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SERVIS CLIMAX otevřel 
další výrobní halu                           str. 18

Slunolamy Alaris - přirozené světlo 
bez tepelné složky...                        str. 6



SVST v tento den pořádá několik slavnostních aktivit:
  předání certifi kátu Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky,

  předání vítězné ceny – dárkového koše v hodnotě 1.000 Kč dvěma vylosovaným výhercům za anketu k odbor-

nému časopisu RTS Magazín – ankety se můžete zúčastnit na našem webu www.svst.cz v sekci RTS Magazín,

  informační odpoledne o stínicí technice v prostorách Dětského ranče v Hlučíně (začátek ve 14.00 hodin), kam 

Vás tímto srdečně zveme!

Den stínicí techniky
16. května 2013

ALUPRA, Praha

• Při příležitosti Dne stínicí techniky  proběhne školení 
montérů obchodních partnerů ve dnech 16. a 17. 5.,

• slevová akce 25% na  objednané zboží stínicí techniky 
pro koncové zákazníky v termínu od 15. 5. do 24. 5. 2013.

ALMMA, Dobříš

• Informační kampaň o stínicí technice na našem webu 
a v  návaznosti na Den stínicí techniky uspořádáme             
ve výrobním areálu na Dobříši pro koncové zákazníky 
18. května 2013 Den otevřených dveří.

BECKER, Praha

• Den otevřených dveří pro laickou i odbornou veřejnost.

BUILDING PLASTICS, Velká Bíteš

• Informační kampaň o Dni stínicí techniky a o novinkách 
v oboru na webu a e-letter na velkoobchodní partnery.

HELIOTECH, Třinec

• Den otevřených dveří - pro zájemce budeme předvádět 
výrobu dřevěných žaluzií s důrazem na vysoký podíl 
manuálního zpracování.

HELLA, Praha

• Internetová informační kampaň,
• v tento den bude zákazníkům poskytnuta akční sleva.

ISOTRA, Opava

• 16. května 2013 proběhne v naší fi rmě den otevřených 
dveří s  odbornou exkurzí pro studenty středních škol 
s technickým a stavebním zaměřením,

• pro zákazníky je připravena cenová akce ve formě do-
datečné slevy na produkty objednané tento den přes fi - 
remní e-shop.

LOMAX, Bořetice
• Ve  všech showroomech napříč celou Českou repub-

likou a  Slovenskem Den otevřených dveří Lomax           
pro zákazníky, projektanty či architekty.        

• Pro všechny návštěvníky bude vyhlášena soutěž o ko-
lekci exkluzívních vín: kdo v  tento den uzavře závaz-
nou objednávku libovolné stínicí techniky, obdrží ten-
to hodnotný dárek.

• Potencionální zákazníci budou o této akci informováni 
upoutávkou na  fi remních webových stránkách, tisko-
vou zprávou a dalšími komunikačními kanály.

• V  souvislosti s  tímto dnem také proběhne Direct Mail 
akce - celá zákaznická databáze bude při této příležitosti, 
tedy Dni stínicí techniky,  informována mimo jiné o novin-
ce v sortimentu fi rmy - venkovním zastínění - žaluziích.

SERVIS CLIMAX, Vsetín
• Den otevřených dveří pro veřejnost.
• Exkurze do výrobních prostor pro studenty středních 

škol a návštěvníky.

SODOMA PERFECTA, Praha
• Slevová akce - pokud zákazník uzavře 16. 5. 2013 zakáz-

ku na dodávku a montáž jakékoliv stínicí techniky, obdr-
ží mimořádnou slevu 25 %.

SOMFY, Praha

• Den otevřených dveří cílený na zákazníky. 

SUN SYSTEM, Veselí nad Moravou
• V pobočkách jak v České, tak Slovenské republice bude  

16. 5. 2013 prodloužena otevírací doba od 8:00 do 18:00 h.                                                                                                                                              
• Po celý týden zákazníci, kteří zašlou poptávku nebo nás 

navštíví v našich pobočkách, dostanou dodatečnou 5% 
slevu na stínicí techniku.

SVÁTEK ŽALUZIÍ, ROLET, 

MARKÝZ, PLISÉ, BALDACHÝNŮ, 

JAPONSKÝCH STĚN, SCREENŮ A SLUNOLAMŮ
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Firmy ALUKON, ALUPRA, ALUROL, BECKER, HELLA, ISOTRA, LOMAX, SERVIS CLIMAX, SODOMA PERFECTA, SOMFY A SUN SYSTEM 
letos poskytnou dar v celkové výši 30.000 Kč Dětskému ranči v Hlučíně, kde se metodou hipoterapie provádí léčba dětí trpících dět-
skou mozkovou obrnou, psychickými poruchami, poruchou pohybového ústrojí a roztroušenou sklerózou. Umožníme tak realizaci celkem               
158 léčebných lekcí. Všem dárcům srdečně děkujeme.
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Vážení čtenáři,

jsme zde opět s aktuálními informacemi 
o dění v oboru stínění a vrat.

Sezóna už se rozjela naplno, sluníčko už 
se po dlouhé zimě konečně začalo ukazo-
vat a pomalu, ale jistě, začínáme všichni 
myslet také na  letní šňůru dovolených. 
Proto se problematika stínění opět dostá-
vá do popředí zájmu Vás i Vašich klientů, 
a to jak z hlediska ochrany před prudký-
mi slunečními paprsky, tak také ochrany 
před dotěrným hmyzem nebo i před pří-
padnými zloději v  době, kdy se budete 
po práci zotavovat mimo svá obydlí.

Cenné informace z praxe Vám proto při-
nášíme v  článku o  vlivu stínicí techniky 
na  tepelnou stabilitu objektu, kde se 
dozvíte, jak lze několika změnami v pů-
vodním návrhu projektu docílit ekono-
mičtějšího fungování budovy.

Vzhledem k  často diskutovanému pro-
blému obtížného vymáhání pohledávek 
jsme se tentokrát poradili s  právníkem, 
jak na tento problém – a poradíme i Vám.

Připomeneme Vám, že venkovní rolety 
mohu být kromě jiného také výborným 
ochranným prvkem proti vloupání a ne-
zapomeneme ani na  dotěrné jarní až 
podzimní návštěvníky – hmyz. 

Opět Vám ukážeme jednu z výjimečných 
budov České republiky – tentokrát to 
bude Tieto Towers v Ostravě - a přidáme 
i další zajímavé realizace.

A  důležitá bude určitě také informa-
ce o  tom, že v  programu Nová Zelená 
úsporám má své místo i stínicí technika. 
Přinášíme informaci z jednání na Státním 
fondu životního prostředí.

Věříme proto, že i tentokrát si každý z Vás 
může najít právě to své téma, které mu 
přinese užitek.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Při projektování budov s  ohle-
dem na  jejich energetickou ná-
ročnost je proto nezbytné prově-
řit různé varianty řešení, aby byla 
zvolena varianta optimální nejen 
z  hlediska prvotních nákladů, 
ale zejména z  hlediska dlouho-
dobých nákladů na  její provoz. 
Přitom se ale nesmí zapomínat 
na  přiměřený komfort uživatelů 
budovy.

Jako příkladu lze použít budovu, 
která byla navržena s velmi vyso-
kým podílem prosklených ploch 
(cca 36 % plochy fasád) a  dále           
se střešními světlíky o  celkové 
ploše cca 36 m2, přičemž nebylo 
uvažováno o  žádném dodateč-
ném stínění těchto ploch. Bylo 
navrženo řešit letní tepelnou sta-
bilitu výhradně pomocí strojního 
chlazení. Výpočty měly ověřit, zda 
lze budovu provozovat bez stroj-

ního chlazení, pouze s  pasivní 
a aktivní protisluneční ochranou. 

Posouzena byla tepelná stabilita 
místnosti v  letním období, a  to 
konkrétně místnost v  1. NP (tj. 
horním podlaží) objektu. Jelikož 
jde o místnost zabírající celé kri-
tické podlaží, jedná se vlastně 
o posouzení tepelné stability ce-
lého objektu v letním období.

V  rámci optimalizace návrhu 
budovy byly po dohodě s inves-

torem do výpočtu zahrnuty tyto 
výchozí předpoklady:

1.  okna na  jihozápadní fasádě 
objektu budou stíněna vněj-
šími textilními roletami, dle 
dodavatele jsou koefi cienty 
zastínění těmito roletami 
v  rozsahu cca 90 - 97 %, tj. 
propustnost je v  rozsahu 
3 - 10 %; pro výpočet byla                                                           
použita hodnota propust-
nosti 6 %, na této fasádě bu-
dou použita okna se zaskle-

ním s celkovou propustností 
slunečního záření g = 35 %;

2.  okna na  jihovýchodní a  se-
verovýchodní fasádě objek-
tu budou stíněna vnitřními 
žaluziemi, pro výpočet bylo 
uvažováno o  použití polo-
průsvitných bílých vnitřních 
žaluzií, na této fasádě budou 
použita okna se zasklením 
s celkovou propustností slu-
nečního záření g = 35 %;

Praktický příklad vlivu stínicí techniky 

na tepelnou stabilitu objektu

Provoz budov bývá často z hlediska nákladů na energie velmi náročný. Zvláště v dnešní době, 
kdy je kladen stále větší důraz na snižování těchto nákladů – sleduje se tzv. energetická ná-
ročnost budov – má každý prvek, který tyto náklady pozitivně ovlivňuje, velký význam. Stíni-
cí technika k těmto prvkům jednoznačně patří.

Obr. 1: administrativní budova Kotorská 16, Praha 4

Obr. 2: administrativní budova Kotorská 16, Praha 4 – dokumentace pro stavební povolení - jihozápadní pohled
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3.  okna na severozápadní fasá-
dě objektu nebudou stíně-
na žádnými stínicími prvky, 
na této fasádě budou použi-
ta okna se zasklením s celko-
vou propustností slunečního 
záření g = 54 %;

4.  střešní světlíky v  počtu 6 ks 
budou použity v  provedení 
s  polykarbonátovými des-
kami s  refl exním povrchem 
(celkový rozměr 1 ks 2x3 m) 
se součinitelem prostupu 
tepla U = 1,73 W/(m2.K) a cel-
kovou propustností energie 
ve  výši 40  %; nad střešními 
světlíky bude z  jižní strany 
realizováno pevné zastínění 
(např. reklamními billboardy, 
apod.);

5.  v objektu nebude oproti pů-
vodnímu návrhu realizováno 
strojní chlazení s  výjimkou 
chlazení přívodního vzdu-
chu za  vzduchotechnickou 
jednotkou – počítáno s chla-
zením na teplotu 18 °C, vzdu-
chový výkon 3.600 m3/h;

6.  skladby stavebních kon-
strukcí (a  z  nich odvozené 
součinitele prostupu tepla) 
byly převzaty z projektu sta-
vební části;

7.  v  noci se předpokládá zvý-
šený větrací režim, a  to 
pomocí vzduchotechnické 
jednotky a  především ote-
vřenými okny (a  zároveň 
střešními světlíky) na  proti-
lehlých stranách budovy tak, 
aby docházelo k  účinnému 
příčnému provětrání celé 
budovy; v  souladu s  tímto 
předpokladem a  dle ČSN 
73 0540-3, tab. H.9, je počítá-
no s provětrávací intenzitou 

v nočních hodinách 7,5 krát 
za hodinu;

8.  ve výpočtu je počítáno s vli-
vem stínění okolní vysokou 
zástavbou.

Výpočet byl proveden podle 
ČSN EN ISO 13792 v  programu 
SIMULACE 2009. Byla použita 
metoda výpočtu pomocí tepelné 
jímavosti (dává o něco příznivější 
výsledky – o  cca 1 °C). Ve  výpo-
čtu nejsou v  souladu s  normou 
ČSN 730540 uvažovány vnitřní 
tepelné zisky (osoby, spotřebiče, 
osvětlení). Požadavek na nejvyšší 
denní teplotu vzduchu v  letním 
období dle čl. 8.2 ČSN 730540-2 
je Tai, max, N = 27,00 °C.

Výpočet byl proveden v několika 
variantách a  byly vypočteny ná-
ledující hodnoty nejvyšší denní 
teploty.

Varianta 1.  
Výsledná maximální teplota vnitř-
ního prostředí: Tai, max = 28,80 °C.

Výpočet byl proveden za dodrže-
ní předpokladů dle bodů 1 až 8.

Varianta 2.  
Výsledná maximální teplota vnitř-
ního prostředí: Tai, max = 26,98 °C.

Výpočet proveden za  dodrže-
ní předpokladů dle bodů 1 až 
8 s  výjimkou intenzity větrání 
v  denní době. Výkon vzducho-
technického zařízení byl zvýšen 
na  cca 6.500 m3/h (tj. cca dvoj-
násobek oproti navrženému 
stavu). V souvislosti se zvýšením 
vzduchového výkonu byl zvýšen 
i  výkon chladiče zabudovaného 
ve vzduchotechnické jednotce.

Varianta 3.  
Výsledná maximální teplota vnitř-
ního prostředí: Tai, max = 31,18 °C.

Výpočet proveden za  dodrže-
ní předpokladů dle bodů 1 až 8 
s tím, že přívodní větrací vzduch 
nebude chlazen (tj. nebude insta-
lováno žádné chlazení).

Varianta 4.  
Výsledná maximální teplota vnitř-
ního prostředí: Tai, max = 34,12 °C.

Výpočet proveden za  dodrže-
ní předpokladů dle bodů 1 až 
8 s  tím, že v  noci budou okna 
zavřena, noční větrání bude rea-
lizováno pouze pomocí vzducho-
technického systému a  přívodní 
vzduch nebude v  noci chlazen 
(chlazení pouze v době mezi 9.00 
až 18.00 hodinou).

Závěr:  
Budova je navržena s velmi vyso-
kým podílem prosklených ploch 
(cca 36 % plochy fasád) a  dále             
se střešními světlíky o  celkové 
ploše cca 36 m2. Tento výpočet 
měl ověřit, zda lze budovu pro-
vozovat bez strojního chlazení 
pouze s pasivní a aktivní protislu-
neční ochranou.

Tohoto požadavku lze dosáh-
nout, avšak pouze za  podmínky 
velmi důsledného provedení 
protisluneční ochrany a s chlaze-
ním zvýšeného objemu větracího 
vzduchu (varianta 2).

Pokud bude zachován projektem 
navržený objem větracího vzdu-
chu (tj. bude jen doplněn chladič 
do  vzduchotechnické jednotky), 
dojde k  překročení normové 
hodnoty nejvyšší teploty v  let-
ním období o  cca 2 °C, tj. mírný 
nekomfort (varianta 1).

V  případě, že by nebylo insta-
lováno chlazení ani větracího 
vzduchu, maximální denní teplo-
ta v letním období by byla o cca           

4 °C vyšší, než normová hodnota, 
což lze již hodnotit jako velký ne-
komfort (varianta 3).

Z  varianty 4 lze vidět, jak velký 
vliv má způsob provozování 
budovy na  celkovou tepelnou 
pohodu v  objektu. Nucené vět-
rání a  chlazení budovy je v  této 
variantě navrženo stejně jako            
dle varianty 1, avšak budova není 
v  noci důkladně provětrávána 
otevřenými okny s intenzitou vý-
měny vzduchu 7,5 krát za hodinu 
(ale pouze vzduchotechnickým 
zařízením s  intenzitou výměny 
vzduchu 1 krát za  hodinu). Nej-
vyšší denní teplota je v  tom-
to případě cca o  5 °C vyšší než                
dle varianty 1.

Investiční náklady na  strojní 
chladicí zařízení pro budovu                      
bez stínicích zařízení jsou vyšší 
než instalace těchto pasivních 
a aktivních stínicích zařízení. Ná-
klady na  provoz a  údržbu stroj-
ního chlazení jsou velmi vysoké, 
oproti prakticky zanedbatelným 
nákladům nutným na  provoz 
a  údržbu aktivních a  pasivních 
stínicích prvků.

Pro tento projekt tedy bylo dopo-
ručeno využít v maximální mož-
né míře všech možností pasivní 
a  aktivní protisluneční ochrany. 
Dále je třeba budovu provozovat 
v optimálním provozním režimu 
(projekt měření a regulace). V pří-
padě, že protisluneční ochrana 
nebude v plné míře realizována, 
budovu bude nutné strojně chla-
dit.

Ing. Pavel Minář
externí spolupracovník SVST

Ing. Štěpánka Lubinová 
výkonná manažerka SVST

Okna jen na jedné straně fasády

Výměna vzduchu
v místnosti n (h-1)

Způsob větrání okny v celodenním průběhu 1)

1,5 po celý den Okna otevřena trvale ve dne i v noci z 50 %

0,5 přes den a 2,5 přes noc Okna jsou otevřena pře noc z 50 % a z 10 % přes den (otevřené ventilační křídlo)

Okna proti sobě, na protilehlých stranách fasády (příčné větrání)

4,0 pro celý den Okna otevřena trvale ve dne i v noci z 50 %

2,0 přes den a 7,5 přes noc Okna jsou otevřena přes noc z 50 % a z 10 % přes den (otevřené ventilační křídlo)
1) Noc se uvažuje od 21 hodin do 9 hodin včetně.

Tab. H.9 - ČSN 73 0540-3.
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Slunolamy
Jsou stínicí prvky, které regulují sluneční svit 
v interiéru. Jejich výhodou je velká odolnost vůči 
povětrnostním podmínkám, korozi a  ochra-
na před tepelnou radiací. Specifi cké výhody 
z hlediska uživatele jsou ochrana před přímým 
slunečním zářením, ochrana před nadměrným 
přehříváním, ochrana soukromí, dotváření zdra-
vého životního prostředí a z hlediska architek- 
tury i architektonický prvek.

Česká značka v českých rukou
Alaris® je ryze česká značka slunolamů 
od českého výrobce a dodavatele společnosti 
Pelz CZ s.r.o.

Alaris Umbra
Umbra je obchodní označení pro pevné (fi xní) 
slunolamy s pevně nastaveným úhlem lamely. 
Jedná se o systém s protlačovanými hliníkovými 
lamelami o šířce lamel 100 mm a 140 mm v po-
louzavřeném stavu a o šířce 100 mm a 120 mm 
v uzavřeném tvaru. Lamely se do celé sestavy 
osazují pomocí hliníkových držáků systémem 
„CLICK - CLACK“ a každý držák dovoluje hned 
několik úhlů sklonu lamely jak pro horizontální, 
tak vertikální aplikaci viz obr. 1 a 2.

Architektura a funkčnost
Slunolamy jsou nejen fuknční ochranou           
před nežádoucími účinky slunečního záření, 
ale také velmi pěkný architektonický prvek, 
který mnohdy dodá budově celkovou plasti-
citu. Proto se k systému UMBRA doplnil čelní 
rámovací profi l, který uzavře celý slunolam 
do hladkého prostorového designu viz obr. 3.

Varianty slunolamů
Slunolamy se podle potřeby zákazníka mo-
hou umístit v horizontální nebo vertikální po-
loze, pro náročné uživatele je zde možnost 
zvolit si speciální slunolam, který přesně vy-
hovuje potřebám a přáním zákazníka. V pří-
padě požadavku na větší vyložení slunolamu 
je vhodné použít závěsná lanka nebo táhla. 
Je tím umožněno zvolení větší rozteče nos-
níků, proti standardnímu řešení. Pevné slu-
nolamy jsou specifi cké tím, že pozice lamel 
je pevně dána a nelze s nimi pohybovat.

Základní provedení
Veškeré profi ly jsou vyráběny metodou prů-
tlačného lisování hliníku nebo jeho slitiny 
přes nositele tvaru profi lu, kterým je lisova-
cí nástroj. Touto metodou lze získat profi ly 
poměrně složitých tvarů, které by jinými 
způsoby nebylo možné vyrobit. Výhodou je 

Slunolamy Alaris®

Přirozené denní světlo bez tepelné složky 

slunečního záření

V oblasti solární ochrany nabízí společnost PELZ CZ s.r.o. celou řadu řešení s použitím růz-
ných produktů a moderních stínicích systémů.

Obr. 3: horizontální slunolam s čelním rámovacím profi lem.

Obr. 1: horizontální slunolam se sklonem lamel 45˚ a 60˚. Obr. 2: vertikální slunolam se sklonem lamel 10˚, 30˚ a 50˚.
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také relativně vysoká přesnost a dobré me-
chanické a  fyzikální vlastnosti dané touto 
výrobní technologií. „Důvodem pro použití 
hliníkových slitin je jejich nízká měrná hmot-
nost, čímž se eliminuje statické zatížení kon-
strukce vlastní vahou.“

Přírodní hliník se používá pro profi ly bez povr- 
chové úpravy. Časem ovšem díky vlivům po-
větrnostních podmínek oxidují.

Anodická oxidace (elox) je elektrochemic-
ká reakce, která vytvoří vrstvu velmi tvrdých 
oxidů, které zlepšují chemické a mechanické 
vlastnosti profi lu a  chrání ho vůči povětr-
nostním vlivům dlouhou dobu. 

Práškový lak (komaxit) je elektrostaticky 
nanášen na profi l a vytváří vrstvu jednotné 
tloušťky po  celém povrchu. Při tepelném 
zpracování dojde k  roztavení barevného 
prášku a  jeho spečení. Vznikne tak vrstva 
odolná proti povětrnostním vlivům, UV záře-
ním a chemikáliím.

Možnosti použití
Horizontální slunolamy se umisťují nad jed-
notlivá okna nebo v souvislé délce po fasá-
dě. Nosná konstrukce drží celý lamelový sys-
tém a ten je tvořen horizontálně umístěnými 
nosnými profi ly, které jsou ve  stanovené 
vzdálenosti. Dle této vzdálenosti se používají 
různé druhy lamel. Hliníkové držáky lamel se 
montují do nosných profi lů, do nich se pak 
zacvaknou lamely. Pro zakončení je možné 
použít čelní krycí lamelu nebo pouze krytí 
nosníku hliníkovou krytkou. Způsob montá-
že je velmi jednoduchý a dobře osvědčený. 
Vertikální slunolamy lze umístit před okna 
nebo po celé fasádě a slouží tak jako fasádní 
systém.

Nosná konstrukce drží celý lamelový systém, 
který je tvořen vertikálně umístěnými nosný-
mi profi ly ve stanovené vzdálenosti. Pro za-
slepení nosníku lze použít hliníkovou krytku. 
Způsob montáže je stejně jednoduchý jako 
u horizontálních slunolamů.

Lamely AU.100 jsou vhodné pro horizon-
tální polohu při 60°. U  vertikální polohy se 
lamely používají ve sklonu 10°, 30° a 50°.

Lamely AU.100.A u  horizontální polohy je 
vhodné použít při 60°. U  vertikální polohy     
je možné použít lamely v 10°, 30° a 50°.

Lamely AU.120.A jsou doporučeny v  hori-
zontální poloze použít při sklonu 60°. U ver-
tikální polohy se doporučuje použít 10°, 30° 
a 50°.

Lamely AU.140 se v horizontální poloze ne-
doporučují používat. Ve vertikální poloze je 
vhodné použít sklon 30° a 50°.

www.alaris.cz
(PR)

Přehled lamel Alaris Umbra

AU.100.A                          AU.120.A

AU.100                              AU.140
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Jiná věc je, že vlivem těžké situ-
ace nejen stavebnictví, ale i celé 
české ekonomiky, se mnoho 
fi rem dostává do  druhotné pla-
tební neschopnosti. To by ještě 
bylo pochopitelné. 

Ale co už není pochopitelné, je 
to, že dlužník v  takovém přípa-
dě nepřijde sám za  věřitelem 
a  nenavrhne nějaký způsob ře-
šení. Přitom nevěřím tomu, že 
by kterýkoliv věřitel zažaloval 
dlužníka, jestliže ten mu vysvět-
lí, případně doloží objektivně 
tíživou situaci (typicky prodlení 
odběratelů, neoprávněné rekla-
mace, zdržování při převzetí díla 
apod.) a  navrhne alternativní 
způsob řešení pohledávky jako 
uznání dluhu, splátkový kalen-
dář, směnku, zástavu, postou-
pení pohledávek atd. Nejčastější 
argument dlužníků je: „Omlou-
váme se, ale naši odběratelé 
nám dosud nezaplatili.“ Ale to 
není celé. Jedním dechem mo-
hou např. nabídnout postoupe-
ní pohledávek. Ne vždy je u nich 
sjednán smluvní zákaz postupo-
vání.    

Co tedy dělat v  případě, kdy 
nám odběratel dluží? Každého 
pochopitelně napadne předža-
lobní upomínka a  následně ža-
loba. Je to jediné řešení? Určitě 
ne. Je to jedna z  mnoha alter-
nativ.

Změna přístupu 
při uzavíraní dalších 
obchodů
Druhou alternativou je změna 
přístupu k  takovému klientovi 
při uzavírání dalších obchodů. 

Dlužníka je možno motivovat 
tím, že další objednávky může 
dělat pouze na  základě hoto-
vostních plateb při předání zbo-
ží, namísto původní fakturace 
s  pozdější splatností. Dalším 
stupněm je převedení dlužníka 
na  zálohové platby. To zname-
ná, ano, vyrobíme vám další 
objednávku, ale nejdřív, pro-
sím, zaplaťte. Samozřejmě lze 
namítnout, že např. ve  vztahu 
ke  stavebním fi rmám jsou zálo-
hové platby utopií, ale to není 
tak docela pravda, osobně jsem 

se s nimi  v praxi už opakovaně 
setkal (i z opačného břehu, coby 
právník velké stavební fi rmy) 
a  tendence k  jejich uplatňování  
je spíše vzrůstající. Tady by sa-
mozřejmě velmi pomohlo, kdy-
by všichni dodavatelé v  oboru 
přijali a  zakotvili stejný postup 
vůči dlužníkům. V  tuto chvíli se 
totiž děje to, že dlužník kolikrát 
na truc příště odebere u konku-
rence, a to jen proto, že po něm 
chceme řádně zaplatit za  ode-
brané zboží. Přitom je každému 
zcela zřejmé, že toto je na hlavu 

postavená situace, kdy dlužník 
zneužívá konkurence na  trhu 
k  tomu, že nemusí platit řádně 
a  včas. Kde to jsme?! Když na-
koupím jídlo v samoobsluze, ani 
mě nenapadne, že bych za  něj 
nezaplatil. Kdyby člověk odešel 
s  nákupním košíkem z  obcho-
du bez placení, byl by za  zlo-
děje nebo na  „Chocholouška“. 
A  v  podnikání toto najednou 
neplatí? Samozřejmě, podnika-
telé si můžou smluvně sjednat 
platební podmínky dle libosti. 
Ale když už si je jednou sjednají, 
je pak hodně divné, když se ty 
podmínky nedodržují.  V  tomto 
ohledu se můžeme inspirovat 
např. v Německu. Tam je smluv-
ní partner a  závazky vůči němu 
v  úplně jiné vážnosti. Ale prav-
dou taky je, že německý podni-
katel se občas může chovat jinak 
k českému smluvnímu partnero-
vi. Prostě to na něj může „zkusit“. 
A pak je na nás, zda si zjednáme 
respekt. V  Německu jsou totiž 
ve  velké vážnosti mj. i  inkasní 
agentury, čímž se dostávám 
ke  třetí alternativě vymáhání 
pohledávek.  

Inkasní agentury
Takže, dluží – li nám německý 
smluvní partner, není nic jed-
noduššího, než zadat vymáhá-
ní pohledávky za  ním inkasní 
agentuře operující v  Německu. 
Tento princip lze samozřejmě 
použít i  v  tuzemsku nebo jinde 
v  zahraničí. V  našich kotlinách 
panuje k  tomu způsobu vymá-
hání pohledávek stále určitá 
nedůvěra. K  tomu bych rád po-
dotknul, že není „vymahač“ jako 
inkasní agentura.  

Jak postupovat při vymáhání pohledávek? 

Obchod děláme proto, abychom vyrobili něco, po čem bude poptávka, my to prodali a do-
stali za své zboží zaplaceno. To je, řekl bych, základ podnikání, na kterém se všichni shod-
neme. Přesto je v českých a moravských kotlinách „naprosto v pořádku“ běžně platit dva 
týdny po splatnosti. S tímto se prakticky kalkuluje v cash fl ow kterékoliv fi rmy. Dlužník se 
skoro diví, jestliže se v  takovém případě ozveme. Na  denním pořádku je prodlení okolo 
30 dnů po splatnosti. Platební morálka, coby součást fi remní kultury a úcty ke smluvnímu 
partnerovi, je tady hodně zaprášená (záměrně nechci říkat, že je v úpadku, protože to by 
navozovalo iluzi nevratného stavu, což by nebylo přesné, stačí ji oprášit).
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Na  trhu lze určitě dohledat re-
nomované inkasní agentury                             
se zahraničním zázemím a  zku-
šenostmi, které umí jednat kul-
tivovaně a  odstupňovat svůj 
přístup k dlužníkům i s ohledem 
na to, že dlužníci jsou často stá-
le našimi smluvními partnery,                     
se kterými bychom rádi dělali 
další obchody, pokud ovšem na-
jdeme společnou řeč. 

Častou námitkou proti inkas-
ním agenturám je, že za  to 
chtějí provizi. Bodejť by ne, 
chtějí za  svou službu zaplatit 
jako kterýkoliv jiný podnikatel. 
A  oni jsou experty ve  vymá-
hání pohledávek, stejně jako 
pekař v  pečení chleba, kominík 
v  čistění komínů nebo výrobce 
stínicí techniky v  dělání žaluzií, 
rolet či markýz. I  oni na  to mají 
zavedené a osvědčené postupy, 
informační databáze, školené 
lidi, věnují tomu energii a  čas 
namísto nás, díky čemuž se my 
můžeme věnovat svému podni-
kání. Nehledě na to, že výši pro-
vizí inkasních agentur je potřeba 
porovnávat s  náklady soudní-
ho vymáhání včetně exekuce 
v  čase. Narážím tím na  časovou 
cenu pohledávky. Vymožení 
soudní cestou může trvat roky, 
kdežto inkasní agentura může 
pohledávku přivést domů v řádu 
týdnů či měsíců, což má samo-
zřejmě úplně jiný dopad na cash 
fl ow. Navíc, inkasní agentura má 
nárok na  provizi pouze v  přípa-
dě vymožení pohledávky. Pokud 
pohledávku nevymůže, účtuje si 
pouze zpracovatelský poplatek, 
který se u zahraničních pohledá-
vek bez ohledu na jejich výši po-
hybuje okolo 500,- Kč a u tuzem-
ských a  slovenských se obvykle 
neúčtuje vůbec. 

Pohledávky 
za stavebními fi rmami 
– na co si dát pozor? 
Ještě bych se vrátil ke  staveb-
ním fi rmám, protože pohledáv-
ky vůči nim jsou samostatnou 
disciplínou. Především bych 
zdůraznil, že na  prvním místě 
je prevence splatných pohle-
dávek. Jak? Jednoduše, dobře 
ošetřenou smlouvou, důsled-
nou dokumentací provádění 
díla, výhradně písemnou kore-
spondencí s  objednatelem díla 

a  trpělivým odstraňováním 
oprávněně uplatněných vad, jak 
při předávání díla, tak i v záruční 
době. Co mám na  mysli dobře 
ošetřenou smlouvou? To Vám 
zajisté vysvětlí kterýkoliv zkuše-
ný advokát nebo právník s praxí 
ve stavebnictví. V tomto článku 
není prostor na  vyjmenování 
všech bodů, na  které bychom 
si měli dát pozor, za  všechny 
proto vypíchnu smluvní pokuty. 
Po  pravdě řečeno nemá smysl 
vstupovat coby subdodavatel 
do  stavební zakázky, jestliže 
nemáme sjednaný smluvní limit 
pokut. Stavební fi rmy bohužel 
s  oblibou penalizací „ořezávají“ 

náklady subdodávky tvrzenými 
vadami díla a  jiným údajným 
porušením smlouvy subdoda-
vatelem. Pokud jde o  penali-
zace, stavební fi rmy používají 
další oblíbenou fi ntu, která je 
ale zároveň faulem a málo se to 
ví. A  sice, započítávají smluvní 
pokuty oproti našim pohledáv-
kám, což je v  rozporu s  ustá-
lenou judikaturou Nejvyššího 
soudu ČR. Jestliže totiž smluvní 
pokutu rozporujeme, je to po-
hledávka sporná, nejistá a  jako 
takovou ji nelze oprávněně za-
počítávat. 

Na  druhou stranu, aby to ne-
vyznělo depresivně, máme-li 
sjednán smluvní strop pokut, 
provádíme svou práci kvalitně 
a  vše poctivě dokumentujeme 
ve stavebním deníku, v zápisech 
z kontrolních dnů či z jiných jed-
nání (abychom to pro případ ob-

chodního nebo dokonce soud-
ního sporu doložili), pak máme 
poměrně dobrou šanci se svými 
pohledávkami vůči stavbařům 
uspět. 

Dalším oblíbeným sportem sta-
vebních fi rem je zdržování pře-
vzetí díla. Tady bych pozname-
nal, že pomůže jediné: provádět 
dílo dle smlouvy a  dokumenta-
ce kvalitně, řádně a  včas, trpě-
livě odstraňovat vady vytknuté 
objednatelem při přejímce díla 
a  důsledně vše dokumentovat 
(v  žádném případě se nespolé-
hat na  jakékoliv ústní dohody, 
i kdyby zazněly z úst generální-

ho ředitele kterékoliv stavební 
fi rmy, protože dneska tam je, 
zítra tam být nemusí – většinou 
tyto dohody zazní z úst stavby-
vedoucích, vedoucích projektů 
nebo obchodních náměstků 
a  když dojde na  lámání chle-
ba, tak se nečekaně zjistí, že 
dotyčný už ve  fi rmě nepracuje 
nebo neměl oprávnění jednat 
o zakázce anebo měl oprávnění 
jednat jen ve  věcech technic-
kých a  ne o  vícepracích apod.). 
Pokud se stavební fi rmou kdy-
koliv během realizace díla nebo 
v  záruční době není evidentně 
rozumná řeč, doporučuji nechat 
se zastupovat advokátem. Vy-
platí se to.    

Pojištění pohledávek 
nebo faktoring
Třetí alternativou řešení pohle-
dávek je jejich pojištění. Obecně 
lze doporučit zkoušet pojistit 

veškeré pohledávky a teprve ty, 
které jsou nepojistitelné, zajiš-
ťovat jiným způsobem. Čtvrtou 
alternativou je faktoring nebo 
forfaiting, tedy postoupení po-
hledávky nebo prodej pohle-
dávky. Proti těmto variantám 
může zvlášť v  případě velkých 
stavebních fi rem mluvit smluv-
ní zákaz postupování či prodeje 
pohledávek. Další nevýhodou je 
aktuálně vyšší cena faktoringu 
v  porovnání s  úvěrem, nicmé-
ně tady je dobře si uvědomit, 
že faktoring krom fi nancování 
pohledávku určitým způsobem 
zajišťuje, zvlášť jeho bezregresní 
forma, kdy faktoringová fi rma 
na  sebe přebírá plné riziko vy-
možení pohledávky. 

Doporučení 
Závěrem bych doporučil k  vy-
máhání pohledávek čtyři věci.  

1. Přísnější přístup k  dlužní-
kům, tj. včasné vymáhání 
pohledávek po  splatnosti. 
Obchodovat chceme přece 
s tím, kdo hraje fair play, tedy 
s tím, kdo za vyrobené a pře-
dané zboží platí dle dohody. 

2. V  rámci odvětví stínicí 
techniky by určitě pomohl 
ke  zvýšení platební morálky 
odběratelů jednotný postup 
všech podnikatelů v oboru. 

3. Důsledně si prověřovat bo-
nitu, platební morálku a  re-
gistrované dluhy smluvních 
partnerů (scoring/monito-
ring). 

4. Držel bych se hesla „žádná 
pohledávka, dobrá pohle-
dávka“, tj. snažil bych se 
splatné pohledávky reduko-
vat jejich dostatečným zajiš-
těním hned na  začátku. Inu, 
jak se říká, dobrá smlouva je 
lepší (a levnější) než tři práv-
níci, což platí beze zbytku 
i u vymáhání pohledávek.      

Mgr. Kamil Polách
externí spolupracovník 

RTS Magazínu, 
fi remní právník
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Hlavní 
mediální 
partner:

Vypisovatelé: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, 
ČSSI OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČKA, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje.

2. ročník soutěže 
Stavba roku Středočeského kraje 

vyhlášen 

Uzávěrka přihlášek 1. 7. 2013 

Soutěžní podmínky, přihlášku a registraci do soutěže naleznete na 

www.stavbaroku.cz
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TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012
Revitalizace historického jádra města Slaný

CENA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012
Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra města 
Kutná Hora

CENA VEŘEJNOSTI 2012
Nová radnice Milovice

Mediální 
partneři:

VIDEOFILMSTUDIO
KUTNÁ HORA   

INTERNETOVÁ TELEVIZE - ITV

Partner:



11RTS Magazín 2/2013  www.minirol.cz

volejte zdarma
800 400 115

KVALITA ZARUČENÁ 
PROFESIONÁLY

stabilní firma s dlouhou tradicí
odbornost, zkušenosti a vývoj
kvalita výroby zaručena
u každého výrobku je odzkoušena funkčnost
neustálé zlepšování produktů a služeb
síť kvalifikovaných partnerů po celé ČR

PŘEDOKENNÍ ROLETY
SCREENOVÉ ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
GARÁŽOVÁ VRATA
PRŮMYSLOVÁ VRATA
FÓLIOVÁ VRATA
MŘÍŽE

Pokud nemáme na svých dveřích a oknech sítě 
proti hmyzu, vystavujeme nebezpečí nejen  
sebe, ale i  ostatní členy své domácnosti. Hrozí 
především riziko bodnutí hmyzem, vdechnutí  
a  přenos bakterií z  much, které, přiznejme si,  
nepoletují jen nad krásnou rozkvetlou loukou.  
Zvláště malé děti, které samy nedokážou ovliv-
nit místo svého pobytu, jsou rizikovou skupi-
nou, na kterou by měl být brán zvýšený ohled! 
Značka MINIROL pro Vás nabízí kompletní sor-
timent sítí proti hmyzu ve  všech známých va-        
riantách montáže.
 
Můžete vybírat z:

-  pevných okenních sítí,
-  pevných dveřních sítí (otvíravé na pantech),
-  dveřních posuvných sítí,
-  rolovacích sítí ve  vertikálním a  horizontál-

ním provedení,
-  plisovaných dveřních sítí.

Pevné sítě do oken a dveří
Pevná síť proti hmyzu patří mezi tradiční způsob 
ochrany. Sítě proti hmyzu MINIROL se vyznačují 
širokou nabídkou extrudovaných profi lů. Mezi 
nejpoužívanější patří profi l s  lemem a  těsnicím 
kartáčkem, ale umíme i profi l bez lemu. Umístě-
ní je možné na  jakékoli okno, a to i atypického 
tvaru. Pro dveřní síť ve standardu nabízíme tzv. 
madlo - příčku, která svým tvarem umožňuje 
uchopení z obou stran, bez nutnosti externího 
madla. V případě použití hliníkového rohu mís-
to standardního PVC, bude spoj pevnější a ne-
bude docházet k prověšení sítě.

Dveřní posuvné sítě
Rám posuvné sítě je vyroben z kvalitního extru-
dovaného profi lu 46 x 16 mm. Pro dokonalejší 
těsnost a  ochranu před hmyzem je rám po ce-
lém obvodu vybaven těsnicím kartáčkem. Vede-
ní křídla je zajištěno pomocí horního a spodního 
profi lu. Instalace je možná na rám dveří,  do  pře-
kladu a  podlahy. Posuvné křídlo je díky pružino-
vému uchycení snadno demontovatelné a tak 
ho lze sundat a uschovat na zimu. Speciální va-   
riantou je posuvná síť montovaná do  uzavře-
ného vodicího rámu. Tento typ sítě dodáváme 
ve variantě jednokřídlé i dvoukřídlé. Dveřní po-
suvné sítě lze pohodlně montovat i pod roletu. 

Dveřní plisé sítě
Pokud potřebujete ochránit široký prostor ele-
gantním a  na  místo nenáročným způsobem, 
pak je velmi vhodným řešením naše novinka 
plisovaná síť proti hmyzu. Celý systém může 
být tvořen několika segmenty, přičemž jeden 
segment se skládá ze dvou vertikálních profi lů, 
mezi kterými je napnuta síťovina. Vedení seg-
mentu je zajištěno řetězovým mechanismem, 
který je ukotven a  veden pomocí příslušných 
profi lů. Jednotlivé segmenty lze mezi sebou 
spojovat a tak vytvořit síť o rozměru až 5 x 2,7 m.

Rolovací sítě do oken a dveří
Síť je narolována na hřídel, kde je pohyb zajištěn 
pomocí pružiny. Síť je dále vedena ve vodicích 
lištách, které jsou vybaveny těsnicími kartáčky. 
Kazeta může být i ve snímatelné variantě, kte-
rá Vám umožní kazetu se sítí uschovat např. 
na zimní období.
Obecně se sítě proti hmyzu vyznačují snadnou 
montáží a univerzálností použití s našimi další-
mi produkty. Naše sítě jsou vhodné i pro kombi-
naci např. s předokenními roletami s odsazenou 
vodicí lištou.

Možnosti volby síťoviny
V barevném provedení černá a šedá nabízíme 
ke  standardnímu typu síťoviny zesílenou sí-
ťovinu „PETSCREEN“ odolnější vůči domácím 
mazlíčkům. Novinku pro letošní rok je  EXTRA 
- průhledná síťovina „INVISIBLE“, která díky 
tenčímu vláknu zaručí ještě lepší výhled, sa-
mozřejmě při zachování všech vlastností sítě. 
Tato síťovina je dodávána pouze v  černém 
provedení.

Barevné provedení rámu sítě
Pevné hliníkové komponenty našich sítí proti 
hmyzu je možné lakovat dle vzorníku barev RAL 
a  také potáhnout renolitovou fólií, která mimo 
jiné, imituje i vzory dřeva.
Využijte naší nabídky právě nyní v ještě chlad- 
ných dnech a vytvořte správnou ochranu Va-
šeho domu před tím, než se hmyz probudí 
k životu.  
Veškeré podrobnější údaje i kontakt na náš tým 
naleznete na www.minirol.cz .

(PR)

Sítě proti hmyzu – ochrání Vás 

před nenápadnými útočníky

Každý chce pro svůj dům tu nejlepší ochranu. V dnešní době 
řešíme nejčastěji správnou izolaci domu, vhodnou stínicí tech-
niku, důkladné zabezpečení před zloději, ale často si neuvědo-
mujeme, že existuje i jiný, byť velmi nepříjemný a nebezpečný, 
nenápadný útočník!
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Díky vývoji velmi úspěšné technologie RTS 
(Radio Technology Somfy), jež dosáhla de-
seti milionů instalací po  celém světě, zís-
kala společnost Somfy jedinečné a  cenné 
know-how v  oblasti rádiové technologie. 
Tyto zkušenosti byly využity právě při vývoji 
io-homecontrol. Výrobky z  nabídky Som-
fy kompatibilní s  tímto systémem zahrnují 
celou řadu domovních zařízení - jako jsou 
rolety, žaluzie, garážová vrata či osvětlení.  
Je možné z  nich sestavit instalace, kde jed-
notlivá zařízení komunikují mezi sebou na-
vzájem, ale zároveň jsou též otevřené a jsou 
schopné komunikovat i s ostatními zařízení-
mi v domě od dalších výrobců.

Obousměrná komunikace 
= snadnější život
Protokol io-homecontrol umožňuje obou-
směrnou komunikaci mezi ovladači, au-
tomatickými systémy a  pohony. Díky 
přenášení informací v reálném čase má uži-

vatel dokonalý přehled o stavu všech zaříze-
ní v systému – zda jsou zapnutá/vypnutá či 
otevřená/zavřená. Systém navíc poskytuje 
i  informace důležité pro údržbu a  instalaci 

pohonů. V případě jakékoliv závady tak začí-
ná hledání řešení snadným způsobem právě 
na  displeji ovladače. Chybová hlášení zob-
razovaná dálkovým ovladačem jsou snadno 

Inteligentní ovládání domácnosti přináší 

větší komfort, bezpečnost i úsporu energií

Řídit celou domácnost bezdrátově? S chytrou technologií io-homecontrol žádný problém. 
Nejen, že vás to bude bavit, ale io-homecontrol vám přinese i nebývalý komfort, zvýšení 
bezpečnosti vás i vašich blízkých, a též značnou úsporu energií. Io-homecontrol je systémo-
vý protokol optimalizovaný speciálně pro potřeby bydlení i kancelářských prostor. Vyvinu-
la jej společnost Somfy, průkopník inovativních stavebních řešení, ve spolupráci s dalšími 
předními dodavateli v oboru stavebnictví.

Schéma propojitelnosti dostupných komponent.



srozumitelná, uživatelé tak mohou většinou 
vyřešit problém sami a ihned. Příkladem mo-
hou být situace, kdy je zapotřebí vyměnit 
vybité baterie, či když se nedovřou garážová 
vrata, protože jim v plném zavření brání ne-
čekaná překážka.
Komunikace mezi zařízeními je vysoce spo-
lehlivá – io-homecontrol sleduje a využívá tři 
rádiové kmitočty a  pro komunikaci vybere 
automaticky vždy ten nejlepší, tj. nejméně 
rušený. V  případě, že přijímač nereaguje 
a nepotvrdí okamžitě příjem povelu, opaku-
je se vyslání povelu na některém ze zbývají-
cích kmitočtů. 

Systémový klíč 
= 100% bezpečnost
K  zabezpečení komunikace před napade-
ním zvnějšku přispívá nejen vysoká rych-
lost celého procesu, který trvá jen několik 
milisekund, ale také systémový klíč. Ten má 
délku 128 bitů, je odolný proti prolomení, 
a  odrazí tak případný hackerský útok. Kaž-
dá instalace io-homecontrol má svůj vlastní 
kódový klíč, který je uložen ve  všech zaří-
zeních instalovaných v domě. Jak to fungu-
je? Pro každý povel dálkovým ovladačem 
přijímač vygeneruje a  pošle zpět vysílači 
určité číslo, náhodně vybrané z několika mi-
liard možností. Obě strany komunikace poté 
provedou automatické výpočty, založené 

na tomto náhodném čísle a systémovém klí-
či. Jestliže jsou výsledky těchto dvou nezá-
vislých výpočtů shodné, znamená to, že obě 
zařízení mají stejný systémový klíč a  povel 
lze provést. V rámci obousměrné komunika-
ce je pak vysílač přijímačem informován, že 
povel byl skutečně proveden.

Jednoduché ovládání 
= základ pohodlí
Ovládání stínicí techniky s pohonem od spo-
lečnosti Somfy vyhoví i těm nejnáročnějším 
uživatelům. Nejen, že na  ovládání všech 
zařízení stačí jediný ovladač, ale pomocí 
„scénářů“ si může uživatel upravit prostředí 
svého domova přímo dle momentálních po-
třeb. Stisknutím jediného tlačítka je kdykoliv 
možné nastavit vybrané zařízení do  žáda-
né polohy či stavu. Na  dálkovém ovladači 
Impresario Chronis io to umožňuje funkce 
Snapshot – „momentka“. Pro její využití se 
vybraná zařízení nastaví do žádané polohy/
stavu a na ovladači následuje stisknutí tlačít-
ka OK pro uložení scénáře a pozdější snadné 
opakování. Intuitivně lze také vytvářet sku-
piny zařízení. Mohou být určeny jednotli-
vou zónou, podlažím, fasádou nebo typem 
zařízení, například skupina všech rolet v pří-
zemí. Uživatelé si mohou přizpůsobit ovlá-
dání stínění přesně podle svých představ 
a bez jakéhokoliv omezení. Například scénář 

„ráno“ může v příslušnou dobu otevřít žalu-
zie a rolety v ložnici a v kuchyni, aby se lépe 
a snadněji vstávalo. Možnost nastavení scé-
náře zvyšuje i bezpečnost – aktivace různých 
zařízení v  jakoukoliv dobu dokáže věrně si-
mulovat přítomnost obyvatel v domě, i když 
zde nejsou. Na ovladači Keytis 4 Home io je 
navíc díky tlačítku „dům“ možné snadno uza-
mknout všechny přístupy do domu – od ga-
ráže a  vstupních dveří až po  střešní okna 
a venkovní rolety.
Pohony od společnosti Somfy je též možné 
ovládat automaticky. Díky bezdrátovému 
slunečnímu čidlu Sunis WireFree io lze nasta-
vit stínicí techniku tak, aby reagovala na in-
tenzitu slunečního záření. Díky tomu je v létě 
možné udržet teplotu v  interiéru nižší až                                                                    
o 9 oC, a to přirozenou cestou a bez klimati-
zace. V zimě lze zase naopak nastavením ro-
let na stahování při soumraku zamezit úniku 
tepla. Díky tomu je možné uspořit až 10 % 
nákladů na  vytápění. Pohon stínění využí-
vající systém io-homecontrol tak může uži-
vatelům přinést kromě nebývalého pohodlí, 
praktičnosti a  bezpečí též fi nanční úsporu. 
Příznivou zprávou je i informace, že ve vývoji 
je také aplikace pro ovládání systému pomo-
cí osobních počítačů a chytrých telefonů.

www.somfy.cz
(PR)
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Budova je součástí IQ Offi  ce 
Parku Ostrava, který vybudova-
la společnost CTP Invest podle 
návrhu pražského architekta 
Václava Hlaváčka ze Studia Acht.     
Při návrhu byly zohledněny vy-
soké nároky na  ekologičnost 
celého projektu.  Po  dokončení 
stavby bylo dosaženo konečné 
výšky 53,2 m a  42 m u  jednot-
livých věží (pro srovnání – nej-
vyšší budovou Ostravy je Nová 
radnice, která je vysoká 85,6 m).

Kancelářský komplex nabízí 
přes 22  000 m2 plochy. Spo-
lečnost Tieto Czech, jakožto 

jediný nájemce budovy, má 
vyhrazeno více než 19 000 m2. 
Kromě toho se v areálu nachází 
například restaurace, kafeterie, 
komerční prostory a podzemní 
parkoviště. „Věříme, že moder-
ní, flexibilní a  účelné kanceláře 
Tieto Towers pomohou většímu 
komfortu našich zaměstnanců. 
Naše společnost si od  nového 
reprezentativního sídla slibuje 
také podporu stávajících ob-
chodních aktivit a  jejich expan-
zi, stejně jako nábor dalších 
zaměstnanců“, uvedl Petr Lu-
kasík, ředitel společnosti Tieto 
Czech.

Vnější plášť budovy se skládá                                                                            
ze železobetonové nosné kon-
strukce se zavěšeným hliníkovým 
fasádním sendvičovým systé- 
mem s tepelnou izolací a zaskle-
ním. V přízemní a suterénní části 
je použita cihlová fasáda. Chlaze-
ní a topení v prostorách je řeše-
no pomocí novější technologie 
indukčních jednotek, které jsou 

umístěné na stropě a rovnoměr-
ně distribuují upravený vzduch 
– nedochází tak k „foukání“ prou-
du studeného vzduchu na jedin-
ce sedícího pod klimatizační jed-
notkou. Navíc rychlost proudění 
vzduchu je omezena na 0,17 m/s 
- tato technologie podporuje 
certifi kát BREEAM a statut zelené 
budovy. V  zasedacích místnos-

Tieto Towers - ekologicky šetrná 

administrativní budova

Tieto Towers, administrativní a kancelářská budova nejvyšší třídy A, po radniční věži města 
Ostravy druhá nejvyšší stavba města, splňuje vysoké nároky na ekologii a ohleduplnost k ži-
votnímu prostředí, které jsou v České republice zatím stále spíše výjimečné. Stavba projektu 
byla zahájena v květnu 2011 a dokončena za pouhých 15 měsíců v srpnu loňského roku.

Zajímavosti o stavbě

 3 000 m3 použitého betonu,
 2 500 kg oceli a téměř 100 000 m2 bednění a podpěr,
 v průměru 150 lidí pracujících každý den na stavbě,
 půdorys budovy ve tvaru písmene H - propojení budov krčkem.
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tech, kterých je v  budově více 
než 100, se výměna vzduchu 
spouští automaticky v  kratších 
intervalech, v  závislosti na  CO2 
hodnotách, které naměří instalo-
vané čidlo. Pro vybavení prostor 
bylo využito jedněch z nejkvalit-
nějších stropních kazet, koberců 
a dveří, které maximálně pohlcu-
jí hluk a  splňují třídu A  dle ČSN 
EN ISO 11654. Technické systémy 

jsou navrženy tak, že je možné 
příčky jednoduše přestavit.

Stínicí systém
Budova kromě klimatizace vy-
užívá k  regulaci teploty rovněž 
venkovních a  vnitřních žaluzií, 
které zabraňují přehřívání pro-
stor. Pro interiérové zastínění 
byly zvoleny žaluzie „systém 25“ 
v provedení bez krycího profi lu, 

ovládání řetízkem. Exteriérové 
zastínění bylo vyřešeno instalací 
více než 1500 ks venkovních ža-
luzií typu C, v  provedení „duo“, 
které je charakteristické rozdíl-
ným stupněm naklopení horní 
a  dolní části žaluzie současně. 
Žaluzie byly doplněny o kombi-
nované sluneční a větrné čidlo.

Žaluzie a  osvětlovací soustava 
jsou řízeny centrálním systé-
mem tak, aby bylo dosaženo 
uživatelského komfortu na  pra-
covištích a  zároveň dosaženo 
maximálních úspor na  provo-
zování osvětlovací soustavy 
a  ochrany klimatu. Mimo to 
jsou nastaveny režimy static-
kých světelných scén, které 
v  určitých situacích lépe vyho-
vují uživatelům budovy. Pokud 
systém vyhodnotí situaci vhod-
nou k  ochraně klimatu, dojde 
ke  stažení exteriérových žaluzií. 
Ke zpříjemnění pracovního pro-
středí a  k  další úspoře elektric-
ké energie slouží tzv. „daylight 
harvesting“ - žaluzie jsou ve své 
horní části uzpůsobeny tomu, 
aby v případě zatemnění zůstala 
horní část lamel otevřena a  tím 
do  prostoru kanceláří mohlo 
vnikat denní difúzní světlo, jež 
se o strop (podhled) odráží zpět 
na  pracovní místa. Je zde tedy 
vazba mezi kanceláří a  venkov-
ním prostorem i  v  případě za-

tažených žaluzií – při regulaci 
svítidel je současně brán v  úva-
hu i  příspěvek denního světla.                
Pro ochranu exteriérových žalu-
zií jsou aktivovány bezpečnostní 
funkce systému. Na střeše objek-
tu jsou instalována čidla denního 
světla, rychlosti větru, směru vět-
ru, vlhkosti a teploty. Žaluzie jsou 
chráněny proti poškození vět-
rem a námrazou. V případě pře-
kročení povolené rychlosti větru 
jsou žaluzie vytaženy do  horní 
polohy nereagující na  ruční ani 
automatické povely. Stejně tak 
jsou zablokovány v  případě ne-
bezpečí námrazy, tzn. při určité 
atmosférické vlhkosti a současně 
nízké teplotě. Údaje o  aktivaci 
teplotního nebo námrazového 
alarmu jsou uloženy v  centrál-
ním procesoru systému.

Ekologicky šetrná 
budova
Při návrhu budovy byl kladen 
velký důraz i na okolní prostředí. 
Celkem bude plocha zeleně po-
krývat více než 5 000 m2.

Budova Tieto Towers v  IQ parku 
Ostrava má statut tzv. zelené 
budovy s  britskou ekologickou 
certifi kací BREEAM1. „Úspora 
energií celého komplexu dosahu-
je výborné hodnoty dvaceti pěti 
procent. Statut tzv. zelené budovy 
je určen výhradně stavbám s příz-
nivým vlivem na životní prostředí. 
V  případě Tieto Towers se jedná 
například o  hnízda pro sokoly 
a  poštolky, která se nacházejí 
na  střechách budov, a  o  čmelá-
kovníky, které budou umístěné 
v přilehlých keřích,“ vyjmenovává 
Petr Lukasík.

Tieto Towers je jednou z prvních 
kancelářských budov v  Morav-
skoslezském regionu, které získa-
ly statut zelené budovy, v České 
republice je dle britské ekologic-
ké certifi kace takto ohodnoceno 
zatím pouze šest kancelářských 
budov.

Jakub Vaněk
RTS Magazín

1) Tento systém hodnocení komplexně posuzuje 
projekt z hlediska ekologicky šetrné výstavby, 
spotřeby energií, znečišťování při provozu bu-
dovy, využití daného území, použitých mate-
riálů apod. Přístup k budovám je navržen tak, 
aby byly snadno přístupné zdravotně postiže-
ným a nevidomým osobám. Je zaměřen také 
na podporu biodiverzity.

ROOFTOP
TERRACE

ELEVATORS

SUPPORT
COLUMNS

TERRACE

PARKING FLOORS

ROOFTOP TERRACE

FLIGHT FIRE RESISTANT
STAIRWELLS

STŘEŠNÍ TERASA

TERASA

PROTIPOŽÁRNÍ 
SCHODIŠTĚ

PARKOVACÍ PODLAŽÍ

STŘEŠNÍ 
TERASA

PODPŮRNÉ 
SLOUPY

VÝTAHY
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Sortiment

rolety vnější:
přiznané         
zaomítací         
ostatní         
bezpečnostní pancéřované
dřevěné 

rolety vnitřní    
žaluzie vnější        
žaluzie vnitřní:

textilní vertikální    
textilní plisé    
textilní ostatní   
hliníkové    
dřevěné a bambusové    
transparent

ventilační žaluzie
markýzy:

kloubové      
fasádní      
podomítkové

římské rolety 
japonské stěny   
baldachýny   
screeny     
slunolamy   
fasádní panely  
okenice  
zastínění zimních zahrad (vnější i vnitřní) a pergol    
sluneční plachty

sítě proti hmyzu        

pohony          
řídicí systémy pro ovládání zastínění   

stroje na výrobu interiérových a exteriérových žaluzií 

vestavné schránky a překlady pro stínicí techniku  
komponenty pro výrobu stínění   

vrata privátní    
vrata průmyslová    

Sortiment výrobců a obchodníků na trhu stínicí tech

Obory stínicí techniky a vrat jsou na českém 
trhu zastoupeny řadou fi rem, z nichž některé 
se zabývají pouze výrobou, jiné výrobou i ná-
sledným prodejem či montáží a  některé se 
specializují právě na obchod a montáž výrob-

ků u koncového zákazníka. Získat informace 
o tom, na koho se obrátit právě v souvislosti 
s produktem, který Vás zajímá, v dnešní době 
sice není problém, ale získat tyto informa-
ce přehledně a  na  jednom místě – to ušetří 

spoustu času. A  právě takový přehled jsme 
pro Vás sestavili z řad členů Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí a v průběžně ak-
tualizované podobě jej budete nacházet také 
na stránkách sdružení: www.svst.cz.
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  VÝROBCI Obchodní fi rmy
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Pozn.: data jsou aktuální ke dni 24. 4. 2013.
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„V  současné době se venkovní žaluzie stávají 
nejoblíbenějším produktem v  naší nabídce.
Proto jsme se rozhodli, že tuto výrobu, která má 
velký potenciál do  budoucna, přestěhujeme 
a  umožníme jí další růst.“ řekl Miroslav Jaku-
bec, ředitel společnosti SERVIS CLIMAX a.s.

Nové prostory fi rma zakoupila v  červnu loň-
ského roku a provedla rozsáhlou rekonstrukci, 
která zahrnovala opravu šaten, sociálního zaří-
zení, kompletní rozvody elektroinstalace, vody, 
vzduchu, IT, podlahy, vytápění, osvětlení, vý-
měnu oken a vrat. Termín spuštění výroby ne-
ohrozil ani požár střechy, který vznikl při rekon-
strukci haly, a při kterém došlo ke kompletnímu 
zničení střešního pláště o rozloze 1 000 m2. 

„Investice téměř za  42 miliónů korun fi rmě 
umožní lepší skladování materiálu, pořízení 
dalších strojů s  vyšší produktivitou práce nebo 
rozšíření nabídky o  další typy výrobků. V  bu-
doucnu přinese do regionu nová pracovní mís-
ta.“ uvedl Miroslav Jakubec.

Největší český výrobce žaluzií, rolet a markýz - SERVIS CLIMAX a.s., otevřel v druhém břez-
novém týdnu ve Vsetíně novou výrobní halu. Ta se nachází v blízkosti sídla jeho dvou sou-
časných objektů. Areál má rozlohu celkem 17 tis. m2 a užitná plocha budovy je 7,5 tis m2.  
Své působiště zde nalezne nejrychleji se rozvíjející výrobní divize fi rmy – venkovní žaluzie. 
Tento segment zaznamenal meziročně nárůst obratu o 33 %, což představuje zvýšení pro-
deje o 14 tisíc kusů. 

SERVIS CLIMAX otevřel další výrobní halu

Slavnostní přestřižení pásky
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Slavnostního otevření haly, které proběhlo 
v  pátek 8. března 2013, se zúčastnili před-
stavitelé města Vsetína, dodavatelé, kteří se 
podíleli na  rekonstrukci objektu, významní 
obchodní partneři, novináři a  zaměstnanci. 
Celý průběh akce se nesl v  slavnostním du-
chu. V  úvodu vystoupil ředitel společnosti 
Miroslav Jakubec, který zhodnotil dosavadní 
vývoj fi rmy a  označil otevření haly za  dal-
ší významný milník v  jejím životě. Program 
vyvrcholil přestřižením pásky, na  kterém se 
podíleli také pánové David Žabčík, obchodní 
ředitel SERVIS CLIMAX a.s., a Stanislav Pave-
lec, místostarosta města Vsetína. Pan Pavelec 
ve  svém projevu vyjádřil patřičnou hrdost 
na  to, že fi rma takového formátu v  našem 
regionu působí. Slavností otevření bylo do-
plněno o  výstavu fotografi í, která prezento-
vala vývoj proměny haly od jejího zakoupení, 
přes rekonstrukci až po fi nální podobu. Celá 
akce vyvrcholila komentovanou prohlídkou, 
v rámci které si návštěvníci mohli vyzkoušet 
výrobu venkovní žaluzie a především byli se-
známeni s jednotlivými kroky výroby.  

Provoz na hale je již v plném proudu a zákaz-
níkům jsou v  současnosti dodávány žaluzie 
vyrobené v  těchto prostorech. Jejich kvalita 
je nezměněná, ba naopak do  budoucna vý-
robu čekají další inovace a  investice, které 
povedou ke  zkvalitnění výrobků a  zrychlení 
samotné výroby.                                            

    (PR)

Hosty přivítal ředitel společnosti Ing. Miroslav Jakubec

Výroba venkovních žaluzií v nových prostorech

Pozvaní hosté
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Stavíte nebo 

rekonstruujete dům? 

Nezapomeňte 

na venkovní rolety!

Exteriérové rolety se díky svým výrazným 
tepelně izolačním vlastnostem staly oblí-
beným doplňkem oken nových i  starších 
domů.  Každý, kdo přemýšlí, jak snížit nákla-
dy na provoz domu a ušetřit za topení, může 
okenní výplně vybavit venkovními roletami. 
Spuštěné rolety vytvářejí před okny doda-
tečnou tepelnou bariéru a zabraňují vzniku 
tepelných mostů. Výrazně tak snižují únik 
tepla prosklenými plochami, které obvykle 
bývají energeticky nejnáročnějšími místy 
každého domu. 
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Na rozdíl od manuálně ovládaných 
rolet nabízí motorem poháněná 
stínicí technika nejen pohodlnější 
obsluhu, ale i  možnost efektivněj-
šího využití clon. Motorizované 
exteriérové rolety s  nástěnným 
ovládáním spustíte či vytáhnete 
pouhým stisknutím tlačítka. Kom-
fortnějším řešením jsou přenosné 
dálkové ovladače, jimiž rolety ovlá-
dáte na dálku, např. z pohodlí vaší 
pohovky. 
Maximálních účinků clon však do-
sáhnete, pokud dálkové ovládání, 
ať už nástěnné nebo přenosné, 
doplníte o sluneční či časová čidla. 
Řídicí systém zajistí, že se budou 
rolety samy spouštět a  vytahovat 
podle Vámi nastaveného času nebo 
intenzity slunečního svitu. Zbaví 
Vás starostí o to, jestli jste např. ne-
zapoměli zatemnit některé okno. 
Automatické ovládání reaguje 
na  povětrnostní podmínky a  stará 
se o to, aby Váš dům měl celoročně 
příjemné klima. V  létě zabrání pře-
hřátí okenních výplní a  následně 
interiéru. V  zimě se clony po  se-
tmění stáhnou, a  sníží tak tepelné 
ztráty, i když právě nebudete doma.                  

Naopak, vysvitne-li v  zimě slunce, 
clony umožní využít energie slu-
nečních paprsků k ohřevu interiéru. 
Automaticky ovládané rolety Vám 
tak pomohou výrazně snížit nákla-
dy na vytápění budovy. 
Venkovní rolety je možné motori-
zovat a  automatizovat i  dodateč-
ně. Změna manuálního ovládání 
na  motorový pohon je jednodu-

chá. Moderní motorové pohony 
lze dodatečně osadit do rolet jaké-
koliv velikosti, i do těch nejužších. 
Rolety lze osadit pohonem, aniž 
by bylo potřeba provádět zásadní 
změny v  jejich konstrukci. Nemu-
síte se bát ani stavebních úprav. 
Zařízení lze instalovat s  minimál-
ními nároky na kabeláž, takže není 
nutné sekat drážky do zdi v již ho-
tovém interiéru. Motorový pohon 
rolet je možné instalovat dokonce 
i  na  místa bez přívodu elektřiny. 
100% bezdrátový pohon exteriéro-
vých rolet je napájen baterií s dlou-
hou životností, která je dobíjena 
solárním panelem. Toto ekologické 
a energeticky nejúspornější řešení 
je možné použít na  všechny typy 
rolet. 
Výhodou dálkového ovládání je 
rychlost a  jednoduchost obsluhy 
všech zařížení. Dálkovým ovla-
dačem můžete nastavovat jed-
notlivé rolety ale i  skupiny rolet. 
Inteligentní ovladače umožnují 
nezávislé ovládání až 16 různých 
zařízení nebo jejich skupin. Jedním 
dálkovým ovladačem tak můžete 
ovládat venkovní rolety, marký-
zy, interiérovou stínicí techniku, 
ale i  pohony bran, garážová vrata 
a dokonce i venkovní osvětlení.               

Ať už stavíte nový dům nebo re-
konstrujete starý, exteriérové ro-
lety s  automatickým ovládáním 
přinesou Vašemu domovu více 
pohodlí, stálou teplotní pohodu 
a výrazné ekonomické úspory. 

Hana Pobořilová
RTS Magazín
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Odborná terminologie z oboru

V tomto čísle uvádíme některé pojmy z oblasti ovládání a provozu vrat.

Impulsní aktivace – samodržení
- je způsob ovládání vrat, kdy se vrata uve-
dou do  chodu po  udělení impulsního po-
velu. Aby mohla být vrata provozována 
v  tomto režimu, musí být vybavena zaříze-
ním na  omezení sil (dle EN 12453) tak, aby 
po najetí na překážku tuto rozpoznala a poté 
reverzovala v opačném směru.

Bezpečnostní infrazávora
- se skládá z vysílače a přijímače (popř. z po-
larizované odrazky) infračerveného paprsku, 
který tvoří neviditelnou závoru v  prostoru 
pohybu vrat. V  případě přerušení paprsku 
dá přijímač informaci řídicí jednotce pohonu 
o překážce pod vraty a řídicí jednotka zabrá-
ní zavírání vrat, popř. pohon zastaví a rever-
zuje. Výhodou je bezkontaktní detekce pře-
kážek v prostoru pohybu vrat.

Detektor frekvencí
- je velmi užitečné zařízení pro zjištění pří-
tomnosti nežádoucích signálů na  frekven-
cích používaných pro ovládání vratových či 
roletových systémů. Při problémech s dosa-
hem dálkových ovladačů tak lze zjistit, zda 
jsou v prostoru, odkud se dálkové ovládání 
používá, rušivé vlny či nikoliv. Diagnostika 
příčiny problému se tedy zrychlí.

Mrtvý muž 
(tipovací zařízení  „Totmann“)
- způsob ovládání, kdy vrata jsou v pohybu 
pouze po  dobu stisku příslušného tlačítka. 
Jakmile se tlačítko uvolní, zařízení se ve stej-
ném okamžiku zastaví. Umístění ovládacího 
tlačítka musí být zvoleno tak, aby obsluha 
žádnou částí těla nezasahovala do prostoru 
pohybujících se vrat.

Automatický provoz vrat
- režim, kdy se vrata ovládají pouze ve směru 
„otevřít“ ze zavřené polohy. Opětovná aktivace 
vrat pro chod ve směru „zavřít“ nastane auto-
maticky po  uplynutí nastaveného časového 
intervalu. Tento režim je možno provozovat 
v  souladu s  normou EN 12453, pouze jsou-li 
vrata vybavena prostředky pro detekci přítom-
nosti osob v prostoru vrat (infrazávora) a sou-
časně zařízením na omezení sil (kontaktní lišta).

Řízení jízdních pruhů
- je používáno u  hromadných garáží, kde    
pro vjezd i  výjezd slouží pouze jedna vra-
ta. K  řízení se využívá semaforových světel 
s prioritou dle směru, ze kterého přišel povel    
pro otevření vrat. Nedochází tedy k situacím, 
kdy se současně potkají dvě různá vozidla 
v protisměru v úzkých vratech. 

Odborný tým SVST

D&B Top Rating se skládá ze dvou částí:  fi nanční síly 
fi rmy a rizikového faktoru. První část, fi nanční síla, je 
vypočtena z vlastního kapitálu či základního kapitálu. 
Druhá část, rizikový faktor, je hodnocením ve stupnici 
1 až 4 (1 znamená minimální riziko s možností pro-
dloužení splatnosti faktur, 2 nízké riziko, 3 vyšší než 
průměrné riziko, 4 vysoký stupeň rizika). 
Toto hodnocení poskytuje souhrnný pohled na  ri-
zika na základě fi nančních i nefi nančních informací 
o  vybrané společnosti. Řadu let je D&B Top Rating 
uznáván jako přední prediktivní ukazatel odhadu ri-
zik fi rem po celém světě.
Jen velice úzká skupina 2 % českých a  slovenských 
společností má možnost získat prestižní ocenění Top 
rating za předpokladu udržení hodnocení rizikového 
faktoru D&B Top Ratingu na nejvyšší možné hodnotě 
„1“, a to po dobu minimálně 12 měsíců.
Společnost ISOTRA a.s. se tak řadí mezi nejlépe hod-
nocené společnosti v ČR a SR z pohledu rizika, stabi-
lity a bezpečného obchodování, a zvyšuje tak svou 
prestiž nejen na českém trhu, ale i ve světě.            

                  Jakub Vaněk 
ISOTRA a.s. 

(PR)

Ocenění stability, solventnosti a důvěryhodnosti společnosti ISOTRA a.s., to je mezinárodně 
uznávané hodnocení „Top rating“, které uděluje společnosti Dun & Bradstreet spol. s r.o.

Prestižní ocenění „TOP RATING“ 

pro společnost ISOTRA a.s.
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Fórum častých dotazů

 Jaký je rozdíl mezi nesenou a pojezdovou 

bránou?

Jednodušším a  tedy i  levnějším řešením je 
brána pojezdová, jejíž konstrukce je osaze-
na dvěma pojezdovými kolečky (na  každém 
konci jedno). Kolečka jsou v lineárním směru 
vedena podlahovou kolejnicí, která může být 
do podlahy našroubovaná nebo přímo zabe-
tonovaná (pevnější varianta). Nevýhodou to-
hoto provedení je, že v  některých případech 
se brána může stát nepojízdnou v  případě, 
že na kolejnici zůstane mechanická překážka 
(např. led v zimě). 

Naproti tomu nesená (samonosná) brána je 
tvořená dvojicí vozíčků, na kterých je několik 
koleček, a které jsou v určité rozteči od sebe 
ukotveny do betonového základu vedle prů-
jezdního otvoru brány. Tyto vozíčky jsou na-
sunuty do dostatečně pevného C-profi lu, jenž 
je přišroubován nebo navařen na spodní části 
rámu brány. Díky tomuto řešení se brána ni-
kde nedotýká povrchu země, ale pohybuje 
se cca 80 mm nad ní, a  není tudíž náchylná 
na  mechanické překážky. Nevýhodou je, že 
brána musí být zhruba o 1/3 delší než je prů-
jezdná šířka otvoru a zabírá proto více místa. 
V  zavřené poloze je brána podepřena dojez-
dovou kapsou, čímž se odlehčí zatížení vozíč-
ků a prodlouží se její životnost.

 Jak se provádí čištění baldachýnů?

Čištění baldachýnů se je doporučeno prová-
dět 1-2x za rok. Důvodem je zamezit hloubko-
vému pronikání prachu a mastnot do vlákna 
textilie a  následnému žloutnutí či šednutí 
textilií či materiálu baldachýnů. Doporučenou 
metodou je kombinace odprašnění a  vakuo-
vého čištění. Hloubkové odprašnění se pro-
vádí prostřednictvím vodního separačního 
stroje s rotačním separátorem, jenž dokonale 
hloubkově vysaje prach z póru textilie. Dalším 
krokem v  případě dodržování pravidelného 
čištění je vakuové vodní čištění a vyprání tex-
tilie. Vakuový stroj dokáže prostřednictvím 
hlavice důkladně hloubkově proprat textilní 
vlákno. Pokud je textilie či materiál zasažen 
mastnotami, je doporučeno přidat mezikrok 
prostřednictvím parního čištění, které účinně 
rozpouští mastnoty. Vyčištěný baldachýn lze 
po  důkladném vyčištění také ochránit proti 
pronikání prachu protišpinivou impregna-
cí na  období cca osmi měsíců. Je vhodné se 
obracet na profesionální fi rmy, které používají 
postupy, které jsou v souladu s pokyny výrob-
ce a zaručí tudíž, že nebudou porušeny pod-
mínky záruky.

 Je nutná nějaká údržba/čištění větrných 

a slunečních čidel?

Větrná i sluneční čidla jsou navržena jako bez-
údržbová, a  proto za  běžných okolností žád-
nou údržbu nevyžadují. Je ale vhodné čidla 
občas zkontrolovat, zda vlivem mimořádných 
okolností nedošlo k  narušení jejich funkce. 
U větrného čidla se jedná zejména o jeho vy-
chýlení z  vodorovné polohy nebo o  mecha-
nické poškození lopatek snímače.

U  slunečního čidla by mohlo dojít k  ulpění 
cizích předmětů nebo k  mimořádnému zne-
čištění snímací plochy slunečního čidla. Pak 
je nutné čidlo očistit. Pokud čidla využívají                    
pro svoji činnost napájení ze solárních článků, 
je vhodné zkontrolovat také jejich čistotu.  

 Do jakých druhů stínění lze integrovat sítě 

proti hmyzu?

Do  všech provedení hliníkových předoken-
ních roletových schránek je možné při objed-
nání rolet zvolit integrovanou síť proti hmyzu. 
Dodatečná montáž však není možná. Také 
u  venkovních žaluzií do  roletové schránky je 
možné integrovat síť proti hmyzu.

 Jakými parametry je omezena velikost 

předokenní rolety?

Velké terasové okenní sestavy zvyšují nároky 
na  parametry venkovních hliníkových role-
tových lamel. Lamely mají mít co možná nej-
menší krycí výšku (malý bal na hřídeli) a lze je 
použít na  velkou  plochu a  šířku roletového 
elementu. Tyto požadavky musí být řešeny         
při zachování mechanických vlastností výrob-
ku a  v  souvislosti s  normou odolnosti proti 
větru EN 13659.

Maximální velikosti předokenních rolet jsou 
omezeny dvěma rozměry, maximální šířkou 
a maximální plochou a  jsou navázány na ve-
likost, pevnost a  materiál použitých lamel. 
Při příliš velké šíři rolet může dojít k  natolik 
velkému průhybu lamel, že celý lamelový bal 
vypadne z  bočních vodicích lišt a  celá roleta 
se tím pádem stává nefunkční. Maximální plo-
cha rolety je navázána na  váhu jednotlivých 
lamel, protože při navíjení rolety musí zámky 
horních lamel snést celkovou váhu lamelové-
ho balu (velká zátěž může způsobit roztržení 
lamelového balu).

Odborný tým SVST
a externí spolupracovníci garážová vrata

předokenní rolety
ploty a brány

Řešení venkovních žaluzií 

v moderním designu.

Český výrobek špičkové kvality

záruka, servis a zázemí stabilní 

společnosti na trhu. 

Výrazná úspora energie,

žaluzie výrazně sníží náklady 

na klimatizování budov. 

Ruční i elektrické ovládání žaluzií,

plynulé natáčení lamel. 

Nyní i venkovní 

žaluzie od LOMAXu! 

Vyladěné
      venkovní žaluzie...

C 80 S 93
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Praha, ČR – japonské stěny, ovládání: motorické.                                                                                                                        Zdroj: ISOTRA a.s.

Kancelářská budova, Praha – Karlín, ČR - japonské posuvné stěny s dekoračními panely ze screenového materiálu, digitálně potištěnými mo-
tivem amazonské džungle, ovládání automatické, vybavené slunečními senzory a s napojením na centrální řízení.    Zdroj: Bohemiafl ex CS, s. r. o.
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Rodinný dům, Kostelec u Zlína, ČR – výsuvná markýza, ovládání: motorické.                                                                               Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Rodinný dům, Praha, ČR – dekorační rolety Zebra, ovládání manuální: řetízkem.                                                                                 Zdroj: Maron CZ s.r.o.
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Rodinný dům, Diest, Belgie - pergola s posuvnou střechou, ovládání elektrické dálkové, bezpečnostní čidlo.                         Zdroj: Maron CZ s.r.o.

Rodinný dům, Lyon, Francie – lankový screen (cable screen) , použitá látka SOLTIS.                                                       Zdroj: Building Plastics ČR, s.r.o.
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První žádosti o  dotace bude 
podle návrhu Ministerstva ži-
votního prostředí možné po-
dávat v  srpnu 2013, kdy bude 
připraveno v  rámci první výzvy                             
1,4 miliardy korun na  rekon-
strukci rodinných domů. Akcep-
továny budou realizace započa-
té po 1. lednu 2013.
26. 3. 2013 se konalo jednání 
zástupců Sdružení výrobců 
stínicí techniky a  jejích čás-
tí (SVST) – Ing.  Jiřího Husáka 
a Ing. Štěpánky Lubinové se zá-
stupci Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP) – Ing. Jakubem 
Hrbkem a Ing. Michalem Nixem 
ohledně zařazení stínicí techni-
ky do  programu Nová Zelená 
úsporám – s  následujícím vý-
sledkem:

První výzva, která bude zaháje-
na 1. srpna 2013, se bude týkat 
výhradně rodinných domů, a  to 
jednak jejich rekonstrukcí a  jed-
nak nové výstavby.
V  oblasti rekonstrukcí stínicí 
technika do  dotační podpory 
zahrnuta není, neboť výzva za-
hrnuje pouze dotaci na  úspory 
související s  náklady na  vytápě-
ní, kde vliv stínicí techniky zatím 
není normativně podchycen.
U  nové výstavby se výzva bude 
týkat výhradně domů pasiv-
ních nebo domů s velmi nízkou 
energetickou náročností. Zde 
bude dotace řešena formou fi x-
ní dotace na  objekt – objekt se 
tedy bude počítat jako celek. To 
znamená, že pokud v něm bude 
stínicí technika začleněna, může 

být dotace poskytnuta i  na  ni – 
záleží pouze na žadateli o dotaci, 
které faktury předloží.
K této variantě nebude tedy ani 
nutné, aby stínicí prvky a  jejich 
příslušenství (pohony) byly uve-
deny v Seznamu výrobků a tech-
nologií, resp. výrobci v Seznamu 
výrobců.
Druhá výzva, která zatím není 
detailně specifi kována, ale ne-
bude pravděpodobně zahájena 
dříve než v  roce 2014, se bude 
týkat výhradně budov s  veřej-
ným využitím.
V případě budov veřejného sek-
toru se nepočítá se zavedením 
seznamu odborných dodava-
telů a  ani výrobků (s  ohledem 
na  pravidla zadávání veřejných 
zakázek). Budovy veřejného 

sektoru budou hodnoceny kom-
plexně (obdobně jako v operač-
ním programu životní prostředí 
– bodové ohodnocení jednot-
livých žádostí dle dosažených 
ekologických a  ekonomických 
parametrů, výběr těch žádostí 
s  nejvyšším počtem bodů –                                                                                   
dle příslušné alokace). To bude 
pro výrobky stínicí techniky 
v  praxi znamenat, že se na  ně 
dotační podpora také bude vzta-
hovat, pokud budou do projektu 
zahrnuty a pomohou tak dosáh-
nout lepšího bodového hodno-
cení projektu.
Všechny uvedené skutečnosti 
tedy znamenají, že stínicí techni-

ka má v programu Nová Zelená 

úsporám své místo – za podmí-

nek shora uvedených. 

Hlavním smyslem přidělování 
certifi kátu je ukázat laické i od-
borné veřejnosti, které fi rmy 
splňují předpoklady pro to, být 
dobrým obchodním partnerem 
– poskytují kvalitní služby a vý-
robky, chovají se seriózně z hle-
diska platební morálky, plnění 
podmínek certifi kace výrobků 
apod. Certifi kát může být při-
dělen členským fi rmám SVST, 
které jsou současně ochotny 
poskytnout informace potřeb-
né k posouzení fi rmy, a to vždy 

na období jednoho roku. Přidě-
lení certifi kátu bude provázeno 
oprávněním používat logo cer-
tifi kátu – viz vyobrazení.
V zásadě to samozřejmě nezna-
mená, že fi rma, která certifi kát 
nevlastní, není seriózní nebo 
kvalitní. Nicméně u  takové fi r-
my si musí zákazník sám fi rmu 
posoudit a  nést i  riziko svého 
odhadu, zatímco u  fi rem takto 
oceněných provedlo za  případ-
ného zákazníka tento předvýběr 
SVST.

Certifi kát pro rok 2013 obdr-

žely následující fi rmy:

ALMMA s.r.o.
ALUPRA s.r.o.
ALURA spol. s r.o.
ALUROL spol. s r.o.
BATIMA API CZECH, k. s.
BECKER – motory s.r.o.
Building Plastics ČR, s.r.o.
HELIOTECH, s.r.o.
HELLA stínící technika, a.s.
ISOTRA a.s.
LOMAX & CO s.r.o.
METALPLAST CZ s.r.o.

PELZ CZ s.r.o.
SERVIS CLIMAX a.s.
Sodoma Perfecta s.r.o.
SOMFY, spol. s r.o.
STOTTAN s.r.o.
SUN SYSTEM s.r.o.
ZEBR s.r.o.
 
Certifi kát jim bude předán při pří-                                                                                        
ležitosti Dne stínicí techniky 

–  16. května 2013.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Nová Zelená úsporám

Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky

V  listopadu loňského roku představilo Ministerstvo životního pro-
středí návrh programu Nová Zelená úsporám. Cílem programu je při-
spět ke snížení energetické náročnosti soukromých obytných domů 
a budov veřejné služby, jako jsou například školky, domovy pro se-
niory, kulturní zařízení nebo sportovní zařízení. Užitek z  programu 
budou mít jak domácnosti, kterým pomůže snížit výdaje na energie, 
tak obce, které budou moci zlepšit svůj vzhled.

Aby pomohlo laické i odborné veřejnosti orientovat se na trhu mezi fi rmami, 
které se zabývají stínicí technikou, rozhodlo se Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a jejích částí udělovat fi rmám, které má možnost určitým způsobem sledo-
vat, certifi kát „Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky“.  2013
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Almma s.r.o.   

Sídlo: Francouzská 427/70, 101 00 Praha 10
Založení společnosti: 1999
Obrat za rok 2011: 31,0 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 23,0 mil. Kč
Obrat za rok 2012: 29,0 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 21,0 mil. Kč
Regionální působnost:  Česká republika, Rakousko
Počet zaměstnanců:  25
webové stránky:  www.almma.cz

Charakteristika fi rmy:

Společnost Almma je český výrobce venkovních předokenních rolet a rolovacích garážových vrat. Zakládá si na svých dlouhole-
tých zkušenostech v oblasti stínicí techniky a kvalitě svých výrobků. Zaměstnává vysoce proškolený tým odborníků a klade důraz 
na profesionální a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Samozřejmostí je bezplatná poradenská činnost, dohled nad vý-
robou, dodávkou a montáží i následný záruční i pozáruční servis. Všechny výrobky mají patřičnou certifi kaci.

Valná hromada SVST
17. dubna 2013 se v Praze konala další řádná 
valná hromada Sdružení výrobců stínicí tech-
niky a  jejích částí. Na  jejím programu bylo 
v  první části zejména vyhodnocení činnosti 
v  roce 2012 a ve druhé části – workshopu – 
pak členové důkladněji diskutovali o  důleži-
tých tématech, která trápí všechny členy.

Valná hromada tak přijala některá zásadní 
rozhodnutí, jako například:
• jednotný postup členů ohledně opoždě-

ných plateb odběratelů,

• zásady smluvních ujednání členů SVST 
ve smlouvách o dílo.

Oba uvedené dokumenty jsou doporuče-
ními, která členové SVST považují za základ 
seriózního chování na  trhu a  kterými jsou 
odhodláni kultivovat obchodní prostředí 
ve svém oboru.

Jsme přesvědčeni, že dohodnuté principy 
přesvědčí i řadu fi rem, které nejsou členy na-
šeho sdružení, aby se k těmto postupům při-
daly, k čemuž je tímto současně vyzýváme. 
Hlavní myšlenky z tohoto jednání naleznete 

Účastníci workshopu při valné hromadě SVST – zleva: M. Kubík, K. Polách, D. Letovanec, H. Pospíšilová.
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Přidružení členové SVST

PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

Sodoma Perfecta s.r.o.

Sídlo: Pancířova 1196/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
Založení společnosti: 2012 – Sodoma Perfecta s.r.o.,  tradice od roku 1992 – Perfecta, spol. s r.o.
Obrat za rok 2011: 22,5 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 15,75 mil. Kč
Obrat za rok 2012: 19,0 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 13,48 mil. Kč
Regionální působnost:  Praha, Střední Čechy (cca do 100 km od Prahy)
Počet zaměstnanců:  13
webové stránky:  www.perfecta.cz, www.rolety-vrata-zaluzie.cz 

Charakteristika firmy:

Firma Sodoma Perfecta s.r.o. vznikla v roce 2012 odkoupením divize stínicí a garážové techniky dlouholetým a zkušeným ředite-
lem společnosti Perfecta, spol. s r.o., která působila v oboru již 20 let. Firma Sodoma Perfecta s.r.o. se zabývá výrobou předokenních 
rolet a  rolovacích garážových vrat, prodejem garážových vrat a  stínicí techniky od  renomovaných výrobců. Výrobní část fi rmy 
Sodoma Perfecta s.r.o. sídlí v Benešově u Prahy. Obchodní kanceláře se nacházejí v Praze 4 - Modřanech a v Benešově u Prahy, kde 
sídlí i výrobní část fi rmy.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme naše členy – fi rmy, které se rozhodly spojit své 
úsilí a odborné znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí techniky. Také dnes se Vám představí 
dva z nich: Almma s.r.o. a Sodoma Perfecta s.r.o.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

také v  článku Mgr.  Kamila Polácha v  tomto 
čísle magazínu na stranách 8 – 9.

Společná konference SVST 
a ČKLOP v rámci veletrhu 
FOR ARCH 2012
Společně s Českou komorou lehkých obvo-
dových plášťů jsme se rozhodli ve spolupráci 
s agenturou ABF uspořádat společnou  kon-
ferenci, určenou především projektantům, 
pod názvem ZVÝŠENÍ ÚSPĚŠNOSTI PRO-                                                                                                                   

JEKTANTŮ. Partnerem konference se stal 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví a mottem 
konference je Kvalitní projektová dokumen-
tace = kvalitní realizace stavby = úspora 
investice = spokojený investor = úspěš-
ný projektant. Bližší informace naleznete 
také na  straně 31 tohoto čísla magazínu 
a  na  webových stránkách www.svst.cz, 
www.cklop.cz a www.abf.cz. 

Revize normy ČSN 73 0540-3
V  současné době probíhají ve  spolupráci 
SVST a  Výzkumného ústavu pozemního 
stavitelství (VÚPS) měření emisivity materi-
álů, používaných při výrobě stínicí techniky. 
Výsledky těchto měření budou podkladem 
pro revizi normy ČSN 73 0540-3, která se po-
užívá při výpočtech energetické náročnosti 
budov. Současně jsou tato měření prvním 
krokem v  aktualizaci této normy. SVST při-
pravuje také druhou fázi měření, a to samot-
ných stínicích prvků, která budou základem 
pro další zpřesnění údajů o  stínicí technice 
v  uvedené normě. Tento druhý krok před-

pokládáme realizovat v  horizontu jednoho         
až dvou let.

Produktové listy 
stínicí techniky
Je to tady: po  velkém úsilí a  ve  snaze zo-
hlednit řadu cenných připomínek dokončil 
odborný tým SVST práci na  produktových 
listech základních stínicích prvků. Ucelený 
dokument jsme následně nechali posou-
dit VÚPS, a  to zejména z  hlediska platných 
norem. Dokument naleznete v  plné verzi 
na  našem webu v  nové sekci Produktové 
listy. Věříme, že najde své uplatnění jak mezi 
projektanty, tak u výrobních a montážních fi -
rem, ale také při výuce problematiky stínění 
na školách se stavebním zaměřením.
Počítáme s tím, že Produktové listy budou 
dokumentem živým, který hodláme v bu-
doucnu aktualizovat, a proto k němu uvítá-
me také Vaše připomínky a náměty. Můžete 
nám je zasílat na adresu info@svst.cz.

Odborné přednášky 2013
V letošním roce připravujeme také další vzdě-
lávací činnost pro odbornou veřejnost, a  to 
několik přednášek na  konferenci Otvorové 

výplně stavebních konstrukcí (OVSK), která 
se bude konat ve dnech 15. - 16. října 2013 

v  Hradci Králové. Informace o  této konfe-
renci budete průběžně nacházet na  webu                                                                                                        
www.stavokonzult.cz a  na  našem webu 
www.svst.cz. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST
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Veletrhy a výstavy 2013
Krkonošský veletrh 10. - 11.5. Trutnov ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 24. - 26.5. Frýdek Místek ČR

Opavský veletrh 31.5. - 2.6. Opava ČR

Postav dům, zařiď byt 14. - 16.6. Přerov ČR

Chodský veletrh Domažlice 9. - 11.8. Domažlice ČR

Dům 2013 23. - 25.8. Louny ČR

Kladenský veletrh 6. - 8.9. Kladno ČR

FOR ARCH + FOR WOOD + FOR THERM 2013 17. - 21.9. Praha ČR

FOR INTERIOR 2013 26. - 29.9. Praha ČR

Krkonošský veletrh 27. - 28.9. Trutnov ČR

PAMÁTKY 3. - 5.10 Praha ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 3. - 5.10. Pardubice ČR

Dům a bydlení Liberec 10. - 13.10. Liberec ČR

Moderní dům a byt 11. - 13.10. Plzeň ČR

HOBBY PODZIM 17. - 20.10. České Budějovice ČR

Dům a byt = Teplo domova 18. - 20.10. Ostrava ČR

Dům a byt, život bez bariér 18. - 20.10. Ostrava ČR

Pragosmart 23. - 25.10. Praha ČR

RENOVA 1. - 3.11. Olomouc ČR

STAVOTECH - Moderní dům 7. - 9.11. Olomouc ČR

Moravská Dřevostavba Olomouc 7. - 9.11. Olomouc ČR



zvýšení 
úspěšnosti 
projektantů
Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. 
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneři: 

Partner konference: 

Konference pořádána 
v rámci veletrhu

 19
. z

ář
í 2

01
3

Vý
st

av
iš

tě
 P

VA
 E

XP
O

 P
RA

H
A

, B
er

an
ov

ýc
h 

66
7,

 
19

9 
00

 P
ra

ha
 9

 - 
Le

tň
an

y

SVST a ČKLOP ve spolupráci 
se společností ABF 
pořádají společnou konferenci

Vaše cesta

Verlagsanstalt Handwerk (Verlagsbüro Bochum) · Herner Str. 299 · D-44809 Bochum
Tel.: +49 234 95391-14 · Fax: +49 234 95391-30
schenck@verlagsanstalt-handwerk.de · www.verlagsanstalt-handwerk.de

Jubiläum in Gelsenkirchen:
Rückblick auf die Fassadenberater-Fachtagung des Flachglas MarkenKreis

Schwerpunktthema:
Fassadensteuerungs- und Antriebsysteme

FASSADE
T E C H N I K  U N D  A R C H I T E K T U R

6 2012
November 2012

www.die-fassade.de

Im Fokus:

Natursteinfassaden
Im Fokus:

Natursteinfassaden

Sunshine

Energy

Emotion

Dynamic

Elegance

Nature

Harmony

Exclusivity

6 2012
November 2012

www.die-fassade.de
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Rollladen · Tore · Sonnenschutz
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www.rts-magazin.de
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Branche:
Frischer Wind durch 
neue Kollektion  Seite 8

Städel Museum:
Lichtkuppel-Augen für 
die Kunst  Seite 20

BAU 2013:
Materialien, Technolo-
gien, Systeme  Seite 10

 FORUM 

WINTERGÄRTEN

➔ Wintergarten bringt solare Gewinne

➔ Individuelles Raumklima, leichtes Bedienen

➔ Investitionen in die Prozessoptimierung
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Informationen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.

WIGA AKTUELLBU
NDESVERBAND W

INTERGARTEN E
.V

.

mit Verbandsnachrichten

www.forum-wintergaerten.de



OD PRVNÍCH SKIC 
PO SPOKOJENÉHO 
ZÁKAZNÍKA

RYCHLOST DODÁNÍ

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

SNADNÁ INSTALACE www.isotra.cz


