16. Hradecká stavební výstava – Stavba a zahrada
Závěrečná zpráva
Letošní 16. ročník Hradecké stavební výstavy – Stavba a zahrada probíhal od 22. března do
24. března 2013 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Prezentovalo se 124
stavebních, výrobních a obchodních firem z celé České republiky. Bylo možno shlédnout
různé druhy materiálů a výrobků : tepelná čerpadla, solární kolektory, podlahové vytápění,
zdící materiály, tepelné izolace,omítky, hydroizolace, střešní krytiny, dveře, okna, vrata,
oplocení, čistírny odpadních vod, sanaci vlhkého zdiva, betonovou dlažbu, dřevěné altány,
květiny, dřeviny, dekorace a mnoho dalších prvků. Poprvé na výstavě v Hradci Králové bylo
představeno v provozu tepelné čerpadlo napojené přímo na podlahové topení a stříkaná
pěnová tepelná izolace FOAM LOK.

Toto vše shlédlo na devět tisíc návštěvníků. Trasa výstaviště byla provedena tak, aby každý
prošel kolem všech stánků. Již tradičně vybrala odborná komise firmy, které obdržely čestná
uznání za vystavené exponáty. Tentokrát to byly společnosti : KOVÁŘSTVÍ Radek Diviš,
Všestary, REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE Haasová - Menhart, Klatovy, S.P.UNI s.r.o.,
Řetová, TERMO - APLIKAČNÍ s.r.o., Praha, WECKMAN STEEL CR, spol. s r.o., Velké
Meziříčí.
Poslední den výstavy proběhlo losování o ceny. Mimo dalších cen, získali dva návštěvníci
dvě hlavní ceny : 50% slevu na nákup tepelného čerpadla od firmy Josef Stuchlík- tepelná
čerpadla SPIRÁLA, Kostomlaty nad Labem a plastovou velkoobjemovou nádrž na vodu od
společnosti Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. Píšťovy.

Doprovodným programem výstavy byl 17. ročník ,SUSO - soutěžní přehlídky řemesel „
v oboru zedník a truhlář, určený pro žáky středních odborných škol. V oboru zedník se
zúčastnilo 11 škol a vítězem se stalo družstvo ze Střední odborné školy Otrokovice. V oboru

truhlář soutěžilo 16 škol a vítězem bylo družstvo ze SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad
Metují.
Generálním partnerem výstavy byl tradičně Pardubický pivovar, a.s.,Pardubice, hlavním
odborným partnerem společnost Wienerberger, cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice a
hlavním mediálním partnerem Deníky východních Čech, Hradec Králové.

Za pomoc při realizaci 16.ročníku Hradecké stavební výstavy - Stavba a zahrada děkujeme
všem firmám, které věnovaly ceny do losování, všem mediálním partnerům a Kongresovému
centru ALDIS Hradec Králové.
Děkujeme za účast všem vystavovatelům a návštěvníkům

KJ výstavnictví
PaedDr. Milan Juklíček

Josef Kašpar

