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Svaz podnikatel  ve stínicí technice v letošním roce oslaví 10 LET 
od svého založení. Proto jsme se rozhodli rok 2019 vyhlásit 
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Editorial
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Vážení čtenáři,

je zde opět začátek roku a s ním přípra-
va na stavební sezónu. V oborech, spo-
jených se stavebnictvím, to znamená 
jednak dolaďování novinek v sortimen-
tu, aby bylo možné zákazníkům zase 
o něco lépe splnit jejich potřeby, ale také 
to znamená řadu s tím spojených aktivit 
– výstav, veletrhů, ale i školení. O tomto 
všem je aktuální číslo našeho časopisu.

Stále větší pozornost je v  oboru stínicí 
techniky věnována způsobům ovládání 
stínicích prvků a jejich napojení na řízení 
celé budovy. Vliv tohoto spojení na efek-
tivní chod budovy je zcela nepopiratel-
ný, což zohledňují i novinky v programu 
Nová Zelená úsporám!

Zajímavé jsou také trendy ve  vývoji 
textilních materiálů pro stínění. Stínicí 
textilie tak dnes můžeme vnímat nejen 
jako prvek ochranný, ale současně také 
architektonický či obchodní – jako nosič 
reklamy.

Přední výrobci z  České republiky Vám 
představí své novinky mj. ze sortimentu 
pergol, venkovních žaluzií i rolet, ale přá-
ním zákazníků je vycházeno vstříc i ino-
vacemi v drobných doplňcích.

Určitě neopomeňte inspiraci v  podobě 
vítězů naší soutěže Realizace roku 2018 
ve  stínicí technice nebo jako obvykle 
i v rubrice Zajímavé realizace.

V  neposlední řadě přinášíme i  řadu ak-
tuálních informací ze Svazu podnikate-
lů ve  stínicí technice, který letos oslaví 
10 let od svého vzniku, a navíc se letos 
stal členem celoevropského sdružení 
stínicí techniky ES-SO. Pokračujeme tak 
v  plnění hlavních cílů svazu – informo-
vat o oboru stínicí techniky širokou ve-
řejnost, ale také rozvíjet náš obor prací 
na odborných projektech. Od letošního 
roku dokonce i v mezinárodním měřítku!

Přeji Vám s blížícím se koncem zimy stále 
více slunečních paprsků a spoustu inspi-
race s naším časopisem!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Svaz podnikatelů ve stínicí technice členem ES-SO

S platností od 1. července 2018 se Svaz podnikatelů ve stínicí technice – SPST stal členem celo-
evropského sdružení stínicí techniky – ES-SO. To pro nás znamená víc užitečných informací z růz-
ných regionů Evropy, větší podíl na rozvoji našeho oboru. 
ES-SO je nezisková organizace se sídlem 
v  Bruselu. Je zastřešující organizací profesi-
onálních sdružení pro stínicí techniku v  růz-
ných členských státech EU a zahrnuje některé 
členy, kteří nejsou členy EU. V zemích, kde ne-
existuje žádné profesní sdružení, jsou vyzývá-
ny k účasti významné individuální společnosti 
jako přidružení členové. I když se v evropském 
průmyslu stínicí techniky obvykle sdružují 
malé a střední podniky, zaměstnává obor více 
než 400 000 lidí ve všech 27 členských státech 
a  dosahuje ročního obratu přesahujícího 15 
miliard EUR. Sídlo ES-SO v Bruselu umožňuje 
efektivnější komunikaci s evropskými institu-
cemi, což má pozitivní přínos jak pro obor stí-
nění, tak také pro to, aby EU splnila své ambi-
ciózní závazky v oblasti energetické účinnosti. 
ES-SO se tak podílí na různých projektech EU 
již od fáze jejich příprav.
ES-SO byla založena v  roce 2004. Původně 
se 6 zakládajícími členy, sdružení nyní zahr-
nuje 18 evropských zemí. Organizační struk-
turu ES-SO představují Valná shromáždění 
a  představenstvo. Pracovními orgány jsou 

pak Technická, Marketingová a  Vzdělávací 
komise.
Důvodem, resp. posledním impulzem,                
pro vstup SPST do ES-SO bylo to, že jsme zjis-
tili, že naše úsilí se ubírá stejným směrem, že 
pracujeme v řadě případů na stejných nebo 
velmi podobných projektech. Je tedy logic-
kým závěrem, že bude efektivnější spojit síly 
a  společně pracovat efektivněji a  komplex-
něji.
Důkazem je například studie ES-SO, kterou 
jsme Vám ve stručnosti prezentovali v minu-
lém a  v  tomto čísle našeho časopisu, která 
sleduje stejné cíle jako naše Studie tepelné 
odezvy rodinného domu, dostupná na webu 
www.svst.cz. Řadu dalších zajímavých doku-
mentů je ale možné sledovat také na webo-
vých stránkách ES-SO: www.es-so.com. 
Svaz podnikatelů ve stínicí technice se krátce 
před svým vstupem zúčastnil valné hromady 
ES-SO v listopadu 2018, kde byly jednak sdíle-
ny aktuální informace o oboru z jednotlivých 
členských zemí, a  dále nastíněny projekty, 
na  nichž bude ES-SO pracovat v  roce 2019. 

Mezi jinými půjde např. o zahrnutí některých 
charakteristik výrobků do  označení CE, dále 
o  problematiku „dynamických stavebních 
prvků“ nebo o  rozšiřování a  další využívání 
databáze ES-SDA (evropská databáze stíni-
cí techniky, vyvinutá roku 2016 společností                       
ES-SO). ES-SDA je databáze s ověřenými a vzá-                                                                                                                

jemně prověřenými daty o účinnosti stínění, 
která splňují evropská kritéria Qualicheck 
Project. Architekti a  inženýři pomocí dat                          
v  ES-SDA pro modelování budov získávají 
přesný výpočet přínosů stínicí techniky. 
Krátce po svém vstupu se SPST aktivně zapo-
jil do činnosti Technické komise a Marketin-
gové komise.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

Jednání Marketingové komise ES-SO, Brusel, 29. leden 2019 (třetí zprava: předseda představenstva ES-SO – Peter Winters)
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Stínicí technika – Optimalizace spotřeby 

energie a komfortu díky automatizaci – část 2

Ve druhé části tohoto článku se podíváme na vliv stáří stavby a typu stavby na potenciál 
úspor a také možnosti snížení emisí CO2. V poslední části tohoto článku jsou popsány vý-
sledky celé studie v německém národním měřítku. 

Cíle projektu
Pro připomenutí si zopakujme hlavní cíle pro-
jektu. Jedním  je vytvoření jakéhosi návodu 
pro optimalizaci energetické bilance budov 
a  kvantifi kace potenciálu pro projektanty 
a stavebníky a zlepšit tím samotné plánování 
a realizaci stavby. Druhým cílem pak je kvan-
tifi kace potenciálu úspor energie a emisí CO2 
pro národní fond budov a pro jednání na po-
litické úrovni.

Vliv stáří stavby a typu stavby
V  souvislosti se stářím stavby a  s  jejím ty-
pem se německá studie zabývá stavba-
mi „lehkými“ (LOP) a  „těžkými“, přičemž 
je z  hlediska stáří rozděluje na  3 skupiny: 
do  roku 1978, do  roku 1983, do  roku 1994 

a  od  roku 1994 dále. Výsledky tohoto srov-
nání jsou uvedeny v grafu č. 1 a grafu č. 2.

Z  grafu č. 1 vyplývá, že zatímco potřeba 
energie do  roku 1994 rostla, od  roku 1994 
začala významně klesat, a  to jak u  lehkých, 
tak těžkých staveb a  samozřejmě odlišně 
v  závislosti na  hodnotě rW. Vliv stále častěj-
šího využívání stínicích prvků je tak patrný. 
Z  grafu č. 2 potom vyplývá, že záleží také 
na  hodnotě Fc (stínicího součinitele) použi-
tého stínicího prvku, i kdy i zde jsou výsledky 
odlišné pro lehké a těžké stavby.

Studie se ale zabývá také úsporami na vytá-
pění a opět z pohledu stáří budovy a jejího 
typu, jak ukazují obrázky č. 3 a 4.

Z obrázku č. 3 mj. vyplývá, že k výrazné změ-
ně došlo také přibližně v roce 1994, ale po-
kles potřeby energie na vytápění je podstat-
ně výraznější než v případě chlazení.

Obr. č. 4 v  tomto případě potvrzuje domi-
nantní vliv stáří budovy na  potřebu vytá-
pění a  naopak menší rozdíly mezi typem 
budov.

Potenciál úspor 
v národním měřítku (Německo)
Německá studie dále mapuje složení by-
tového fondu z  hlediska velikosti a  typu 
domů: rodinné domy samostatně stojí-
cí, řadové domy okrajové a  řadové domy 
uprostřed řady, případně dvojdomky či 

Graf č. 1: úspora energie potřebné na  CHLAZENÍ rodinného domu s  instalovanou stínicí technikou v  závislosti 

na hodnotě rW okna a stáří a typu stavby

                                                                                LOP                                                                            „těžké“ stavby
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Graf č. 2: úspora energie potřebné na CHLAZENÍ rodinného domu s instalovanou stínicí technikou v závislosti na stá-

ří a typu stavby a na hodnotě Fc použitého stínění (při fW,G = 40 %)

Graf č. 3: úspora potřeby energie na VYTÁPĚNÍ - rodinný dům pro jednu rodinu, se stínicí technikou, při odlišných 

hodnotách rW okna.

                                                           Lehké stavby (LOP)                           „těžké“ stavby
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domy pro více rodin (bytové domy). Tuto 
strukturu ukazují grafy č. 5 a 6.

Potenciál úspor 
v národním měřítku 
Ze zjištěných údajů a vztaženo k bytovému 
fondu v Německu byly v rámci studie vyčís-
leny celkové úspory energie, kterých může 
být díky stínicí technice dosaženo. Výpočty 
byly provedeny jednak v  procentech a  jed-
nak v tWh/a a jsou uvedeny v grafech č. 7 a 8. 
Samotná čísla nám však často nic neříkají 
a proto je zajímavé vyčíslení tohoto výsledku 
v  podobě 12 tankerů ropy, které mohou 

být v Německu ročně ušetřeny.

Závěrem považujeme za  důležité zmínit, že 
zatímco u  nás zatím málo vnímáme proble-
matiku úspor CO2, v  sousedním Německu, 
ale i Rakousku, tento problém vnímají velmi 
silně. Proto se mu věnovala i zmíněná studie. 
Úspory CO2 (emisní faktor CO2 pro zásobová-
ní teplem) byly vyčísleny v závislosti na Fc a na        

 R a jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Shrnutí
Výsledky studie tedy můžeme shrnout 
do několika následujících bodů:

 Podle typu budovy, jejího stáří a  podílu 
plochy otvorových výplní je možné snad-
no uspořit více než 30 % tepla na vytápě-
ní, pokud bude použita stínicí technika 
s ΔR = 0,3 m2K/W s automatickým řízením.

 Úspory energie na  chlazení se pohybují 
v  závislosti na  druhu stavby a  kvalitě stí-
nicí techniky s  automatikou již s  Fc = 0,5 
kolem 50 %.

 Celkový přínos stínicích systémů na úspo-
rách energie na vytápění by se mohl po-
hybovat řádově v hodnotách energetické 
produkce 1 až 2 středně velkých jader-
ných elektráren, pokud by byla celá bu-
dova vybavena automatickým systémem 
řízení. Přitom by se dalo vyhnout emisím 
6 mil. tun CO2 ve  srovnání s  provedením 
bez stínění.

 Automatika je na  jedné straně předpo-
kladem a na druhé straně zárukou využití 
potenciálu úspor!

 Tomu by pak měly odpovídat budoucí ná-
vrhy norem a směrnic!

Graf č. 4: úspora energie potřebné na VYTÁPĚNÍ rodinného domu s instalovanou stínicí technikou v závislosti na stá-

ří a typu stavby a na hodnotě  R použitého stínění

Graf č. 5: složení bytového fondu v Německu - rodinné jedno- a dvojdomky
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Graf č. 6: složení bytového fondu v Německu - vícerodinné domy
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Graf č. 7: uspořená energie v % (Fc = 1 a  R = 0 m2K/W), použitá je automatika od západu 

do východu Slunce.

Graf č. 8: uspořená energie v absolutních hodnotách (Fc = 1 a  R = 0 m2K/W), použitá je 

automatika od západu do východu Slunce.

 R

Fc

Tabulka č. 1: úspora CO2 v Mt/a

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

1,0 0,0 2,0 3,3 4,2 4,9 5,4 5,8 6,1

0,9 -0,1 2,0 3,3 4,2 4,8 5,3 5,7 6,0

0,8 -0,1 1,9 3,2 4,1 4,8 5,3 5,7 6,0

0,7  -0,2 1,9 3,2 4,1 4,7 5,2 5,6 5,9

0,6 -0,2 1,8 3,1 4,0 4,7 5,2 5,6 5,9

0,5 -0,2 1,8 3,1 4,0 4,6 5,1 5,5 5,9

0,4 -0,3 1,8 3,1 4,0 4,6 5,1 5,5 5,8

0,3 -0,3 1,8 3,0 3,9 4,6 5,1 5,5 5,8

0,2 -0,3 1,7 3,0 3,9 4,6 5,1 5,5 5,8

0,1 -0,3 1,7 3,0 3,9 4,6 5,1 5,5 5,8

0,05 -0,3 1,7 3,0 3,9 4,6 5,1 5,4 5,8
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www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON

ALUKON RAFF-E  

systém

Ing. Štěpánka Lubinová, Ing. Petr Sedláček
Svaz podnikatelů ve stínicí technice

Zdroj: IVRSA Industrievereinigung, 
RS der fachverband, ES-SO
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Společnost GEIGER Antriebstechnik 

- jako účastník výzkumného projektu ve Stuttgartu

Stavba „B10“, vybavená automatizační technikou se schopností vlastního učení, je prvním 
plně funkčním aktivním domem na  světě. Jako součást projektové skupiny „Schaufenster          
LivingLab BWe mobil“ poskytuje tento dům od stuttgartského architekta a stavebního inže-
nýra Wernera Sobeka poznatky o tom, jak bude v budoucnu možné lépe vzájemně provázat 
energetickou účinnost, elektromobilitu a trvale udržitelnou výrobu energie v prostředí měst-
ské čtvrti. Při konstrukci domu „B10“ byla takto uplatněna Sobekova koncepce „Triple-Zero“, 
díky níž tato budova generuje více energie, než sama spotřebuje, nevytváří žádné emise a lze 
ji beze zbytku zrecyklovat. Od samého počátku se počítalo také s použitím stínicí techniky, 
aktivně integrované do celkové energetické koncepce, a to s kvalitními pohony od společ-
nosti GEIGER.

AKTIVNÍ DŮM „B10“: TADY SE VĚCI UVÁDĚJÍ DO POHYBU!
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Dům „B10“ získal své jméno podle své adresy 
na Bruckmannweg 10, na sídlišti Weissenhof, 
ve  Stuttgartu. Pan Werner Sobek a  investor 
s  názvem společnosti E-Lab Projekt GmbH, 
která je dceřinou společností nadace Stutt-
gart Institute of Sustainability, si skutečně 
nemohli přát lepší lokalitu pro svůj malý 
výzkumný pavilon, neboť dům „B10“ hraje 
podobnou roli, jakou kdysi měly i  proslulé 
sousední stavby. Zatímco ty představovaly 
v roce 1927 návrhy světoznámých architektů 
na téma budoucí výstavby a bydlení, ukazuje 
nám dnes dům „B10“, jak mohou inovativní 
materiály, konstrukční řešení a  technologie 
trvale zlepšovat prostředí, které si vytváříme.

Architektonické řešení od  začátku počíta-
lo i  s  hliníkovými žaluziemi od  společnosti 
Warema Renkhoff  Gmb, jejichž pohon zajiš-
ťují kvalitní a výkonné motory HGJ56 od spo-
lečnosti GEIGER Antriebstechnik z  města          
Bietigheim-Bissingen. Elektrické pohony řady 
GJ56.. s mechanickým koncovým vypínáním, 
jejichž vývoj i výroba probíhá v Německu, se 
již nesčetněkrát osvědčily při každodenním 
nasazení. Vyznačují se spolehlivými a osvěd-
čenými komponenty, rychlou a  bezpečnou 
montáží na  všechny běžné kolejnice a  opti-
málním vyladěním točivého momentu.

Předobraz 
v automobilové výrobě
Dům „B10“ je koncipován jako modulární 
stavba, sestávající z  prefabrikovaných dílů. 
Stavební dílce byly dopraveny na  místo 
stavby a následně zaskleny během jediného 
dne. Také moduly, které slouží jako kuchyň 
či bytové jádro, stejně jako technické a elek-
trotechnické vybavení budovy, byly vyrobe-
ny předem, nezávisle na zbývajících částech 
domu. Předobrazem těchto technologic-
kých modulů byla automobilová výroba,          
při které se kvůli vyšší efektivitě produkují 
jednotlivé díly nezávisle na vlastním výrob-
ním procesu a  poté se zkombinují do  jedi-
ného celku, čímž vznikne samotné vozidlo.

V  rámci stavby byly použity dřevěné desky 
s  vysokou tepelnou izolací, které plášť bu-
dovy zcela uzavírají ze tří stran. K  zasklení 
severozápadní strany budovy bylo použito 

nově vyvinuté vakuové izolační sklo, zajiš-
ťující vysokou transparentnost a  zároveň 
velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. 
V  zimních měsících se zde dosahuje ma-
ximální míry pasivního solárního ohřevu. 
Terasa před budovou je upevněna na ocelo-
vém nosníkovém roštu, na  kterém spočívá 
i samotný dům. Tuto volnou plochu lze hyd-
raulicky přiklopit nahoru k domu a zcela tak 
uzavřít prosklenou stranu budovy, čímž lze 
ještě více zlepšit tepelně izolační parametry 
pláště budovy.

Ke  snížení chladicí zátěže a  energetické 
spotřeby domu však podstatnou měrou 
přispívají především vnější žaluzie od fi rmy 
Warema, poháněné spolehlivými motory 
GJ56.. značky GEIGER. V  horkých letních 
měsících zabraňují přehřívání vnitřních pro-
stor přímým i nepřímým slunečním zářením 
a zajišťují tak v místnostech příjemné klima. 
V  zimě pak prosklení pohlcuje dopadající 
krátkovlnné sluneční záření a  přeměňuje 
je na  teplo. Vzduchová vrstva, která vzni-
ká mezi oknem a  zavřenou ochranou proti 
slunci, brání opětovnému přenosu tepla 
směrem ven.

(PR)
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INFOTHERMA 2019

Vše o vytápění, úsporách energií 

a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů

V tradičním termínu ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Čer-
ná louka v Ostravě konalo již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované 
vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími 
i  zahraničními vystavovateli bylo přehlíd-
kou novinek, služeb a  námětů, kam by se 
mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné 
a  ekologické vytápění malých a  středních 
objektů. Výstavu shlédlo 26.200 návštěvníků. 

21. ledna 2019 v 10:00 hodin 
výstavu zahájili
- Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, 
- Ing. Evžen Tošenovský, europoslanec, 
- Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kra-

je pro životní prostředí,
- prof.  Ing.  Jana Dobrovská, CSc., děkanka 

VŠB TU Ostrava,
- Ing. Vladislav Král, ministerský rada odboru 

plynárenství a kapalných paliv MPO ČR,
- Ing. Pavel Bartoš místopředseda KHK  Mo-

ravskoslezského kraje.

V  České republice se jedná o  největší takto 
specializovanou výstavu, kde byly zastoupe-
ny české, evropské a světové značky s výrob-
ky a produkty k tepelné pohodě našich do-
movů. Výstava se snažila mapovat technický 

pokrok a opět se stala setkáním návštěvníků, 
odborné veřejnosti a vystavovatelů. 
Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků tě-
šilo stále větší pozornosti zejména proto, že 
české domácnosti vynakládají největší část 
svých fi nančních prostředků právě na nákla-
dy spojené s  vytápěním, spotřebou energií 
a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent 
výdajů z celkového rozpočtu domácností.
Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy In-
fotherma 2019 byla vstupní expozice „Dům 
plný energie“. Zakomponovány zde byly 
ukázky možných alternativ vytápění, prvků 
úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výro-
by elektrické energie včetně jejího skladová-
ní apod. 
Na výstavě se představila i tolik diskutovaná 
otázka zásob fosilních paliv ve světě a v Čes-
ké republice a  využití zdrojů obnovitelné 
energie. Podklady připravil odborný portál 
TZB-info.
Své místo na výstavě měla i problematika de-
centralizace výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů 
na  střechy domů, možnosti skladování pře-

bytků vyrobené energie a spolupráce s cen-
trálními výrobci a distributory energií. 
Součástí výstavy byla internetová hlasovací 
soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Info-
thermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé 
prezentovali své nejúspěšnější produkty. 
Exponáty navazovaly na  expozici vstupního 
domu. Soutěž probíhala pod odbornou ga-
rancí internetového portálu TZB-info.  

Výsledky soutěže TOP VÝROBKY 
vystavovatelů Infothermy 2019:
1. místo Regulátor NIBE - kombinace tepel-

ného čerpadla NIBE s  fotovoltai-
kou pomocí EME 20 

 (Družstevní závody Dražice-Stro-
jírna s.r.o., Divize NIBE ENERGY 
SYSTEMS CZ)

2. místo Klimatizační jednotka SAMSUNG 
Wind-FreeTM Ultra series

 (Heating&Cooling group s.r.o.)
3. místo  Ekologický zplyňovací kotel na dře-

vo H4EKO-D (OPOP spol. s r.o.)
                  Kotel na  štěpku, pelety a  truhlář-

ský odpad T4e (S WHG s.r.o.)
 Litinový zplyňovací kotel na dřevo 

Hercules U68 (VIADRUS a.s.)

Není jednoduché se orientovat v dnešní pře-
míře produktů a  informací, které trh i  média 
nabízí. Návštěvníci proto ocenili, že informace, 
se kterými na výstavu přicházeli, nebo je získá-
vali v jednotlivých expozicích, mohli konzulto-
vat v rámci odborného doprovodného progra-
mu na přednáškách, konferencích a besedách. 
Po  celé čtyři dny byl pro návštěvníky výsta-
vy připraven odborný doprovodný program, 
který probíhal jak v  konferenčním centru 
ve  3. patře pavilonu NA1, tak ve  vstupním 
pavilonu NA1. 
Výstava byla připravována pod záštitou Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 
životního prostředí, Hospodářské komory ČR, 
Státního fondu životního prostředí ČR a Hejt-
mana Moravskoslezského kraje. 

Agentura Inforpres, 
pořadatel výstavy Infotherma

www.infotherma.cz
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Lomax rozšiřuje nabídku 

venkovních žaluzií o lamelu Z70

Společnost Lomax, která je tuzemským lídrem v  produkci garážových vrat, rozšiřuje své 
portfolio exteriérové stínicí techniky. Pro rok 2019 zařazuje do své nabídky nový typ lamely 
venkovních žaluzií s označením Z70, s minimálními zástavbovými rozměry a luxusním de-
signovým provedením.

Zásadní předností lamely Z70 od  společ-
nosti Lomax je výška jejího nábalu, která je 
na  českém trhu vůbec nejnižší. Výrazně se 
na  tom podílí především nýtované čepy, 
které i  při oboustranném použití celkový 
nábal vůbec nezvyšují. Lamela, jak už ná-
zev napovídá, má tvar písmene Z. Je to při-
tom právě její konstrukce, která umožňuje 
maximální možné zastínění oproti jiným 
řešením. Lamela Z70 tak díky svému prvo- 
třídnímu provedení odstíní velkou většinu 
světelného záření a  tepelné energie ještě 
před vstupem do interiéru.
Lamely Z70 jsou vzhledově řešené obdob-
ně jako typ Z93, který společnost Lomax 
nabízí již několik let. Zásadním rozdílem je 
v tomto případě především rozměr lamely, 
která má v případě novinky šířku pouhých 7 
centimetrů. Díky tomu tak působí jemněj-
ším a luxusnějším dojmem. Velkou výhodu 
toto řešení představuje především v přípa-
dech nových bytových domů, kde je již ho-
tová příprava na venkovní žaluzie v podobě 
podomítkových boxů či stavebních překla-
dů. Hloubka těchto otvorů však nemusí být 
vždy dostatečná pro montáž všech modelů 
s  nejúčinnější funkcí zastínění. V  případě 
společnosti Lomax to díky svému tvaru 
vždy byly varianty Z93 a  S93. S  uvedením 
lamely Z70 je tak možná montáž nejúčin-
nější varianty stínění i do méně hlubokých 
prostor pro venkovní žaluzie.

Zařazením lamely Z70 do  svého portfolia 
společnost Lomax zároveň zavádí typ, který 
disponuje doposud nejmenší vyrobitelnou 
šířkou venkovní žaluzie. Ta totiž může dosa-
hovat pouhých 435 milimetrů a být použita 
u  nejužších typů oken. Jedná se zároveň 
o  jednu z  nejnižších možných šířek žaluzií 
tohoto typu na českém trhu.
Podobě jako další typy venkovních žaluzií 
Lomax, i  lamely Z70 jsou na hranách opat-
řeny těsněním, které zajišťuje dokonalé 
a  velice tiché dosedání. Lamela má také 
sníženou výšku, aby minimálně zastínila 
výhled při otevření žaluzií. Její součástí je 
i  speciální lem, který zlepšuje její tuhost 
a  odolnost. Lamely Z70 jsou k  dispozici 
v celkem pěti barevných provedeních, jme-
novitě metalic grey, silver, dark silver, bronz 
a antracit. Samozřejmostí je i u tohoto typu 
pětiletá záruční lhůta, která je ve  srovnání 
s ostatními předními výrobci nejvyšší.
Od  příštího roku si tak zákazníci společ-
nosti Lomax mohou u  venkovních žaluzií 
vybrat celkem ze čtyř typů lamel. Kromě 
novinky Z70 jsou jim i  nadále k  dispozici 
lamely Z93, S93 a C80. Se všemi řešeními se 
přitom pojí hned několik hlavních výhod, 
díky kterým jsou venkovní žaluzie v  sou-

časnosti nejpopulárnější variantou stínicí 
techniky. Předně je to zadržení vstupu tep-
la ze slunečního záření do  interiéru, díky 
kterému jsou až desetkrát účinnější než 
vnitřní žaluzie. Efektivní zastínění zároveň 
umožňuje žaluziím působit i jako prvek pa-
sivního chlazení domácnosti či kanceláře, 
což uživatelé ocení především v  horkých 
letních měsících. 
Velkou výhodou je také možnost nastave-
ní míry zastínění, ať už pomocí dálkového 
ovládání či chytrého telefonu. Uživatel si tak 
může různými způsoby regulovat množství 
slunečního záření, které proniká do  interi-
éru. Při propojení s  dalšími prvky pomocí 
systému takzvané chytré domácnosti pak 
může i výrazně ušetřit na nákladech za vy-
tápění či chlazení interiéru. 

(PR)
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Stínicí textilie - jejich historie a současnost

Textilie používané ve stínicí technice nejsou komponentem, který by byl neměnný. Právě 
naopak – procházejí svým vývojem, který souvisí nejen s vývojem techniky a technologií, 
ale také např. se zvyšujícími se nároky uživatelů. 

Člověk od  pradávna vyhledával stín a  jed-
ním z  nejlepších prostředků, které nám jej 
vytvářejí, jsou textilie. Když nahlédneme 
do minulosti, sloužila pro výrobu takovýchto 
tkanin přírodní vlákna, jako je len a  přede-
vším bavlna. Takové plátno bylo dostatečně 
pevné, prodyšné a  nebylo zbytečně drahé. 
Zde však výčet pozitivních vlastností kon-
čí. Bylo totiž velmi choulostivé na  vlhkost, 
snadno podléhalo plísním a nízká odolnost 
vůči povětrnostním vlivům způsobovala, že 
rychle ztrácelo pěkný vzhled a stárlo. Navíc 
bylo většinou vyráběno v  přírodní, režné 
formě a až posléze barveno v lázni. Při tom-
to způsobu barvení lze jen obtížně dodržet 
identický tón barvy, a  navíc poskytuje jen 
nízkou odolnost na  UV záření. Z  původně 
červeného plátna tak v průběhu jedné sezó-
ny bylo plátno špinavě růžové nebo vybled-
lo do oranžova… 
Ve  druhé polovině minulého století se 
v  textilním průmyslu začala čím dál více 
prosazovat umělá vlákna a  brzo vytlačila 
z  oblasti stínicí techniky přírodní vlákna. 
Dnes se zde pracuje nejčastěji s  akrylem, 
polyesterem ale také s vláknem skleněným, 
jež je dodatečně povrstveno PVC. Asi nej-
lepšího efektu lze dosáhnout s plátnem, jež 
je vyrobeno z akrylového vlákna barveného 
v extruzních tryskách ve hmotě. Pigment se 
tedy nachází nejen na povrchu ale i uvnitř 
vlákna. Odolnost vůči UV záření je u takové-
to tkaniny velmi vysoká, a navíc je zajištěna 

vysoká věrnost barev v jednotlivých výrob-
ních šaržích.      
Několik let jsou na trhu také výrobky z inovo-
vané akrylové příze, tzv. multifi lamentu CBA 
(Clear Brillant Acrylic). Tkanina z  ní vyrobe-
ná má kompaktnější strukturu, brilantnější 
vzhled barev a poskytuje vyšší vodní sloupec 
při zachování textilního charakteru. 
Oproti tomu má polyesterová příze (PES) niž-
ší náklady na výrobu a jednodušší logistiku. 
Vyrábí se v režné podobě, která se následně 
barví. To umožňuje menší výrobní dávky, což 

je výhodou u  požadavků na  nestandardní 
barevné provedení. Nevýhodou je horší sta-
bilita a  homogenita barev – může vést až 
k „pruhovitosti“ látek. 
Akrylové plátno se jeví jako optimální va-                
rianta také proto, že se pocitově nejvíce 
podobá bavlněnému, pod kterým se člověk 
dobře cítí, kdežto plátno polyesterové je 
méně vzdušné a dává člověku pocit, jako by 
byl ve skleníku. 
Všechny tyto tkaniny jsou stabilní při zátěži 
větrem a  dobře odolávají i  v  složitých po-
větrnostních podmínkách. Jsou vybaveny 
impregnací, jež je fungicidní a  redukuje 
povrchové napětí u  tkaniny na  minimum. 
Tím jsou chráněny proti plísním, mechům, 
odpuzují prach a zvládají i  lehký deštík. Im-
pregnace pomáhá zajistit dlouhodobě čistý 
vzhled potahu markýzy, živé a  jasné barvy 
i vylepšenou stabilitu proti vodě a vlhkosti.
Nejen to. Díky pokročilým technologiím jsou 
dnes v nabídce i látky se sníženou hořlavos-
tí, nebo tzv. kontaktní, jež umožňují průhled 
a tím i kontakt s okolím, či látky jež umožňují 
bezproblémový digitální potisk. 
Tyto vlastnosti umožňují vnímat stínicí tex-
tilii mnohem komplexněji – jako ochranu, 
tvůrce nálady, architektonický prvek i nosič 
reklamy – vše v jednom!
Nehovoříme o  ledajaké ochraně. Dokáže 
ochránit Vás, Vaše vystavené zboží i  vyba-
vení interiéru před škodlivými slunečními 
paprsky. 

Textilie znečištěná prachem.

Účinek impregnace textilie.



13Stínicí a vratová technika 1/2019

Rádi si užíváme slunce a pobyt na čerstvém 
vzduchu. V  posledních letech však dochází 
ke změně klimatu a atmosférou k nám proni-
ká stále více škodlivého UV-záření. To může 
způsobit při dlouhodobé expozici změny 
na pokožce až po velmi nebezpečnou rako-
vinu kůže (studie WHO upozorňují na trojná-
sobný nárůst kožních onemocnění způsobe-
ných škodlivým UV zářením za  posledních 
50 let). Proto jsou moderní stínicí textilie 
podrobovány zkouškám podle přísných 
pravidel UV-standardu 801 a někteří výrob-
ci uvádějí ochranný UV-faktor pro orientaci 
u každého vzoru.  Pomáhá střežit i Vaše sou-
kromí před nechtěnými pohledy a  přispívá 
k ochraně před povětrnostními vlivy. Nejen 
to! Chrání Vaši peněženku před vysokými ná-
klady. Vhodně instalovaná exteriérová stínicí 
textilie totiž zabraňuje přehřívání místností, 
čímž snižuje či dokonce eliminuje potřebu 
klimatizace. Efekt je podobný jako u dobré-
ho klobouku: udržuje Vaši hlavu chladnou 

i ve velmi parných dnech, a proto Vám tep-
lota připadá přijatelnější. 
Jak již bylo zmíněno, je stínění významným 
architektonickým prvkem, který spoluvy-
tváří atmosféru Vašeho domova, obchodu, 
hotelu či kanceláře. Gastronomickým zaříze-
ním nabízí možnost rozšíření prostor a jejich 
zviditelnění. Není to jen předmět denního 
užívání. Je to prostředek, jež nám umožňuje 
prožít určitý smyslový zážitek. Široká paleta 
barev a  vzorů moderních stínicích textilií 
umožňuje popustit uzdu fantazii a pocitům. 
Béžová, evokující šustění a  vůni čerstvé 
slámy, nám dává pocit bezpečí a  uvolně-
ní – měníme se v  dítě, které je u  babičky 
na prázdninách, rudá nás vnitřně rozehřeje, 
nabudí a mírně zdvihne tlak stejně jako ky-
tice rudých růží, ledově modrošedá ochladí 
a uklidní, pomůže nám ke zvýšené koncent-
raci … nebo hnědá lákající na kávu a Vy máte 
pocit, že si užuž vložíte do úst kousek čoko-
lády a ten se začne pomalu roztápět. Umož-

ňuje aktivně působit na podvědomí lidí, jež 
mají některé barvy pevně svázány s určitou 
představou. Máte volbu, zda budete chtít 
objekt stíněním rozveselit či zklidnit. Záleží 
jen na Vás, Vaší fantazii a módních trendech. 
Na internetu lze najít vyhledavač „Design se-
lector“, který pomůže Vaše sny a  představy 
vizualizovat z pohodlí domova. 
Díky novým materiálům a  moderním tech-
nologiím poskytuje většina výrobců na  své 
látky záruku 5 let. Vývoj pokročil také v kon-
fekčním zpracování tkanin. Kromě tradiční-
ho šití se používá i technika lepení a svařová-
ní. Řezy hran se provádějí ultrazvukem, čímž 
se zabraňuje následnému třepení. Mnohé 
procesy při konfekci potahů probíhají au-
tomaticky a  s  parametry, přizpůsobenými 
zpracovávaným materiálům. To zabezpečuje 
vysokou jakost hotových výrobků. Z vlastní 
zkušenosti mohu říci, že se kvalitní stínicí 
textilie mohou v  současné době „dožívat“ 
v  dobré kondici až patnácti let. Záleží však 
hodně na  podmínkách, stupni znečištění 
v  místě instalace. A  také na  péči, jež je jim 
poskytována. 
Jestliže zde hovořím o  znečištění, nemusí 
to být jen takové to městské, či průmyslové. 
Svou roli zde hraje i znečištění ryze přírodní 
– ptačí exkrementy, pyl z polí osazených ře-
pkou či blízkost stromů se sladkým lepivým 
květenstvím. Takovéto ušpinění způsobuje 
problémy zvláště, když potah zmokne a ná-
sledně není vysušen. Proto by se měl z pota-
hů pravidelně odstraňovat prach a rostlinné 
zbytky, které by zde mohly zahnívat a dávat 
vzniknout plísním. Lze jej jemně opláchnout 
tekoucí studenou až vlažnou vodou. Při vět-
ším zašpinění používáme slabý saponátový 
roztok, který následně dobře vypláchneme.  
Nikdy k  tomuto účelu nepoužíváme vyso-
kotlaké přístroje ani čisticí prostředky obsa-
hující chlor. Obojí by poničilo impregnaci. 
Zásadou by mělo být nechat vlhký potah                                                                                                 
při nejbližší příležitosti dobře vyschnout 
a  nevystavovat jej silnějšímu dešti, aby ne-
došlo k deformaci tkaniny. Při dodržení těch-
to zásad budou moderní stínicí textilie spl-
ňovat dlouhá léta vysoké nároky na vzhled, 
budou Vaší vizitkou a  budou Vám dělat ra-
dost.

Vladimíra Linda Klausová
Externí spolupracovník 

Magazínu SVT
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Česká cena za architekturu – výsledky 3. ročníku

Výsledky práce architektů, kteří svá díla na-
vrhli a  dohlíželi na  jejich realizaci, můžeme 
nalézt v každé části prostředí, v němž žijeme – 
tedy bydlíme, pracujeme nebo trávíme volný 
čas. Patří mezi ně stavby jakéhokoliv rozsahu, 
jejich nejmenší části a detaily, jejich adaptace 
a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby všech 
typologických druhů i stavby speciální, např. 
technologické. Mimořádný význam pro sou-
časnou společnost mají také úpravy krajiny 
a tvorba veřejného prostoru.

Administrativně správní budova společnosti, 
která distribuuje a vyrábí betonové směsi a je-
jíž vedení je nakloněno alternativním techno-
logiím, zdrojům energií i stavebním postupům. 
Syrové autentické místo s vůní práce. Industri-
ální charakter pozemku má silnou atmosféru 

díky hučící a nikdy nespící betonárce i čtyřiceti-
metrovému zemědělskému silu naproti. Náplň 
činnosti se promítá do neuspořádaného výra-
zu objektu, který je celý výhradně betonový 
odlitek. Betonový živočich, jehož forma vychází 
pouze z funkce provozů, vztahů k okolí, pohy-

bu slunce i pohybu aut kolem. Vzrostlé stromy 
byly zachovány, dům se jim vyhnul. Pohledový 
beton různých struktur je na podlaze, stropech, 
stěnách, objekt sám včetně střechy je vylitý 
z tepelně izolačního betonu tloušťky stěny cca 
1 m, bez jakýchkoliv dalších obkladů, úprav či 
typických dokončovacích prací. Experiment       
se souhlasem klientů. Instalace a další staveb-
ní prvky jsou viditelné, vedené na betonových 
konstrukcích, okna jsou oči domu, tvoří obrazy 
na fasádě. Parkování je na střeše objektu, kde 
bude i  fotovoltaická elektrárna s  nabíječka-
mi pro elektromobily nyní parkujícími uvnitř 
domu. Objekt skrývá prvky, které byly vyvinuty 
investorem (10metrová vyklápěcí vrata sloužící 
pak jako zastřešení, robot provádějící zdění, de-
taily zábradlí, pojezdných skel, atd.).
V  závěru dernisáže, která proběhla 7. ledna 
2019 v  Galerii Jaroslava Fragnera v  Praze, byl 
také vyhlášen 4. ročník České ceny za architek-
turu. Nové projekty mohou být přihlašovány 
do 1. 4. 2019, zbývá už jen 61 dní!

Ing. Štěpánka Lubinová
Magazín Stínicí a vratová technika

foto: Česká komora architektů

Finalisté

Hlavní cena

Rusina Frei architekti, Atelier PARTERO

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Atelier RAW s.r.o.

Polyfunkční objekt Dorn

SPORADICAL

Sportovní hala Dolní Břežany

ÚtulnaKamil Mrva Architects, s.r.o.

Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách

Stempel & Tesař architekti   

Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení

ADR s.r.o. Petr Kolář, Aleš Lapka 

Pivovar Trautenberk

Architektura, s.r.o.     

Administrativní budova ve Strančicích
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Hliníkové látkové pergoly LUKA M a  LUKA 
S  jsou estetickou ozdobou vaší zahrady.               
Pod nimi si vychutnáte pobyt venku za  jaké-
hokoliv počasí s komfortem podobným interi-
éru. S těmito prémiovými pergolami zhodno-
títe jak tradiční, tak moderní venkovní prostor 
na  sofi stikované a  trendy prostředí během 
dne i  večera. Stahovací střecha je vyrobena 
z jediného kusu nehořlavé PVC tkaniny. Látka 
vykazuje vynikající pevnost a rozměrovou sta-
bilitu, samozřejmostí je 100% ochrana proti 
dešti a slunečním paprskům. Čelní odtok vody 
je integrovanou součástí konstrukce pergoly.

Netradiční trakční systém je vyroben z  vy-
soce odolného ozubeného řemenu, který 
běží na  kuličkových ložiscích. Toto spojení 
se vyznačuje velmi tichým a  pravidelným 

Pergola Provedení
Délka (výsuv, mm) Šířka (mm) Výška (mm)

min. max. min. max. max.

LUKA S motor 2000 5000 2000 4500 2500

LUKA S/D motor 2000 5000 5000 8000 2500

LUKA M motor 2000 6000 2000 6000 3000

LUKA M/D motor 2000 6000 5000 8000 3000

Trendy ozdoba vaší zahrady

V roce 2018 rozšířila společnost ISOTRA a.s. sortiment venkovního stínění o samonosné per-
goly MIRA s hliníkovými lamelami. Na jaře tohoto roku připravuje rozšíření o další produkty
a to hliníkové pergoly s látkovou shrnovací střechou pod názvem LUKA.

NOVÉ LÁTKOVÉ PERGOLY LUKA SPOLEČNOSTI ISOTRA A.S.

Standardní rozměry:

chodem. Ovládání pergoly je možné pouze 
motorem. Pergoly LUKA jsou samostojné 
s možností kotvení stojek do podlahy a kot-
vením profi lu do  stěny. Varianty látkových 
pergol LUKA S a LUKA M se liší pouze limitní-
mi rozměry. Alternativně lze spřažit dvě per-
goly vedle sebe, tuto variantu lze objednat        
pod názvem LUKA S/D nebo LUKA M/D.

www.isotra.cz
(PR)

RAL 9003 bílá

RAL 1013 ústřicová

V02 bronzová matná

V01* perleťově stříbrná

V05 černá pískovaná

* pouze pro pergolu LUKA M, M/D

Barevné provedení konstrukce:
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Poradenské centrum pro stínicí techniku 

na Infothermě 2019

Na letošním ročníku výstavy Infotherma Svaz podnikatelů ve stínicí technice poprvé pre-
zentoval své Poradenské centrum pro stínicí techniku. K dispozici jsme byli jak laické, tak 
odborné veřejnosti po celou dobu výstavy.

Dotazy návštěvníků nejčastěji směřovaly 
k  tomu, zda a  jakým způsobem je možno 
využít dotace na  stínicí techniku v  rámci 
programu Nová Zelená úsporám, někteří 
přicházeli ještě bez konkrétní představy 
o stínění, které si chtějí pořídit, a potřebova-
li získat základní informace, někteří již přišli 
s konkrétním projektem, který jsme jim po-
mohli doladit. Některé z dotazů zodpovídá-
me v rubrice Fórum dotazů tohoto časopisu 
na straně 24. 
Kromě poradenského centra jsme na  le-
tošní Infothermě realizovali také seminář 
Stínicí technika a  její vliv na  energetickou 
náročnost budov. Během něj zazněla téma-
ta Stínicí technika a její vliv na energetickou 
bilanci budov (prezentoval Ing.  Petr Sedlá-
ček z Odborného týmu SPST) a Stínicí tech-
nika v  Nové Zelené Úsporám (prezentoval 
Ing. Josef Krůpa ze Státního fondu životního 
prostředí ČR).
Ing.  Sedláček informoval přítomné o  vý-
sledcích dvou variant Studie tepelné zátěže 
rodinného domu při použití stínicích prvků, 
kterou inicioval Svaz podnikatelů ve  stínicí 
technice. Z první varianty, která se týká no-

vostavby – domu v pasivním standardu, vy-
plývá, že teplota uvnitř budovy se při pou-
žití stínicí techniky sníží v nejexponovanější 
době až o 5,8 °C. Druhá varianta téže studie 
se týká rekonstrukce rodinného domu a vy-
plývá z  ní, že díky instalaci stínicích prvků 
v  rámci rekonstrukce domu může dojít 
ke snížení maximální teploty o 4,8 °C, čímž 
v  případě, vyhodnoceném v  rámci studie, 
jde o splnění požadavku na maximální tep-
lotu obytných budov v  létě do  27 °C dle 
ČSN 73040. Podrobné znění obou studií 
je k  dispozici na  webu www.svst.cz v  sekci                      
Pro odborníky.
Ing.  Krůpa pak ve  své prezentaci přede-
vším informoval o novinkách v Nové Zelené 
úsporám ve vztahu ke stínicí technice. Kro-
mě těch již známých a platných od 15. října 
2018, byla zajímavá zejména ta, že dotace 
500 nebo 1.000 Kč/m2 stíněné plochy (dle 
způsobu ovládání), je pro Moravskoslez-
ský, Ústecký a Karlovarský kraj zvýhodněna 
o 10 %. 
Vzhledem k velkému zájmu o naše poraden-
ství budeme návštěvníkům rádi k  dispozici 
také během příštího ročníku výstavy a  při-
pravíme opět zajímavá témata pro seminář.

V  rámci zahájení letošního ročníku vý-
stavy Infotherma byly opět vyhlášeny 
výsledky soutěže REALIZACE ROKU 
2018 VE  STÍNICÍ TECHNICE, kterou vy-
hlásil jeden z  mediálních partnerů 
výstavy – náš časopis Stínicí a  vratová 
technika. Soutěže se tentokrát zúčastni-
lo 9 staveb, které opět ukázaly nejen vi-
zuálně inspirativní použití stínicích prv-
ků, ale v některých případech i úspěšné 
vyřešení komplikovaného stavebně-
-technického problému. A  to nás těší, 
protože i o tom naše soutěž je.

O  umístění přihlášených staveb bylo 
následně rozhodnuto v  rámci veřejné-
ho hlasování na webu Svazu podnikate-
lů ve stínicí technice.

Pořadí prvních 
tří vítězných staveb:

1. Řadové domy Štěpnice, 
 venkovní žaluzie, 
 přihlašovatel: LUXURY CZ, s.r.o.

2.  Výrobně administrativní budova,          
 Kolín, venkovní žaluzie, 
 přihlašovatel: TECO a.s.

3.  Bytový dům, Praha, 
 bioklimatická pergola, 
 přihlašovatel: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Vítěz obdržel dárkovou sadu vín a první 
tři vítězné stavby Vám blíže představu-
jeme na  následujících stranách tohoto 
čísla časopisu. Všechny letošní soutěžní 
stavby si i nadále můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na www.svst.cz.

Děkujeme všem zúčastněným za  při-
hlášené stavby a již nyní se těšíme na le-
tošní ročník této soutěže!

Ing. Štěpánka Lubinová,
Výkonná manažerka SPST

REALIZACE ROKU 2018
VE STÍNICÍ TECHNICE
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1. místo: venkovní žaluzie, 

Rodinné domy Štěpnice

Naše fi rma LUXURY CZ, s. r. o. pod obchodní značkou NOVÉ ŽALUZIE byla poptána jako 
hlavní dodavatel venkovního stínění pro řadové pasivní domy v projektu „Rodinné domy 
Štěpnice“. Použití venkovní stínicí techniky tak u pasivních domů nesmělo chybět. Tyto 
řadové rodinné domy jsou dvoupodlažní o velikosti 4+KK s parkovacím místem před do-
mem. Domy jsou vystavěny v Rosicích (okres Brno-venkov) v České Republice. 

Pro zastínění všech oken včetně HS portá-
lů byly jednotně vybrány venkovní žaluzie 
typu Zetta 90 v  zaomítatelném provedení 
– tedy krycí plechy a vodicí lišty zapuštěné 
do  zateplení domů. Tento druh lamely byl 
vybrán z důvodu vysokého stupně zastínění 
a  vlisované gumy po  celé délce lamel, kte-
rá zvyšuje termoregulační efekt. Dále také 
snižuje hlučnost žaluzií ve  větru. Tento typ 
venkovních žaluzií je technologicky nej-
vyspělejší, díky tvaru lamely do  písmene 
Z  a  její šíři 9 cm poskytuje dokonalé zastí-
nění, jelikož při zavřeném stavu vytvářejí 
lamely celistvou plochu. Barevné provede-
ní venkovních žaluzií bylo odsouhlaseno                                           
pro celou výstavbu řadových pasivních 
domů v stříbrném nástřiku RAL 9007. Tento 
odstín tak ladí k modernímu designu domů. 
Fasáda domu je v kombinaci bílo – červená 
a  je dokreslena právě hliníkovými prvky, 
které nenarušují celkový vzhled. 
Ovládání těchto žaluzií bylo zvoleno elektric-
ké, s typem motorů Somfy IO s přijímačem, 
a  pětikanálovými dálkovými ovladači řady 
Situo, buď v  barvě bílé, nebo na  přání jed-
notlivých zákazníků v barvě černé. Díky těm-
to motorům si mohou zákazníci v budoucnu 
pořídit řídicí jednotku, díky níž lze nejen ža-
luzie ovládat pomocí mobilní aplikace a vy-
tvořit tak inteligentní domácnost.

Jelikož se jednalo o  dodání a  montáž zao-
mítatelných venkovních žaluzií, je postup 
rozdělen na více fází. Nejprve si technik za-
měřil okenní otvory, abychom mohli objed-
nat krycí plechy T2 s  úhelníkem, držáky ža-
luzií KBT03/1 a pouzdra pro vodicí lišty. Tyto 
prvky tvoří první fázi montáže. Jakmile byly 
dohotoveny fasády domů, technik jel znovu 
na  vyměření, tentokrát fi nálních rozměrů 

žaluzií, aby mohla proběhnout druhá fáze 
montáže – samotné osazení venkovních ža-
luzií a jejich zapojení, jelikož elektropříprava 
byla ze strany stavby vyřešena.
Vzhledem k  použití železných traverz na-
místo betonových překladů nad HS portály, 
jsme se museli potýkat s nestandardním ře-
šením krycích plechů, jelikož jejich výška se 
musela navýšit dvojnásobně.
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2. místo: žaluzie na fasádě nové 

výrobně administrativní budovy Teco a.s.

Firma Teco a.s. – výrobce řídicích a automatizačních systémů Tecomat Foxtrot - je investo-
rem a provozovatelem svého nového sídla: dvoupodlažní novostavby výrobně administ-
rativní budovy ve východní části Kolína. Budovu, kde se řídicí systémy Foxtrot vyvíjí a vyrá-
bějí, Foxtroty i kompletně řídí. Od základního vytápění, chlazení a větrání až po osvětlení 
i řízení žaluzií. 

Žaluzie na  této budově hrají významnou 
roli jak architektonickou, tak i  energetickou. 
Ing. Arch. Irena Schusterová byla inspirována 
logem fi rmy s pilovitým motivem periodické-
ho signálu, které se stalo vizuální dominan-
tou stříbrošedé technicistní stavby. Na  logo 
ve druhém nadzemním podlaží na obě stra-
ny navazují souvislé pásy venkovních žaluzií 
stínící nejen okna, ale kompletně i  výplně 
mezi nimi. Žaluzie obíhají celý obvod patra 
a  na  druhé straně se opět potkávají v  logu, 
které hmotově a opticky prostupuje ze sever-
ní na jižní fasádu napříč celou budovou. Sou-
vislý pás venkovních žaluzií se opakuje i v prv-
ním podlaží, kde je přerušený pouze hlavním 
vchodem na severní straně, dvěma logistický-
mi vchody na jižní straně a na krátké západní 
fasádě, která je z poloviny bez oken. Uspoko-
jivě byl vyřešen i detail na všech sedmi roho-
vých stycích žaluziových pásů, kde na  sebe 
přesně navazuje kolmo lamela na lamelu.
Venkovní žaluzie kryjící výplně mezi okny 
jsou statické s  fi xovanou nakloněnou po-
lohou. V  létě tak brání přímému oslunění, 
a  tedy i  zbytečnému oteplení těchto ploch 
tepelně izolované fasády. Naopak všechny 
žaluzie před okny mají motorický pohon 

a  jsou ovládány řídicí automatikou Foxtrot, 
reagujícím jak na aktuální oslunění příslušné 
fasády v  průběhu dne, tak i  na  přítomnost 
osob v konkrétní místnosti a aktuální teplotě 
v  místnostech. Podle ročního období se pak 
rozhoduje, zda v  době nepřítomnosti osob 

v  místnosti v  létě nakloněním žaluzii zabrá-
ní přehřívání přímými paprsky nebo naopak 
v zimě jimi tepelnou bilanci vylepší. Od oka-
mžiku prvního ručního zásahu nástěnným 
ovladačem dle individuálního požadavku per-
sonálu, přechází konkrétní místnost do  ma-
nuálního režimu až do  opětovného náběhu 
automatiky po zastřežení budovy. V  tu chvíli 
všechny žaluzie sjedou do  základní spodní 
polohy. Automatika 24 hodin denně monito-
ruje rychlost větru, a  tak může v případě sil-
ného větru s nejvyšší prioritou zajistit vytažení 
všech žaluzií do bezpečné horní polohy.
Výše popsaná architektonická a energetická 
role venkovních žaluzií na novostavbě sídla 
fi rmy Teco je jen jednou ze součástí a řekně-
me fi nálním doladěním unikátního energe-
tického konceptu celé budovy, komplexně 
řízeným systémem Foxtrot. Ten je založen 
na  minimalizaci potřeby nákupu energií 
zvenku a  využitím obnovitelných energií 
na vlastním hektarovém pozemku. 
Budova je zároveň vzorovou budovou, kam 
jsou zváni všichni, kdo se zajímají o plně au-
tomatizované a  provozně nejúspornější bu-
dovy.

Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s.
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3. místo: bioklimatická pergola, bytový dům Praha

Obrovským hitem poslední doby jsou moderní bioklimatické pergoly, které díky své kon-
strukci umějí výrazně zpříjemnit používání terasy, a dokonce není problém využívat velice 
pohodlně terasu během celého roku. Bioklimatické pergoly mají strop, který je tvořen 
hliníkovými segmenty (lamelami), které se díky motoru naklápějí a tím zajišťuji přirozené 
proudění vzduchu, dávkují světlo do pergoly, nebo jsou zcela zavřené a zabraňují tak pro-
nikání vody v deštivém počasí do prostoru pod pergolou. Některé typy pergol jsou velice 
účinné i v zimním období, kdy jsou schopny nést i přiměřené množství sněhu, bioklima-
tická pergola, tak skutečně velmi zpříjemní používání v podstatě jakékoliv terasy. 

Naše realizace bioklimatické pergoly byla 
tedy logicky zaměřena na co nejlepší využití 
velké terasy moderního bytu s  úžasným vý-
hledem na  naši stověžatou matičku Prahu. 
Celá realizace byla o  to složitější, že se jed-
nalo o poslední patro bytového domu a sta-
vební připravenost byla minimální. Součástí 
naší dodávky byla montáž pergoly do fasády 
domu a  samozřejmě i  ukotvení konstrukce 
pergoly do  podlahy terasy, tady musela být 
odkryta hydroizolace a  vyrobeny speciální 
kotvící prvky pro nohy pergoly. Specializo-
vaná fi rma pak následně upravila hydroizo-
laci tak, aby byla zachována její stoprocentní 
funkčnost. Dále muselo dojít k  demontáži 
terasy z  exotického dřeva. Vzhledem k  mís-
tu montáže, tedy poslední patro bytového 
domu, byl využit i poměrně velký jeřáb který 
dopravil celou pergolu v  rozložením stavu 
na terasu bytu.
Tato bioklimatická pergola byla vybavena 
i bočními roletami s materiálem SCREEN a jak 
jinak než v  zipovém systému, který zaručí 

odolnost těchto rolet až do  rychlosti větru 
70 Km/h. Bioklimatická pergola má nejen po-
hyblivou střechu, ale je možné zastínit i boky 
pergoly, vše ovládáno pomocí elektromotorů 
na  dálkové ovládání. Tyto pergoly lze navíc 
doplnit i  o  různé typy čidel a  senzorů a  na-
příklad je možné dodat i modul pro vytápění 
prostoru pergoly. Podstatná věc je i osvětlení, 
které má pergola integrované v  naklápěcích 
lamelách, světla mohou být nicméně i po ob-
vodu rámu pergoly. Celá pergola, jak už bylo 
zmíněno, je hliníková, dodána se špičkovou 
povrchovou úpravou, která zaručí velice dlou-
hou životnost celého výrobku. 
Realizace pergoly se samozřejmě neobešla 
bez souhlasu architekta projektu, neboť její 
konstrukce je na terase jednoho z bytů samo-
zřejmě patrná. I přesto se domníváme, že tato 
bioklimatická pergola nenarušuje charakter 
stavby a stala se přirozenou součástí tohoto 
bytového domu.
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Fórum českého stavebnictví 2019: 

Jak využít šance rostoucí ekonomiky?

Stavíte nebo opravujete? Zařizujete interiér? 

Přijďte na Stavební veletrh 27. 2. – 2. 3. 2019!

Fórum českého stavebnictví 2019, konané dne 6. 3. 2019 v kongresovém centru veletržního are-
álu PVA Praha, se soustředí na to, jak řídit byznys v době, kdy investice konečně opět rostou - 
a s nimi celé odvětví. Hlavním tématem je proto „Nový start: jak využít šance rostoucí ekonomiky“.

Novinky, nové trendy i poradenství ke všemu, co souvisí se stav-
bou a vybavením domu či bytu přinese od 27. února do 2. března 
2019 na brněnském výstavišti Stavební veletrh. Pod jednotným 
názvem se skrývají tři veletržní akce – Stavební veletrh Brno, vele-
trh DSB – Dřevo a stavby Brno a Veletrh nábytku a interiérového 

designu MOBITEX. Otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin, v sobotu do 17 hodin. Vstupenku si 
v online předprodeji zakoupíte již za 100 Kč, navíc od 15 hodiny bude vstup na veletrh zcela zdarma.

Oborová konference Fó-
rum českého stavebnictví 
vstupuje do  15. ročníku 
za  situace, kdy objem 
investic konečně roste. 
Po  létech recese na  sta-
vebním trhu však situace 
stavebních fi rem není vů-

bec lehká – bojují s dramatickým nedostatkem 
pracovníků, kteří v  minulosti odešli do  jiných 
odvětví zažívajících rozvoj dříve než stavebnic-
tví. Velkou výzvou je i potřeba začít systematic-
ky využívat nové technologie a systémy řízení 
a organizace. Fórum tuto situaci představí jako 

příležitost pro nový start a přinese náměty, jak 
využít šance rostoucí ekonomiky.
Organizátoři Fóra - Svaz podnikatelů ve  sta-
vebnictví v ČR a společnost Blue Events - samo-
zřejmě jako již tradičně přizvali do programu 
vrcholové představitele státu, jakož i zástupce 
odvětví, reprezentovaného Svazem podnika-
telů ve stavebnictví ČR.
Neméně důležitá však bude i druhá část Fóra. 
V  té bude věnována pozornost tomu, zda 
a jak mohou naše odvětví rozhýbat kromě ex-
terních, do značné míry „politických“ faktorů, 
také aktivity, které jsou pod kontrolou staveb-
ních fi rem. Jedná se zejména o interní faktory 

jako moderní technologie, materiály a  ino-
vativní přístupy k  řízení fi rem i  obchodních 
a výrobních procesů. Na Fóru tak zazní např. 
přednáška ve světě nejcitovanějšího českého 
ekonoma Milana Zeleného, profesora Ford-
ham University New York a  Baťovy univerzi-
ty Zlín. Klíčová témata z  plenárního jednání 
konference pak budou detailně diskutována 
v závěru fóra ve dvou paralelních sekcích. Ty 
se budou věnovat okruhům: „Politika veřejné-
ho investování“ a „Digitalizace odvětví a sta-
vebnictví 4.0“.

Zdroj: tisková zpráva Blue Events

Stavební veletrh Brno, který se odehraje 
v  pavilonu P, ukáže novinky, nové techno-
logie i praktické ukázky od realizace staveb, 
přes stavební materiály a  konstrukce až 
po technické zařízení a vnitřní vybavení bu-
dov. Doplní jej veletrh DSB – Dřevo a stavby 
Brno, který přinese prezentaci oborů dře-
věných staveb, konstrukcí a materiálů a po-
skytne ucelenou přehlídku dodavatelů dře-
věných montovaných staveb. 
Veletrh MOBITEX situovaný do  pavilonu 
F bude věnován problematice vhodného 
výběru nábytku s  pozitivním dopadem 
na zdraví a představí tradiční i třeba kance-
lářský nebo tzv. rostoucí nábytek. Těšit se 
můžete také na  ukázku tzv. chytré domác-
nosti studia JASYKO, které připravilo vzorový 

dům. Jedna jeho část se zaměří na aktuální 
trendy ve  vybavení interiéru včetně ukázek 
audiovizuální techniky, druhá na  ukázky 
technických a technologických řešení. 

Bezplatná odborná poradenství 
pro každého
K dispozici vám bude řada bezplatných pora-
denských center – najdete zde poradenství 
ke všemu, co souvisí se stavbou a vybavením 
domu. S  právními a  technickými problémy 
vám pomůžou ve  Stavebním poradenském 
centru (ČKAIT). Pokud rekonstruujete a pře-
mýšlíte, jak ušetřit, na  stánku Státního fon-
du životního prostředí ČR se dozvíte, na co 
můžete získat dotaci. Jak na  správný výběr 
stínění vám poradí v  Poradenském centru 

pro okna a stínicí techniku. Rady na veletrhu 
získáte i  z  oblasti dřevostaveb, vodo-topo, 
výměny a oprav oken, komínů nebo o pro-
gramu BIM. Odborníci veletrhu MOBITEX 
vám poradí se správným výběrem nábytku.
Doprovodný program se každý den zaměří 
na jedno téma – středa 27. 2. bude věnována 
hospodaření vodou, čtvrtek požární ochra-
ně, pátek bezbariérovému bydlení a sobota 
zdravému bydlení. Na  veletrhu nebudou 
chybět ani studentské soutěže a ukázky pra-
cí učňů pořádaných na  podporu řemesel. 
Proběhne zde GRAND PRIX MOBITEX, mis-
trovství ČR odborných dovedností staveb-
ních řemesel a oboru truhlář či soutěž Učeň 
instalatér.

www.bvv.cz/svb
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Užijte si společně klidu s pohony Becker

Toto přesně charakterizuje novou řadu pohonů BECKER EVO. Technický design je tak inteli-
gentní, že pohony rolet téměř není slyšet. Kromě toho se možnost nastavení jízdních profi lů 
postará o další fl exibilitu a snížení hlučnosti.

Rozhraní Bluetooth Vám při vlastní montáži 
usnadní další práci: pomocí chytrého telefo-
nu lze identifi kovat typ pohonu, analyzovat 
poruchy a  vyhodnocovat jednotlivé cykly 
pohonu. Tato řada pohonů má osvědčené 
vlastnosti produktů Becker, jako je automa-
tické nastavení koncových poloh s pružnými 
závěsy nebo aretačními bezpečnostními zá-
věsy, jemným dorazem v horní poloze, auto-
matickou detekcí aretačních závěsů, citlivým 
rozpoznáváním překážek s reverzací a ochra-
nou proti přimrznutí.

Není skoro slyšet
Pro citlivé uši lze hlučnost pohonu ještě ztišit 
tak, že  se jednoduše sníží rychlost. Ručním 
povelem se dá navolit podle situace adekvát-
ní jízdní režim -  rychle, pomalu nebo tichá 
funkce start/stop, všechny tři varianty EVO 
zvládá bez potíží.

Jízdní režim Standard
V tomto režimu startuje pohon pomalu a pak 
postupně zrychluje, až dosáhne maximální 
rychlosti. Následně rychlost opět snižuje, do-
kud nedosáhne koncové polohy.

Jízdní režim šepot
Pohon jede konstantně pomalu, přibližně 
7 otáčkami za  minutu, dokud nedosáhne 
koncové polohy. Tím se dodatečně redukuje 
hlučnost pohonu.

Jízdní režim Dynamik
S  cca 17 otáčkami za  minutu pohon nabí-
rá na  rychlosti. Roleta v  tomto režimu jede 
rychle dokud nedosáhne koncové polohy.

Rozhraní Bluetooth
S  příslušnou aplikaci mů-
žete jako montér 
jednodu-

še s pomocí chytrého telefonu identifi kovat 
zabudovaný pohon a  jeho funkce. Kromě 
toho můžete analyzovat eventuální poruchy 
a  vyhodnocovat cykly. Speciální aktivační 
proces je dostatečně zabezpečen.

Přednosti pohonu EVO:
 elektronické koncové vypínání pohonu,
 připojení kabelu pomocí ko-

nektoru C-plug,

 automatická identifi kace koncových 
poloh při použití pružných závěsných 
per nebo aretačních bezpečnostních 
závěsů,

 nastavení koncových poloh pomocí ob-
vyklých obslužných prvků, např. žaluzi-
ových spínačů,

 detekce blokování při pohybu rolety na-
horu,

 automatická detekce bezpečnostních 
závěsů,

 ochrana proti přimrznutí v horní poloze 
s automatickým vyrovnáním délky závě-
sů (lze aktivovat dodatečně),

 obzvláště tichý chod pomocí techniky 
Evolution (bezkartáčová stejnosměrná 
technologie),

 rozhraní Bluetooth pro různé dodatečné 
funkce, např. možnost regulace rychlosti 
pohonu,

 nastavitelné různé jízdní režimy,
 citlivá detekce překážek ve směru pohy-

bu rolety dolů s reverzním chodem,
 funkce ochranné sítě proti hmyzu,
 paralelní zapojení bez oddělovacího relé,
 převinutelná hlava motoru,
 jemný doraz v horní poloze.

(PR)
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Návratnost investice do stínicí techniky

Žaluzie, rolety, …? Zbytečný přepych, ty tam dáme, až jak vyjdou peníze. Takové a podobné ná-
zory jsou v českých domácnostech a fi rmách časté. Častější než v některých jiných evropských 
zemích. 
V praxi to znamená, že české obytné i kance-
lářské budovy jsou stínicí technikou vybave-
ny podstatně méně než jinde v Evropě. Např. 
v sousedním Rakousku nebo Německu patří 
stínicí technika již ke  standardu bydlení a  je 
nedílnou součástí projektů budov. Ve Francii 
je dokonce stínicí technika u  novostaveb již 
povinnou součástí projektu.
Proč je tomu u nás jinak? Pravda, kvalitní a mo-
derní stínicí technika u nás má sice menší tradi-
ci, ale za posledních cca 15 let se českým výrob-
cům podařilo tento handicap úspěšně dohnat 
a  někteří dnes dosahují vynikajících výsledků 
také ve vývoji a v inovativních přístupech. Prav-
děpodobnější proto bude zřejmě to, že český 
zákazník, ať už privátní, fi remní nebo veřejný, si 
není dostatečně vědom všech předností stínicí 
techniky a  možná právě proto investici do  ní 
považuje za neefektivní a zbytečnou.
Důkazem toho, že tento názor není oprávně-
ný, je např. tzv. Delftská studie o  výhodách 
různých typů protisluneční ochrany a noční-
ho chlazení ventilačními okny, vypracovaná 
prof. van Paassenem z Klima Delft / TU Delft. 

Tato studie se zabývá porovnáním účinnosti 
systému vytápění, ventilace a klimatizace (tzv. 
HVAC) jednak při použití různých způsobů 

použití zastínění a jednak v závislosti na tom, 
ve  které fázi projektu byl pokročilý systém 
protisluneční ochrany aplikován. 
Výmluvné je např. jeho  porovnání ročních 
provozních nákladů a  investičních nákladů 
na místnost o 20 m2 podlahové plochy (v €) 
– obrázek č. 1.
Podíváme-li se na dobu návratnosti (obr. č. 2), 
zjistíme, že komplexní přístup zajistí snížení 
investičních nákladů v takové míře, že vícená-
klady na pořízení pokročilého systému proti-
sluneční ochrany jsou plně kompenzovány. 
Systémy bez komplexního přístupu vykazují 
delší dobu návratnosti.
Přičemž komplexní návrh znamená, že v přípa-
dě, kdy protisluneční ochrana je integrována 
v časné fázi projektu, nastává návratnost oka-
mžitě. Naproti tomu dodatečná instalace zna-
mená, že tohoto výsledku nedosáhneme, po-
kud bude návrh fasády odsunut do  konečné 
fáze projektu. Potom kapacita zařízení HVAC 
nemůže být ponížena díky aplikaci pokroči-
lého systému protisluneční ochrany a tím pá-
dem bude návratnost velmi dlouhá. Příznivější 
situace nastane tehdy, pokud budeme počítat 
s ročním zvyšováním cen energií o 10 %.
Pro takové důkazy ale nemusíme chodit jen 
do  zahraničí. Také v  České republice jsou 
k dispozici analýzy a výpočty návratnosti in-
vestic do stínicí techniky. Z jedné z nich např. 
vyplývá, že při stávajících cenách energie, 
stínicí techniky a chladicího zařízení je reálná 
návratnost takové investice mezi 9 až 10 lety, 
jak ukazují hodnoty v následující tabulce:

Uvažované případy:

0 – normální dvojité zasklení s interiérovými žaluziemi staženými trvale

1 – dvojité zasklení bez protisluneční ochrany

2 – vnější žaluzie bez řídícího systému (náklon lamel žaluzií = 45°)

3 – vnější žaluzie jako v bodě 2), avšak s řízením (žaluzie budou staženy, jakmile bude naměřena intenzita na vněj-

ším povrchu oken vyšší než 250 W/m2)

4 – žaluzie jsou použity pro kontrolu hladiny osvětlení v místnosti. Bude-li naměřena průměrná hodnota na pracov-

ním stole nad nebo pod nastavenou hodnotou 500 Lux, bude poloha žaluzií přenastavena tak, aby bylo dosaže-

no potřebné hladiny osvětlení

5 – situace jako v bodě 4), ale s použitím motoricky řízených ventilačních oken pro noční chlazení (na základě měření 

vnitřní teploty mimo pracovní dobu - limitní hodnota 21°C)

Doba návratnosti. (Data jsou vztažena ke standardní místnosti o podlahové ploše 20 m2 a ploše oken 40 % s nato-

čením na jižní stranu.)
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V uvedeném případě byla posuzována míst-
nost o ploše 50 m2, orientovaná na jih, s plo-
chou zastíněných oken 13 m2, zastíněná vněj-
šími žaluziemi. Díky kvalitní stínicí technice 
dojde totiž nejen k  menší spotřebě energie 
na  chlazení místnosti, tedy provozních ná-
kladů, ale také k úspoře investičních nákladů 
na chladicí zařízení o výrazně menším výko-
nu. Ve  skutečnosti však je doba návratnosti 
ovlivněna nejen nižšími náklady na  chlazení 
v  létě, ale také nižšími náklady na  vytápění 
v zimě, a tudíž může být ještě zkrácena.

Aby takovéto návratnosti investice do stínicí 
techniky mohlo být dosaženo, je zapotřebí, 
jak již bylo řečeno, se stínicí technikou počí-
tat již ve  fázi přípravy projektu stavby či re-
konstrukce. Jen tak lze zamezit dodatečným 
nákladům na stavební či montážní vícepráce, 
které mohou činit až přibližně třetinu nákladů 
na samotnou stínicí techniku, nehledě na to, 
že právě ono optimální řešení pak v  někte-
rých případech již není možné - viz Obr. č. 3a  
a 3b a také příklad výše.
Při ceně jedné žaluzie s  manuálním ovládá-
ním 7  000 Kč v  tomto příkladu vzroste cena 
při dodatečné montáži o cca 30 %. Další do-
datečné náklady mohou samozřejmě vznik-
nout např. při zvolení stínění s  motorickým 
ovládáním. 

Pozn.: jedná se pouze o  modelový příklad, 
ceny se mohou v jednotlivých krajích lišit. 

Na zjišťování a zpřesňování informací o oboru 
stínicí techniky v  České republice průběžně 
pracuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice, 
který současně spolupracuje s různými insti-
tucemi a vědeckými pracovišti na tvorbě ana-
lýz, statistik a prognóz. Tyto informace přináší 
potom jak svým členům, tak odborné i laické 
veřejnosti na svém portálu www.svst.cz.

Ing. Štěpánka Lubinová
Magazín SVT

Příklad: rodinný dům, majitel si přeje dodatečně osadit jižní stranu domu ven-

kovní stínicí technikou.

Tři okna, která se mají osadit venkovními žaluziemi na manuální pohon, příprava není 
žádná, majitel souhlasí se sníženou světlostí okna. Pro zjednodušení počítejme sazbu 
dělníka 300 Kč/h. 
Je třeba provést: 

zaměření oken ......................................................................... 1 h ......................................300 Kč
zednické práce před osazením stínění cca ....................... 6 h .................................. 1 800 Kč
osazení a zprovoznění žaluzií do otvoru ........................... 6 h .................................. 1 800 Kč 
dodatečné zednické práce .................................................... 3 h ......................................900 Kč 
dopravné (celkově) .................................................................km .................................. 1 500 Kč 
celkem ........................................................................................................6 300 Kč

Obr. č. 3b: box je viditelný, tzv. přiznaný (dodatečná montáž), nutné vícenáklady.

Obr. č. 3a: box žaluzií ukrytý pod omítkou (zahrnuto již 

v projektu) - vizuálně neruší a nesnižuje světlost okna.

Roční požadavky na chlazení obývacícho pokoje ve zvoleném příkladu

bez stínění (kWh) se stíněním (kWh) úspory v % úspory (kWh)

požadavek na chlazení 2251 460 79,6 1791

požadavek na chlazení na m2 45 9 79,6 36

výkon chladicího zařízení 5,293 1,781 66,4 3,512

výkon chladicího zařízení na m2 0,105 0,035 66,4 0,07
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Odborná terminologie z oboru

Systém BUS 
BUS systém je inteligentní řídicí systém pro 
váš domov. Stále více systémů sběrnic se 
používá také ve  stavebních technologiích - 
například evropská instalační sběrnice (EIB). 
Sběrnicový systém umožňuje řízení osvětle-
ní, monitorování oken a dveří, topení, klima-
tizace a dalšího stavebního vybavení.
Energetická účinnost, pohodlí, bezpečnost 
a fl exibilita - to jsou dnes požadavky na mo-
derní budovy. Díky inteligentnímu vytváření 
sítí a  automatizace místností splňuje sys-
tém autobusů tyto výzvy, ať už v rodinném 
domě nebo ve velkém objektu. Různá řešení 
od  poskytovatelů stínicí techniky zaručují 

spolehlivé ovládání stínicích prvků v  inteli-
gentní budově, tzn., že v automatizaci budov 
se uplatňují různé technologie.
S  BUS (nesprávně často nazýva ným sběr-
nicovým systémem) mohou být elektrické 
přístroje vzájemně propojeny. BUS zname-
ná „binární systém“, takže je to systém 0 a 1 
(binární). Zjednodušený BUS sestává z  linky 
s  několika uzly. Pohony nebo čidla pro pří-
slušná zařízení s  dálkovým ovládáním jsou 
připojeny k uzlům.
Často je BUS srovnáván s autobusem na sil-
nici: BUS, stejně tak, jako autobus, přenáší/
převáží různé prkvy z A do B. V BUS jde o da-
tové toky nebo signály, zatímco v autobusu 

lidé. Zjednodušeně řečeno: příkazy/signály 
jsou přenášeny z  řídicího centra na  různá 
místa akce či pohony.
Základními součástmi BUSu jsou řídicí cen-
trum, pohony a  snímače. Ovládací panel je 
připojen k  pohonům a  čidlům pomocí ka-
belů/vodičů. Pohon je prováděcí složkou 
s  jedním vstupem (pro napájení) a  alespoň 
jedním výstupem (pro provedení).
Pro markýzu například vypadá takto:
1. výstup - markýza bude zavřená
2. výstup - markýza bude otevřená

Odborný tým SPST

Fórum dotazů

  Je lepší stínit venkovními žaluziemi 
nebo fasádními slunolamy?

Záleží na tom, zda má zákazník potřebu in-
tenzitu světelných paprsků regulovat. V tom 
případě je vhodnějším řešením venkovní ža-
luzie, která má kromě naklápění lamel mož-
nost i úplného vytažení. 
V  případě slunolamu je nutné si uvědomit, 
že slunolam může být jak pevný, tak tzv. 
aktivní (s  pohyblivými lamelami). V  prvním 
případě je nutné velmi důkladně provést 
výpočty pohybu Slunce po obloze v dané lo-
kalitě. Ve druhém pak má slunolam stejnou 
funkci jako žaluzie, vyjma úplného vytaže-
ní do  boxu. Nicméně díky své robustnosti 
působí např. vertikální slunolam jako velmi 
dobrá ochrana proti násilnému vniknutí.

  Je možné u velkých oken venkovní žalu-
zie dělit?

Ano. Kotvení se v takovém případě provádí 
do subtilních mezisloupků, které se instalují 
v místě, kde budou žaluzie děleny. V přípa-
dě, že není žádoucí použít přídavný sloupek, 
mohou být venkovní žaluzie ukotveny po-
mocí ocelových lanek. V takovém případě je 
možné každou žaluzii ovládat samostatně, 
nebo jako jeden celek.

  Jaký je z  uživatelského hlediska rozdíl 
mezi různými tvary lamel venkovních 
žaluzií?

Když pomineme estetický stránku lamel, dá 
se obecně říci, že čím širší lamela (při pohle-
du z  profi lu), tím bude mít menší celkový 
nábal a  tím pádem teoreticky méně zastíní 
světlou výšku otvoru. Naopak úzké lamely 
budou mít větší nábal, ale žaluzie může být 
použita v boxu s menší šířkou (opět při po-
hledu z  profi lu), což má estetické výhody. 
Může to být také velkou výhodou v případě 
instalace pod omítku. Více profi lované lame-
ly, například tvary S, Z  a  podobné, na  sebe 
lépe doléhají a  tím pádem lépe stíní. Méně 
profi lované lamely tvaru C naopak umož-
nují oboustranné naklápění. Každopádně 
na trhu existují speciální lamely, které dokáží 
spojit více výhod dohromady.

  Jakým způsobem se řeší reklamace es-
tetické vady, která nemá vliv na  funkč-
nost výrobku?

V  České republice není zavedená žádná 
obecně platná norma nebo předpis, který 
by určoval přípustné estetické vady. Co je 
přípustné si určuje každý výrobce ve  svých 
záručních podmínkách. V  Německu tuto 
problematiku řeší nezávislá průmyslová 
asociace IVRSA, která ji defi nuje ve  svých 
dokumentech. Například estetické vady se 
posuzují ze vzdálenosti u  vnějších součástí 
3 m, u  vnitřních součástí 2 m. V  případě, že 
viditelné vady nepůsobí nápadně, jsou pří-
pustné.

Odborný tým SPST

Stínicí technika 

v programu 

Nová Zelená 

úsporám 

Jednání zástupců 
SPST a Státního 
fondu životního 
prostředí z  ledna 
roku 2018 měla 
pozitivní dopad 
na připravova-

né změny v  programu Nová Zelená úspo-
rám, což se projevilo v novinkách platných                      
od 15. října 2018. Díky naší argumentaci je tak 
nově na stínicí techniku poskytnuta samo-
statná podpora, a to formou bonusu ve výši 
500 nebo 1.000 Kč na 1 m2 stíněné plochy.
Částka se liší dle způsobu ovládání stínicí 
techniky:

  manuálně ovládané prvky (tím je myšleno 
jak mechanické, tak motorické ovládání 
např. pomocí tlačítek či dálkového ovla-
dače) mají nižší podporu, a to 500 Kč/m2 
zastíněného okna,

  vyšší částka 1000 Kč/m2 zastíněného okna 
se týká stínicích prvků s automatikou, tzn. 
že je stínění ovládáno na základě vyhod-
nocení dat z intenzity slunečního záření, 
časového denního režimu uživatele a ce-
loročního pohybu slunce.

Podle aktuálních informací ze SFŽP jsou na-
víc tyto částky v  krajích Moravskoslezském, 
Karlovarském a Ústeckém navýšeny o 10 %.
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Praha, ČR – zastínění zimní zahrady, strop: plisé, boky: kombinace plisé a rolet noc-den.                Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Rodinný dům, Zbuzany, ČR – pergola s bočními roletami. Zdroj: MARON CZ s.r.o.



26 Stínicí a vratová technika 1/2019

Rodinný dům, Klokočí u Turnova, ČR – samonosná hliníková pergola ze dvou částí (spřažené pergoly).             Zdroj: HALENDA ŽALUZIE s.r.o.

Rodinný dům, Cholupice, ČR – dvojitá pergola s bočními roletami na exponovaných stranách, zakomponování vzrostlých stromů. 
Zdroj: MARON CZ s.r.o.
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Řadové rodinné domy, Brno, ČR – pergola se zasklenou střechou, problematické řešení svodu dešťové vody.              Zdroj: AL-PERGOLY s.r.o.

Rodinný dům, Vysočina, ČR – kazetové markýzy, připevnění speciálními držáky do ocelové konstrukce domu, dálkové ovládání s časovou 
automatikou a otřesovým senzorem.                                                                                                                                                  Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
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Aktuální přehled členů SPST

PROFIL ČLENA SPST

Havel – vrata / markýzy / rolety, s.r.o.  

Sídlo: Vrchní 1556/43, Kateřinky, 747 05 Opava
Založení společnosti: 2011
Obrat za rok 2017: 17,9 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: cca 11 mil. Kč
Obrat za rok 2018: 18,6 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: cca 13,5 mil. Kč
Regionální působnost:  Mezi Jeseníkem, Olomoucí a Jablunkovem. Občas vyrazíme i dál.
Počet zaměstnanců:  11
webové stránky:  www.havlovci.cz

Firma navázala v roce 2011 na práci fyzické osoby, jež funguje od roku 1994. Zabývá se hlav-
ně montážemi garážových vrat, stínicí techniky a pergol. Naší prioritou je dodávat kvalitní, 
ekologicky šetrné výrobky; profesionální poradenství, montáž a  servis. Provozujeme dvě 
vzorkovny, které jsou v Ostravě (byla otevřena v roce 2009) a v Opavě (otevřena v loňském 
roce). Klienty jsou koncoví uživatelé dodávaných produktů (domácnosti, fi rmy i instituce), 
ale také, ve velké míře, společnosti zabývající se architekturou, designem i samotnou stav-
bou a vybavováním bytových, sociálních a průmyslových objektů.

AL PERGOLY

Členská základna
V listopadu loňského roku se novým členem 
SPST stala fi rma TECO a.s., český výrobce 
průmyslových řídicích systémů. Nového čle-
na vítáme v našich řadách a těšíme se na bu-
doucí spolupráci!

Ověřená fi rma 
v oboru stínicí 
techniky
Také pro rok 2019 při-
dělil Svaz podnikatelů 
ve  stínicí technice cer-

tifi kát Ověřená fi rma v oboru stínicí techni-
ky fi rmám, které splnily podmínky pro jeho 
přidělení. Logo certifi kátu tak mohou takto 
oceněné fi rmy používat při své obchodní 
činnosti až do  konce letošního roku. Jejich 
přehled naleznete na  www.svst.cz v  sekci 
Ověřená fi rma.

Spolupráce se školami
V listopadu 2018 jsme navštívili střední školu 
v německém Wiesau, kde jsme načerpali řadu 
inspirativních námětů pro zlepšení výuky 
stínicí techniky u  nás, případně pro přípra-
vu nového učebního nebo studijního oboru 
v oblasti stínění. Na konec února 2019 navíc 
připravujeme další Setkání pedagogických 
pracovníků z  oboru stavebnictví, kde bude-
me získané informace konzultovat se zástup-
ci středních škol se stavebním zaměřením. 
Budeme navíc pokračovat v  edukaci peda-

gogů a  připravíme další podporu ze strany 
našeho oboru.

Odborná činnost sdružení
Na podzim roku 2018 prezentoval Svaz pod-
nikatelů ve stínicí technice svůj obor v rámci 
několika vzdělávacích aktivit.

  V rámci semináře MODERNÍ STÍNICÍ TECH-
NIKA A  VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI STÍNI-
CÍCH PRVKŮ, který se uskutečnil v  rámci 
veletrhu FOR ARCH a kde zazněla témata:
-  Studie tepelné odezvy rodinného 

domu (SPST) + studie Stínicí technika 
- optimalizace potřeby energie a kom-
fort díky automatizaci (ES-SO),

-  Akustické vlastnosti stínicích prvků,
-  Moderní stínicí technika v praxi.

  Na celostátním semináři OVSK (Otvorové 
Výplně Stavebních Konstrukcí), který se 
konal v  říjnu v  Hradci Králové, tentokrát 

Učebna oboru stínicí techniky ve střední škole v  ně-

meckém Wiesau.
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Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme význačné fi rmy z našeho oboru - členské fi rmy 
SPST.

PROFIL ČLENA SPST

PAKL družstvo 

Sídlo: Jana Koziny 24, Olomouc 
Založení společnosti: 2002
Obrat za rok 2017: 25 891 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 8 595 000 Kč
Obrat za rok 2018: 33 674 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 12 655 000 Kč
Regionální působnost:  Olomoucký kraj
Počet zaměstnanců:  19
webové stránky:  www.pakl.cz

PAKL, společnost s  téměř dvacetiletou tradicí, je jedním z předních tuzemských výrobců stínicí techniky a významným dodavatelem 
vratových a dveřních systémů včetně zámečnické výroby. Kromě širokého produktového portfolia a montáží, čím dál více na význam-
nosti nabývají služby související s kompletním prvotřídním servisem včetně jedinečného individuálního poradenství a přístupu k řešení 
zákaznických potřeb „šitého“ na míru.  Společnost je známá vlastními funkčními inovacemi, nadčasovým designem a neustálým zdoko-
nalováním obchodních i výrobních procesů. Známkou kvality a spolehlivosti jsou používané materiály a výrobky evropských renomova-
ných fi rem. Veškeré činnosti jsou zaměřené jak na privátní, tak i průmyslový trh, kdy hlavním cílem společnosti  je do budoucna nadále 
dynamicky růst především v segmentu stínicí techniky, která je pro další rozvoj společnosti klíčová.

Aktuální přehled členů SPST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

zaznělo téma Akustické vlastnosti stínicí 
techniky.

  Nově jsme měli možnost prezentovat 
náš obor také na konferenci Regenerace 
bytového fondu, který se konal koncem 
listopadu 2018. Zde jsme přednesli téma 
Stínicí technika a její vliv na energetickou 
náročnost budov.

Valná hromada SVST
Koncem listopadu se bude konala pravidel-
ná podzimní valná hromada, kde byl odsou-
hlasen plán činnosti i  rozpočet na  rok 2019. 

Účastníci byli také seznámeni s  výsledky 
činnosti Odborného týmu SPST a  v  rámci 
workshopu byla tentokrát prodiskutována té-
mata stínicí techniky v programu Nová Zele-
ná úsporám a problematika řešení reklamací. 
V roce 2019 počítáme již se začleněním SPST 
do  celoevropského sdružení stínicí techniky 
ES-SO, ale budeme také pokračovat v  řadě 
projektů a aktivit v rámci České republiky.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST,

www.svst.cz

Účastníci valné hromady SPST – Křtiny, listopad 2018
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EDEN 3000 2. 1. - 30. 12. 2019 Brno ČR
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FOR PASIV + STŘECHY PRAHA 7. - 9. 2. 2019 Praha ČR

Bauen und Wohnen 7. - 10. 2. 2019 Salzburg Rakousko

STAVITEL 2019 14. - 16. 2. 2019 Lysá nad Labem ČR

Stavební veletrh Brno + Dřevo
a stavby Brno

27. 2. - 2. 3. 2019 Brno ČR

Pardubická stavební výstava 7. - 9. 3. 2019 Pardubice ČR

Stavíme, Bydlíme 16. - 17. 3. 2019 Uherské Hradiště ČR

FENSTERBAU FRONTALE 18. - 21. 3. 2019 Norimberk Německo

STAVEBNICTVÍ-THERM
-DOMOV-ZAHRADA

21. - 23. 3.2019 Zlín ČR

FOR GARDEN + FOR HABITAT 
+ FOR INTERIOR + FOR FURNITURE 
+ Veletrh Bydlení

21. - 24. 3. 2019 Praha ČR

Hradecká stavební výstava 22. - 24. 3. 2019 Hradec Králové ČR

CONECO - RACIOENERGIA 27. - 30. 3. 2019 Bratislava SR

Stavotech 28. - 30. 3. 2019 Olomouc ČR

Stavíme, Bydlíme 5. - 6. 4. 2019 Jihlava ČR

Stavíme, Bydlíme - Krkonošský veletrh 30. 4. - 1. 5. 2019 Trutnov ČR

HOBBY 9. - 13. 5. 2019 České Budějovice ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 24. - 26. 5. 2019 Frýdek Místek ČR

Domov a teplo 6. - 8. 9. 2019 Lysá nad Labem ČR

FOR ARCH + FOR WOOD 
+ FOR STAV + FOR THERM

17. - 21. 9. 2019 Praha ČR

Dům a bydlení Liberec 18. - 20. 10. 2019 Liberec ČR

Moderní dům a byt 1. - 3. 11. 2019 Plzeň ČR

Stavotech - Moderní dům 
+ Moravská Dřevostavba + Ekoenerga

7. - 9. 11. 2019 Olomouc ČR



NOVĚ 
V ROZŠÍŘENÝCH
BAREVNÝCH
VARIANTÁCH

MAGNET
PRO DVEŘNÍ
PROFIL

NOVINKA

RAL
standard

Magnet je určený 
pro všechny 

typy válcovaných 
i extrudovaných 
dveřních profi lů

výroba barevných magnetů
na přání zákazníka 
dle RAL vzorníku 

produktivní výroba i malých sérií

691 88 Milovice 178
Česká republika
tel.: +420 519 515 810
e-mail: zebr@zebr.cz

www.zebr.cz




