylo dalším krokem vyplnění dutin těchto 
cihel tepelnou izolací. Nový typ cihel HELUZ Family 2in1 s integrovaným polystyrenem byl 
uveden na trh v polovině roku 2011. Tyto cihelné bloky byly použity při výstavbě vzorového 
pasivního rodinného domu, prvního v ČR postaveného z jednovrstvého cihelného zdiva bez 
dodatečného zateplení.  

Jaký je Váš TOP produkt/TOP služba?                                                                                
Broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací s názvem HELUZ Family 2in1, které 
jsou vhodné pro výstavbu energeticky efektivních budov – nízkoenergetických a pasivních. 
Tyto cihelné bloky jsou vyplněné tepelným izolantem ve formě pěnového polystyrenu pevně 
fixovaného v dutinách cihel. Tím se podařilo eliminovat sálavou složku tepelného toku  a 
dosáhnout unikátních tepelněizolačních parametrů. Obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY 
50 2in1 dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K. Cihelný blok tak nahradí až 36 
cm izolace z polystyrenu a navíc si zdivo zachovává vynikající užitné vlastnosti masivního 
jednovrstvého cihelného zdiva, jako je pevnost, trvanlivost, požární odolnost, dobré 
tepelněakumulační a akustické vlastnosti, difúzní otevřenost, zdravotní nezávadnost a 
dlouhá životnost. 

Jaké novinky budete prezentovat?Na co byste návštěvníky rádi pozvali?                  
Společnost HELUZ bude prezentovat vzorový pasivní rodinný dům, který za finanční 
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
realizovala v areálu výstaviště v Českých Budějovicích. Jedná se o první pasivní rodinný 
dům v ČR, postavený z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečného zateplení. Tato 
stavba vyvrací mýty a předsudky, že pasivní dům může být pouze dřevostavba nebo budova 
s těžkou obvodovou konstrukcí a se silnou vrstvou tepelné izolace. Dům slouží k testování 
tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi 
pro domy s nízkou  

energetickou náročností v praxi.V objektu je monitorována kvalita vnitřního prostředí, tepelná 
stabilita, tepelné ztráty, spotřeba elektrické energie a další.  

Při výstavbě byly využity inovační stavební materiály a technologie. Rodinný dům je založen 
na železobetonové základové desce, která je od štěrkového podloží izolována 
tepelněizolační vrstvou zhutněného násypu pěnového skla Refaglass. Obvodové zdivo je 
vyzděno z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou 
izolací. Součinitel prostupu tepla zdiva U = 0,11 W/m2K. Nosnou konstrukci pultové střechy 



tvoří keramobetonové stropní panely uložené ve spádu. Masivní konstrukce z těchto panelů 
v porovnání se zateplenou dřevěnou nosnou konstrukcí střechy zajistí vyšší akumulaci tepla 
a zároveň zabrání přehřívání místností ve druhém nadzemním podlaží. Tepelnou izolaci 
střechy zajišťují desky z PIR pěny. Speciální jsou i okna, která dosahují součinitele prostupu 
tepla UW =0,61 W/m2K.  

Zdrojem tepla a TUV je integrovaný zásobník tepla v kombinaci se střešním fotovoltaickým 
systémem. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických 
podmínek pro bydlení byla instalována rekuperační jednotka se střední účinností 85 %.  

Stavební práce započaly koncem dubna 2012 a hrubá stavba byla dokončena již za dva 
měsíce. V listopadu byly provedeny bloowerdoor testy. Po dokončení vnitřních omítek a čisté 
konstrukce podlahy byla naměřena hodnota vzduchotěsnosti n50 = 0,4 h-1, čímž byl splněn 
požadavek na kvalitu provedení stavby pasivního domu. V srpnu 2013 proběhla v domě třetí 
série měření neprůvzdušnosti obálky budovy a zděná cihlová stavba potvrdila svoje 
přednosti v oblasti vzduchotěsnosti. Hodnota  n50 = 0,2 h-1, která byla v domě naměřena, je 
dvakrát nižší, než doporučuje norma ČN 73 0540-2 a třikrát lepší než vyžadují standardy pro 
pasivní dům. 

 

UNIKÁTNÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ IZOSTAT DUO 

Nový unikátní komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s tenkostěnnou izostatickou vložkou 
od společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je určen pro všechny typy paliv, spotřebičů a 
staveb včetně pasivních domů. Díky nové unikátní cihelné komínové tvarovce HELUZ DUO 
již není nutné používat tepelnou izolaci ani při vysokých teplotách, což šetří peníze i čas 
nutný pro výstavbu komínu. Izostatické vložky vyráběné nejmodernější technologií jsou 
odolné vůči agresivnímu kyselému kondenzátu, který vzniká při zatápění, korozi i vlhkosti, 
která ohrožuje komín při používání méně kvalitního topiva. Díky tenkým stěnám se tyto 
vložky lépe prohřívají, čímž se zkracuje doba nutná pro zátop. Jsou odolné vůči vysokým 
teplotám a teplotním šokům, ke kterým může dojít při nešetrném zatápění, ale i vůči 
přímému plameni. Na rozdíl od klasických šamotových vložek nepraskají a jejich hladké 
vnitřní stěny brání usazování pevných částí sazí a jejich následnému vznícení a vyhoření. 
K celkové bezpečnosti systému přispívá i hrdlové zakončení vložek, které je pevnější a 
bezpečnější než u zámkových spojů. Mnoho variant průměrů těchto vložek (již od 80 mm) 
pak ještě více rozšiřuje možnosti volby spotřebiče. 

                      

 



Proč volit komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO? 

 Bezkonkurenční cena – získáte špičkový komínový systém za cenu běžného 
šamotového. 

 Vhodný pro všechny typy paliv, spotřebičů a staveb včetně pasivních domů 
 Záruka 50 let – kvalitou tohoto systému jsme si natolik jisti, že vám nabízíme nejdelší 

záruku na trhu. 
 Snadná a rychlá montáž – díky unikátní komínové tvarovce již nepotřebujete 

tepelnou izolaci.  

Více informací: 

CZ: 800 101 121; www.heluz.cz; kominy@heluz.cz 

SK: 0800 118 192; www.heluz.sk; kominy@heluz.sk  

Kontakt:  

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

373 65 Dolní Bukovsko 295 

zákaznická linka: 800 212 213 

e-mail: info@heluz.cz 

www.heluz.cz 

 

Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s r. o. vznikla již v roce 1991 a dnes se již řadí mezi tradiční 
české firmy působícív oboru komplexních ekologických služeb a ochrany životního prostředí.  

Vodní  Zdroje Ekomonitor spol s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim III 

Na začátku své činnosti se orientovala na projekty a realizaci dekontaminačních opatření. Již 
naší třetí zakázkou byly velké dodávky technologií pro odstranění kontaminací v areálech 
zbrojařských firem na Slovensku.  

V současné době jsme moderní aktivní firmou s širokým spektrem záběru a s týmem 
zkušených odborníků. Realizovali jsme a realizujeme řadu prestižních projektů - sanujeme 
ekologické zátěže, budujeme nové vodní zdroje, zpracováváme hydrogeologické studie a 
posudky, rizikové analýzy, ekologické audity, řešíme problematiku sanací skládek, 
odebíráme vzorky různých matric životního prostředí a zpracováváme a vyhodnocujeme 
jejich analýzy, disponujeme vlastní certifikovanou vyrobou čistíren odpadních vod, lapáků 
tuků, provzdušňovacích věže a ventingových stanic pro sanační práce,biofiltrů, atypických 
plastových výrobků dle přání zákazníka.Vydáváme publikace  s environmentální tematikou a 
každoročně organizujeme desítky seminářů a konferencí zaměřených na ochranu životního 
prostředí. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na bezplatné lince 800 131 113, případně na 
ekomonitor@ekomonitor.cz 

Jsme připravení vám pomoci a vyřešit vaše problémy a požadavky. 

http://www.heluz.cz/�
mailto:kominy@heluz.cz�
http://www.heluz.sk/�
mailto:kominy@heluz.sk�
mailto:info@heluz.cz�
http://www.heluz.cz/�
mailto:ekomonitor@ekomonitor.cz�


Kalkulace stavby rod. Domu typu bungalov /od projektu přes zajištění materiálu/.  

Jiří Havelka, Křinec 

  ·         Zpracování kalkulace dle projektové dokumentace zdarma 
  ·         Zajímavé ceny komínů - komplet  
  ·         Možnost objednání zboží za výstavní ceny 
  ·         Prezentace E-SHOPu stavebnin 
  ·         Prezentace výrobků – stavebniny 
 
 

           

S.T.O., s. r. o. ,Ostrava-Moravská Ostrava 

 


