
2

   
Společnost Geiger na R+T 2018  

str. 13

cena: 75,- Kč / 4,- €květen 2018



Další inspiraci hledej na
www.dum.aluprof.eu

• OKNA MB-104 PASSIVE 
   (UW od 0,53 W/m2K) 
   a bezpečnostní okna 
   do třídy RC3

• PODOMÍTKOVÉ ROLETY 
   SP a SP-E PASSIVE 
   a bezpečnostní rolety 
   s třídou RC3

HLINÍKOVÁ OKNA A HLINÍKOVÉ ROLETY
PRO KOMFORTNÍ A BEZPEČNÝ DOMOV
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Editorial
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Vážení čtenáři,

opět se nám schyluje k  období, kdy 
nás bude sluníčko někdy těšit a  hřát, 
ale někdy také trápit. Proto je nejvyšší 
čas si připomenout zajímavé a důležité 
informace o  tom, jak Vám v  létě může 
pomoci stínicí technika.

Posezení na  zahradě nebo na  terase 
Vám mohou zpříjemnit markýzy či per-
goly, díky kterým Vás přes den slunce 
nebude obtěžovat a  příjemnou poho-
du si můžete prodloužit i do pozdních 
večerních hodin.

Pěkné dny s  sebou ale nesou také 
možnost obtěžování hmyzem, čemuž 
zabrání kvalitní sítě proti hmyzu. Jaké 
si pořídit a co všechno od nich můžete 
očekávat, se také dozvíte z tohoto čísla 
našeho odborného časopisu.

Nepřipravíme Vás ani o  informace 
z  řady velmi zajímavých akcí, které se 
nedávno uskutečnily v  oborech stínicí 
techniky a  vrat, zejména například ve-
letrh R+T ve Stuttgartu nebo tuzemské 
Stavební veletrhy Brno. Pozveme Vás 
na letošní Den stínicí techniky a nabíd-
neme další ročník soutěže zajímavých 
realizací v tomto oboru.

Užitečný jistě bude i  pohled na  spolu-
práci okna se stínicí technikou z pohle-
du vývojáře izolačních skel nebo spolu-
práce všech systémů v budově.

I  tentokrát přinášíme inspiraci v  pravi-
delné rubrice Zajímavé realizace, a  to 
jak z  oblasti obytných budov, tak prů-
myslových objektů.

Přeji Vám, abyste i  v  tomto čísle naše-
ho časopisu našli spoustu nových in-
formací a  inspirace pro Vaše domovy                   
i pro Vaši práci!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Bioklimatická pergola

Přáli byste si velkou zahradu s pergolou, pod kterou byste prožívali krásné chvíle se svou 
rodinou a přáteli? Takové přání je jistě tajným snem velké spousty z nás. Nejen terasa, ale 
v poslední době také pergola, patří k nedílné součásti novostaveb. Existuje velké množství 
typů pergol, které plní nejrůznější funkce na Vaší zahradě. Následující řádky se budou vě-
novat nejpřevratnější variantě v novodobé architektuře, a to hliníkové bioklimatické proti-
dešťové pergole. Podíváme se na její funkci a také její využití, které je možno rozšířit díky 
doplňkovému příslušenství.

Bioklimatická protidešťová pergola je vyro-
bena z pevné hliníkové slitiny. Nejen samot-
ná konstrukce, ale také ostatní komponenty 
jsou vyrobeny z  kvalitního materiálu, a  to 
z nerezavějící oceli. Použití těchto materiálů 
zajišťuje dokonalou odolnost a  dlouhodo-
bou životnost konstrukce.
Co se týče estetické hodnoty, pergoly tohoto 
typu jsou většinou navrženy v minimalistic-
kém designu s rovinnou střechou a ostrými 
pravoúhlými rysy nosné konstrukce, která 
je vyplněna naklápěcími lamelami. Tento 
funkcionalistický vzhled dokonale ladí s vět-
šinou novostaveb navržených právě v  tom-
to duchu. Výrobci bioklimatických pergol 
se snaží přizpůsobit trhu, a  proto jsou tyto 
pergoly k dostání v nejrůznějším barevném 
provedení. Ne každý zákazník, který má zá-

lusk na  hliníkovou pergolu, se může pyšnit 
novostavbou ve  funkcionalistickém stylu. 
K nejnovějším typům barevného provedení 
patří také imitace dřeva – tzv. dřevodekor. 
Taková pergola se hodí zejména ke stavbám 
se šikmými střechami a k domům, které jsou 
již vybaveny existujícími dřevěnými prvky. 

Hlavní funkce 
bioklimatické pergoly
Bioklimatická protidešťová pergola je vyba-
vena funkcemi, díky kterým je zajištěn čas-
tější pobyt na čerstvém vzduchu. 
Mezi její primární funkce patří funkce zastře-
šení (jak vyplývá ze samotného přívlastku 
„protidešťová“). Ve vnitřním rámu konstruk-
ce je zabudován systém odtokového žlábku, 
který je vyspádovaný do  odtokové nohy. 

Touto nohou je dešťová voda odváděna 
do předem připravené kanalizace nebo chr-
ličem do  zahrady. Typ odvodu vody záleží 
na  individuálním přání zákazníka. Další pri-
mární funkcí je stínicí funkce. Tato funkce je 
zajištěna naklápěcími hliníkovými lamelami, 
které se natáčejí až do  úhlu 140° a  mohou 
být zastaveny v libovolné pozici.
Poslední funkcí, která se stává milníkem 
v oboru stínicí techniky, je nejen regulace slu-
nečního zařízení na terase, ale také přirozená 
cirkulace vzduchu. Mohou být horké letní 
dny považovány za nepříznivé počasí? Podle 
odborníků, kteří se zabývají stínicí technikou, 
ano. Z  přívlastku „bioklimatická“ vyplývá, 
že během horkých letních dnů je ve  stínu                 
pod pergolou, jejíž lamely jsou pootevře-
né, pocitová teplota až o 5 stupňů nižší než 
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ve  stínu mimo pergolu, a  to díky přirozené 
výměně vzduchu. Díky této funkci se zvyšuje 
pohodlí zákazníka, který vlastní toto zařízení.
Výrobci stínicí techniky vyvíjejí stále další 
nové doplňky těchto bioklimatických per-
gol, které zvyšují komfort zákazníků. Jedná 
se o  kvalitní příslušenství, které obohacuje 
funkčnost pergoly.

Screeny
Screeny, neboli boční roletové krytí, patří 
k  jednomu z  nejoblíbenějších doplňkových 
příslušenství bioklimatické pergoly. Nej-
častěji se jedná o  speciální PVC látku, která 
je upravována tak, aby dokonale sloužila 
ke  svému účelu v  externích podmínkách. 
Napříč prodejci existuje opravdu široká šká-
la barevného provedení těchto látek. Mezi 
hlavní funkce screenů patří zejména boční 
stínění a ochrana proti větru. Díky větrnému 
čidlu toto smart zařízení dokáže rozpoznat 
vysoký vítr, který by pro něj mohl být likvi-
dační, a tak se zařízení samo navine do boxu 

a je tudíž uchráněno. Díky propracovanému 
materiálu jsou screeny v  podobě PVC látek 
odolné také vůči dešti. Pergola doplněná 
o  toto příslušenství může být používána 
i za nepříznivého počasí.

Zasklení
Zasklením bočních stran pergoly se praktic-
ky zvětší obyvatelný prostor domu. Terasa, 
která má primárně sloužit v  letním období, 
se tak rázem promění v zimní zahradu. Ně-
kteří výrobci nabízejí také bezrámové kon-
strukce zasklení. Sklo chrání nejen proti dešti 
a  větru, ale také udržuje teplo, a  to nejvyš-
ším možným způsobem. Zasklení je jedním 
z nejlepších způsobů krytí, který zajistí vyu-
žívání pergoly celoročně.

Infratopení
Dokonce i  v  našich klimatických podmín-
kách lze pod pergolou pobývat celoročně. 
Pro používání pergoly všechna čtyři roční 
období není nic snazšího než nainstalování 

doplňkového infratopení. To lze namonto-
vat přímo na rám konstrukce nebo na jeden                                                                                                 
ze sloupů bioklimatické pergoly. Spolu s boč-
ním roletovým krytím nebo se zasklením 
bočních stran je zajištěno teplé prostředí             
pod pergolou, i když venku mrzne až praští.

LED osvícení
Dlouhé podzimní a  zimní večery může zá-
kazník také trávit na  terase. K  tomu slouží 
osvícení v  podobě LED pásek, které patří 
k  dalšímu obvyklému příslušenství biokli-
matické pergoly. LED pásky jsou připevně-
ny přímo ve  střešních lamelách konstrukce 
a jejich počet závisí na zákazníkovi, který se 
může rozhodnout s ohledem na doporučení 
od výrobce. Intenzita i spuštění osvětlení se 
dá regulovat pomocí dálkového ovladače 
stejně jako ostatní příslušenství a střešní la-
mely této hliníkové konstrukce.

Mgr. Adéla Dyjáková
Časopis Stínicí a vratová technika
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Jarní produktové novinky společnosti ISOTRA a.s.

Společnost ISOTRA a.s. připravila pro své zákazníky a obchodní partnery na začátek sezóny 
produktové novinky zejména v oblasti exteriérového stínění. 

Pro zastínění zimních zahrad nebo pergol jsou ideální rolety Veranda, které Vám zajistí optimální pohodu a  klima 
na zimní zahradě v průběhu celého roku. Rolety Veranda jsou kombinací vysoce kvalitního materiálu a moderního 
designu. Jsou vhodné pro montáž na jakoukoliv konstrukci zimní zahrady nebo pergoly. Celý  systém je vyroben z ko-
rozivzdorných materiálů a látka je v uzavřeném stavu rolety zcela ukryta v boxu. 

Veranda HRV52
je speciálně navržena pro instalaci nad zim-
ní zahradu nebo pergolu. Stěžejní funkcí 
tohoto typu zastínění je zamezit prostupu 
slunečních paprsků až na sklo, odkud se pak 
dále šíří do  celého interiéru. Mezi bočními 
lištami a stínící látkou vzniká vzduchová me-
zera, díky které je zajištěna dostatečná cirku-
lace vzduchu.

Přednosti a výhody:

   zastínění velké plochy zimní zahrady či pergoly,
   termoregulační i ochranný efekt,
   možnost spřažení až 4 kusů rolet (nemají společný box), 
   box z extrudovaných hliníkových profi lů,
   montáž pouze nad zimní zahradu či pergolu.

Veranda HRV08-ZIP 
je vybavena zipovým systémem, který za-
jišťuje, že látka zůstává náležitě napnutá 
v  každé poloze dolního profi lu a  zabraňuje 
vyklouznutí látky z  vodicích lišt. Jednotlivé 
části látky jsou vždy vybaveny zipem, kdy 
širší strana zapadá do plastového zipového 
profi lu. Ten je umístěn v hliníkovém vodicím 
profi lu.

Přednosti a výhody:

   tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu ZIP systému 
 s kovovou pružinou, 

   kompaktní box přispívá k sofi stikovanému vzhledu rolety,
   možnost spřažení až 4 kusů rolet 

 (společný box do šíře rolety 6 m), 
   variabilita systému 

 (látku lze stahovat ze stran, zespodu i seshora),
   možnost instalace do střešních oken z interiéru i exteriéru, 
   vysoká odolnosti proti větru (až do 140 km/h).
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Zaomítací screenová roleta 
HR10-ZIP
Moderní řešení pro energetickou úspornost 
a pro požadavky na komfortní vnitřní klima 
v  pasivních a  nízkoenergetických domech 
– to vše vystihuje zaomítací screenovou 
roletu HR10-ZIP. Screenová roleta HR10-ZIP 
se stává neviditelnou díky boxu ukrytému 
ve zdi před oknem. Plášť budovy není per-
forován, nevznikají tudíž žádné tepelné 
mosty ani poškození omítky. Spodní lišta 
je plně integrovaná, což znamená, že scree-
nová roleta v  zasunutém stavu není vidět                             
při pohledu z  exteriéru. To také poskytuje 
lepší ochranu tkaniny proti větru a  nepří-
znivému počasí a  dodává celému systému 
stylový  vzhled.
Instalace celé jednotky je velmi jednoduchá. 
Pokud chcete vyměnit screenovou látku, lze 
toto provést efektivně a  jednoduše odstra-
něním spodní části krytu boxu, povolením 
klipového mechanizmu a  vyjmutím roleto-
vého nábalu.

Přednosti a výhody:

   box integrovaný do zdi před oknem,
   žádná perforace pláště budovy,
   plně integrovaná spodní lišta v  zatažené 
poloze,

   vhodná pro nízkoenergetické a  pasivní 
domy,

   odolnost proti větru až do 140 km/h.

Pergoly
Samonosná pergola MIRA 4 nebo pergola 
MIRA 2 s  rafi novaným a  inovativním de-
signem. Střecha z  hliníkových lamel, které 
lze orientovat od  0° do  140° s  těsněním 
a bočním odtokem vody. Struktura pergoly 
může nabídnout úplnou nebo částečnou 
ochranu před sluncem, perfektní klimatiza-
ci a  přístřešek proti dešti či sněhu, a  tímto 
se stává skutečným obytným prostorem. 
Do pergoly lze integrovat screenovou roletu 
či venkovní žaluzii.
Pergoly Mira představují syntézu pevné 
a  stabilní konstrukce a  inovativního prove-
dení lamel, včetně příslušných komponentů. 
Kromě dynamických testů splňují pergoly 
Mira také přísné nároky na statické zkoušky 
rovnoměrného zatížení lamel v uzavřené po-
loze o hmotnosti až 140 kg/m2. Pergoly spl-
ňují požadavky 6. třídy odolnosti proti větru.

Přednosti a výhody:

   inovativní design,
   hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,
   boční odtok vody integrovaný do stojky,
   ochrana proti dešti a sněhu (max. zatížení 140 kg/m2),
   vysoká odolnost proti větru,
   možnost integrace screenových rolet či venkovních žaluzií,
   možnost spřažení pergol.                                                 www.isotra.cz 

(PR)
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SVST na Stavebních veletrzích Brno 2018

Letos poprvé byla stínicí technika zastoupe-
na na Stavebních veletrzích Brno také jinak 
než formou stánků jednotlivých vystavo-
vatelů. Ve  spolupráci se společností Stavo-
konzult EDUK zde Sdružení výrobců stínicí 
techniky a  jejích částí (SVST) realizovalo 
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A  STÍ-
NICÍ TECHNIKU. Pro informace o otvorových 
výplních a stínění si mohli přijít jak koncoví 
zákazníci, tak zástupci odborné veřejnosti. 
Zákazníci přicházeli v  některých případech 
se všeobecnými dotazy ohledně předností 
stínicích prvků, ale v řadě případů již se zcela 
konkrétními projekty, se kterými potřebovali 
poradit. Časté byly dotazy, týkající se vlivu 
stínicí techniky na  regulaci teploty v  míst-

nostech nebo na  odolnost některých typů 
stínění vůči povětrnostním podmínkám.
V  rámci doprovodného programu veletrhu 
uspořádalo SVST druhý ročník konference 
STÍNICÍ TECHNIKA A OKNA, která poukázala 
na některé aspekty fungování stínicích prv-
ků ve vazbě na okna, resp. i na celou budovu.

Na konferenci zazněla následující témata:
 Aktuální legislativa ve  stínicí technice 

v ČR - Dana Školová (VÚPS),
 Proč je stínění nedílnou součástí okna – 

z  pohledu vývojáře izolačních skel – Mi-
chal Bílek (Energy IN s.r.o.),

 Skutečně chytré stínění - Milan Randl 
(SVST, LOXONE s.r.o.),

 Příklady zabudování stínicí techniky 
do zateplovacích systémů - Doc. Ing. Šár-
ka Šilarová, CSc. (ČVUT FSv),

 Stínicí technika v programu Nová Zelená 
úsporám – Ing. Michal Nix (Státní fond ži-
votního prostředí).

Posluchači se do většiny témat zapojili ve for-
mě diskuse, která pokračovala i po skončení 
prezentací. Věříme, že si tato konference zís-
kala své posluchače, a jsme připraveni na ni 
navázat i v příštích ročnících. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Od  25. do  28. dubna 2018 se na  brněnském 
výstavišti konaly Stavební veletrhy Brno, vele-
trh nábytku a  interiérového designu MOBITEX 
a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. Souběžně 
se konala také konference s  výstavou URBIS 
SMART CITY FAIR a veletrh Ptáček Topení – Sa-
nita – Koupelny.
Na  brněnském výstavišti se prezentovalo více 
než 420 přímých vystavovatelů, jejich expozi-
ce navštívilo třicet tisíc návštěvníků. Nedílnou 
součástí akce byl návštěvnicky velmi atraktivní 
doprovodný program a  přímo na  ploše bylo 
v akci hned deset poradenských center zaměře-
ných na všechny oblasti spojené se stavbou či 
rekonstrukcí. 
Expozice Stavebních veletrhů Brno a  Dřevo 
a stavby Brno zaplnily pavilon P a přilehlé volné 
plochy. Vystavovatelé a partnerské asociace a ce-
chy si pro návštěvníky připravili nejen atraktivní 
praktické ukázky, ale také soutěže a  praktická 
poradenská centra. Kromě tradičního Stavební-
ho poradenského centra (ČKAIT) nebo Asociace 
dodavatelů montovaných domů zde návštěv-
níci mohli najít například poradenství pro BIM 
a poprvé i Poradenské centrum pro okna a stínicí 

techniku. Divácky atraktivní byly i volné plochy 
veletrhu, ať už šlo o ukázku řemesel nebo o pro-
jekt Zahrada s  praktickými ukázkami zahradní 
architektury a designu. Přímo na výstavní ploše 
probíhalo fi nále soutěže Učeň Instalatér či Mis-
trovství České republiky v oborech Klempíř, Po-
krývač, Tesař a Kominík. V rámci doprovodného 
programu poutal největší pozornost Inženýrský 
den ČKAIT na téma výstavby vysokorychlostních 
železničních tratí. Stranou však nezůstala ani dal-
ší témata, jako Protipovodňová ochrana města 
Brna, konference o aplikaci BIM či blok seminářů 
Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě.
Nedílnou součástí veletrhu je také soutěž 
o Zlatou medaili Stavebních veletrhů Brno, kte-
rou letos získali tři vystavovatelé. První Zlatou 
medaili získal komín Schiedel KINGFIRE GRAN-
DE S  v  kategorii design od  výrobce Schiedel 
GmbH & Co. KG. Další Zlatou medaili obdržela 
kompletní řada akustických cihel Porotherm 
Aku Profi / Profi  Dryfi x od společnosti Wiener-
berger cihlářský průmysl, a.s. v rámci kategorie 
inovativní materiál. Třetí oceněnou fi rmou byla 
společnost LIKO-S, a.s. za exponát Zelená fasá-
da made by LIKO-S v kategorii design. 

Expozice Mezinárodního veletrhu nábytku 
a interiérového designu MOBITEX zaplnily vět-
šinu pavilonu F, zbylý prostor patřil soutěžní 
přehlídce studentského designu a přednáško-
vému fóru. 
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno pro-
běhl Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK - vel-
koobchod, který byl otevřen široké veřejnosti 
v pátek 27. a v sobotu 28. dubna. 
První ročník URBIS SMART CITY FAIR jasně pro-
kázal, že chytrá města jsou nosným tématem, 
stejně jako Smart resources (chytré nakládání  
se zdroji) či Smart governance (chytrá správa 
měst a obcí). Během dvou dnů se akce zúčast-
nilo téměř 1  000 odborných návštěvníků, pře-
devším zástupců měst a obcí a také odborníků 
na problematiku chytrých měst, téměř padesát 
vystavujících fi rem a zástupci neziskových orga-
nizací. Do Brna přijela řada zahraničních hostů, 
především ze střední Evropy – Slovenska, Ma-
ďarska, Rakouska, Polska a Slovinska, ale i dalších 
zemí. 
Příští ročník Stavebních veletrhů Brno se usku-
teční v termínu 10. – 13. 4. 2019.

(PR)

Stavební veletrhy Brno nabídly řešení a poradenství 
pro stavbu i vybavení domácnosti

Účastníci 2. ročníku konference STÍNICÍ TECHNIKA A OKNA. Zájemců o služby Poradenského centra bylo stále dost.
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Soutěž REALIZACE ROKU 2018 

VE STÍNICÍ TECHNICE

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) vyhlašuje 
třetí ročník soutěže staveb, v nichž hlavní roli hraje stínicí tech-
nika. Navazujeme tak na předchozí dva ročníky a rádi bychom 
díky soutěži ukázali architektonicky či technologicky zajímavá 
řešení stínění. 
Podmínky soutěže

  Do soutěže budou zahrnuty stavby dokon-
čené v roce 2018.

  Přihlášená stavba se bude prezentovat       
zasláním fotografi ckých snímků stavby    
(realizace) se stínicí technikou za  sledova-
né období, snímky budou doplněny popi-
sem charakteristiky použité stínicí techniky 
a způsobu její montáže.

  Přihlašovatelem stavby může být fyzická 
nebo právnická osoba, která má k  přihlá-
šené stavbě prokazatelný vztah – majitel, 
investor, dodavatel, architekt nebo studio, 
které stavbu navrhovalo, a která současně 
vlastní autorská práva k zaslaným fotogra-
fi ím a informacím.

  Maximální počet snímků: 6, z  toho min.         
1 snímek celé stavby, min. 1 snímek detailu 
stínění, minimálně 1 snímek na výšku.

  Období pro zasílání soutěžních snímků:            
1. května – 31. října 2018.

  Snímky musí být technicky kvalitní, ostré, 
v tiskové kvalitě - rozlišení minimálně 300 dpi.

 Snímky, resp. informace k nim, musí obsa-
hovat následující informace:
- typ stavby/realizace (rodinný dům, 

obytný dům, administrativní budova, 
hotel, restaurace apod.),

- místo stavby/realizace (obec a stát),
- typ použité stínicí techniky včetně tech-

nického provedení a způsobu ovládání,
- způsob montáže stínicí techniky,
- další zajímavé informace týkající se např. 

specifi ckého provedení stínicí techniky 
či její montáže, nestandardní problém, 
který bylo nutné při realizaci vyřešit atd.,

- zdroj (majitele fotografi e) – ten sdělením 
těchto údajů současně uděluje souhlas 
s  použitím fotografi í v  rámci odborné 
činnosti SVST, na webu SVST a v časopi-
su Stínicí a vratová technika,

- maximální rozsah textu: 4.000 znaků.

  Snímky a informace budou doručeny elek-
tronickou formou na  adresu info@svst.cz 
nejpozději do 31. 10. 2018.

Odměna pro vítězné stavby

  Vítěz obdrží dárkovou sadu vín. 
  Navíc budou první 3 místa odměněna pro-
storem pro bezplatnou prezentaci v našem 
časopisu v rozsahu jedné strany. 

Hlasování
Výběr vítězných snímků proběhne hlasováním 
elektronickou formou na adrese: www.svst.cz, 
a to ve dvou kategoriích: hlasování laické ve-
řejnosti a hlasování odborné veřejnosti. Doba 
on-line hlasování: listopad – prosinec 2018.

Vyhlášení výsledků soutěže 
Výsledky budou ofi ciálně vyhlášeny na  vý-
stavě Infotherma 2019 (leden 2019 v Ostra-
vě) a poté i v našem časopisu a na webových 
stránkách www.svst.cz.

Vznikající tradice
Před časem jsem se setkala s názorem, že tra-
dice začíná třetím opakováním nějaké nové 
akce, činnosti apod. Od letošního roku již pro-
to můžeme naši soutěž považovat za tradiční. 
Těšíme se tedy na to, že tato tradice v budou-
cích letech stále poroste a stane se zajímavou 
a inspirativní součástí oboru stavebnictví.
Věříme, že letos bude do  soutěže přihlášeno 
ještě více zajímavých staveb a do hlasování se 
zapojí mnohem širší veřejnost, a že tak soutěž 
přinese spoustu další inspirace na architekto-
nicky zajímavé, ale také efektivní využití stínicí 
techniky. Již nyní se proto těšíme na přihláše-
né stavby.

Ing. Štěpánka Lubinová
Sdružení výrobců stínicí techniky 

a jejích částí
a časopis Stínicí a vratová technika

REALIZACE ROKU 2018
VE STÍNICÍ TECHNICE



10 Stínicí a vratová technika 2/2018

Stínicí technika pohledem architekta 

- Ing. arch. Nikola Kopřivová

„Povolání architekt není zaměstnání na 8 hodin denně, je to poslání, nepřetržitý proces tvor-
by, kdy máte práci neustále v hlavě a  to i o víkendech a na dovolené. V každém projektu 
nechám kus sebe, kus svých zkušeností, znalostí a nápadů. Každý projekt je jako mé „dítě“ - 
nechám v něm kus sebe“. Říká interiérová architekta Ing. arch. Nikola Kopřivová.

  Pomáháte lidem vytvářet jejich nejin-
timnější prostředí, což je velká zodpo-
vědnost. Jak moc musíte klienta poznat, 
než mu navrhnete interiér? 

Je potřeba se seznámit s  velice osobními 
informacemi. Jaké má klient požadavky 
na prostor, uspořádání a materiály. Jaký má 
klient životní styl a  jakým způsobem užívá 
jeho domov. Otázky jsou mnohdy velice 
osobní. Například jak často sleduje televizi, 
jak často a co vaří. Dá se říci, že toho potře-
buji znát ze života klienta více než jeho přá-
telé. 

  Je nějaký projekt, který se pro Vás stal 
srdeční záležitostí?

Skoro bych řekla, že každý projekt je pro mne 
srdeční záležitost. Vždy se se zákazníky 
dostáváme k  velice osobním informacím. 
Poznávám jejich životy, navštěvuji jejich 
soukromé prostory. Povolání architekt není 
zaměstnání na 8 hodin denně, je to poslání, 
nepřetržitý proces tvorby, kdy máte práci ne-

ustále v hlavě, a to i o víkendech a na dovole-
né. Například jedete na dovolenou, něco vás 
tam inspiruje a přemýšlíte nad tím, jak toho 
můžete využít v  daném návrhu. V  každém 
projektu nechám kus sebe, kus svých zkuše-
ností, znalostí a nápadů. Jsou jako mé ,,děti“.

  Kde je v  procesu navrhování místo         
pro výběr správného stínění? 

Vždy je potřeba správné stínění řešit. Jak 
exteriérové tak interiérové. S klienty se o stí-
nění bavíme vždy hned na  první schůzce. 
Zjistím jejich potřeby a požadavky, případně 
požadavek projektanta na stínění. Je potře-
ba každou místnost řešit individuálně vzhle-
dem k  její orientaci ke  světovým stranám. 
Například u  pasivních staveb, kde je větši-
na oken orientována na  jih a jsou to velké 
prosklené plochy, je nutností řešit venkovní 
stínění kvůli přehřívání interiéru v  letním 
období.
Těch aspektů, kde a proč stínit, je několik. Je 
to ochrana proti slunečnímu záření, ochra-

na proti teplotním změnám, ochrana sou-
kromí atd.

  Pozorujete v této oblasti nějaký trend, 
který je na vzestupu – materiály, bar-
vy, …?

Co se týče interiérového stínění, trendem 
jsou opět klasické spuštěné záclony a závěsy 
až k zemi. Vrací se potřeba zútulnění prostor. 
Například pevné hladké japonské stěny nebo 
římské rolety používáme sporadicky. Co se 
týče exteriérového stínění, velmi často jsou 
požadavkem venkovní žaluzie a rolety, které 
vytvoří absolutní soukromí a téměř dokonalý 
black-out. Stále častějším požadavkem jsou 
venkovní žaluzie se skrytým boxem. Barvy 
záleží na  návrhu architekta, trendem jsou 
momentálně odstíny šedi, i  když já osobně 
preferuji teplejší a barevné odstíny.

  Je pro Vás jako pro architektu nabídka 
stínicích prvků na  českém trhu dosta-
čující? 



11Stínicí a vratová technika 2/2018

Nemám s  tím žádný zásadní problém. Ob-
čas se podíváme i  do  zahraničí. Nabídku 
máme obsáhlou a  zajímavou, ovšem jsou 
některé typy stínění, které pro českou re-
publiku nejsou typické a  tudíž lehce k  do-
stání. Větší obtíž je sjednocení prvků výplně 
otvorů. Ne vždy můžeme klientovi diktovat, 
kde konkrétní prvky objednat. Pokud se 
stane, že si klient vybere jiné dodavatele 
na  okna, garážová vrata a  ještě venkovní 
žaluzie, dostáváme se do  situace, kterou 
není jednoduché vyřešit. Každý dodavatel 
má své vzorníky materiálů a odstínů barev.

  Vzpomenete si na projekt, kde bylo stí-
nění dominantou interiéru?

Ano, bylo jich několik, byly to jak textilní zá-
věsy a záclony, tak interiéry, ve kterých není 
žádné interiérové textilní stínění, a  zde se 
dominantou stávají ony venkovní žaluzie.

  Řeší klienti kromě estetiky i  praktické 
aspekty stínění jako propustnost, údrž-
ba a jiné? Jaká jsou Vaše nejčastější do-
poručení? 

Klienti řeší mnohdy více praktičnost a údrž-
bu, než samotné procento zastínění.
Vždy se snažíme najít kompromis. Záleží, 
do  které místnosti je stínění vybíráno, jiné 
požadavky jsou do obývacího pokoje a jiné 
do  ložnice. Doporučení jsou různá, podle 
požadavků a možností klienta. Já osobně teď 
nejvíc navrhuji venkovní žaluzie v kombina-
ci s vnitřními jemnými záclonami.  U těchto 
prvků je i skvělá údržba. Záclony jednoduše 
sundáte a vyperete a žaluzie lehce stáhnete, 
natočíte lamely podle potřeby a omyjete.
U rolet to není tak jednoduché. 
U žaluzií je také příjemné ovládání, jak manu-
ální tak elektrické. Uživatelsky si zákazník sám 
zvolí i poměr proslunění interiéru díky naklo-
pení úhlu lamel. U rolet máte jen jednu pozici 
zatažení. S  klienty probíráme také vlastnosti 
tepelných ztrát a přehřívání interiéru. Jak ža-
luzie, tak rolety jsou skvělým pomocníkem. 
Toho nedocílíme vnitřním stíněním.

  Ideální spánek vyžaduje mimo jiné také 
absolutní tmu, berou na toto klienti zře-
tel? Co doporučíte v tomto případě jako 
ideální řešení?

Ano, klienti řeší a  vyžadují kvalitní spánek 
čím dál častěji. Ložnice musí být schopná do-
konalého black-outu, pro to jsou nejefektiv-
nější venkovní rolety. V kombinaci se závěsy 
tvoří 100% tmu.

  Jak se stavíte k tématu „chytrá domác-
nost“. Je dnes už samozřejmostí?

Chytrá domácnost je velkým trendem, ob-
zvláště k usnadnění ovládání různých spo-
třebičů a prvků. Máme klienty, kteří tomuto 
trendu absolutně propadli a vyžadují veške-
ré osvětlení, stínění, otevírání vrat, zapínání 

spotřebičů ovládat přes svůj chytrý telefon, 
ale stále je ještě dost těch nedůvěřivých 
a klasicky smýšlejících.  Tudíž samozřejmos-
tí určitě není. Můj názor je: ano použít, ale 
v rozumné míře tak, aby v případě výpadku 
dodání elektřiny nebyly domácnosti úplně 
nepoužitelné. Jakási zdravá kombinace ma-
nuálního a elektrického ovládání.

  Je v této oblasti z Vašeho pohledu stále 
prostor pro rozvoj? 

Určitě ano, věřím, že naši technici a vývojáři 
brzy přijdou s  další novinkou, jen doufám, 
že vše bude v  souladu s  šetrností budov 
vůči přírodním zdrojům a  neobnovitelnou 
energií. Ať si klidně klient vše ovládá elektro-
nicky, ale ať si tu energii zajistí sám na svém 
pozemku, pomocí slunečního záření, elekt-
ráren nebo dalších technologií, Důležité je, 
aby se svět nezbláznil a my se nestali obětí 
těchto technologií.

Mgr. et Mgr. Denisa Solaříková
Časopis SVT

Ing. arch. Nikola Kopřivová
Architekt ve společnosti Deho s.r.o. 
a Kaštanová centrum bydlení a designu.
Zaměření:
realizace interiérů, 
navrhování rodinných domů, 
navrhování nízkoenergetických objektů.

Studium: 
Střední průmyslová škola stavební Brno
Fakulta stavební - Architektura 
pozemních staveb
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Veletrh FOR ARCH hlásí:  

„Připravme se na průmyslovou revoluci 4.0“

Čtvrtá – digitální – průmyslová revoluce hýbe 
světem a Česko není výjimkou. Základní my-
šlenky, které pocházejí z roku 2011, odhadu-
jí, že inteligentní systémy převezmou činnos-
ti, které dosud vykonávali lidé. Jak virtuální 
realita, která nás vtáhne do iluzorního světa, 

tak rozšířená realita, která překrývá virtuální a skutečné prostředí, mohou ušetřit velkou část 
nákladů na výstavbu? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne 29. ročník největšího tuzem-
ského stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve dnech 18. – 22. 9. v areálu PVA 
EXPO PRAHA.  

Letošním mottem veletrhu je Cesta za kom-
fortem. Mimo celé řady odborně zaměřených 
přednášek z vybraných oblastí - chytrá a bez-
pečná domácnost, vytápění, wellnes & SPA, 
nové stavební materiály & dřevostavby, se ná-
vštěvníci mohou v prostorách expozic jednot-
livých vystavovatelů seznámit s  novinkami, 
jež v současné době přichází na tuzemský trh. 

V  oblasti stínicí a  vratové techniky zde bu-
dou také prezentovány produkty renomo-
vaných společností, které se v letošním roce 
představily na  světově nejuznávanějším 
veletrhu v  této oblasti R+T ve  Stuttgartu. 
Pro širokou veřejnost bude pod záštitou 
Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích 
částí zbudováno poradenské středisko, jež 

návštěvníkům umožní prodiskutovat své 
projekty a plány s odborníky v tomto oboru. 
Více informací naleznete na  internetových 
stránkách   www.forarch.cz. V případě zájmu 
o  účast na  veletrhu (jako vystavovatel) se 
můžete obrátit na manažera veletrhu, pana 
Vojtěcha Rakušana (rakusan@abf.cz).

(PR)

Technologické fórum na FOR ARCH 2018 

bude řešit dopady Revoluce 4.0

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH zahájí 18. září 2018 odborná konference 
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Úvodní debata, které se zúčastní 
odborníci i čeští politici, se bude zabývat otázkou stavu podmínek pro investiční 
výstavbu, ale i konfrontovat Programové prohlášení vlády. Součástí konference bu-
dou i odborné bloky přednášek zahrnujících zásadní témata oboru stavebnictví.

Kam pokročila činnost vlády, která vytvořila 
dokument Průmysl 4.0 a  vytyčila základní 
směry, kudy se ubírat? Jak 4.0 změní čes-
ký trh a  jak reálný je nárůst produktivity 
výroby o  třetinu? I  na  tyto otázky dá FOR 
ARCH ve  dnech 18.-22. září 2018 odpověď. 
„Éra digitální průmyslové revoluce se blíží 
a téma udržení a posílení konkurenceschop-
nosti naší země je stále aktuálnější. Otázka 
podmínek pro investiční výstavbu je pro 
oblast stavebnictví klíčová. Budeme se sna-
žit v  rámci veletrhu FOR ARCH a  odborné 
konference zodpovědět všechny související 
otázky, představit trendy a vize, které s tímto 
blížícím se třeskem souvisejí,“ informuje ře-
ditel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_tech-
nologie bude rozdělena do tří bloků. Prvním 
bodem programu bude panelová diskuze 
odborníků i  politiků, která nastolí otázku: 
Zlepšují se podmínky pro investiční výstav-
bu? Debaty se zúčastní například ekonom 

Petr zahradník, prezident Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, zástup-
ci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Minis-
terstva dopravy ČR, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR a další.
Druhá část konference bude sestavena z od-
borných přednášek zahrnujících témata 
Stavebnictví 4.0, kterou povede Jan Fibiger, 
a  Digitalizace odvětví pod vedením Petra 
Matyáše. V  závěrečné části konference se 
budou přítomní odborníci zabývat otázkou 
technologií pro stavebnictví. Přednášející 
Roman Blažíček (Lasselsberger) nastíní dění 
v sekcích nových technologií, automatizace 
a robotizace. 
Více informací na: www.forarch-forum.cz.
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Společnost Geiger na R+T 2018

Změny a novinky

Na veletrhu R+T 2018 se prezentovala značka Geiger v novém modernizovaném vzhledu. 
Nové logo, nová prezentace, nové barvy – výrobce pohonů pro stínicí techniku zviditelňuje 
obsah a pozici své značky a zvýrazňuje svůj profi l. Představení na předním světovém vele-
trhu má poskytnout trhu jasné impulzy. Společnost Geiger se považuje, jak v odvětví stínicí 
techniky, tak i mimo ně, za férového a spolehlivého týmového partnera.

Pro Dr.  Marca Natusche, jednatele společ-
nosti, je směr jasný: „Naše inovace zlepšují 
život se sluncem a zajišťují větší bezpečnost. 
Vytváříme tak budoucnost lidí.“ Budoucnost 
– to dnes znamená život v  digitalizovaném 

světě. Oživením značky se pro budoucnost 
rozhodla i  společnost Geiger. „I  nadále se 
přitom řídíme našimi tradičními hodnotami 
a odkazujeme na naše kořeny. Je to pro nás 
důležité i v tomto novém světě,“ zdůrazňuje 
jednatel.

To, co společnost Geiger charakterizovalo až 
doposud – kvalita, spolehlivost, kompetence, 
partnerství, stabilita a  spjatost s  tradičními 
hodnotami, přátelskost – zůstává zachováno 
i  v  nové image. Tyto rysy doplňují vědomá 
rozhodnutí a  vůle budovat meziodvětvové 
sítě a spolupráci. „Jako oborový partner jsme 
součástí propojeného společenství a usiluje-
me o cíle společného rozvoje,“ říká Natusch. 
„Protože jen tak budeme schopni dodávat 
stále nová a  trvalá řešení pohonů.“ Tento 
pohled se odráží v  novém vzhledu značky 
Geiger, která již neakcentuje techniku, ale 

člověka. Po  dobu jednoho roku zkoumala 
společnost Geiger interně i externě identitu, 
pozici a image a jejich začleněním do všech 
produktů a  služeb je zpřístupnila okolnímu 
světu. Jako „partner slunce“ chce společnost 
přesvědčit v  budoucnu i  v  České republice, 
a to nejen vysoce kvalitními produkty a tvr-
dými fakty, ale i dobrými mezilidskými vzta-
hy a partnerskou spoluprací.

Kromě prezentace nového loga Geiger byly 
vystaveny i další novinky. Mezi ně patří part-
nerství se společností Loxone (REAL SMART 
HOME Intelligence), druhý nouzový systém 
pro rolety a  žaluzie, stejně jako možnosti 
pohonu pro venkovní životní prostředí (Out-
door Living jako slunečníky, pergoly, scree-
ny, zipy a markýzy).

www.geiger.de
(PR)

Jako „partner slunce“ chce společnost Geiger přesvěd-

čit v budoucnu rovněž budováním kvalitních mezilid-

ských vztahů a partnerskou spoluprací. 

Fotografi e: Geiger
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Vyšší uživatelský komfort díky stínicí technice 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) již dlouhodobě spolupracuje s celoev-
ropským sdružením stínicí techniky ES-SO (European Solar-Shading Organisation). Společ-
ně se tak podílejí na evropské legislativě v oblasti stínicích systémů a věnují se současným 
trendům a technologiím podporujícím energetickou bilanci a vnitřní uživatelský komfort 
v budovách.

Když se řekne KOMFORT, většina lidí si před-
staví něco výjimečného, nadstandardního, 
často i  drahého. Vždyť i  defi nice podle Wi-
kipedie hovoří o  komfortu jako o  pohodlí či 
přepychu. Ve spojení se slovem „uživatelský“ 
se potom jedná o pohodlí uživatele – z pohle-
du oboru stavebnictví pohodlí uživatele bytu, 
domu nebo kanceláře. Ovšem i z tohoto hle-
diska může jít o  pohodlí v  několika různých 
oblastech. Jaké jistoty a  jaké „pohodlí“ tedy 
může očekávat zákazník od  stínicí techniky, 
tím se zabývala v  několika studiích meziná-
rodní organizace stínicí techniky ES-SO.

O  jaké oblasti uživatelského komfortu, které 
stínicí technika pozitivně ovlivňuje, se tedy 
jedná:

  tepelný komfort,

  vizuální komfort,

  akustický komfort,

  kvalitu vnitřního prostředí,

  bezpečnostní komfort.

Nejčastěji se v souvislosti se stínicí technikou 
lidem vybavuje komfort tepelný. Jde o mož-
nost regulace teploty v místnostech, přičemž 
optimálního stavu lze dosáhnout vhodnou 
kombinací stínicích prvků a  přirozeného 
provětrávání. V  tomto případě jde předeším 
o  prvky venkovní, neboť utěch je podstatné 
to, že sluneční paprsky zastaví ještě před ok-
nem (sklem), které se tak neohřívá a nestává 
se samo zdrojem tepla. Studie tepelné odezvy 
rodinného domu, kterou v roce 2017 provedla 
společnost PRODIG – TCV s.r.o. ve spoluprá-
ci se SVST, mj. ukázala, že použitím stínicích 
prvků s  redukčním součinitelem Fc = < 0,08 
je možné dosáhnout stavu, kdy není potřeba 
instalovat chlazení, aby nebyla překročena 
normová hodnota teploty v  interiéru v  let-
ním období, což je 27°C. (Studie je k dispozici 
na www.svst.cz – pozn. aut.) 

Nejde však vždy pouze o přehřívání. Druhým 
pólem této otázky je naopak možnost využití 
solárních zisků v  zimním období, což stínicí 
prvky díky své fl exibilitě umožňují. 

Následující obrázky ukazují, jak v této souvis-
losti funguje stínicí technika.

Další známou oblastí uživatelského komfortu 
je komfort vizuální. V tomto případě se jed-
ná především o to, aby uživatel nebyl oslňo-

ván slunečními paprsky, a to jak přímými, tak 
i odraženými – zejména v městském prostředí 
– od okolních budov, to však při zajištění do-
statečného množství světla v místnosti. 

Tato oblast však také souvisí s možností vizu-
álního kontaktu s vnějším prostředím. Mnozí 
lidé jsou velmi citliví na přítomnost přirozené-
ho světla a na možnost výhledu do vnějšího 
prostředí. Ovlivňuje to jejich psychiku. A zde 
se dostáváme ke  zdravotním aspektům uži-
vatelského komfortu. Výhoda stínicí techniky 
spočívá především v její fl exibilitě a různoro-
dosti. K zastínění je možné použít prvky s růz-
nou mírou propustnosti světelného záření 
a navíc je možno s prvky manipulovat podle 
potřeby – celé je aktivovat či deaktivovat, pří-
padně optimálně naklopit lamely a podobně.

Komfort akustický nejlépe zajistí zejména 
robustnější venkovní prvky, optimálně s  la-
melami vylněnými PUR pěnou – venkovní 
rolety. Zejména např. v  noci, kdy potřebu-

Vizuální komfort zlepšují: 1. světelné police, 2. refl exní 

prvky na stropě, 3. selektivní fasáda, 4. venkovní stínicí 

prvky, 5. při současné možnosti přirozeného větrání.

Léto: den                                                     noc

Zima: den                          noc
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Zdroj: Studie ES-SO - ESCORP - “Energy Saving & CO2 Reduction Potential from Solar Shading Systems”, 2005 (“Úspo-

ry energie a CO2 – potenciál stínicích systémů”)

jeme v klidu spát, je omezení hluku z venčí 
velmi výrazné a v tomto případě navíc není 
na překážku ani to, že místnost zcela zatem-
níme. Právě naopak.

Kvalita vnitřního prostředí. Tuto oblast 
jsme naznačili již u  obrázku k  vizuální-
mu komfortu. Většina stínicích prvků totiž 
i ve své aktivní poloze (jsou spuštěny a stíní 
nebo izolují) umožňuje přirozené provětrá-
vání. Je totiž možné ponechat např. pootev-
řené okno a přitom stáhnout roletu či žaluzii, 
u  žaluzií lze lehce naklopit lamely, některé 
venkovní rolety jsou opatřeny prosvětlovací-
mi a provětrávacími otvory.

V poslední době roste také funkce některých 
stínicích prvků na bezpečí budov. Z českých 
policejních statistik vyplývá, že pachatelé krá-
deží vloupáním nejčastěji volí cestu vniknutí 
do bytů v rodinných domech přes okna a bal-
kónové dveře, a to téměř 80 % všech případů 
(z  toho okna tvoří téměř 27 % a  balkónové 
dveře 53 %). Poněkud jiná je situace u  bytů 
v bytových domech, zde volí zloději mnohdy 
přístupnější bytové dveře, i přesto jsou jejich 
cílem okna a balkónové dveře ve více jak 45 % 
případů (z  toho okna tvoří přibližně 19 % 
a balkónové dveře 26 %). Podobná německá 
statistika navíc potvrzuje, že počet vloupání 
do  domů, opatřených venkovními roletami 
je podstatně nižší než do domů, které je ne-
mají. Důvod je zřejmý: venkovní roleta vytvoří 
na  okně souvislý „pancíř“, jehož překonání 
sice teoreticky možné je, ale značnou silou 
a navíc s velkým hlukem. A to potenciální pa-
chatele odrazuje.

Každý komfort má také svou fi nanční strán-
ku. Existují ale důkazy o tom, že stínicí tech-
nika dokáže také šetřit náklady.
Stínicí prvky například snižují potřebu elek-
trického osvětlení. Umožňují totiž maximální 
využití přirozeného denního světla, které je 
pro lidský organismus pospěšné – a je zdar-
ma. Optimálním řešením je pak kombinace 
de/aktivace osvětlení s  fl exibilními stínicí-
mi prvky (fl exibilita díky možnosti zastínit 
pouze část okna nebo díky naklápění lamel 
apod.) při současné detekci přítomnosti 
osob v místnosti. Testy ukazují, že díky „chyt-
rému“ vzájemnému nastavení těchto sys-
témů je možno dosáhnout úspory 40-60 % 
elektřiny potřebné pro osvětlení.

Zajímavá čísla poskytla jedna ze studií již 
zmíněné organizace ES-SO: energie na  vy-
tápění a  chlazení a  její úspora díky stínicí 
technice. Studie se týká čtyř evropských me-
tropolí - viz obrázek níže.

Dalším ze závěrů již dříve zmíněné Studie te-
pelné odezvy rodinného domu, je také vliv 

na životní prostředí. Při instalaci klimatizač-
ního zařízení v  domě bez stínicích prvků je 
nutno použít systém s chladivem. Používání 
těchto látek vytváří potenciál pro globální 
oteplování. Každá tato látka má svůj faktor 
GWP (global warming potential). Je to hod-
nota CO2, která charakterizuje možný vliv 
v případě, že chladivo unikne do atmosféry. 
GWP číslo udává poměrný oteplovací účinek 
daného chladiva na  atmosféru Země v  po-
rovnání s účinkem čistého CO2. V drtivé větši-
ně případů je dnes v ČR používáno chladivo 
R410A. Pro chladivo R410A je udáván GWP 
= 2088. Pokud bychom do domu instalovali 
systém s výkonem 10,0 kW a náplní chladiva 
3,5 kg, byl by efekt havárie stejný jako při vý-
robě 7 308 kg CO2. Při instalaci stínění toto 

ekologické zatížení odpadá.

Otázkou je, do které ze shora uvedených ob-
lastí bychom zahrnuli ochranu soukromí či 
třeba estetický komfort. I v tomto směru jis-
tě budeme rádi „v pohodlí“. Stínicí prvky jsou 
dnes významným architektonickým či desig-
novým prvkem budov a místností. V souvis-
losti s tématem tohoto článku můžeme tyto 
jejich vlastnosti považovat za  velmi příjem-
nou přidanou hodnotu.

Zatímco na některých oblastech uživatelské-
ho komfortu se podílejí více venkovní (exte-
riérové) stínicí prvky, na  jiných naopak prv-
ky vnitřní (interiérové). Že jsou ale všechny 
tyto oblasti pro uživatele důležité, a to nejen        
pro jeho pohodlí, ale také kvůli jeho zdraví, 
je nesporné. Optimálního výsledku lze pro-
kazatelně dosáhnout kombinací venkovního 
stínění, okna a  vnitřního stínění, a  to navíc 
při „chytrém“ propojení s ostatními systémy 
v  budově. Proto by neměl být uživatelský 
komfort v budovách považován za přepych, 
ale za samozřejmost, standard. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Zdroj: ES-SO

OVĚŘENÁ FIRMA 
V OBORU STÍNICÍ 
TECHNIKY
Již šestým rokem letos Sdružení vý-

robců stínicí techniky a  jejích částí 

(SVST) přidělilo certifi kát Ověře-

ná fi rma v  oboru stínicí techniky 

fi rmám, které splnily podmínky           

pro jeho přidělení a které jsou tedy 

potenciálně spolehlivým dodava-

telem. V  poslední době se na  trhu 

vyskytla řada certifi kátů, které po-

skytují fi rmy, které s daným oborem 

nemají příliš (nebo vůbec nic) spo-

lečného. Často ho žadatel obdrží jen 

díky tomu, že si za něj zaplatí. Rádi 

bychom proto upřesnili, jak je tomu 

v případě certifi kátu Ověřená fi rma 

v  oboru stínicí techniky. Tento cer-

tifi kát není možné si koupit, ale vy-

dává ho sdružení SVST, které obor 

stínění v České republice již dlouho-

době zaštiťuje.

Certifi kát je udělován vždy na období 
jednoho roku a  jeho přidělení je pro-
vázeno oprávněním používat logo 
tohoto ocenění. V  zásadě to sice ne-
znamená, že fi rma, která certifi kát ne-
vlastní, nemůže být seriózní nebo kva-
litní. Nicméně u  takové fi rmy si musí 
zákazník sám fi rmu posoudit a  nést 
riziko svého odhadu, zatímco u  fi rem 
takto oceněných provedlo za zákazní-
ka toto posouzení SVST. 

Aktuální přehled držitelů certifi kátu 
najdete na webových stránkách sdru-
žení: www.svst.cz.

Věříme, že certifi kát Ověřená fi rma 
v oboru stínicí techniky bude stále čas-
těji známkou spolehlivosti a serióznos-
ti Vašeho dodavatele stínění.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST
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Přední světový veletrh stínicí techniky 

a vrat ve špičkové formě

Od 27. února do 3. března se konal ve Stuttgartu R+T 2018 - přední světový veletrh pro role-
ty, dveře/brány a systémy ochrany proti slunečnímu záření. 1027 vystavovatelů (rok 2015: 888)           
ze 41 zemí obsadilo celou výstavní plochu o rozloze 120 000 m² v deseti halách Messe Stuttgart 
(od letošního ročníku byla zprovozněna nová hala Paul Horn - hala 10). Více než 65.500 meziná-
rodních návštěvníků ocenilo vysokou inovační kapacitu produktů a služeb na veletrhu.

Také prvotřídní doprovodný program pomo-
hl veletrhu R+T 2018 napsat další kapitolu 
v  úspěšném příběhu předního světového 
veletrhu pro rolety, dveře/brány a  systémy 
ochrany proti slunečnímu záření. Veletrh byl 
zahájen v  předvečer prvního dne předává-
ním ceny R+T Inovation price. Speciální show 
Young Talents, R+S Update, Fórum Doors/
Gates, výstava ift a Workshop ES-SO se usku-
tečnily pod záštitou partnerských sdruže-
ní a  byly doplněny o  nové body programu                              
pro specifi cké cílové skupiny - např. výstava 
Outdoor Ambiente Living, R + T Smart Home 
Forum a 2. mezinárodní kongres pro automa-
tické dveře. „Velký počet zainteresovaných ná-
vštěvníků nám jasně ukazuje, že doprovodná 
programová agenda se dotkla průmyslového 
nervu na správném místě,“ říká prezident spo-
lečnosti Messe Stuttgart Ulrich Kromer von 
Baerle.

Pozitivní zpětná vazba 
R+T 2018 byl naprosto úspěšný od  začátku 
až do konce. Všechny stánky ve všech halách 
byly hojně navštěvovány. S  více než 65.500 

návštěvníků opět padl nový rekord (rok 2015: 
59.057). Návštěvníci přijeli do  Stuttgartu 
z  více než 140 zemí. 97 % z  nich potvrdilo 
klíčový význam veletrhu a potřebu osobního 
kontaktu a výměny informací mezi návštěv-
níky a vystavovateli. 60 % přišlo ze zahraničí, 
což je impozantní důkaz toho, jak se meziná-
rodní světový veletrh stal největším světo-
vým veletrhem. Kvalita návštěvníků zůstala 
na stejně vysoké úrovni i v roce 2018. Devět 
z deseti návštěvníků se podílí na rozhodování 
o nákupu a zadávání zakázek. Došlo k nárůs-
tu investic a/nebo kupních záměrů: přes 80 % 
rozhodujících osob mělo investiční záměry.

Zaměřeno na trendy
R+T 2018 opět stanovuje mezinárodní stan-
dardy. „Týká se to všech trendových odvětví, 
jako je automatizace budov, energetická 
účinnost, bezpečnost a pohodlí,“ říká Sebas-
tian Schmid, ředitel divize technologických 
veletrhů Messe Stuttgart. Rolety jsou napří-
klad dynamické, inteligentní a  automatické 
- a  rychlejší než kdy předtím. Demonstrace 
ukázaly, že rolety v kombinaci s inteligentní-

mi řešeními pohonu mohou účinně chránit 
budovy před vetřelci a  kombinovat energe-
ticky účinný design s  všestranným komfor-
tem v domech a bytech.
V  oblasti ochrany před slunečním zářením 
byla jednou z hlavních rysů kombinace atrak-
tivního designu a  průkopnické technologie. 
V  centru zájmu byla také úspora energie:                  
ať už je ochrana před slunečním zářením 
zvenčí nebo uvnitř - špičkové společnosti 
průmyslu představily své přístupy k  většímu 
tepelnému pohodlí a  energetické účinnosti. 
Nabídka veletrhu byla zakončena nejnovější-
mi řešeními na téma automatizace, integrace 
fasád a  síťové systémy. Sebastian Schmid: 
„Zjevná byla rozmanitost designů a konstruk-
cí, které otevírají zcela nové tvůrčí příležitosti 
při plánování a realizaci.“

Česká republika 
na veletrhu R+T 2018
Českou republiku na veletrhu zastupovalo 18 
fi rem, a nutno říci, že velmi důstojně. Čeští vý-
robci mají v zahraničí dobré jméno a vysokou 
konkurenceschopnost.
Do doprovodného programu se letos význač-
nou měrou zapojilo také Sdružení výrobců 
stínicí techniky a  jejích částí (SVST), které 
uspořádalo setkání svých členů se zástup-
ci dvou německých sdružení: IVRSA a  BVRS 
a  také se zástupcem mezinárodního sdru-
žení stínicí techniky ES-SO. Veletrhu i tohoto 
setkání se na  pozvání SVST zúčastnil také 
Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů 
EU, fi nančních a dobrovolných nástrojů Mini-
sterstva životního prostředí ČR. Ing.  Kříž mj. 
ocenil vysokou odbornou úroveň semináře 
ES-SO na téma „Chytré stínění jako inovativní 
koncept pro úspory energie a zdravé prostře-
dí v nízkoenergetických budovách“.Ing. Jan Kříž (MŽP) na mezinárodním setkání sdružení z oboru stínicí techniky
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Alaris Czech Republic, s. r. o.
V  roce 2018 se naše společnost Alaris Czech 
Republic, s. r. o. již potřetí zúčastnila meziná-
rodního veletrhu R+T ve  Stuttgartu, který je 
jedním z největších veletrhů v oboru na svě-
tě. Prezentovali jsme bioklimatickou pergolu 
PLACEO s  naklápěcími lamelami a  byli jsme 
překvapeni množstvím fi rem, které se zamě-
řují na výrobu těchto typů hliníkových pergol. 

Oproti roku 2015, kdy jsme patřili mezi TOP 
10 výrobců na světě, se tento sektor opravdu 
rozrostl. Nicméně, v  oblasti stínicí techniky 
nebyla v rámci veletrhu R+T na trh uvedena 
žádná převratná novinka, jak tomu bývá zvy-
kem. Celý veletrh R+T se nesl v duchu „natu-
re“. Ať už šlo o barvy, materiály apod., je vidět, 
že lidé se vrací k přírodním prvkům i v oblasti 
stínění. Náš stánek navštívily desítky obchod-
ních zástupců ze 30 států z  různých koutů 
světa. Návštěvy 
vedly k  navázání 
spolupráce v  ob-
lasti exportu, čímž 
považujeme tento 
veletrh za úspěšný.

Radek Pelz,
 jednatel

ISOTRA a.s.
Společnost ISOTRA a.s. se prezentovala 
na  předním světovém veletrhu R+T ve  Stutt-
gartu již posedmé v  řadě. Na  expozici o  plo-
še 224 m2 představila všechny své stěžejní 
produkty – venkovní žaluzie, venkovní rolety, 

screenové rolety, ale také markýzy a interiéro-
vé produkty. Na menším stánku o ploše 32 m2 
byla vystavena válcovací trať určená pro pro-
fi lování a stříhání lamel venkovních žaluzií.
„Svým obchodním partnerům jsme předsta-
vili novinky zejména z oblasti exteriérového 
zastínění: rolety Veranda pro stínění zimních 
zahrad a  pergol ve  standardním a  zipovém 
provedení, zaomítací provedení screenové 
rolety HR10-ZIP, samonosné bioklimatické 
pergoly MIRA, venkovní žaluzie C60 Flexi 
a C100 Flexi a zcela nový typ interiérové lát-
kové roletky Larra vyvinutý vlastním vývo-
jovým oddělením. Veletrh R+T ve Stuttgartu 
je pro nás zcela zá-
sadní, ve srovnání 
s veletrhy obdob-
ného charakteru 
nemá konkurenci.

Ing. Erich Stavař
člen 

představenstva

SERVIS CLIMAX a.s.
V  současné době je veletrh R+T nejdůleži-
tějším veletrhem v  oblasti stínicí techniky, 
na kterém se setkávají profesionálové z celé-
ho světa v tomto oboru. Je to především mís-
to, kde se můžeme potkat s našimi největšími 
stávajícími partnery. Bavit se s nimi o tom, co 
se nám podařilo a jaké jsou naše plány do bu-

doucna. Na  veletrhu jsme se také zaměřili 
na  oblast nákupu a  vývoje. Jednali jsme zde 
téměř se všemi nejvýznamnějšími dodavateli 
a navázali i nová partnerství. Naši produktoví 
manažeři měli možnost na  veletrhu načer-
pat informace spojené s  posledními trendy 
ve  stínicí technice, 
a  to od  té nejlepší 
konkurence. Celý 
veletrh R+T hodno-
tíme jako obrovský 
úspěch.

Ing. Miroslav Jakubec
majitel

ZEBR s.r.o.
Veletrh R+T Stuttgart je pro nás jako výrob-
ce strojů pro stínicí techniku nejvýznamnější 
veletrh, kterého se již 5. rokem aktivně účast-
níme. Svým zaměřením B2B a  celosvětovou 
účastí je pro nás ideálním místem pro nena-
hraditelná osobní setkání odborníků z  řad 
výrobců, dodavatelů,  zákazníků i  našich 
konkurentů.

V  našem vnímání je R+T hlavně společen-
skou událostí, kterou využíváme k  rozvoji 
vzájemných obchodních a  osobních vztahů 
s  našimi zákazníky a  taktéž k  představení 
novinek.
V porovnání s předchozími ročníky byla ná-
vštěvnost lehce slabší, o  to více však bylo 
konkrétních dotazů a  poptávek z  řad ná-
vštěvníků našeho stánku. 
Pro ZEBR s.r.o. tvoří účast na  tomto prestiž-
ním veletrhu pevnou část marketingových 
aktivit; letošní účast splnila naše očekávání 
jak z  pohledu kontaktu s  našimi stávající-
mi zákazníky, tak 
i z pohledu získává-
ní nových obchod-
ních příležitostí. 

Richard Zelinka, 
jednatel

Věříme, že i  další ročníky tohoto význam-
ného veletrhu budou pro české fi rmy mini-
málně stejně úspěšné, a jako zástupce na-
šeho oboru se o to i v budoucnu budeme 
určitě i nadále zasazovat.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Zdroj: Messe Stuttgart

Na  následujících řádcích Vám přinášíme názory několika ryze českých vystavovatelů 
na veletrh R+T 2018.
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Den stínicí 
 techniky    16. května 2018
SVÁTEK ŽALUZIÍ I ROLET I MARKÝZ I PLISÉ                                  BALDACHÝNŮ I JAPONSKÝCH STĚN I SCREENŮ I SLUNOLAMŮ I PERGOL

Dne 16. 5. budeme mít Den otevřených dveří v našem showro-
omu v Praze, s prodlouženou otevírací dobou do 22.00 hodin.
AL-PERGOLY s.r.o., Praha, www.al-pergoly.cz 

Na Den stínicí techniky – 16. 5. – pořádáme Den otevřených 
dveří v showroomu v Praze - pro koncové zákazníky i naše ob-
chodní partnery.
BECKER - motory s.r.o., Praha, www.becker-motory.cz

Na Den stínicí techniky jsme připravili akci „montáž zdarma 
na  všechny na všechny stínicí produkty závazně objednané 
v tento den“.
STUDIO H+H s.r.o., Karlovy Vary, www.studiohh.cz

Dne 16. května 2018 poskytneme dodatečnou slevu na  za-
kázky uzavřené v tento den ve výši 15 % a máme připravenou 
ukázku ručního zpracování dřevěných žaluzií u nás ve výrobě 
v Třinci.
HELIOTECH, s.r.o., Třinec, www.heliotech.cz

Na Den stínicí techniky – 16. 5. 2018 - poskytneme při uza-
vření objednávky slevu 15 % na jakýkoli sortiment. Slevu není 
možné sčítat s jinou poskytnutou slevou.
HOPA PLZEŇ s.r.o., Plzeň, www.ho-pa.cz

Společnost ISOTRA připravuje na 16. květen Den otevřených 
dveří s odbornou exkurzí pro studenty středních škol s tech-
nickým a stavebním zaměřením. Studenti a pedagogové bu-
dou mít možnost prohlédnout si prostory výroby interiérové 
a  exteriérové stínicí techniky, nástrojárny, která disponuje 
vyspělými obráběcími technologiemi, či lisovny plastových 
komponentů. Exkurze bude probíhat za  plného provozu 
a studenti tak získají reálnou představu o fungování společ-
nosti. O  těchto aktivitách budeme informovat prostřednic-
tvím webových stránek a Facebooku. 
ISOTRA a.s., Opava, www.isotra.cz 

V toto datum bude ve všech showrooms napříč celou Českou 
republikou a Slovenskem zajištěn Den otevřených dveří LO-
MAX pro zákazníky, projektanty či architekty.
Naši potenciální zákazníci budou o  této akci informování 
upoutávkou na našich webových stránkách, v blogu a dalšími 
komunikačními kanály, např. na sociálních sítích - na našem 
Facebook profi lu, Twitteru či na Google+.
Ofi ciální tiskovou zprávou oslovíme redakce časopisů, novin 
a serverů. Prostřednictvím Direct Mail akce budeme informo-
vat všechny naše zákazníky o Dni stínicí techniky a také o na-
šich novinkách ve venkovním zastínění.
LOMAX & Co s.r.o., Bořetice,  www.lomax.cz

Den otevřených dveří dne 16. 5. 2018 od 8.00 do 12.00 hod. 
Co mohou zákazníci vidět a získat v případě návštěvy našeho 
showroomu:
1.  Zákazníci mohou vidět v showroomu zbrusu nové vzorky 

a  makety venkovních žaluzií, předokenních rolet, popř. 
venkovního fasádního stínění. Současně  byl showroom 
doplněn o další typy garážových vrat. Nedílnou součástí je 
napojení všech výrobků vybavených pohony IO na inteli-
gentní systémy řízení domu.

2.  Zákazníci mají možnost využít několika atraktivních akcí 
probíhajících do 31. 5. 2018, zaměřených na slevy v oblas-
ti žaluzií, rolet, screenů, markýz a pergol (viz internetové 
stránky). 

PAKL družstvo, Olomouc, www.pakl.cz

Na den stínicí techniky připravujeme:
 Den otevřených dveří s  prodlouženou otevírací dobou 
do 18.00 hodin, 

  speciální slevu 10 % na  závazné objednávky uzavřené 
v tento den, 

  exkurze pro školy (čas po  předchozí domluvě, skupiny 
max. po 10 studentech).

UMBRATEC s.r.o., Kladno, www.umbratec.cz

Již 8. rok letos Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) pořádá Den stínicí techniky. Také 

tentokrát se k  němu řada členů sdružení připojí aktivitami ve  svých provozovnách, showroomech, 

na webech apod. Zde se můžete podívat, co je připraveno právě ve Vašem regionu.

Aktivity členů se do termínu Dne stínicí techniky mohou ještě rozšířit, proto sledujte aktuální informace na www.svst.cz.
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ALUKON je Váš partner pro  

 

 

www.alukon.com

ALUKON  
 

  
  

D-  

Soutěž 
„GRILL PARTY“ 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí 
při příležitosti Dne stínicí techniky pořádá soutěž 
fotografi í s tématikou grilování.
Zašlete nám fotografi e toho, jak grilujete pod některým z prvků stínicí techniky – např. 
pod markýzou, pergolou atd. Důležité je, aby na fotografi i byl stínicí prvek dobře vidět. 
Fotografi e mohou být i z předchozích let – letošní sezónu ještě mnozí z vás možná ne-
zahájili. Do slosování budou zařazeny všechny fotografi e v dostatečné kvalitě (alespoň          
300 dpi), které budou doručeny na náš mail info@svst.cz nejpozději právě do Dne stí-

nicí techniky – tedy 16. 5. 2018.

Z doručených fotografi í členové SVST na valné hromadě, která se bude konat 31. 5. 2018, 
vyberou vítěze, který od nás obdrží 10dílnou grilovací soupravu. 

Bližší podmínky soutěže naleznete na www.svst.cz v sekci Aktuality.Bližší podmínky soutěže naleznete na www.svst.cz v sekci Aktuality.

Při příležitosti Dne stínicí techniky navíc členové 
sdružení pořídí stínicí techniku v hodnotě 36.000 Kč 
Domovu pro osoby se zdravotním postižením,
Jáchymov - Mariánská. 

Na tomto daru se podílejí fi rmy: 

AL-PEROLY s.r.o.  HOPA PLZEŇ, s.r.o. 
ALMMA s.r.o. ISOTRA a.s. 
ALUKON KG  LOMAX & Co s.r.o. 
BECKER - motory s.r.o.  STUDIO H+H s.r.o. 
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG SUN SYSTEM s.r.o. 
Hella stínící technika s.r.o.  ZEBR s.r.o. 

Všem dárcům tímto upřímně děkujeme a věříme, že nová markýza bude oby-

vatelům Domova dobře sloužit!



20 Stínicí a vratová technika 2/2018

Co se skrývá za magií skutečně 

inteligentního stínění

V únorovém vydání tohoto časopisu jsme se podívali na evoluci vývoje řízení stínicí tech-
niky. Dospěli jsme až do současnosti, kdy je stínicí technika ovládána centrální inteligencí, 
a tedy propojena se všemi technologiemi v domě. Výhod pro obyvatele to má vskutku hod-
ně. Pojďme se na ně podívat blíže a rovnou jim nahlédnout i pod pokličku.
Automatizace zdaleka nestačí
Není možné se obejít bez obecného úvodu. 
Stínicí technika má několik hlavních funkcí: 
stínění, zajištění soukromí, zabezpečení či te-
pelná izolace. Každá vyžaduje určitý přístup 
k ovládání. Záleží také na roční době, přítom-
nosti v domě, preferencích majitele a dalších 
proměnných. Jiná specifi ka mají žaluzie, jiná 
zase rolety a  tak dále. Tudíž nelze vymyslet 
nějaký univerzální model a  automatizovat 
samotné stínění tak, aby uživatel nemusel 
neustále na něco myslet a nastavovat. 
V  tradičním pojetí fungoval řídicí systém 
jako ovladač (ať už tlačítkem, ovladačem 
nebo aplikací), který někdy nabízel možnost 
automatizace pomocí časovačů či speciál-
ních senzorů. To určitě zvýšilo komfort, ale 
nevyřešilo hlavní problém nekonečného 
množství možných situací.
Skutečně inteligentní řízení musí fungovat 
v  širokém kontextu stejně (nebo spíš lépe), 
jako kdyby člověk sám 24 hodin denně ovlá-
dal stínění v celém domě. To je důvod, proč 
evoluce dospěla k  integraci stínění do  or-
ganického celku inteligentní domácnosti. 
Jedině tehdy využije obyvatel všechny jeho 
funkce skutečně naplno. 

Žádné sci-fi , nýbrž standard
Ne, ne nebavíme se o nějaké sci-fi  představě. 
Je to nejen zcela legitimní požadavek inves-
torů vzhledem k  tomu, jaké domy se dnes 
staví (velká okna, dobrá izolace), ale také již 
realita v desítkách tisíc domácností. 
Začněme u  hlavní funkce, tedy stínění. To 
má především zamezit přetopení interiéru.  

S úrovní zateplení dnešních domů je to téma 
dokonce i v zimě. Za slunného dne snadno 
vzroste teplota i o více než 5 °C za 2 hodiny. 
V zimě to takový problém není, vyvětráme, 
ale v létě? Pouhé včasné zastínění může zce-
la eliminovat potřebu aktivního chlazení.
Jenže lidé doma vždy nejsou a stále na to my-
slet (a  ovládat stínění třeba z  aplikace) také 
nechtějí. Řešit tento problém permanentním 
zastíněním během dne není zrovna ideální. 
Květiny ani zvířata za  to nepoděkují. Konec-
konců ani lidé nechtějí mít zataženo celý den. 
Navíc, co je v létě nevýhoda, může být v zimě 
výhoda: kdo by nechtěl topit zdarma?
S  čím vším musí pracovat takové centrální 
řízení pro chod skutečně inteligentního stí-
nění?

Co za tím stojí
Nikoho asi nepřekvapí, že potřebuje znát čas 
jízdy stínění. Důležité je přitom rozlišovat 
hodnoty nahoru i dolů, bývají dost odlišné. 
Počítat je také třeba s vlivem zpoždění mo-
torku při náhlé změně směru jízdy (rozmy-
slím si vytažení v  půlce jízdy). To systému 
umožní mimo jiné přesně vypočítat a  pří-
padně i ukázat aktuální polohu stínění.
U žaluzií je velmi užitečná i znalost doby na-
rovnání a zavření lamel a údaj o šířce a vzdá-
lenosti lamel. To poskytuje možnost „plynulé-
ho“ natáčení lamel o určité procento. Žaluzie 
se tak mohou během dne natáčet podle pozi-
ce slunce. Pustí do interiéru dostatek jasu, ale 
nedojde k přehřátí ani oslnění obyvatel.
Zásadní je v tomto ohledu přesná orientace 
každého okna na  světovou stranu ve  stup-

ních. Do hry pak vstupuje i případná korekce 
vzhledem k  překážce. Například roh domu, 
jiný dům či stromy v pozdních hodinách za-
stíní zapadající slunce a další stínění by u da-
ného okna nebylo komfortní. I  to je možné 
ošetřit.
Logickou podmínkou jsou aktuální data 
o  poloze slunce. Ta se každý den mění a  je 
třeba počítat se změnou času (letní vs. zim-
ní). S tím souvisí přesná poloha a nadmořská 
výška realizace.
Úzká je provázanost s  aktivní regulací tep-
loty (topením a  chlazením). Jednoduchá 
podmínka pro efektivní fungování domu je 
v první řadě využít pasivní chlazení (topení) 
– stínicí techniku. Náklady na  zatažení ro-
let či žaluzií jsou zanedbatelné v porovnání 
s provozem klimatizace.
Za tímto účelem potřebuje inteligentní dům 
znát další data. První je vnitřní teplota v kaž-
dé místnosti. Dále vědět, zda je období tope-
ní či chlazení – léto vs. zima. A samozřejmě 
vědět, zda přetopení od slunce hrozí. Nelze 
se ale spoléhat pouze na senzor osvitu (a ani 
to se často neděje). Je tedy nutné mít data 
o aktuální hodnotě záření. I když je zataženo, 
může záření doslova pěkně zatopit.

Lokální nebo on-line data?
Příslušný senzor je ale hodně drahý a časem 
degraduje. Proto je lepší využít profesionální 
meteorologické služby: on-line data vypočí-
taná pro polohu stavby.
I když pro tento účel není osvit reprezentativ-
ní ukazatel, není od věci jej lokálně měřit. Jsou 
totiž situace, kdy má regulace světla v  míst-
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nosti pro uživatele větší prioritu, než vliv 
na teplotu (třeba pracovna, kanceláře atp.).
Inteligentní stínění musí také počítat s  tím, 
že když je člověk doma, může chtít jiné cho-
vání. Nabízejí se pohybová čidla, kterými je 
chytrý dům standardně vybaven. Není ale 
zcela na  místě měnit chování stínění po-
každé, když někdo vstoupí do  místnosti. 
V praxi spíše příchod do domu přepne režim 
pro celý dům, případně uživatel deaktivuje 
automatiku jednoduchým stiskem tlačítka 
a např. zatažením rolet v dané místnosti.
Ochrana soukromí je další funkce, která se 
čeká od stínění. Skvělá příležitost pro již zmí-
něný lokální venkovní osvit, ale také data 
o západu a východu slunce. Stínicí technika 
musí reagovat dříve než osvětlení. Protože 
jakmile se svítí a  není zastíněno, je člověk 
jako ve  výkladní skříni. Časovač by přitom 
ráno klidně vytáhl stínění i pokud by venku 
bylo zataženo, a tudíž ještě tma a obyvatelé 
se teprve převlékali při rozsvíceném světle 
(vlastní zkušenost z hotelu). 
Kapitolou samou pro sebe je ochrana stínění. 
Asi každého napadne riziko poškození ven-
kovních žaluzií větrem. Za  tímto účelem je 
nutný lokální senzor větru umístěný bez pře-
kážky z  žádné strany. Je třeba brát v  úvahu 
charakter stínicí techniky. Běžné žaluzie vyje-
dou nahoru při rychlosti větru cca 45 km/h, 
některé typy snesou více, rolety obvykle 
nemají problém. Nesmí se znovu zatáhnout 

ihned při poklesu rychlosti, ale až se vítr sku-
tečně ustálí.
Dále je třeba řešit ochranu proti přimrznutí. 
Pokud hrozí, je třeba stínění zablokovat. Sys-
tém potřebuje znát údaj o venkovní teplotě 
a  srážkách. Není dobré se spoléhat pouze 
na lokální teplotní čidlo, jeho údaj může být 
zkreslený. Opět se lépe osvědčila meteorolo-
gická služba. Naopak údaj o  srážkách musí 
být měřen lokálně.
Stínicí technika musí umět rozeznat překáž-
ku (např. zapomenutá židle). To se obvykle 
řeší na  základě měření proudu. Stejně tak 
musí být dům schopen zablokovat stínění 
z důvodu otevření okna. Dnes běžné okenní 
kontakty, ale mají své limity. Lépe se osvědči-
lo znát polohu kliky. Nesmí se stát, že člověk 
zůstane venku, když se za ním zabouchnou 
dveře na  terasu, nebo že odejde z  domu 
a  okna nebudou zajištěná. Průvan dokáže 
udělat divy.
Uživatel se musí ve všech případech dozvě-
dět, že k zablokování došlo a proč.

Zaklínadlo jménem přívětivost
Při splnění těchto podmínek bude profesio-
nálně naprogramovaný systém schopen do-
přát obyvatelům skutečně inteligentní stíně-
ní. To by se mělo postarat o drtivou většinu 
ovládání. Jeho režim musí být přizpůsobitel-
ný využití konkrétní místnosti nebo osobní 
preferenci.

Pro maximální komfort je však třeba splnit 
ještě několik věcí. Uživatel vždy musí mít 
možnost manuálního ovládání. A to co nej-
rychleji a  nejjednodušeji pro každodenní 
použití, ale také detailně pro mimořádné pří-
pady či nastavování.
Člověk nesmí být zavalen tlačítky. Obecně 
během dne lidé potřebují buď vše zatáhnout 
nebo vytáhnout. K tomu stačí jedno tlačítko 
v každé místnosti a jeden stisk.
Pokud je potřeba detailní ovládání, vždy 
bude pohodlnější aplikace, než nějaký ovlá-
dací panel či ovladač, který překáží, je složitý 
a navíc něco stojí. Aplikace navíc zajistí pře-
hled o stavu (vizualizace polohy včetně na-
klonění) pro celý dům, notifi kace či možnost 
zasáhnout do ovládání i vzdáleně.
Aktivace automatiky musí být snadná, aby 
na  to uživatel nemusel myslet. Například 
odchodem z  domu centrální systém stan-
dardně vykoná řadu akcí od aktivace alarmu 
třeba po přepnutí stínění do automatického 
režimu.
A v neposlední řadě takový systém eliminuje 
zbytečné náklady za řídicí jednotky pro růz-
né funkce (např. stínění, klimatizace, topení), 
redukuje počet ovládacích prvků, zvyšuje 
efektivitu a především šetří to nejcennější – 
čas.

Ondřej Brynych
Externí spolupracovník

Magazínu SVT
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Důležitost stínění z pohledu vývojáře 

izolačních skel

Všichni se honí za co nejnižším “U”. Je ale schopnost “izolovat teplo” pro okno skutečně to 
nejdůležitější?
Pokud totiž uvažujeme o  oknech, vyplatí 
se znát výsledky studie Dánské technické 
univerzity, opírající se o  měření na  skuteč-
ných stavbách za  ostrého provozu. Studie 
ve  stručnosti říká, že zasklení, správně na-
laděné na vyšší prostup solární energie, byť 
s horším izolačním účinkem, pokud je umís-
těné na  osluněné straně (tedy všechny svě-
tové strany mimo SZ, S a SV), vpustí dovnitř 
během topné sezony více tepla, než kolik jím 
uteče ven. Tedy, že má energeticky PLUSO-
VOU bilanci. 

Sluneční energie, která v  době topné sezo-
ny (tedy od půlky října do půlky dubna) do-
padne na okna orientovaná na východ – jih 
- západ, je tak velká (průměrně 171 kWh/m2), 
že bychom nemuseli v  domě vůbec topit, 
pokud bychom ji uměli získat  a také správně 
využít (rozvést po celém domě). 

Než se podíváme na výsledky dánské studie, 
která nám poskytuje vynikající návod, zopa-
kujme si pár oknařských pojmů: 
Čím lépe okno izoluje, tím menší je jeho sou-
činitel prostupu tepla „Uw“ („w“ jako window 
= tedy „U“ celého okna). 
A čím větší má schopnost propustit sluneční 
energii, tím větší má „G“ – jako „gain“ (zisk). 

Všechny hodnoty ze studie jsou vztažené 
pouze k  topné sezoně, tedy od  půlky října 
do půlky dubna, přičemž všechna okna byla 
orientována na osluněné strany (východ – jih 
– západ).
V oknech byla osazená trojskla i dvojskla, ale 
s  různými pokovy, buď naladěnými na větší 
solární prostup nebo na větší izolační účinek.

Nejlépe vyšlo okno s Uw = 1,3 W/m2K 
a G = 63 %. 
Energetická bilance: +3,8 kWh/m2.

Okno s nejvyšším prostupem G = 64 %, 
ale s horším Uw = 1,4 už plusové bilance 
nedosáhlo: –3 kWh/m2.

Nejhůře mezi okny dopadlo to, 
které izolovalo nejlépe: Uokna = 1,0 a G: 42 %. 
Energetická bilance: –8 kWh/m2.

A úplně nejhorší energetickou bilanci měla 
zeď s U = 0,15 W/m2K (tedy v pasivním 
standardu): –12 kWh/m2.

Z výsledků studie vyplývá jako hlavní, že ka-
ždé, i sebehorší okno, orientované na OSLU-
NĚNÉ strany (východ – jih – západ) má 
BĚHEM TOPNÉ SEZONY lepší energetickou 
bilanci než pasivně zateplená zeď.

Pojďme si říci o možnostech, jak docílit té úpl-
ně nejlepší energetické bilance dnes, s mož-
nostmi, které nám nabízí současný technický 
pokrok.

Potřebujeme zabezpečit:
 maximální prostup sluneční energie 

do interiéru a současně 
  co nejvíce zamezit ztrátě tepla.

Nejvíce tepla uniká rámy...
Řešením je bezrámové zasklení

Celý stavební otvor vyplňuje izolační sklo, 
u  nějž i  okraje jsou zapuštěny do  fasádní 
tepelné izolace. Otvíravé prvky se integrují 
do celoskleněné plochy.

Jaká skla pro maximální 
izolační účinek?

DVOJSKLA: izolační účinek je 
malý, na  studeném vnitřním skle 
se často tvoří kondenzát, hlukový 
útlum nestačí.

TROJSKLA: izolují 2x lépe 
než dvojskla.
Nevýhody: vyšší hmotnost 
i únik plynu, prostřední sklo 
v létě topí i občas praská.

ČTYŘSKLA se sériově nevyrábějí. Velmi mnoho 
problémů (nelze zabránit úniku plynu, méně 
světla, přílišná hmotnost, přehřívání...).

TROJSKLO S  FOLIÍ: izoluje jako zateplená 
zeď (Ug ≈ 0,25 W/m2K); bez negativ čtyřskel, 
velký útlum hluku.
Nevýhoda: malý solární zisk v zimě – proto:
-  exteriérové sklo může mít tvrdý pokov 

(nerosí se),

-  interiérové sklo může sálavě topit.

Jaká skla pro maximální 
solární zisk “G” ?

Energie ze Slunce se k nám šíří v podobě elek-
tromagnetických vln. Viditelné světlo jich pře-
náší polovinu, ta druhá je obsažena v blízkém 
infračerveném záření. Sklem prochází tato 
energie rozdílně. Obyčejným fl oatem projde 
přibližně 88 %. Dražším, odbarveným 90 %. 
Co neprojde, se odrazí nebo pohltí. Pokud je 
na skle pokov, prochází jím sluneční energie 
výrazně méně, podle toho, jak je pokovení 
naladěno. Nejvíce izolačním s emisivitou jen 
1 % projde pouze 52 %. Existují však i pokovy 
s vyšší emisivitou (8 %), tedy s horším izolač-
ním účinkem, avšak naladěné na  maximální 
solární zisk s prostupem i 79 %. 

Dvojsklem projde energie logicky více než 
trojsklem, protože má o jednu vrstvu méně, 
ale slunečných dnů zase není tolik, aby dvoj-
násobný únik tepla nepřebil vyšší solární 
zisk. Navíc má spoustu dalších negativ. Mezi 
největší patří tvorba kondenzátu na vnitřním 
skle. Proto zůstaňme u trojskla a pokusme se 
ho vyladit co nejlépe.

Obecně platí, že maximální solární zisk i nej-
lepší izolační účinek zajistíme, pokud bude 
zasklení tvořit co největší plochu otvoru 
a rámy budou zabírat plochu co nejmenší. 
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Schéma trojskla zaskleného bezrámově se znázorně-

ním solárního zisku a úniku tepla.

Nejlépe tento požadavek řeší bezrámové za-
sklení (viz obrázek), kdy sklo přímo přechází 
do ostění, tedy žádný rám není. 

Každé sklo má přirozenou refl exi, díky níž cca 
10 % sluneční energie odráží. Proto výrobci 
nabízejí skloviny s  antirefl exními povrchy, 
díky nimž je tato refl exe z větší části potlače-
na. Bohužel se jedná o velmi drahá řešení. 

Dalšího plusového efektu lze docílit optimali-
zací nanovrstev pokovů, aby skla měla nízkou 
emisivitu, ale propouštěla  stále ještě hodně 
sluneční energie. Dnes je na trhu nová, velmi 
dobře vyladěná sklovina s emisivitou pokovu 
jen 3 % a velkým prostupem energie 73 %.

Třetí důležitou věcí je správné řazení skel za se-
bou tak, aby docházelo k co nejnižšímu úbytku 
sluneční energie díky lomům světla. Pokud 
bude nepokovené sklo umístěno jako venkov-
ní, prostup celým zasklením bude vyšší, než 
když bude tato propustnější vrstva uprostřed. 
Jen je třeba ošetřit vyšší namáhání prostřední-
ho pokoveného skla, aby zvládlo tepelné pnu-
tí, pokud by sklo bylo částečně zastíněné.

Závěr

Budeme-li se soustředit na  maximálním so-
lární zisk, vyrobíme dnes trojsklo se super         
G: 72 %, které bude i  velmi dobře izolovat:           
Ug = 0,52 W/m2K („g“ jako glass = tedy součini-
tel prostupu tepla „U“ pouze samotným sklem). 
A nebo můžeme jít cestou velkého izolační-
ho účinku, kdy prostup nebude až tak vysoký, 
jako v předchozím případě. Výsledkem bude 
trojsklo s Ug = 0,43 W/m2K s také velmi pěk-
ným G: 70 %.
Obě tahle trojskla jsou dnes vyrobitelná a lze 
říct, že představují současné technické maxi-

mum, ale obě využívají drahý krypton i velmi 
drahé antirefl exní vrstvy na všech sklech, které 
výrazně navyšují jejich cenu, čímž hodně pro-
dlužují dobu jejich ekonomické návratnosti.

Pokud bychom hledali nějaké „optimálně 
ideální “ zasklení v dostupné ceně, lze vyro-
bit trojsklo s  levným argonem, výborným 
izolačním účinkem Ug = 0,52 W/m2K a velkým 
solárním ziskem G = 64 % i bez antirefl exních 
vrstev.

Následující tabulka ukazuje, jak se projeví 
všechna tři zasklení v dnešních oknech, po-
čítaná podle stejné metodiky jako ve  studii 
Dánské technické university – tedy hodnoty 
jsou srovnatelné i s jejich výsledky, kde vítěz-
né okno dosáhlo bilance „jen“ +3,8 kWh/m2: 

Rozdíly nejsou lineární, protože na výsledné 
vlastnosti oken mají významný vliv i okrajové 
podmínky (oknaři označované řeckým pís-
menem Ψ), které jsou uvažovány pro všech-
na 3 zasklení stejné.

Ale co s tím teplem v létě? Existuje jediné 

řešení – stínění

Dnes už existuje takové množství různorodé 
stínicí techniky, že by mohlo být napsáno 
mnoho článků pouze na toto téma. 

Rychlý přehled:

Vnitřní stínění: vnitřní žaluzie, závěsy, záclo-
ny, rolety, folie na skla.

Exteriérové stínění: venkovní žaluzie, mar-
kýzy, slunolamy, okenice, screeny, předoken-
ní rolety

Integrované do  zasklení: meziskelní žalu-
zie, rolety, elektrochromické vrstvy (měnící 

průhlednost), termochromické vrstvy (mě-
nící refl exi)

Existují ale i řešení, která mají další přídavné 
a  velmi zajímavé funkce, na  které se dnes 
zaměříme. Protože, když už máme nějaké 
stínění k oknům pořídit, tak proč ne rovnou 
takové, které bude i:
1.  zabírat minimum místa, aby nenarušo-

valo image domu,
2.  při otevřeném okně fungovat i  jako „síť 

proti hmyzu“,
3.  zajišťovat soukromí a současně umožnit 

výhled ven, abychom neztratili kontakt 
s okolím,

4.  večer, v době, kdy svítíme, odrážet svět-
lo zpět do místnosti = úspora energie,

5.  zlepšovat akustický útlum,

6.  chránit před vnějším elektromagnetic-
kým vlněním (elektrosmogem).

7.  zlepšovat tepelně izolační vlastnosti 
okna jako celku (další komora s  po-
kovem, odrážející tepelné sálání 
i od rámu).

8.  zabraňovat vyzáření tepla do jasné noč-
ní oblohy (lepší Night Uw) a  naopak 
v  horkém létě toto noční chlazení in-
teriéru umožňovat (zatažením do  ka-
zety může sklo v noci vysálat své teplo 
do studené oblohy),

9.  s  automatickou regulací, abychom 
všechny tyto funkce využívali, aniž by-
chom se museli sami starat,

10.  odolné proti povětrnostním podmín-
kám a mít při minimální údržbě velkou 
životnost.

11.  Asi nejdůležitější funkcí stínění je 

jeho možnost nestínit, když si to ne-

přejeme, aby bylo možné využívat 

vlastností samotných skel – tedy 

v  letních nocích vyzářit přebytečné 

teplo do  jasné noční oblohy a  tím 

zchladit interiér a nebo v zimě, když 

svítí Slunce, nechat jeho paprsky vy-

hřívat interiér.

Nemá význam zde vyjmenovávat všechny 
systémy dostupné na  trhu a  hledat, které 
z  popsaných funkcí mají a  které jim chybí, 
a  volit mezi nimi nějaký kompromis, podle 
váhy, jak jsou pro nás důležité.

Energetická bilance oken v topné sezoně 
orientovaných na osluněné strany (V-J-Z).

Uskla = 0,52 
W/m2K 

G = 72%

Uskla = 0,43 
W/m2K 

G = 70%

Uskla = 0,52 
W/m2K 

G = 64%

V bezrámové zasklení 
(v 15cm fasádní izolaci) +76,7 kWh/m2 +78,7 kWh/m2 +63,0 kWh/m2

Ve špičkovém rámu (s UF = 0,7 W/m2K) 
– „F“ jako frame = tedy „U“ samotného rámu +70,3 kWh/m2 +72,5 kWh/m2 +56,6 kWh/m2

V moderním rámu (s UF = 0,9 W/m2K) +60,7 kWh/m2 +64,5 kWh/m2 +47,0 kWh/m2

V levném rámu (s UF = 1,1 W/m2K) +54,3 kWh/m2 +58,9 kWh/m2 +40,6 kWh/m2
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Fórum dotazů

  Je nutné sítě proti hmyzu po skončení se-
zóny z oken a dveří sundávat?

Není, materiál sítí i  jednotlivých jejich kom-
ponentů je schopen odolat i zimnímu počasí, 
avšak není na  škodu, když je na  zimu přece 
jen odinstalujete, omyjete a uschováte na su-
chém a neprašném místě. Povrch hliníkových 
profi lů otřete prachovkou nebo navlhčenou 
měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Po-
užívejte pouze mýdlové roztoky bez chemic-
kých přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte 
agresivní čisticí prostředky, jako organická ře-
didla, rozpouštědla, čisticí písky apod. Při sun-
dávání opatrně manipulujte s háčky, kterými 
jsou sítě přichyceny na okna či dveře, abyste 
si nepoškodili právě tyto háčky.

  Jsou sítě proti hmyzu schopné zachytit 
kromě hmyzu i prach a pyl?

Ano, speciální sítě s  antialergickou úpravou 
tuto schopnost mají. Jedná se o  speciální 
textilní strukturu, která zadrží až 90 pylových 
a  prachových zrn o  velikosti mezi 50 a  100 
mikrometry (pylové fragmenty) - díky dielek-
tricitě struktury pórů. Jsou tedy velmi vhodné 
pro alergiky.

  Nedávno jsem zaznamenala, že existují pli-
sé sítě proti hmyzu. Jaké jsou jejich výhody?

Plisé sítěmi (skládanými) je možné vybavit i ex-
trémně velké okenní otvory. Jedná se o  jedno 
z nejmodernějších řešení ochrany proti hmyzu. 
Bezpružinový systém a skládaná síťovina umož-
ňují lehké ovládání i velmi rozměrných sítí. Síťo-
vina je vyrobena ze skelných vláken potažených 
plastem a vyztužena kevlarovými vlákny. Kevla-
rová vlákna zajišťují pevnost plisé síťoviny. Plisé 
sítě se dodávají v různých provedeních – v růz-
né hloubce skladu. Sklady u tohoto typu sítí při-
tom mohou být ve vodorovném i svislém směru 
(horizontální a vertikální plisé sítě).

  Když už na oknech máme venkovní role-
ty a chceme dodatečně pořídit i sítě proti 
hmyzu, znamená to, že nám na okně při-
byde další box se sítí?

Dnes jsou v nabídce všech dodavatelů (nebo 
určitě většiny) sítě integrované do některého 
venkovního stínicího prvku – např. rolety, jako 
ve vašem případě. Je proto ideální, pořídit si 
rovnou stínicí prvek s takto integrovanou sítí. 
Pokud jste to takto neudělali, jsou dvě možnos-
ti: buď vyměnit rolety za ty s integrovanou sítí 

(což – pokud jsou rolety ještě v pořádku - není 
ideální řešení), anebo pořídit  síť samostatnou, 
pro dodatečnou montáž (ideálně od stejného 
výrobce, který dodával roletu). V tomto přípa-
dě už může jít pouze o síť v rámu - s pevným 
uchycením, která se připevní na okno a nemá 
žádný box. Rolovací síť v případě, že nechcete 
měnit i roletu, již přidat nemůžete.

  Jaký typ sítě proti hmyzu je nejvhodnější 
na balkonové dveře nebo francouzská okna?

V  tomto případě záleží především na  tom, 
jaké jsou rozměry dveří (oken), jaký máte 
prostor kolem dveří a kam se otevírají. Pokud 
např. máte dostatek místa pro otevírání sítě 
ven z  místnosti, můžete zvolit otevírací síť           
se samozavíracími panty. V zavřené poloze je 
síť zajištěna prostřednictvím magnetu. Tento 
typ bývá navíc opatřen také okopovou lištou. 
Elegantní může být i v tomto případě plisé síť, 
je ale nutné myslet na to, že se síť při průcho-
du dveřmi stáhne do strany, kde ubere trochu 
z šířky dveří. U některých řešení je možno vy-
robit také průchod v síti pro domácí mazlíčky.

Odborný tým SVST

Víme, že zajistit tyto funkce umožňuje stíně-
ní, které má nízkoemisivní (refl exní) vrstvu 
na OBOU stranách.

Ovládání (rozvinutí a svinutí) je automatické 
v  závislosti na  oslunění, na  rozdílu intenzity 
světla a  teplot mezi vnitřním a  venkovním 
prostředím, s nastavením parametrů pomocí 
chytré elektroniky (webové rozhraní).
Software umí vypočítat aktuální úspory podle 
naměřených teplot i  návratnost. Zobrazuje 
grafy teplot a toků energie s možností expor-
tu naměřených dat pro další zpracování.

Z  výše popsaného vyplývá jednoznačný             
závěr: neexistuje “univerzální” řešení, 

stejné pro celý dům, ale je třeba vnímat 

dům ze dvou hledisek.

Osluněná strana:

sklo vyladěné na  maximální energetickou 
bilanci (trojsklo s Ug=0,52 W/m2K a solárním 
ziskem: 64%) + vnější i vnitřní stínění s níz-
koemisivními pokovy pro zamezení úniku 
tepla (= 3. a 4. komora): Uw ≈ 0,3 W/m2K.

Neosluněná strana:

sklo vyladěné na maximální izolační účinek 
(trojsklo s  folií) s  Ug ≈ 0,25 W/m2K + vnitřní 
stínění s  low‐e pokovem směrem ke  sklu, 
tvořící 4. izolační komoru Uw ≈ 0,3 W/m2K.

Závěr

 Stínění s  LOW-E (nízkoemisivní povrch)
ke sklu zlepšuje výpočtové “U” o 0,2 W/m2K 
(minimálně).

 LOW-E k obloze snižuje noční ztrátu tepla až 
o 50%, ale normy s tímto vlivem nepočítají.

 Pokud je u venkovního stínění oboustran-
né LOW-E, netvoří se kondenzát na vnitř-
ním skle ani u dvojskel.

 Návratnost investice do  stínění s  obou-
straným LOW-E je asi 1,5 – 2x rychlejší než 
bez něj (protože obyčejné stínění šetří pe-
níze pouze za klimatizaci).          

Michal Bílek
Externí spolupracovník Magazínu SVT 

Bez stínění

Bez stínění
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Setkání pedagogických pracovníků 

z oboru stavebnictví

18. dubna 2018 se na Stavební fakultě ČVUT konalo Setkání pedagogických pracovníků 
z oboru stavebnictví, které připravilo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST). 
Cílem tohoto setkání bylo nalézt možnosti začlenění problematiky stínicí techniky do výuky 
na středních školách se stavebním zaměřením. 

Podnět k  tomuto setkání vzešel ze skuteč-
nosti, že na středních školách se stavebním 
zaměřením v současné době neexistuje ani 
obor, ale ani předmět „Stínicí technika“, a tu-
díž k této problematice neexistují ani učební 
materiály. Před časem byly školám k  dispo-
zici dány Produktové listy stínicí techniky - 
nezávislý dokument o stínicí technice, který 
vytvořilo SVST. Tento dokument v  letošním 
školním roce používá ve výuce 6 škol po celé 
republice, každá podle svého uvážení a po-
dle svých možností. SVST se rozhodlo, že by 
bylo vhodné nabídnout školám i další mož-
nosti pro výuku tohoto oboru.

Program setkání byl následující:

 edukační část – prezentace o stínicí tech-
nice,

 zkušenosti škol, ve kterých již spolupráce 
probíhá,

 vzájemná výměna informací:
-  potřeby škol v souvislosti s výukou stíni-

cí techniky,
-  možnosti ze strany SVST: poskytnutí 

učebních materiálů a  vzorků, přednáš-
ky, videa, exkurze, brigády atd.

Setkání se zúčastnili nejen zástupci samotných 
škol, ale pozvání přijal i zástupce jednoho ze zři-
zovatelů – Odbor školství Středočeského kraje.

V rámci edukační části zazněly prezenta-

ce na tato témata:

 SVST a jeho odborné projekty,
 Produktové listy stínicí techniky,
 Studie tepelné odezvy rodinného domu 

při použití stínicí techniky,
 Skutečně chytré stínění.

O  své zkušenosti s  dosavadní spoluprací           
se SVST se následně podělili zástupci Střední 
odborné školy Jarov, Středního odborné-
ho učiliště stavebního Benešov a  Střední-
ho odborného učiliště stavebního Opava. 
Rozsah výuky problematiky stínicí techniky 
je v těchto školách různý – především v zá-
vislosti na oborech, které se na jednotlivých 
školách vyučují. Všude je ale výuka doplně-
na o  exkurze do  blízkých fi rem z  řad členů 
SVST, a to jak do showroomů, tak do výroby. 
Ve  SOŠ Jarov, kde spolupráce probíhá nej-
déle, byly navíc realizovány také přednášky 
a výstava fotografi í realizací stínicí techniky. 

Z  následné diskuse pak vyplynulo, že by 
školy do  budoucna uvítaly vzorky stínicích 
prvků do  učeben (které si přítomní mohli 
na místě prohlédnout – viz obrázek), výuko-
vý materiál by stačil v  jednodušší podobě, 
ale doplněný o  způsoby kotvení do  nosné 
konstrukce a zazněly i další náměty.
Řeč byla také o  samostatném oboru stínicí 
techniky – zejména o oboru učebním, anebo 
alespoň o předmětu Stínicí technika. Přítom-
ní projevili také zájem o další vzdělávání pe-
dagogů právě v oboru stínění.

Témat ale byla ještě celá řada a bude se jimi 
zabývat nejbližší valná hromada SVST tak, 
aby alespoň některé náměty mohly být při-
praveny již pro příští školní rok. S účastníky 
i nadále komunikujeme a věříme, že ve spo-
lupráci s  nimi připravíme smysluplné pod-
mínky pro výuku stínicí techniky na  střed-
ních školách se stavebním zaměřením.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVSTV edukační části zaznělo mj. téma Skutečně chytré stínění

Edukační část setkání – prezentace Produktových listů stínicí techniky
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Česká republika - venkovní rolety, motorické ovládání, centrální řízení.                                                         Zdroj: ALMMA spol. s r. o.

Skladový objekt, Německo - sekční průmyslová vrata, řízení motorické.                                                                                       Zdroj: Alpha Deuren
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Rodinný dům, Ostrava, ČR - terasová markýza, ovládání motorem                                                                                                               Zdroj: ISOTRA a.s.

Restaurace, Hatě, ČR - bioklimatická celohliníková pergola, ovládání elektromechanické pomocí dálkového ovladače. 
Zdroj: Alaris Czech Republic, s. r. o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

AL PERGOLY

Jednání se SFŽP
V  lednu letošního roku SVST opět jednalo                                                                                                           
se zástupci Státního fondu životního pro-
středí (SFŽP) o zlepšení podmínek, za jakých 
může být stínicí technika zařazena do progra-
mu Nová Zelená úsporám (NZÚ). Předmětem 
tohoto jednání bylo jednak to, aby v progra-
mu NZÚ bylo zohledněno také letní období, 
ve  kterém je vliv stínicích prvků přece jen 
významnější než v období zimním. Druhým 
bodem jednání bylo to, aby pro stínicí tech-
niku byla vyčleněna samostatná část podpo-
ry, kterou by nebylo možné použít na cokoli 
jiného – podobně, jako je tomu v současné 
době např. u zateplení, kotlů apod.
Koncem března se konalo jednání o  dal-
ších krocích v  rámci NZÚ na  Ministerstvu 
životního prostředí, kde byly návrhy z  na-
šeho jednání také projednány, a  počátkem 
dubna jsme obdrželi informaci o  schválení 
podpory stínicí techniky v  programu NZÚ 
Řídicím výborem NZÚ. V  současné době 
jsou činěny veškeré kroky k  zavedení a  na-
stavení této nové podpory do  programu. 

Odborná činnost
sdružení
V  návaznosti na  jednání na  SFŽP jsme se 
rozhodli rozšířit Studii tepelné odezvy ro-
dinného domu, která posloužila jako jeden 
z pomocných podkladů při jednání. Původní 
verze studie bude doplněna o průběh vnitř-
ní teploty v  kritické místnosti rodinného 
domu dle ČSN EN ISO 13792. Pro připome-
nutí: první verze zmíněné studie je k dispozi-
ci na webových stránkách našeho sdružení, 
v sekci Pro odborníky.
V  rámci spolupráce s  odbornou veřejností 
jsme kromě přednášek pro školy se staveb-
ním zaměřením a  konference OKNA A  STÍ-
NICÍ TECHNIKA, o  kterých již byla v  tomto 
čísle řeč, realizovali také seminář pro členy 

ČKAIT na téma SKUTEČNĚ CHYTRÉ STÍNĚ-

NÍ. Seminář se konal 3. května 2018 v Domě 
ČKAIT v  Praze. I  do  budoucna bychom tak 
rádi pokračovali ve  spolupráci s  odbornou 
veřejností, která je pro nás důležitou cílovou 
skupinou.

Založení Svazu podnikatelů 
ve stínicí technice
Dne 26. dubna 2018 byl v  Brně založen 

Svaz podnikatelů ve stínicí technice.

Po téměř 9 letech úspěšného působení SVST 
na trhu jsme se rozhodli přikročit ke změně, 
která umožní ještě lepší a efektivnější fungo-
vání v rámci našeho oboru. 

Vzhledem k  tomu, že dosavadní právní 
forma, ve  které funguje Sdružení výrobců 
stínicí techniky a  jejích částí, naši činnost 
v  některých směrech omezovala (mj. např. 
nebylo možné sjednotit členství a tím práva 
všech členů), rozhodli jsme se pro zásadní 
změnu. Připravili jsme založení nového 
subjektu – Svazu podnikatelů ve  stínicí 
technice, který poté zfúzuje se stávajícím 
Sdružením výrobců stínicí techniky a jejích 
částí.
Ustavující schůze svazu se zúčastnili zá-
stupci 13 fi rem z  oboru stínicí techniky, 
které se tak staly jeho zakládajícími členy. 
V  průběhu ustavující schůze byly projed-
nány základní dokumenty svazu, jako jsou 
stanovy či Etický kodex členů, a  samozřej-
mě také detailnější aspekty podmínek 
členství. V závěru zakládající členové zvolili 
představenstvo svazu v následujícím slože-
ní (představenstvo následně zvolilo svého 
předsedu):

Ing. Erich Stavař 

(ISOTRA a.s.) 

– předseda 

představenstva

 

Ing. Ladislav Souček 

(HELLA stínící 

technika s.r.o.)

– místopředseda 

představenstva 

Radel Havelka 

(Building 

Plastics ČR, s.r.o.) 

– člen 

představenstva  

Fúze je naplánována na  31. května 2018, 
a to v rámci valných hromad obou subjektů 
– Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích 
částí a Svazu podnikatelů ve stínicí technice.
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Přidružení členové SVST

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

PROFIL ČLENA SVST

Umbratec s.r.o. 

Sídlo: Vrapická 601, 272 03 Kladno 3
Založení společnosti: 2005
Obrat za rok 2016: 10.817.777,- Kč z toho ve stínicí technice: 10.817.777,- Kč
Obrat za rok 2017: 9.595.776,- Kč z toho ve stínicí technice: 9.595.776,- Kč
Regionální působnost:  Česká republika, Švýcarsko
Počet zaměstnanců:  7
webové stránky:  www.umbratec.cz

Firma Umbratec s.r.o. se zabývá výrobou venkovních žaluzií a předokenních rolet. Spo-
lečnost působí především ve Švýcarsku a v ČR (zejména ve Středních Čechách), dodává 
koncovým zákazníkům i fi rmám. Realizovala projekty i v  jiných zemích, např. v  Indii či 
Německu. Kromě vlastní výroby nabízí montáž a servis ostatních produktů stínicí tech-
niky. Firma věnuje zvláštní úsilí zlepšování svých výrobků a služeb. Nepřetržitě pracuje 
na zdokonalování výrobních procesů, vzdělávání pracovníků a modernizaci výrobních 
zařízení. Kvalita a spokojenost zákazníků je pro Umbratec vždy na prvním místě. 

Věříme, že nám nová forma fungování 
do  budoucna umožní ještě lépe realizovat 
řadu dalších zajímavých plánů – mj. např. 
další spolupráci se školami se stavebním za-
měřením nebo spolupráci s  celoevropským 
sdružením ES-SO.

Valná hromada SVST
Jako každoročně se i  letos 16. května koná 
Den stínicí techniky. Na jeho aktivity vás zve-
me na straně 18 tohoto čísla.
Krátce po tomto svátku našeho oboru – 31. 
května - se bude konat další řádná valná hro-
mada SVST, tentokrát po nějaké době opět 
v Praze. Kromě agendy, obvyklé pro jarní val-

né hromady, jako je např. schválení výsledku 
hospodaření za  rok 2017, bude podstatná 
část valné hromady věnována fúzi se Sva-
zem podnikatelů ve  stínicí technice, o  kte-
rém byla řeč výše. Nebude však chybět ani 
workshop na aktuální témata, kterých bude 
i tentokrát celá řada. Večerní přátelské pose-
zení nabídne jako vždy prostor pro prohlu-
bování konstruktivních vztahů či navazování 
nových obchodních kontaktů. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz

Účastníky ustavující schůze Svazu podnikatelů ve stínicí technice – Brno, 26. 4. 2018 – přivítal svolavatel, Ing. Ladi-

slav Souček 
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Veletrhy a výstavy 2018

EDEN 3000 2. 1. - 30. 12. 2017 Brno ČR

HOBBY 10.-14. 5. 2017 České Budějovice ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 19.-21. 5. 2017 Frýdek Místek ČR

Stavíme, bydlíme 3.-4. 6. 2017 Valašské Meziříčí ČR

Chodský veletrh 11.-13. 8. 2017 Domažlice ČR

Domov a teplo 1.-3. 9. 2017 Lysá nad Labem ČR

FOR ARCH 19.-23. 9. 2017 Praha ČR

FOR INTERIOR 5.-8. 10. 2017 Praha ČR

Moderní dům a byt 13.-15. 10. 2017 Plzeň ČR

Podzimní trhy 13.-15. 10. 2017 České Budějovice ČR

Dům a bydlení Liberec 20. - 22. 10. 2017 Liberec ČR

DENKMAL 8. - 10. 11. 2018 Lipsko Německo

Stavotech - Moderní dům 9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR

Moravská dřevostavba 9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR

Ekoenerga 9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR

Bytová show 9. - 12. 11. 2017 Hradec Králové ČR
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Domov je tam,  
kde se cítíme bezpečně

• Garážová sekční vrata RenoMatic light

• Domovní dveře Thermo65  
s bezpečnostní výbavou RC 2

• Více informací na  
www.hormann.cz

Domovní dveře  
bez bočního dílu

31.999 Kč*od

Garážová vrata
s pohonem

20.499 Kč*od

* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH, bez vyměření, demontáže  
a likvidace. Platné do 31.12.2018 u všech autorizovaných prodejců v České republice. 

Premium partner  
českého národního týmu

Komplexní program 
průmyslových vrat

„made in Germany“
• evropská jednička: více než 80 let zkušeností  

v oblasti konstrukce vrat

• nejlepší tepelná izolace: hodnota U  
až 0,51 W/(m²•K)*

• 24 hodinový servis: jsme tu pro Vás nonstop

Průmyslová sekční vrata

Rychloběžná vrata

Nakládací technika

až
 2

,5
 m

/s

* u průmyslových  
sekčních vrat  
SPU 67 Thermo  
s ThermoFrame






