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NOVINKY NEJEN 
ZE SVĚTA 
STAVEBNICTVÍ
Jarní Stavební veletrhy Brno 
přinesly komplexní informace 
ze všech oborů stavebnictví 
a technického zařízení budov. 
Tradičně se souběžně konaly 
veletrhy MOBITEX, URBIS 
INVEST, URBIS TECHNOLOGIE, 
které doplnily prezentovanou 
problematiku o obory vybavení 

interiéru, investiční a inovační 
příležitosti a komunální technologie.

Letošní novinkou bylo konání 
Mezinárodního veletrhu techniky 
pro tvorbu a ochranu životního 
prostředí ENVIBRNO, který 
rozšířil prezentované obory o 
stále aktuální aspekty ochrany 
životního prostředí.

ÚSPORY ENERGIÍ
Stavební veletrhy Brno přinesly 
ucelený přehled o možných 
úsporách nejen peněz, ale i energií 
při stavbě či provozu budovy. Tato 
stále aktuální problematika se 
prolínala výstavními expozicemi, 
doprovodným programem, 
ale byla také jedním z hlavních 
bodů nezávislého odborného 
poradenství.

STATISTIKA 2012*
Počet zúčastněných firem 831 z 19 zemí světa

Čistá výstavní plocha 29 413 m2

Počet návštěvníků 60 283 z 31 zemí světa

* Společná statistická data Stavebních veletrhů Brno, NSC EDEN 3000

 a veletrhů MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO



  

 ZLATOU MEDAILI IBF V KATEGORII   

„ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVĚNÍ“ ZÍSKÁVÁ 
HELUZ  Family  50  
2in1
Vystavovatel: HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s.
Popis: Broušený cihelný 
blok s integrovanou 
tepelnou izolací HELUZ 
FAMILY 50 2in1 je nový 
typ cihel uvedený na 

trh v polovině roku 2011, který je vhodný pro výstavbu 
energeticky efektivních budov – nízkoenergetických, 
pasivních a nulových domů. Cihelné bloky jsou 
vyplněné tepelným izolantem ve formě pěnového 
polystyrenu pevně fixovaného v malých vzduchových 
dutinách cihelného bloku. 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 jednovrstvého cihelného zdiva, 
jako je masivní konstrukce, tepelná akumulace, nízký 
difúzní odpor, pevnost, požární odolnost, vzduchotěsnost 
apod.

 ZLATOU MEDAILI IBF V KATEGORII   
 „DESIGN“ ZÍSKÁVÁ

Celoskleněné dveře 
PROMAGLAS F1
Vystavovatel: Promat 
s.r.o.
Popis: Celoskleněné 
dveře PROMAGLAS F1 
jsou určeny do interiéru 
budov v místech, 
kde je třeba splnit 

architektonické požadavky – maximální průhlednost 
a estetika, a požadavky na požární bezpečnost. Jedná 
se o designový unikát v oboru požární bezpečnosti 
staveb – dveře mají křídlo tvořené pouze jednou tabulí 
čirého protipožárního skla PROMAGLAS a nerezovým 
kováním zcela bez nosného rámu. Výrobek tohoto typu 
je již dlouho znám a používán v nepožárním provedení. 
Naše firma jej však jako první v ČR, a také v Evropě, 
uvedla na trh v provedení s požární odolností. Dveře 
jsou certifikovány pro požární odolnost EI30/EW45 DP1. 
Provedení dveří může být jednokřídlé nebo dvoukřídlé při 
zajištění velkých rozměrů – až 2436 x 2668 mm. Také je 
možné dodat dveře se samozavíračem.

 DALŠÍ ZLATOU MEDAILI IBF 
 V KATEGORII „DESIGN“ ZÍSKÁVÁ

FGH–V P2 Galeria
Vystavovatel: FAKRO 
CZECH s.r.o.
Popis: Inovativní, velké 
střešní okno, u kterého 
jeho otevřená křídla 
tvoří balkon. Horní křídlo 
se plynule vyklápí až 

do úhlu 45° a dolní se otevírá dopředu do zcela svislé 
polohy, a vytváří tak neomezený vstup do výklenku 
balkonu. Boční ochranné zábradlí je integrováno do 

spodního křídla a vysouvá se při jeho otevírání. Při 
zavírání dolního křídla se balkonové zábradlí schovává do 
okna a není viditelné nad úrovní střešní krytiny. Je skryto 
pod oplechováním, čímž je chráněno před zašpiněním 
a působením povětrnostních vlivů. Po otevření 
balkonového okna je zábradlí vždy čisté a suché, což 
zajišťuje dlouhodobé bezproblémové používání. Toto 
řešení nijak nenarušuje celkovou estetiku střechy. 
Balkonové okno Vám kromě přirozeného světla 
a možnosti větrání přináší také prostor navíc. 
Stačí několik kroků, abyste se ocitli „venku”, cítili 
teplé sluneční paprsky, svěží vzduch nebo se kochali 
nevšedním výhledem.

 ZLATOU MEDAILI IBF VE „VOLNÉ KATEGORII“  
 ZÍSKÁVÁ  
Prostup BramacTherm 
pro DuroVent
Vystavovatel: Bramac střešní systémy spol. s r.o. 
Popis: řešení prostupů nadkrokevní tepelnou izolací

Výsledky soutěže 
Zlatá medaile 
IBF 2012



  

 ZLATOU MEDAILI SHK V KATEGORII 
„ÚSPORY ENERGIÍ“ ZÍSKÁVÁ 
Kotol na spaľovanie drevených peliet ATTACK 
PELLET AUTOMATIC PLUS

Vystavovatel:  ATTACK, s.r.o.
Popis: Kotle na spaľovanie drevených peliet ATTACK 
Pellet sú moderné kotle, ktoré svojou technológiou 
spaľovania šetria životné prostredie, pričom užívateľovi 
ponúkajú komfort porovnateľný so spaľovaním plynu. 
Sú určené pre vykurovanie rodinných domov, chatiek, 
malých prevádzok, dielní a podobných objektov.

 ZLATOU MEDAILI SHK V KATEGORII“ 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVĚNÍ“ ZÍSKÁVÁ 
ATREA – centrální systém větrání 
s rekuperací tepla pro bytové domy

Vystavovatel: 
ATREA s.r.o.
Popis: Jedná se 
o ucelený stavebnicový 
systém, zajišťující 
řízenou výměnu vzduchu
s rekuperací tepla 
v bytovém domě dle 
požadavku uživatelů 
v konkrétním bytě bez 
ovlivnění okolních bytů. 
Skládá se z centrální 
větrací jednotky, 
regulačních boxů 

průtoku a navazujícího systému rozvodů, kdy je možné 
jednotlivé části používat i samostatně pro jiné účely. 
Kromě zajištění vhodného mikroklima v objektu 
se snižují i náklady na vytápění díky zpětnému zisku tepla 
z odváděného vzduchu z objektu.

 ZLATOU MEDAILI SHK V KATEGORII 
„DESIGN“ ZÍSKÁVÁ 
Sprchový kout Brilliant – BSKK4

Vystavovatel: 
RAVAK a.s.
Popis: Designově 
propracované celo-
kovové pochromo-
vané panty, úchyty 
a držáky dají vyniknout 
minimalistickému vzhledu 
sprchových koutů. 
Čistota designu
originálního madla
přitahuje pozornost 

magickou silou. Zapuštěné panty zevnitř 
sprchového koutu převratným způsobem ulehčují 
jeho čistitelnost.

Automatický termokryt ACS
Vystavovatel: USSPA, s.r.o
Popis:  Automatický termokryt ACS (Automatic Cover 
System) pro plavecký termální bazén Swim Spa 
je převratnou inovací jak z pohledu praktičnosti, tak 
designu. Kryt funguje podobně jako střecha kabrioletu, 
Swim Spa je nyní možné odkrýt i zakrýt pouhým stiskem 
tlačítka! Automatický zvedací mechanismus ACS navíc 
umožňuje použití nových povrchových materiálů na 
termokrytu – od atraktivních textilií až po plech, lakovaný 
v odstínu dle přání zákazníka.

Výsledky soutěže 
Zlatá medaile SHK 
Brno 2012 



  

 Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu   
podnikatelů ve stavebnictví v ČR

„Stavební veletrhy Brno pomáhají rozvoji stavebnictví, 
jsou tradičním místem, kde firmy představují své 
novinky a nacházejí nové obchodní příležitosti. Jejich 
přínos spočívá také v možnosti vést otevřené diskuse 
mezi předními českými odborníky, kteří hledají vhodná 
východiska ze současné hospodářské situace.“ 

 Ing. Pavel Křeček, předseda České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě

„Další vývoj stavebnictví ovlivní nejenom nové 
informační technologie, ale především snižování 
energetické náročnosti. To vede nejenom ke změnám 
v navrhování staveb, ale i k vývoji nových výrobků a 
technologií. Všechny tyto trendy a tendence ovlivnily i 
exponátovou skladbu a doprovodný odborný program 
letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno. Myslím si, 
že s ohledem na celkovou hospodářskou situaci, se 
jednalo o reprezentativní akci. Spolupráce mezi BVV 
a ČKAIT je již několik let na výborné úrovni. Svědčí o 
tom i každoroční stánek poradenského centra Komory 
umístěný na významném místě v pavilonu V, kam každý 
den přicházejí návštěvníci – jak laici, tak i odborníci, na 
konzultace.“

 Karel Navrkal, obchodní zástupce, FERRUM s.r.o.

„Stavebních veletrhů se účastníme každý rok a rádi. 
Vždy jsme spokojeni, protože firmě přinesou nejen 
zvýšení image, ale i ekonomický efekt. Jsme rádi, že 
nám BVV vychází vstříc v tom, že naše expozice je vždy 
na stejném místě. Samozřejmě, že je o něco méně lidí 
v tomto složitém ekonomickém období, ale s tím jsme 
počítali a jsme spokojeni. Navázali jsme nové kontakty, 
které vyhodnotíme během tří měsíců. Důležité je, že se 
za námi zastavili i stálí zákazníci.“

 Lukáš Choc, 
projektový manažer, IP systém a.s.

„Naše firma na stavebních veletrzích uspořádala 
návštěvní dny situované přímo na konkrétní produkty. 
První den na stavby na klíč, dále na materiály a třetí 
den na halové stavby. Pozvali jsme si na ně obchodní 
partnery a projednali jsme s nimi obchodní záležitosti. 
Veletrh nám slouží zejména pro budování image i 
k tomu, abychom potěšili své zákazníky a inspirovali je 
k další spolupráci. Bonus navíc je pak sehnat navíc další 
zákazníky, nějaké kontakty proběhly, uvidíme jak se bude 
situace dál vyvíjet.“

 Petra Trefilová, marketing, TONDACH ČR s.r.o.

„Jako výrobní firma se zaměřujeme na koncového 
zákazníka. Na veletrhu jsme proto uspořádali pro 
ně soutěž, kde nám vypisují dotazník a dají na sebe 
kontakt. Naši obchodní zástupci začnou podle jejich 
přání je objíždět a pracovat s nimi. Letos to bude přes 
tisíc nových kontaktů. Myslíme si, že ti lidé, kteří přišli 
se opravdu zajímají o stavebnictví. V Brně musíme 
být, kdybychom nebyli, tak by jsme chyběli. Pro nás je 
veletrh i společenská událost, kdy se setkáme s našimi 
obchodními partnery. Naše firma je zastáncem výstav.“

 Jan Tužil, oblastní manažer, Wienerberger  
cihlářský průmysl, a.s.

„Veletrh nám přinesl kontakt především s koncovými 
zákazníky. Z hlediska naší firmy určitě splnil účel a vše, 
co jsme od něho očekávali. Připravili jsme si také řadu 
obchodních jednání.“

 Slavomír Tutko, 
obchodní reprezentant Slovensko, TWIN

„Navázali jsme řadu nových kontaktů, které vyhodnotíme 
až během několika měsíců. Návštěvnost byla sice o 
trochu slabší, ale v naší expozici jsme to nepociťovali, 
neboť k nám chodili zájemci, kteří ví, co chtějí. 
Uspořádali jsme řadu jednání se svými obchodními 
partnery. S veletrhem jsme byli spokojeni.“

 Radek Nejdl, vedoucí prodeje RAVAK a.s.

„S veletrhem jsme velmi spokojeni, představili jsme řadu 
novinek, o které byl značný zájem. Jsme rádi, že nás tu 
navštívili prakticky všichni obchodní partneři, které jsme 
k nám na expozici pozvali. Cíl veletrhu, který jsme si 
předsevzali, byl splněn.“

 Zdeněk Kantor, 
obchodně-technický poradce, Geberit spol. s r.o.

„Veletrh nám slouží k prezentaci nových výrobků a ke 
zvýšení image firmy. Zaměřujeme se na projektanty, 
montážní firmy i na koncové zákazníky, čemuž odpovídá 
naše expozice. Relativně přišlo hodně koncových 
zákazníků, samozřejmě nás navštěvovali i projektanti.“

 Radek Konečný, Hotjet CZ s.r.o.

„Na stavební veletrh jsme přijeli z důvodu prezentace 
firmy, neboť pokud firma není na tak významném 
veletrhu, zákazníci se začínají obávat, že zkrachovala. 
Dalším důvodem bylo zaměřit se na koncové zákazníky, 
což se nám vyplatilo, neboť jsme navázali nové vztahy 
s montážními firmami a utužili kontakty se stávajícími. 
Na další ročník samozřejmě přijedeme, protože naše 
produkty tepelná čerpadla se realizují za delší období, 
takže nás zákazníci kontaktují jeden až dva roky než 
nastane konečné řešení.“

Řekli o veletrhu



PARTNEŘI STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO

Spolupořadatelé

Mediální partneři veletrhu

bydlení nové generace Stavby
magazín ®

Odborní partneři

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 Cech topenářů a instalatérů ČR

 Asociace montážních firem technických zařízení

 Asociace podniků topenářské techniky

 Centrum pasivního domu

Hlavní mediální partner Reklamní partner



Těšíme se na setkání
s Vámi v roce 2013

Brno – Výstaviště
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