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Editorial
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Vážení čtenáři,

více či méně odpočinutí po Vánocích jsme 
se pustili do  přípravy letošního prvního 
čísla našeho časopisu, tentokrát již pod no-
vým názvem – Stínicí a  vratová technika. 
I nadále v něm budeme přinášet informa-
ce z oborů stínicí techniky i vrat, jako tomu 
bylo doposud. 

Je tady opět období, kdy se obory staveb-
ního sektoru připravují na  novou sezónu. 
Firmy dokončují novinky, které připravily 
pro nadcházející sezónu, aby zákazník 
mohl ještě lépe naplnit své představy 
o  svém bydlení nebo o  svém pracovním 
prostředí. 

Trendem stále zůstává elektronizace nejen 
samotných pohonů této techniky, ale ce-
lých domácností či kancelářských budov, 
kde všechny systémy optimálně spolupra-
cují. Hlavním cílem přitom je výsledná ener-
getická efektivnost chodu celé budovy.

Uživatelský komfort přitom nezůstává 
opomenut, ba právě naopak: dále se 
rozšiřuje nabídka designu, u  materiálů                           
pro stínění se zdokonaluje jejich odolnost 
vůči povětrnostním vlivům, do konstrukcí 
některých prvků je již možno integrovat 
technické prvky, jako osvětlení, reproduk-
tory a další.

Zajímavou inspirací, jak doufáme, budou 
i  vítězné stavby z  naší soutěže TOP REA-
LIZACE ROKU 2016 VE  STÍNICÍ TECHNICE, 
v  níž hodláme pokračovat, ale další foto-
grafi e přinášíme i nadále v rubrice Zajíma-
vé realizace a věříme, že se Vám i tentokrát 
budou líbit.

A  samozřejmě nechybí ani pozvánky 
na řadu akcí, jako jsou veletrhy, konference, 
jejichž jsme partnerem.

Přejeme Vám, abyste si i nadále nacházeli 
v  našem časopisu zajímavé informace, 
které Vám budou ku prospěchu ve  Vaší 
práci nebo při vylepšení Vašeho pracoviště            
či obydlí. 

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Optimalizace světelné pohody v interiéru 

pomocí stínicí techniky

Světlo, které prochází naším okem na sítnici, má podíl na tom, jak vidíme své okolí. Ovlivňuje 
také naši náladu, chování a zdraví. Před 50 lety trávili naši prarodiče 90 % dne venku. V současné 
době trávíme 90 % dne uvnitř budov a přicházíme tak o většinu denního světla! Stínicí technika 
podporuje řízení přirozeného denního světla a snižuje spotřebu elektřiny potřebnou pro umě-
lé osvětlení. Snižuje spotřebu umělého chlazení v období, kdy je potřeba chladit, a proto šetří 
primární elektrickou energii. Pokud je inteligentně automatizovaná, redukuje spotřebu topení 
v topném období, a tím získá zdarma obnovitelné zdroje solární energie.

Vliv na vnitřní klima
Tráví-li člověk dny v  interiéru, je nezbytné 
množství světla optimalizovat podle jeho 
požadavků. Úroveň osvětlení je tedy velmi 
důležitý faktor pro psychickou rovnováhu.
V prostoru v blízkosti okna je světlo podstat-
ně intenzivnější než ve  vzdálenějších mís-
tech s nuceným umělým osvětlením. Pokud 
však není množství světla správně regulová-
no, mohou nevhodné světelné podmínky 
vyvolat zrakovou únavu, nebo negativně 
ovlivnit soustředění a  rychlost myšlenko-
vých procesů, což vede například ke snížení 
produktivity práce.

Vybavení budov vhodnou stínicí technikou 
by proto v současné době mělo být standar-
dem. Stínicí prvky zajišťují kromě tradiční 
funkce ochrany soukromí především ochra-
nu před negativními vlivy vnějšího prostředí 
tedy světlem a teplem. 

Nežádoucí účinky denního světla 
a jejich eliminace stínicí technikou
Intenzita venkovního světla v  průběhu dne 
velmi výrazně kolísá. Protože jde o cca 4 000 
hodin denního přírodního světla za rok, exis-
tují z  lékařského hlediska oprávněné obavy 
z negativních důsledků prostupujícího záře-

ní na zdraví člověka. Pomocí vhodné stínicí 
techniky lze předcházet přehřátí či oslnění 
prudkým světlem.
Potřeba regulace zastínění souvisí také s roz-
dílnými vnějšími poměry v závislosti na roč-
ním období.
Oslnění nemusí být způsobeno jen jasem 
objektů, které vidí člověk z okna (slunce, ob-
loha, odražené světlo okolních budov atd.), 
ale i zrcadlením hladkých ploch nebo odrazy 
či odlesky předmětů.
Velkými rozdíly mezi jasem vnímaných ploch 
v zorném poli (např. jas monitorů počítačů, 
listů papíru, povrchu desky pracovního sto-
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lu, stěn atd.) vzniká riziko oslnění vysokým 
jasem a zrakové únavy.
Vhodné stínění vede ke snížení maximálních 
hodnot jasu (hodnota jasu pod 500 cd/m2 již 
nezpůsobuje poruchy vidění) a  kontrastu,          
tj. vyrovnání rozdílu mezi maximální a  mi-
nimální hodnotou jasu objektů v  interiéru. 
Různé odlesky v místnosti pak téměř zmizí.
K  zabezpečení optimálních pracovních 
podmínek je důležité odstranit nadbytečné 
světelné záření stínicím systémem tak, aby 
procházelo pouze dostatečné množství pří-
rodního světla.
Je třeba si uvědomit, že zastínění nemá 
způsobit výrazný pokles intenzity osvětlení 
v  interiéru, pouze má omezit negativní vliv 
přímého slunečního záření (pro potřebu 
většího poklesu intenzity osvětlení se již 
hovoří o  zatemnění a  volí se jiné systémy 
a materiály). 
Při práci s  počítačem je skutečným problé-
mem zrcadlení, které zhoršuje čtení na mo-
nitoru. I  v  případě, kdy činitel odrazu ob-
razovky je nízký (přibližně 10 %), jakýkoliv 
jas okolních předmětů větší než 500 cd/m2 
způsobí světelný odraz, jehož hodnota jasu 
je větší než 50 cd/m2. Právě proto je nutné 
odstínit každý zdroj světla s  jasem větším 
než 500 cd/m2. Je-li tímto zdrojem samotné 
okno, řešením je stínicí systém.

Volba stínicího materiálu
Stínicí materiál se volí podle požadavků 
na snížení jasu vnějších předmětů viděných 
osvětlovacími otvory z  vnitřních prostorů. 
Snížení jasu je přímo úměrné činiteli prostu-
pu světla τ. 
Oslnění jasem oblohy při jasném počasí 
dostatečně eliminuje stínicí materiál, je-
hož činitel prostupu světla je menší než 
10 %. V  případě možného pohledu přímo 
na  Slunce není dostatečný ani činitel pro-
stupu τ od  1 do  2 %, a  proto je v  tomto 
případě nutná ochrana zatemňující (neprů-
svitnou) clonou.
Ke snížení jasu oblohy se mohou zvolit okna 
se zabarveným sklem (obvykle se používají 
u  nadměrně velkých okenních ploch). Tato 
skla zpravidla také zabraňují propouštění 
ultrafi alového, popř. infračerveného záření. 
Výsledkem je ale i  zkreslení barev vnějšího 
prostředí. Navíc většina zabarvených skel 
propouští světlo s činitelem prostupu 25 až 
60 %, avšak pro účinné odstínění je potřebná 
hodnota menší než 10 %.
Ve  snaze snížit nežádoucí světelný odraz 
od  monitoru počítače se mohou zvolit za-
temňující látky (např. z materiálu black-out). 
Tady ovšem dochází k  výraznému omeze-
ní prostupu denního světla do  místnosti. 
Důsledkem je pak snížení intenzity světla          
pod 100 luxů, což ovšem zase vyžaduje po-
užití umělého osvětlení. Proto nejsou za-
temňující materiály vhodné při denní práci 

a uplatní se lépe ve chvílích odpočinku (lož-
nice, dětské pokoje), při projekci atd.
Jedním z  možných vhodných a  moderních 
způsobů stínění může být například použití 
clon se screenovou látkou.
Při použití screenových látek se barevnost 
prostředí nezkresluje, protože světlo prochá-
zí otvory ve  struktuře textilního materiálu, 
a  je tedy z  tohoto hlediska vhodnější. Sa-
motná vlákna jsou nepropustná. Při použití 
protislunečních clon šedých až černých od-
stínů v  podstatě nenastává žádné zkreslení 
barevnosti vnějšího prostředí.
Činitel prostupu těchto látek se pohybuje 
od 6 do 22 %. Látka tedy dostatečně zastíní 
a  současně potlačí všechny nežádoucí svě-
telné odlesky.
Díky způsobu tkaní poskytuje tento typ 
stínění zvýšenou ochranu před přímým 
slunečním zářením i  změnou úhlu dopa-
dajícího světla. Je-li Slunce například vidět 
nad horizontem pod úhlem 20 až 60°, je 
dopad přímého světla snížen v poměru 1:3 
(někdy až 1:5). Tato vlastnost je důležitá 
pro poskytování účinné ochrany například 
na pracovišti, které je ve vzdálenosti do 2 m 
od okna. Je zřejmé, že propustnost směro-
vaného světla je o něco menší než propust-
nost obecně (hodnota činitele prostupu 
směrovaného světla nezahrnuje rozptyl 
světla na vláknech materiálu). Pohled skrze 
clonu (ideálně hladkou, využitou na  roletě 
či posuvném panelu) je možný zleva dopra-
va i zdola nahoru. Proto není narušen vněj-
ší pohled a ani není zkreslen obraz, jako je 
tomu u žaluzií. 

Není však jen otázkou vkusu, zda bude zvo-
lena instalace do interiéru či exteriéru. Je to 
věc efektivity stínění. Jednoduchá nezastí-
něná skleněná tabule o  tloušťce 6 mm pro-
pustí do interiéru až 88 % slunečního záření. 
Při použití vhodného stínicího prvku může 
být až 80 % slunečního záření odraženo zpět 
do venkovního prostředí. 
Je však potřeba podotknout, že z  hlediska 
ochrany proti nežádoucímu ohřevu inte-
riéru mají exteriérové stínicí prvky téměř 
dvojnásobnou účinnost oproti interiérovým.            
Při interiérovém stínění totiž prochází slu-
neční záření sklem a následně dopadá na stí-
nicí clonu. Odraz záření od  sluneční clony 
dále způsobí změnu jeho vlnové délky, a tím 
zamezí jeho zpětnému prostupu přes sklo 
ven. V  prostoru mezi okenní tabulí a  stínicí 
clonou se však akumuluje tepelná energie. 
Při exteriérovém stínění je naopak dopad 
slunečního záření na okenní tabuli již mini-
malizován průchodem clonou. 
Dalšího efektu lze dosáhnout tkaním vláken 
odlišných barev. Používají se tak, že bílé vlák-
no, které maximálně odráží sluneční paprs-
ky, je z 88 % viditelné na vnější straně clony. 
Naopak tmavší, zpravidla šedé vlákno, je 
z  88 % viditelné na  vnitřní straně clony. Tak 
se reguluje tepelný efekt (rozdílná odraznost 
a pohltivost podle odstínu vlákna).
Na našem trhu je však v současnosti nepře-
berné množství různých typů, vzorů a barev 
látek.

Petr Sedláček
Externí spolupracovník 

Stínicí a vratové techniky (SVT)
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Jak vidíte obor stínicí techniky? 

Zeptali jsme se

V tomto čísle našeho časopisu jsme se rozhodli požádat několik osobností z oboru stínicí tech-
niky o jejich názor na to, jaký byl v uplynulém roce vývoj v našem oboru a jak jej vidí v roce, 
který právě začíná. Oslovili jsme proto zástupce z praxe – členy Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí (SVST) - a položili jim dvě otázky, z nichž jedna se týkala také našeho časopisu. Zde 
jsou jejich názory. 

1.  Vstupujeme do  nového roku. Jak 

byste z hlediska našeho oboru – stí-

nicí techniky – zhodnotili rok 2016 

a co očekáváte od roku 2017?

2.  Také náš časopis od letošního roku 

dostal svou novou tvář – co byste 

mu popřáli nebo co byste si v  něm 

přáli v tomto i v dalších ročnících?

Miroslav Kubík, 
jednatel LOMAX & Co s.r.o.

V  posledních letech vnímám pozitiv-
ní trend, že se více a  hlavně dříve myslí 
na  komfort uživatele stavby a  stíněním se 
zabývá čím dál více projektantů, develo-
perů i  stavebníků již od  počátku projektu. 
Přál bych oboru stínicí techniky, aby tento 
trend i nadále posiloval, a dále aby byla stí-
nicí technika zařazena do některého z pro-
gramů podpory na úsporu energií v rodin-
ných a  bytových domech, např. do  Nové 
Zelené úsporám. Efekt stínicí techniky 
v  oblasti úspory energie je prokazatelný, 

a to jak v zimě, tak v létě a tímto krokem by 
získali nejvíce uživatelé.

Magazínu SVT přeji, aby se stal hlavním in-
formačním kanálem v oblasti stínění a vrato-
vé techniky pro odbornou veřejnost. 

Ing. Tomáš Petruška, 
majitel Žaluzie24.eu

Pokud mám hodnotit za  naši fi rmu rok 
2016, byl to pro nás velmi úspěšný, ale 
také náročný rok, kdy jsme 2 x stěhovali 
naše prodejny a zřídili nový centrální sklad 
a showroom. Obecně se dá říci, že ekono-
mická situace v ČR je stabilní, nezaměstna-
nost na rekordně nízké úrovni a lidé chtějí 
více utrácet. Zvýšená domácí poptávka 
poté spolu s  velmi nízkými úrokovými 
sazbami hypoték se projevuje pozitivním 
vlivem i  do  oboru stínicí techniky. Snad 
do každého oboru lidské činnosti zasahují 
nové IT technologie a  řešení, chytré tele-
fony, chytrá samořiditelná auta a další, i to 
začíná v našem oboru v posledních letech 
měnit pravidla a  těmto trendům se musí 
přizpůsobit v následujících letech výrobci, 

prodejci i montážní fi rmy, především v ob-
lasti lidských zdrojů.

Časopisu SVT přeji, ať se mu daří stále stej-
ně dobře informovat o dění v našem oboru 
a  věřím, že se bude rozšiřovat nejen počet 
členů SVST, ale také v  mnohem větší míře 
čtenářská obec časopisu.“

Ing. Roman Semrád,
obchodní zástupce 
ALUKON KG pro ČR a SR

V minulém roce jsme zaznamenali zvýšenou 
poptávku po moderním stínění a kvalitních 
výrobcích. V  roce 2017 očekáváme posilo-
vání tohoto trendu a  během roku budeme 
připravovat naše hlavní novinky pro meziná-
rodní veletrh R+T v únoru 2018. 

Časopisu Stínicí a vratová technika přejeme 
vytrvat na  pozici jedinečného magazínu 
našeho oboru na  českém trhu! Jeho pro-
střednictvím jsou členové našeho oboru, 
ale i architekti, stavitelé a odborná veřejnost 
informováni o  dění, novinkách a  legislativě 
v naší oblasti - jen tak dál!

Miroslav Kubík Ing. Tomáš Petruška Ing. Roman Semrád
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Leoš Paclík, 
jednatel a majitel 
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Pro nás byl uplynulý rok velice úspěšný 
a mám pocit, že tak ho hodnotí i mnoho fi rem 
pohybujících se v  oboru stínění. Zákazníci 
mají obecně chuť utrácet, ekonomika ros-
te a  i  ve  stavebnictví lze pozorovat oživení, 
i když rekordy neláme. Rozhodně bych uvítal, 
kdyby byl rok 2017 alespoň tak úspěšný jako 
rok předešlý, a samozřejmě úplně ideální by 
bylo, kdyby byl ještě úspěšnější, ale uvidíme. 

Za  prvé jsem rád za  tu novou tvář, vypadá 
moderně a  celkově zaujme. A  co bych mu 
popřál? Když jsem byl malý, hltal jsem časo-
pis ABC, neboli ábíčko a těšil jsem se na kaž-
dé nové číslo. Takže já časopisu Stínicí a vra-
tová technika popřeji, aby ho čtenáři hltali 
jako kdysi já ábíčko, no a zcela pragmaticky 
i mnoho inzerentů.

Ing. Erich Stavař, 
majitel a jednatel 
ISOTRA a.s.

Z hlediska oboru stínicí techniky hodnotíme 
rok 2016 jako dobrý rok. Vzrůstala poptávka 
po stínicí technice. Vnější ekonomická situa-
ce v ČR i Evropě byla příznivá. Potvrzovaly se 

stávající trendy ve  stínicí technice. Celkově 
se stále více prosazovala exteriérová stínicí 
technika s  využíváním dálkově ovládaných 
produktů a  programovatelnými inteligent-
ními ovladači. Co se týče interiéru, tam pře-
vládaly dekorativní trendy tj. jak stínění řešit 
designově, v návaznosti na celý interiér.

Našemu oborovému časopisu bych přál, 
aby se z  něho stalo zajímavé a  žádané pe-
riodikum s  mnohaletou tradicí, které bude 
zejména odborné, ale i  laické veřejnosti 
přinášet novinky ze světa stínicí techniky, 
převládající trendy, nová technická řešení 
i atraktivní designové prvky ve stínicí techni-
ce. Periodikum, které bude pomáhat rozvoji 
oboru stínicí techniky jako celku.

Ing. Ladislav Souček,
jednatel HELLA 
stínící technika s.r.o.

Rok 2016 mohu prohlásit za naši společnost 
z  pohledu tuzemského trhu za  dobrý rok, 
kdy jak množství, tak i objem zakázek oproti 
roku 2015 stoupl. Domnívám se, že podob-
ně je rok 2016 hodnocen u všech společností 
v oboru. Pozitivně se v našem oboru projevi-
la zlepšující se situace v pozemním stavitel-
ství, ale i stoupající povědomost o přínosech 
stínicí techniky z  pohledu energetických 

úspor a  komfortu bydlení. Bezpochyby 
k větší povědomosti o přínosech stínicí tech-
niky přispěla propagace a osvětová činnost, 
kterou dělá za  všechny fi rmy z  oboru SVST 
a jeho marketingový tým.

V  roce 2017 očekávám, že pozitivní trend 
bude zachován a  přinese další růst množ-
ství zakázek. Mým přáním je, aby se tento 
trend projevil i v cenové oblasti, aby skončila 
ve stavebnictví doba upřednostňování nízké 
ceny na  úkor kvality a  technického řešení, 
a aby značka „Ověřená fi rma v oboru stínicí 
techniky“ získávala na  významu při výběru 
dodavatele.

RTS magazín byl, pokud mne má již starší 
paměť neklame, prvním specializovaným 
odborným časopisem z oblasti stínění a vrat 
v ČR. Rozhodnutí SVST o jeho vydávání bylo 
velmi prozíravé a šťastné. Magazín se ukázal 
jako života schopný i  z  ekonomického hle-
diska, a přinesl mnoho zajímavých informací 
z  oboru. Za  to patří velký dík šéfredaktorce 
paní Ing. Štěpánce Lubinové a celé redakční 
radě. Nástupci - novému magazínu SVT přeji 
mnoho zdaru, aby přinášel ještě více zajíma-
vých článků o technice a novinkách z oboru, 
ale i rad a předávání zkušeností, a aby stal re-
spektovanou „hlásnou troubou“ stínicí tech-
niky a jejím propagátorem u architektů, pro-
jektantů, stavitelů, úřadů a laické veřejnosti. 

Děkujeme všem odborníkům za jejich názory a jsme vděčni za případná kladná hodnocení naší práce. Každý, kdo někdy chtěl prosadit 
svou novou myšlenku, určitě dobře ví, že není jednoduché na trh uvést nový subjekt – v tomto případě oborové sdružení fi rem, anebo 
nové informační médium – v tomto případě časopis úzce zaměřený na určitý segment trhu. Budeme se snažit jak ve Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí, tak v redakci Stínicí a vratové techniky udělat maximum pro to, abychom očekávání odborníků naplnili.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST a šéfredaktorka Stínicí a vratové techniky

Leoš Paclík Ing. Erich Stavař Ing. Ladislav Souček
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Nové produkty společnosti ISOTRA – jaro 2017

Jelikož vnímáme požadavky našich zákazníků, rozhodli jsme se rozšířit v  roce 2017 stávající           
nabídku markýz a screenových rolet celkem o 4 nové produkty. Jedná se o technologicky pro-
pracované výrobky, které splňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na luxus, pohodlí a do-
konalou funkčnost ve spojení s dlouholetou životností.

V březnu 2017 doplníme produktovou sku-
pinu markýz o 2 zcela nové typy kazetových 
markýz OLIVIA a DAKOTA. 

Markýza OLIVIA 
patří mezi luxusní modely kazetových mar-
kýz v  celoevropském měřítku. Díly délce 
výsuvu 4 metry je ideální pro zastínění vel-
kých teras. Originálním doplňkem je elek-
tricky ovládaný spouštěcí volán. 

Markýza DAKOTA 
se svým elegantním designem zaručuje 
harmonický vzhled fasády domu. Uzavře-
ný kazetový systém zajišťuje, že tkanina je 

Markýza OLIVIA Markýza DAKOTA

Min. výsuv 2 000 mm 2 000 mm

Max. výsuv 4 000 mm 3 500 mm

Min. šířka 2 750 mm 2 550 mm

Max. šířka 7 000 mm 7 000 mm

Úhel sklonu ramen 10° - 45° 10° - 35°

Barvy konstrukce RAL 9010, 9006, 8014, 7035, 7016, 7016 struktura

Ovládání motor klika, motor
Pozn.: uvedené rozměry se vztahují na 1 ks produktu

Screen HR7 Screen HR8-ZIP

Max. šířka 3 500 mm 5 000 mm

Max. výška 3 500 mm 6 000 mm

Max. garantovaná plocha 9 m2 18 m2

Barvy profi lů RAL 9010, 9006, 9007, 8014, 7035, 7016, 7016 struktura

Ovládání klika, motor klika, motor
Pozn.: uvedené rozměry se vztahují na 1 ks produktu

plně chráněna, a  to i  na  místech, vystave-
ných dešti nebo větru. Ochrana před slun-
cem ve dne a ochrana proti povětrnostním 
vlivům v noci. 

Oba typy markýz je možné doplnit osvětle-
ním integrovaným do  spodní části profi lu 
nebo dalším doplňkovým vybavením (např. 
teplomety). Markýzy lze spřažit až do celko-
vé šíře 12 metrů (2 ks markýzy).

V dubnu 2017 doplníme produktovou sku-
pinu screenových rolet o 2 zcela nové typy: 
HR7 a HR8-ZIP. 

Model HR7 
je jednoduchým a  efektivním řešením               
pro zajištění příjemné teploty v interiéru a opti- 
málních světelných podmínek pro práci i odpo- 
činek. Tkanina rolety je napnuta díky vyváže-
né spodní liště. 

Screenová roleta HR8-ZIP 
je ideální volbou pro ty, kteří hledají ex-
trémně robustní roletu, ale zároveň ochra-
nu proti hmyzu. Jedinečný ZIP systém s ko-
vovou pružinou zajišťuje vysokou odolnost 
proti větru a udržuje látku dokonale napnu-
tou. Tento model je ideální pro pasivní stav-
by, neboť není narušen plášť budovy. 

Oba typy screenových rolet se vyrábí                   
se 2 typy moderních boxů: hranatým                                      
pro strohou architekturu nebo zaobleným 
pro více tradiční budovy.

(PR)
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Od prvních skic 
po spokojeného zákazníka

www.isotra.cz

22. – 25. 3. 2017
INCHEBA EXPO 
BRATISLAVA
HALA B0 
STÁNEK 208

Odborná terminologie z oboru

Co je io-homecontrol®?
io-homecontrol® je komunikační protokol    
pro bezdrátové rádiové dálkové ovládání, 
otevřený všem zájemcům, jehož cílem je na-
bídnout jednotné a ucelené řešení ovládací-
ho systému pro moderní domácnost. Jedná 
se o jednotný komunikační protokol, kdy vý-
robky jednotlivých výrobců mohou navzájem 
komunikovat a výrobky jednoho výrobce lze 
ovládat dálkovým ovladačem jiného výrob-
ce používajícího protokol io-homecontrol® 
(jsou-li na něm k dispozici potřebné povely). 
Mezi hlavní výhody protokolu io-homecontrol® 
patří obousměrná komunikace, jež umožňuje 
obousměrnou výměnu informací mezi ovlada-
či, automatickými systémy a pohony.

Systémový 
(též bezpečnostní) klíč
Je bezpečnostní prvek, jenž zajišťuje zabez-
pečený dialog mezi jednotlivými zařízení-
mi instalace chytré domácnosti v  systému                                    
io-homecontrol®. Úroveň zabezpečení odpo-
vídá zajištění on-line bankovních operací. Sys-
témový klíč je jedinečný pro každou instalaci.

Co to znamená Standard Motor 
Interface (SMI) ?
SMI je jednotné rozhraní pro elektronické 
pohony v oblasti rolet a slunečních clon. Po-
hony SMI od různých výrobců jsou vzájemně 
kompatibilní a  navíc je lze jednoduše inte-
grovat do  sítí pro automatizaci budov, jako 
je například KNX. Každý pohon má vlastní                
IP-adresu. Komunikace mezi pohonem 
a  řídicím systémem probíhá oboustranně. 
Na  jeden aktor lze paralelně zapojit 8 nebo 
16 ks pohonů a tím výrazně ušetřit na nákla-
dech. Významnou výhodou je i možnost syn-
chronního nastavování poloh stínicích prvků 
a to po 2°, což standardní pohony s běžnými 
aktory neumožňují.

Motor (pohon) s radiovým 
ovládáním  
Motor (pohon) s  přijímačem dálkového ra-
diového ovládání. Přijímač dálkového radio-
vého ovládání je zpravidla vestavěný přímo 
v  pohonu, ale může být i  v  jednoúčelovém 
externím modulu. Ovládání pohonu dálkový-
mi ovladači. 

Motor (pohon) s kabelovým 
ovládáním
Motor (pohon) ovládaný po kabelu standard-
ními (nástěnnými) ovladači nebo řídicími 
jednotkami. Motor (pohon) je pod napětím 
pouze po dobu povelu z ovladače / řídicí jed-
notky. Může být buďto elektromechanický 
nebo elektronický.

Motor (pohon) 
elektromechanický
Motor (pohon) s  mechanickým nastavením 
koncových poloh (nastavovací tlačítka nebo 
nastavovací šrouby) - nemá žádné vyspělé 
funkce, např. funkci rozpoznání překážky. 

Motor (pohon) elektronický
Motor (pohon) s  nastavením koncových po-
loh pomocí nastavovací sady (z PC), speciál-
ního nastavovacího kabelu nebo ovladačem - 
podle výrobce a typu disponuje také různými 
vyspělými funkcemi, např. funkcí rozpoznání 
překážky. Ovládání může být po kabelu, nebo 
dálkové radiové.                    

Odborný tým SVST
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Soutěž Realizace roku 2016 ve stínicí technice

V květnu loňského roku se Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) rozhodlo vyhlá-
sit první ročník soutěže staveb, v nichž je podstatným nebo zajímavým způsobem použita stínicí 
technika. Soutěžní snímky mohly být zasílány do konce listopadu 2016 a následně probíhalo 
veřejné hlasování na webových stránkách sdružení: www.svst.cz, a to ve dvou kategoriích: hla-
sování laické veřejnosti a hlasování odborné veřejnosti.
Podmínky soutěže

  Do soutěže mohly být zahrnuty stavby do-
končené v letech 2015 a v části roku 2016 
(to pouze v tomto prvním ročníku, násled-
ně půjde vždy o stavby dokončené v před-
chozím kalendářním roce).

  Princip soutěže: přihlášená stavba se pre-
zentuje zasláním fotografi ckých snímků 
stavby/realizace se stínicí technikou za sle-
dované období a  popisem charakteristi-
ky 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.

Výsledky 1. ročníku soutěže
Podmínky pro zařazení do  prvního ročníku 
soutěže splnilo 5 staveb, přičemž další 3 ne-
mohly být zařazeny, neboť byly přihlášeny 
pozdě, případně nebyly doručeny kompletní 
podklady. Do hlasování se následně zapojilo 
celkem 86 hlasujících, z  toho 34 v  odborné 
sekci a  52 v  sekci laické (několik hlasů ne-
mohlo být do hlasování zařazeno, neboť byly 
doručeny po termínu uzávěrky).

Vítězné stavby 1. ročníku soutěže REALI-

ZACE ROKU 2016 VE STÍNICÍ TECHNICE:

1. místo: 

Rodinný dom, Partizánske, Slovensko – do-
davatel: Žalúzie Cibula spol. s r.o.
2. místo: 

Porodnice, Libreville, Gabon – dodavatel: 
PELZ CZ s.r.o.

3. místo: 

Rodinný dům, Průhonice u  Prahy, Česká re-
publika – dodavatel: PROKLIMA stínící tech-
nika, s.r.o., přihlašovatel: SERVIS CLIMAX a.s.

Hodnocení laické a odborné veřejnosti bylo 
velmi podobné, rozdíl v  umístění na  třetím 
místě mezi oběma kategoriemi činil jediný 
hlas. Níže přinášíme výsledky obou kategorií.

Hodnocení odborné veřejnosti bylo totož-

né s celkovým umístěním:

1. místo: 

Rodinný dom, Partizánske, Slovensko – do-
davatel: Žalúzie Cibula spol. s r.o.,
2. místo: 

Porodnice, Libreville, Gabon – dodavatel: 
PELZ CZ s.r.o.,
3. místo: 

Rodinný dům, Průhonice u  Prahy, Česká re-
publika – dodavatel: PROKLIMA stínící tech-
nika, s.r.o., přihlašovatel: SERVIS CLIMAX a.s.

Hodnocení laické veřejnosti – zde bylo od-

lišné hodnocení pouze na třetím místě:

1. místo: 

Rodinný dom, Partizánske, Slovensko – do-
davatel: Žalúzie Cibula spol. s r.o.,
2. místo: 

Porodnice, Libreville, Gabon – dodavatel: 
PELZ CZ s.r.o.,
3. místo: 

Rodinný dům, Kersko, Česká republika – do-
davatel: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Dovolte nám na  tomto místě pogratulovat 
a  poděkovat nejen vítězným stavbám, ale 
všem, kdo měli odvahu a chuť pustit se do to-
hoto zcela nového projektu, a dokonce i těm, 
jejichž stavby do hodnocení zařazeny být ne-

mohly. Příště se nám určitě společnými silami 
podaří včas vyřešit případné nedostatky při 
přihlášení a  budeme Vám moci nabídnout 
ještě více zajímavých staveb. 

Odměna pro vítězné stavby
Jako ocenění vítězných staveb dostaly ty, kte-
ré se umístily na prvních třech místech v cel-
kovém hodnocení (tedy souhrnně laické i od-
borné veřejnosti), prostor pro to, aby se jak 
stavby, tak jejich realizátoři představily našim 
čtenářům. Přinášíme Vám je na následujících 
třech stranách.

I  když první ročník naší soutěže nebyl ještě 
z  hlediska počtu přihlášených staveb na  ta-
kové úrovni, jakou jsme očekávali, jsme 
přesvědčeni, že to byla jen „bolest“ každého 
začátku nové tradice. Již nyní se začínáme 
připravovat na druhý ročník, který vyhlásíme 
v  květnovém čísle našeho časopisu. Věříme, 
že letos bude do soutěže přihlášeno více zají-
mavých staveb a do hlasování se zapojí mno-
hem širší veřejnost, a  že tak soutěž přinese 
spoustu další inspirace na  architektonicky 
zajímavé, ale také efektivní využití stínicí 
techniky. Již nyní se proto těšíme na přihlá-
šené stavby.

Ing. Štěpánka Lubinová 
Sdružení výrobců stínicí techniky 

a jejích částí a redakce časopisu

REALIZACE ROKU 2016
VE STÍNICÍ TECHNICE



1. místo: Rodinný dom - Partizánske, Slovensko

Popis soutěžní stavby
Na rodinnom dome boli realizované exteriérové žalúzie Climax C-80 ovládané rádiovo mo-
tory Somfy. Zvláštnosťou je celo-presklenené átrium, kde sa použilo vedenie v kombinácii 
lanko/vodiaca lišta. Štyri rohy v  jednej zostave. Podomietkové prevedenie v boxoch z AL 
plechu 2 mm tvaru U. Vedenie v lanku kotvené do vopred pripravených železobetónových 
pätiek ukrytých pod podlahou. Stavba bola realizovaná v roku 2015.

Počiatky našej spoločnosti siahajú do roku 
1993, keď pán Cibula začal s  montážou 
interiérových žalúzií. V  roku 2009 prešla 
fi rma strategickou obmenou. Po  návrate 
zo zahraničnej stáže sa do  manažmen-
tu zapojil i  Cibula junior. Začali sme jazdiť 
dvaja na  starom Renaulte. Obchody sme 
robili z domu, sklad bol v garáži a maily sa 
vybavovali po  návrate z  montáži. Narasta-
ním dopytu po našich službách sme prijali 
prvého zamestnanca (je s  nami do  dnes).  
Uvedomili sme si potrebu vytvorenia sídla 
spoločnosti kde by sme mohli prezentovať 
ponúkané výrobky na  dostatočnej úrov-
ni tak, aby chodili zákazníci k  nám nie mi 
k  nim. V  roku 2010 sme začali. Kúpili sme 
starý dom na  hlavnom ťahu medzi okres-
nými mestami  Partizánske – Prievidza.  Po-
stupne sme zriadili skladové priestory, diel-
ňu na  výrobu sietí a  showroom o  rozlohe      
80 m2 spojený s administratívnymi priestor-
mi. Investovali sme do marketingu značnú 
časť príjmov. Prenajali billboardy, vyladili 
webovú stránku, vytvorili spot do  lokálnej 
televízie. 

V  roku 2015 sme prešli transformáciou  
na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Dnes disponujeme desiatkou zamestnancov 
prevažne z  rodinného kruhu. Všetci zamest-
nanci sú u  nás na  trvalý pracovný pomer. 
V sezóne sa posilňujeme o brigádnikov. Pre za-
mestnancov realizujeme pravidelné školenia. 
Samozrejmosťou je i sociálny program s team 
buildingovými a športovými aktivitami. Zvlášt-
nosťou sú fi remné bezúročné pôžičky. 

Montáže realizujeme výhradne regionál-
ne. Vďaka tejto zásade vieme poskytnúť 
maximálnu pružnosť pri minimalizovaní 
nákladov. Pojem neuznaná reklamácia naši 
zamestnanci nepoznajú. Všetky poruchy od-
straňujeme v záručnej dobe bezplatne, a to 
i v prípade ak dodávateľ reklamáciu neuzná. 

Spočiatku sme spolupracovali s viacerými do-
dávateľmi. Pre zjednodušenie objednávania 
a  logistiky sme hľadali jedného výhradného 
partnera. Dôležitým dátumom bol 1. január 
2013, keď sme sa stali regionálnym zástup-
com spoločnosti Servis Climax. Momentálne 
sortiment Climax tvorí zhruba 80 % našich 
realizácií. Ostatných 20 % sú ostatné pro-
dukty, ako napríklad garážové brány LOMAX 
a presklené systémy od Slovenského výrobcu.

Našim nosným produktom sú exteriérové 
žalúzie a  rolety. Dnes už väčšinou v  moto-
rizácii a  podomietkových prevedeniach. 
Nasledujú siete proti hmyzu a  interiérové 
doplnky. V  posledných rokoch zaznamená-
vame nárast dopytu po látkovom tienení.  

Čo sa týka konkrétne prezentovanej reali-
zácie. V prvom rade musíme priznať, že sme                                                                                                                
mali „šťastie na  zákazníka“. Predmetná mon-
táž vyžadovala niekoľko etáp v  príprave. 
Správna koordinácia a  postup prác bol ne-
vyhnutný. Vďaka dobrým znalostiam pracov-
ných postupov investora to nakoniec dopad-
lo podľa predstáv všetkých zainteresovaných.

www.zaluzie-cibula.sk 
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2. místo: Porodnice – Libreville, Gabon

Popis soutěžní stavby
Předmětem zakázky byla dodávka a montáž stínicích lamel slunolamu ALARIS AERO AA.250 
na východní, jižní a západní fasádu této budovy. Jednalo se o aplikaci vertikálního slunola-
mu na budovu s použitím lamely AA.250, tedy o šířce 250 mm, a za použití patentovaného 
držáku těchto lamel: VARIOCLICK.

Společnost PELZ CZ s.r.o. realizovala na přelo-
mu roku 2015-2016 dodávku a montáž zastí-
nění východní, jižní a západní fasády v rozsa-
hu 3 nadzemních pater na budově porodnice 
JEANNE EBORI FONDATION.
Sklon lamel vertikálního slunolamu je v zakázce 
navržen pod úhlem 15° kvůli dosažení co nej-
větší zrakové pohody při pohledu zevnitř bu-
dovy. Rozteč lamel je navržena zejména s ohle-
dem na vysoko postavené Slunce na horizontu 
na 300 mm a 560 mm, což by v našich podmín-
kách na 50té rovnoběžce v žádném případě ne-
mohlo fungovat. Díky lokaci stavby na rovníku 
jsou plně funkční i lamely s roztečí 560 mm.
Naše společnost si na  tomto projektu ověřila 
výpočtové a návrhové metody oslnění budo-
vy vzhledem k  odlišnému postavení Slunce 
na horizontu vůči běžně navrhovaným sluno-
lamům na 50té rovnoběžce.

Díky rozdílné legislativě jsme museli řešit 
technické požadavky, se kterými jsme se 
ještě nesetkali:  v  Gabonu je v  případě po-
žáru vstup požárních jednotek do  budovy                                                                        
přes okna, proto před okny, která jsou defi no-
vána projektem jako požární vstupy, musí být 
lamely opatřeny speciálním mechanismem, 
který umožní jednoduchým trhnutím vysaze-
ní lamel, ale zároveň nesmí dojít k pádu lamel 
na zem.
Také jsme si vyzkoušeli, že v takto vzdálené 
destinaci je jediným rozhodným kritériem 
derivace času, protože je to jediný faktor 
ovlivňující zdárné bezvadné dokončení díla 
v zadaném čase.

Společnost PELZ CZ s.r.o. se zabývá proble-
matikou ochrany před nežádoucími účinky 
slunečního záření. Byla založena v roce 1998. 

V dobách svého vzniku se orientovala pouze 
na dodávky průmyslových stínicích systémů. 
V roce 2000 začala produkovat i prosvětlova-
cí prvky a od roku 2002 i výrobu konstrukcí 
z  ušlechtilých materiálů. V  oblasti solární 
ochrany nabízí celou řadu řešení s použitím 
různých produktů a moderních stínicích sys-
témů.
Naše společnost se především zabývá exter-
ními stínicími prvky, které mají oproti vnitř-
nímu stínění spoustu výhod. Jde o zajištění 
příjemných světelných podmínek, ale hlav-
ně nesrovnatelně větší možnosti tepelné 
regulace v  interiéru. Externí stínění navíc 
pomáhá dotvářet charakter domu. Jedná se 
o externí roletové stínicí systémy se speciál-
ními látkami a hliníkové stínicí systémy.

www.pelz.cz
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3. místo: Rodinný dům - Průhonice u Prahy, ČR

Popis soutěžní stavby
Na stavbě byly instalovány venkovní žaluzie Protal + Pergola MED QUADRA R 1 Plana + MED 
QUADRA R 2 Plana. Pro ovládání byl zvolen pohon motory Somfy RTS a ovládání ovladači 
SMOOVE 1 RTS SHINE.

Zajímavé informace:
 všechny ovladače Smoove Shine RTS za-
komponovány do  designových rámečků 
GIRA Esprit sklo,

  pergoly vybaveny osvětlením v profi lech 
s dálkovým ovládáním Somfy RTS,

  dodatečná instalace odtokových žlábků 
od stříšky do předního profi lu,

  odtoky vody z předního profi lu je přes dvě 
přední stojiny sveden do systému kanali-
zace celého domu,

  přídavné vodorovné a  svislé profi ly jako 
příprava pro montáž svislých clon QU13,

  vzhledem k  různému výsuvu dvou sou-
sedních pergol bylo nutno sladit stejné 
vzdálenosti vodorovných profi lů,

  pro spojení pergol bylo použito atypické 
provedení středové vodicí lišty pro různé 
délky výsuvu.

Realizace stínění obytných prostor a  terasy 
rodinného domu v Průhonicích u Prahy patří 
k nejzajímavějším zakázkám naší společnos-
ti. Cesta od myšlenky majitele k samotné in-
stalaci stínicích prvků však trvala téměř dva 
roky a vyžadovala úzkou spolupráci architek-
ta, výrobce a naší montážní fi rmy. Takto ná-
ročný projekt by jen těžko mohla realizovat 
fi rma bez patřičných znalostí a zkušeností. 

Od představy zákazníka k realizaci
Vše započalo požadavkem projekční kancelá-
ře DI5 – architekti inženýři, s.r.o. na návrh rea-
lizace a dodání zastínění oken a terasy nově 
rekonstruovaného domu v Průhonicích u Pra-
hy. Následovalo hledání optimálního řešení 
a z něj vyplývající doporučení jednoho z na-
šich nejzkušenějších obchodníků-techniků. 
Pro zastínění terasy byla zvolena sestava dvou 
pergol o celkové délce 12 m a výsuvu 4 a 5 m, 
pro které bylo nutné zvolit speciální kotvení. 
Celkové ovládání bylo umístěno do  speciál-
ního designového rámečku. Zajímavostí je 
také osvětlení pergoly umístěné přímo uvnitř 
profi lů. První fáze realizace musela proběh-
nout v  koordinaci s  úpravou hrubé stavby, 
a to v souvislosti s umísťováním nosných prv-
ků žaluzií a  pergoly přímo do  fasády domu 
na  podzim roku 2015 a  jejího následného 
vymrzání. Druhá fáze pak souvisela s aplikací 
venkovních částí techniky a byla realizována 
v  jarních měsících roku 2016. Od dokončení 
celého projektu tedy uběhla více než polovi-
na roku, vše funguje bez závad a majitel ob-
jektu je s naší prací nadmíru spokojen. 

Proklima, přední prodejce 
stínicí techniky
Základy společnosti Proklima byly položeny 
již roku 1994. V roce 2006 se společnost z po-
bočky fi rmy Climax a. s. transformovala v její 
dceřinou společnost a od počátku roku 2015 
je již fi rmou zcela samostatnou. Její chod 
zajišťuje 23 pracovníků. S  postupujícím ča-
sem se společnost stále rozvíjí, rozšiřuje svůj 
sortiment a  vybudovala síť šesti poboček 
s předváděcími místnostmi. Také požadavky 
zákazníků se za více než 20 letý vývoj znač-
ně transformovaly. Trendem současnosti je 
především užití motorového pohonu nebo 
ovládání pomocí mobilního telefonu. Rov-
něž je daleko více kladen důraz na barevné 
provedení výrobků i  celkový design stavby, 
na  kterou jsou prvky montovány. Společ-
ně s  inovacemi a  modernizací technologií 
vzrůstá i jeho výrobní a instalační náročnost. 
Stínicí technika se postupným vývojem 
a  její vzrůstající oblibou proměnila z  nut-
nosti ochrany proti přímému slunci v  jeden 
z hlavních prvků vzhledu vznikajících staveb. 
Náročnost provedení jednotlivých realizací 
je samozřejmě přímo úměrná specifi ckým 
požadavkům klientů. Společnost Proklima 
si však klade za  cíl vyhovět i  těm nejnároč-
nějším.
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Energetický štítek pro stínicí techniku 1/

Stínicí technika má prokazatelně pozitivní vliv na energetickou náročnost domu. Jasně to uka-
zuje energetický štítek zkušebního ustavu ift f Rosenheimu – Energy Label ift Rosenheim 2/ (dále 
Energy Label). Ukazuje energetické přednosti stínicí techniky na okenní systémy a nabízí větší 
transparentnost.

Obr. 1: energetický štítek ift Rosenheim zobrazením tříd energetické efektivnosti znázorňuje energetickou úspornost díky oknům s automaticky řízenou stínicí technikou jak 

v létě, tak v zimě.

Úspora energie díky oknům se stínicí technikou - na první pohled patrný vliv systému okno-stínicí technika

Energy Label poskytuje jednotné hodnotí-
cí měřítko pro vliv různých stínicích prvků 
v kombinaci s oknem na únik tepla z míst-
ností nebo na  jejich přehřívání. Aby bylo 
dosaženo klasifi kace blízké realitě, byly 
vzaty v  úvahu potřeby protichůdných roč-
ních období v létě a v zimě. V létě je pro nás 
podstatné zabránit přehřívání obytných 
prostor, úspora na  nákladech za  klimatiza-
ci a  také zvýšení uživatelského komfortu. 
V  zimě zohledňujeme optimální využití 
denního světla jako přirozeného zdroje 
energie ke snížení potřeby vytápění a zlep-
šení izolačních vlastností v chladných noč-
ních hodinách.

Za  výsledek si v  ift Rosenheim stanovili od-
stupňování sedmi tříd energetické efektiv-
nosti. Uživatelé tak pro své zvolené řešení 

dostanou spolehlivou informaci o  jeho po-
tenciálu na energetickou úspornost.

Co je to Energy Label?
Energy Label vysvětluje úspory energie díky 
použití stínicí techniky na oknech. Podobně 
jako u známého označení u elektrických pří-
strojů došlo i zde k rozdělení do tříd efektiv-
nosti A až G. Energy Label pro okna zohled-
ňuje navíc k energetickým údajům okna také 
pozitivní vliv stínicí techniky na energetickou 
náročnost v létě a v zimě. To slouží k jednot-
nosti při hodnocení vlivu rozdílných stínicích 
prvků ve spojení s oknem na letní a zimní te-
pelnou ochranu.

Jak ovlivňuje stínicí technika okna?
V  létě redukuje venkovní stínicí technika 
potřebu chlazení tím, že zamezí pronikání 

slunečních paprsků. Mohou tak být sníženy 
náklady na pořízení a provoz klimatizačních 
zařízení. V zimě je efekt opačný: místnosti se 
ohřívají díky žádoucímu slunečnímu záření 
ve  dne, zatímco v  noci snižují např. rolety 
únik tepla z místností ven a redukují tak po-
třebu energie na vytápění.

Kdo vyvinul Energy Label?
Ve spolupráci se sdružením ITRS (Technische 
Textilien, Rollladen und Sonnenschutz e.V. - 
Technické textilie, rolety a  stínicí technika, 
pozn. překl.) vypracoval energetický štítek 
pro okna renomovaný Institut für Fenster-
technik (ift – institut pro okenní techniku, 
pozn. překl.), aby tak poskytnul projektan-
tům a uživatelům lepší přehled o  tom, jaký 
přínos má stínicí technika pro energetickou 
bilanci.

Bez stínicí techniky Se stínicí technikou

Přidaná hodnota stínicí techniky: 
jasné zlepšení třídy energetické 
efektivnosti!
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Co to skutečně přinese/znamená?
Aby se zjistil vliv venkovních stínicích prvků 
na  konečnou úsporu energie, musí být vzaty 
v úvahu různé faktory. K nim patří mimo jiné 
směřování oken vůči obloze, průměrná doba 
oslunění, oblačnosti a také zastínění, a samo-
zřejmě také použité okno. Proto bývá provede-
no srovnání zpravidla při použití normového 
okna. Pokud je na okně, které splňuje minimál-
ní požadavky energetického předpisu (EnEV), 
namontována roleta, dosáhne tato kombinace 
okna a stínicího prvku oproti použití samotné-
ho okna v zimě pozitivního posunu v energe-
tických třídách např. ze třídy C do B.
V létě, když se jedná o redukci potřeby chla-
zení uvnitř, bývá v  zásadě v  této kombinaci 
dosahováno minimálně třídy B. Bez stínicího 

prvku by bylo samotné okno zařazeno do tří-
dy F, s roletou do třídy B (viz obrázek 1 upro-
střed). V  létě je pozitivní efekt obecně vyšší 
než v zimě.
Energy Label pro okna také upozorňuje 
na to, že význam venkovního stínění zdaleka 
nespočívá pouze v designu, ochraně vůči po-
časí nebo v zabránění vloupání.

Požadavky na léto a zimu
V zimě se v noci díky stínicí technice snižuje 
ztráta tepla oknem. Přes den se stínicí techni-
ka vytahuje, tím může být v maximální míře 
využito solárních zisků.
V létě slouží stínicí technika k zastínění vnitř-
ního prostředí místností a tím přispívá k pří-
jemné vnitřní teplotě.

Energy Label pro okna se stínicí 
technikou – větší transparentnost 
pro stavebníky a uživatele
Energy Label je objektivní nástroj s vysokou 
vypovídací hodnotou, který slouží k  uvě-
domění si potenciálu energetických úspor 
u stínicí techniky ve spojení s oknem. Je pou-
žitelný i pro případy rekonstrukcí nebo doda-
tečného pořízení stínicích prvků.

Přeloženo: Ing. Štěpánka Lubinová
Stínicí a vratová technika

Zdroj: www.rollladen-sonnenschutz.de
www.ift-rosenheim.de

1/  autoři používají výraz „rolety a protisluneční systémy“
2/  ift Rosenheim je celoevropská zkušební, kontrolní 

a certifi kační instituce, mezinárodně akreditovaná po-
dle DIN EN ISO/IEC 17025.

Obr. 4: v noci je možno studeného vzduchu využít ke klimatizaci. Stínicí technika Vám 

umožní nechat okna otevřená pro noční větrání.

Obr. 3: ve dne zabraňuje stínicí technika ohřívání místností. Sluneční energie zůstává 

venku a místnosti zůstávají příjemně chladné – i bez klimatizace.

Princip fungování v létě

Princip fungování v zimě

Obr. 3: v noci je využito stínicí techniky jako tepelné izolace. Stínicí technika drží tep-

lo v budově.

Obr. 2: ve  dne se tepelné záření ze Slunce dostává do  místností. Sluneční energie 

zdarma vyhřívá budovy.
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Stínicí technika v architektuře

Stínicí technika jde ruku v ruce s prosklením budov, které je díky stále lepším izolačním vlast-
nostem skel na vzestupu. Z technického hlediska mají architekti i investoři naprostou volnost 
v míře prosklení, což vede k potřebě snižovat pasívní solární zisky exteriérovým stíněním. Když je 
navíc stínicí technika nastavitelná a může v případech, kdy není potřeba, i naprosto zmizet, tvoří 
velmi atraktivní variabilitu. Proměnlivost vnějšího vzhledu, možnost regulace denního osvětlení 
a míry intimity umocněné ovladatelností z mobilu nebo tabletu otevírá celý nový svět možnos-
tí, kterému málokterý investor odolá. Shrnu-li role stínicí techniky při navrhování budov, jedná 
se o tyto: důraz na optimální podmínky v obytném respektive pracovním prostředí, současný           
architektonický styl a snahu minimalizovat investiční i provozní náklady. 

  Výrazné snížení provozních nákladů 

souvisí s  přirozenou klimatizací – lze jí 

dosáhnout v jakékoli budově a jak?

Přirozená klimatizace budovy začíná její ori-
entací vůči světovým stranám a  vzhledem 
k  terénu a  pokračuje vhodnou volbou ma-
teriálů s  izolačními a  akumulačními schop-
nostmi. A důležité je pak samozřejmě použití 
vhodných prvků sluneční i pohledové ochra-
ny, které mají i funkci řízené tepelné izolace. 
To znamená, že v teplých měsících zamezují 
spuštěné nadměrnému ohřívání vnitřních 
prostor budovy, v  noci vytažené podporují 
její chlazení. A v zimě naopak - přes den pů-
sobení slunečního svitu přirozeně zvyšuje 
nebo udržuje požadovanou teplotu a v noci 
spuštěné clony zabraňují úniku tepla. Vý-
sledkem jsou menší nároky na výkon klima-
tizačního, resp. topného systému budovy 

a  tím nižší investiční a  následně i  provozní 
náklady s nimi spojené. 
Obecně mohu říci, že přirozené klimatiza-
ce lze dosáhnout kdekoli a  věřím, že je to 
v současnosti už cílem každého navrhování. 
Nakolik je to pak v praxi možné, samozřejmě 
ovlivňují faktory výše zmíněné, tedy orienta-
ce budovy, terén, použité materiály, design 
apod. 

  Správně zvolené stínění by mělo ve ve-

řejných budovách zajistit optimální pra-

covní podmínky – jaké to jsou?

Obecně za optimální podmínky označujeme 
ty, které navozují pohodu, komfort, neruší, 
ale naopak podporují soustředění a  výkon-
nost po celou dobu pobytu v daném prosto-
ru (po celou pracovní dobu). 
Kromě teploty jsou to ještě osvětlení a vět-

rání. Osvětlení výrazně ovlivňuje pracovní 
výkonnost z hlediska únavy zraku. Unavené 
oči ovlivňují výkonnost každého z nás. Proto 
je důležité, aby nebyl zrak v pracovním pro-
středí nadměrně zatěžován.
Výkonnost zaměstnanců rapidně klesá 
i se zvyšující se okolní teplotou - a platí to 
i  v  případě teploty nižší, než je optimální. 
Působení okolní teploty ovlivňuje i  přímé 
sluneční záření nebo větrání. Právě zde na-
cházejí prvky sluneční ochrany své uplat-
nění, neboť účinně pomáhají eliminovat 
nepříznivé vlivy vnějšího prostředí na  pro-
středí vnitřní.

  Jak na tom současná česká architektura 

v tomto ohledu je?

Novinky ve stavebních technologiích a způ-
sobech pořizování a dodávání staveb bohu-
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žel odvádějí pozornost od  selské chytrosti. 
Na  elementární chytrost spočívající ve  způ-
sobu využití pozemku, orientace místností 
vůči světovým stranám, práce s  terénem či 
převládajícím směrem větru se mnohdy za-
pomíná. Naštěstí je možné parametry staveb 
zlepšovat i dodatečně.

  Lze stínicí techniku použít jako archi-

tektonický prvek?

U dobré architektury to ani jinak nejde - kaž- 
dý prvek musí jako v orchestru hrát ve pro-
spěch celku. Možnosti ve  stínicí technice 
jsou dnes bohaté a rozhodně jich lze dobře 
využít.

  Použití stínicí techniky vyžaduje kvalit-

ní řídicí systém. Co by měl zvládat?

Řídicí systém by měl zaručit několik funk-
cí: řídit objekt (budovu) jako celek podle 
zadaných parametrů. Dále by měl umožnit 
rozdělení budovy do  zón a  řízení tak opti-
malizovat - například zatažení venkovních 
žaluzií pouze na  fasádách, které jsou aktu-
álně vystavené působení intenzivního slu-
nečního svitu či nepříznivých větrných pod-
mínek. Tím se předejde přehřátí interiéru, 
respektive poškození venkovní stínicí tech-
niky. V neposlední řadě by měl řídicí systém 
umožnit každému uživateli (za předem sta-
novených podmínek) zasahovat prostřed-
nictvím místních ovladačů do  nastavení 
„toho jeho“ stínicího prvku a přizpůsobit si 
tak své okolní prostředí podle osobních po-
žadavků a preferencí. Mezi příjemné funkce 
patří i  zpětná kontrola, kdy může kdokoli 
povolaný zkontrolovat stav všech stínicích 
prvků či automatické chování stínění dle 
nastavených parametrů (teplota, spotřeba 
energií). 
Kvalitní řídicí systém je navíc ve  srovná-
ní s  manuálně řízeným stíněním mnohem 
méně poruchový a vykazuje delší životnost 
– což je další snížení provozních nákladů.

  U  rezidenčních budov jsou požadavky 

na  zastínění individuální, lze ale vysle-

dovat nějaké trendy či vzestupnou po-

ptávku po něčem konkrétním?

Je pravda, že investoři se na  trendy často 
ptají. V posledních letech za trend můžeme 
považovat inteligentní domácnost a  desig-
nové ovladače stínění (i  dalších zařízení), 
které ladí s ostatním vybavením domácnosti 
či techniky. Obecně je dobré, že si investoři 
mohou včas rozmyslet zásadní koncepční 
otázky, např. jestli chtějí pevné řešení slu-
nolamů, nebo variabilní, motoricky a dálko-
vě ovladatelné řešení propojené s  chytrým 
řešením celé domácnosti apod. Obojí může 
dobře fungovat, zásadní je, aby byli uživatelé 
připraveni na to, co je čeká. A v případě, kdy 
se staví pro neznámého uživatele, je to spíš 
otázka cenové hladiny staveb. U  těch draž-
ších se komplexní systém chytrého ovládání 
určitě vyplatí.

  Jaké prvky zastínění se u českých rodin-

ných domů používají nejčastěji?

Podle našich zkušeností převládá u  nových 
domů exteriérové stínění, nejčastěji venkov-
ní žaluzie a rolety. Oba prvky si investoři na-

víc čím dál častěji pořizují s pohonem, zvlášť 
pokud se jedná o  větší dům, a  tedy vícero 
prvků. Motorizované stínění jim totiž přináší 
spoustu výhod popsaných výše a dnes hle-
dá každý především pohodlí a  usnadnění 
práce, alespoň doma. Argumenty pro mo-
torizované stínění navíc mají všichni, kteří se 
snaží ušetřit energie, takže se z toho opravdu 
stává převládající řešení.  Jiná situace je v pa-
nelových bytech, ve kterých přežívají vnitřní 
žaluzie, které možná poskytnou stín, ale roz-
hodně nemají dobrý vliv na vnitřní teplotu, 
protože když se v létě zahřejí, tak z nich teplo 
sálá dál do interiéru, který tím ještě více za-
hřívají.

  V jaké oblasti spatřujete největší rezer-

vu?

Možná je to právě ta informovanost o výho-
dách správně zvoleného typu stínicí tech-
niky, kterou se dlouhodobě snažíme zlep-
šit. Protože i  v  těch panelových bytech se 
z dlouhodobého hlediska vyplatí venkovní 
stínění, samozřejmostí to ale není, stačí se 
rozhlédnout po jakémkoli sídlišti. Osvětu se 
proto snažíme šířit jak mezi širokou veřej-
ností, tak mezi architekty a  dalšími odbor-
níky.

  „Trendem“ posledních let je tedy zahr-

nutí stínění do komplexního celku, inte-

ligentní domácnosti?  

Inteligentní domácnost je široký pojem. Je 
nutné rozlišovat mezi plně automatizova-
ným domem, respektive administrativním 
centrem či vilou, u kterých je automatizace 
standardem již několik let a  automatickým 
řízením vybraných segmentů u  rodinných 
domů. Tam je vzhledem k velmi příznivému 
poměru cena/výkon patrný strmý vzestup 
poptávky po  chytrých domácnostech, re-
spektive po dálkovém řízení domácnosti. 

Lucie Klabanová
Externí spolupracovnice SVT
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Energeticky úsporné rolety

Stavebnictví v současné době již několik let čelí značné výzvě, jakou je zajištění maximální ener-
getické účinnosti. Je to výsledek vládní strategie termomodernizace rodinných domů, přijaté 
v prosinci 2014, která do roku 2030 předpokládá mj. snížení emisí skleníkových plynů o 59 pro-
cent. Tímto bude nutné podrobit komplexní termomodernizaci většinu rodinných domů, které 
nyní mají mnohem vyšší spotřebu energie. Tento problém se netýká nově postavených budov, 
kde je běžné, že již v etapě navrhování obytného domu architekt počítá s použitím moderních 
energeticky úsporných technologií, přizpůsobených potřebám uživatelů.

Velmi málo osob si uvědomuje skutečnost, 
že tepelné ztráty budovy vznikají třemi cesta-
mi: větráním, přes stěny a přes okna a dveře. 
Zejména tyto poslední dvě cesty způsobují 
dokonce 25 % tepelných ztrát a  v  létě pro-
pouštějí asi 60 % energie slunečního záření, 
což způsobuje přehřívání interiérů. Proto               
při výběru oken a dveří vyznačujících se nej-
lepšími parametry tepelné izolačnosti, stojí 
za  to koupit také venkovní rolety, které plní 

mnoho důležitých funkcí. Za  nepříznivých 
atmosférických podmínek tvoří bariéru, kte-
rá účinně zabraňuje úniku dokonce několika 
procent tepla přes okna. Zároveň v létě doko-
nale chrání proti přehřívání interiérů, a ome-
zují tak používání klimatizačních zařízení, 
a potažmo snižují náklady na provoz domu.
V  případě energeticky úsporné výstavby je 
výhodné použít rolety v  podomítkových 
systémech SP a SP-E fi rmy Aluprof. Tyto vý-
robky jsou určeny především pro novostav-
by. Po provedení nezbytných změn v oblasti 
nadpraží lze tyto výrobky montovat také 
do  stávajících objektů. Důležitým předpo-
kladem je naplánovat použití tohoto typu 
řešení a způsob jejich montáže ještě v etapě 
projektování budovy, což umožňuje efektiv-
nější využití funkčních předností systémů 
tohoto typu. Podomítkové rolety zajišťují 
dokonalou tepelnou izolaci, protože neza-
sahují do konstrukce okna, dveří a nadpraží 
a nenarušují tímto energetickou bilanci bu-
dovy. Institut pasivních domů v  Darmstad-
tu (PHI) ocenil vlastnosti rolet v  systémech 
SP a  SP-E. Tato organizace vydala certifi kát                                
pro schránky o  velikosti 165 mm a  menší, 
které se u  obou systémů, po  splnění poža-
davků na  montáž v  souladu s  certifi kátem, 
mohou úspěšně používat v budovách s níz-
kou spotřebou energie. Toto řešení je prvním 
takto univerzálním systémem na  bázi kom-
ponentů Institutu, jehož součinitel prostupu 

tepla oknem Uw je nižší než 0,80 W/(m²K), 
zároveň součinitel prostupu tepla sklem Ug 
není vyšší než 0,70 W/(m²K). A  co je velmi 
důležité, tento systém lze použít s  každým 
oknem, které splňuje požadavky tohoto ně-
meckého výzkumného institutu.
Kromě toho rolety v  podomítkových systé-
mech dokonale splývají s  fasádou budovy 
a tvoří tak její nedílnou součást. Čelo roletové 
schránky zároveň tvoří podklad pro libovolný 
dokončovací materiál (např. omítku nebo ka-
břinec), díky čemuž se schránka stává nevidi-
telným prvkem fasády budovy. Konstrukční 
částí rolety jako vodící lišty a lištu spodní lze 
barevně přizpůsobit oknům.
Bohatství a různorodost lamel, které má ve své 
nabídce fi rma Aluprof, přispívají k tomu, že je 
možné splnit očekávání i  těch nejnáročněj-
ších uživatelů rolet. Hliníkové lamely vyplně-
né pěnou jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 
plechu s dvojí vrstvou laku, proto jsou velmi 
odolné vůči otěru a  působení atmosféric-
kých vlivů. Naopak extrudované lamely se 
vyznačují značně vyšší tuhostí a  pevností.                                                  
Při jejich použití mohou být rolety mnohem 
širší. Důležitou předností podomítkových ro-
let je možnost použití nezávisle pracující sítě 
proti hmyzu, což umožňuje účinnou ochranu 
proti hmyzu. Navíc systémy podomítkových 
rolet mohou tvořit účinnou ochranu v  třídě 
odolnosti proti vloupání RC3.
Současná architektura, to není jen moderní 
design, ale především funkčnost použitých 
řešení. Stavitelé očekávají, že projektanti 
budou navrhovat domy, které nejen umožní 
snížit náklady na provoz, ale také zajistí po-
hodlné používání. Venkovní rolety mohou 
plně uspokojit jejich očekávání. Rolety totiž 
představují velmi estetické a funkční nástro-
je, které nejen mohou přispět k minimalizaci 
tepelných ztrát, zabránit přehřívání interiérů 
v létě, ale také tvořit ochranu proti vloupání, 

nadměrnému hluku 
nebo zkrátka proti 
zvědavým pohledům 
sousedů.

www.rolety.aluprof.eu
(PR)
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Keep cool – od chlazení k trvale 

udržitelnému letnímu komfortu

Evropský projekt odhaluje energeticky efektivní možnosti, jak nemuset používat klimatizační 
zařízení. Koordinátorem projektu je IZES v Saarbrückenu. Dvanáct partnerů z devíti evropských 
zemí se spojilo, aby aktualizovali a doplnili poznatky, které shromáždili již v předchozím projektu. 
Tento projekt chce přispět k  omezení stále 
rostoucí potřeby klimatizace pro účelové 
budovy v  Evropě, neboť celková spotřeba                 
při chlazení v kancelářských a správních bu-
dovách v EU činila v roce 2000 již 193 PJ nebo 
53.610 GWh. Podle odhadů se klimatizova-
ná plocha budov zdvojnásobí v  roce 2020                            
na 6 m2 na  obyvatele ze 3 m2 na  obyvatele 
v porovnání s rokem 2000. V německých kan-
celářských budovách se nyní ročně pro chla-
zení použije asi 40.000 až 50.000 GWh.

Hlavní myšlenkou je nahradit současný pří-
stup ke  klimatizování přístupem a  použitím 
„trvale udržitelného letního komfortu“, a  to 
především sanačními opatřeními. V projektu 
bylo toto použití defi nováno tak, že uživatelé 
budovy v  letních měsících budou pracovat 
v  příjemných pracovních podmínkách, kte-
rých bude dosaženo minimálním nasazením 
fosilních paliv. Jako nejvhodnější model se 
nabízí norma EN 15251, která dává též dopo-
ručení pro klimatizované, přirozeně větrané 
a pasivně chlazené budovy.

V  projektu Keep cool byla pro stávající bu-
dovy simulována opatření ke zlepšení ener-

getické efektivnosti (tzv. Energy Effi  ciency 
Improvement - EEI), a to na  tzv. „base case“ 
případech. Byly zkoumány typické budovy 
v pěti evropských klimatických zónách. Hod-
notily se spotřeby energie, termické chování 
v  létě (teploty, hodiny, kdy se přehřívaly…) 
a  možné úspory energie pro letní komfort 
prostřednictvím pasivních a  trvale udrži-
telných technologií. Ale bylo bráno v  potaz 
i  chování v  zimě, protože ta má velký vliv 
na  projektování budov a  protože v  simula-
cích byly zohledňovány též úspory tepelné 
energie. Byly brány v  úvahu budovy ze tří 
oblastí, a to z oblasti bydlení, obchodu a kan-
celáří. Protože největší potřeba klimatizace 
vzniká v  kancelářských budovách, byly tyto 
budovy ještě rozděleny dle velikosti a způso-
bu užití.

Z  výsledků simulací je zřejmé, že úspory 
energie pro klimatizaci při beztak chystaných 
sanacích jsou dosažitelné již skrz relativně 
jednoduchá opatření. Pro jednu z  kancelář-
ských budov by byla např. nejlepším dílčím 
opatřením venkovní automaticky řízená ža-
luzie (viz ovál na grafu). Ta může snížit potře-
bu chlazení ve Stockholmu, Paříži a Lisabonu 

o 70 % a v Milánu a Palermu o ca 60 %. Počet 
hodin přehřátí by mohl být takto zredukován 
v Paříži o 80 %, v Lisabonu o 60 %, v Milánu 
o  50 %, ve  Stockholmu o  40 % a  v  Palermu 
o  35 %. Základní cílová hodnota, která byla 
stanovena pro tepelný komfort v Paříži, moh-
la být díky těmto opatřením dodržena. 

Též omezení vnitřních zátěží může přispět 
k  redukci potřeby primární energie. To však 
hodně závisí na  posuzovaných klimatických 
zónách.

Nejúčinnější je předem určit pevný ukazatel 
primární energie po  sanaci, který by se měl 
zaměřit na  standart pasivního domu. Pro-
jekt je podporován evropským programem              
„Intelligent Energy for Europe“.

Ing. Štěpánka Lubinová, 
Miroslav Anděl

Stínicí a vratová technika
Zdroj: www.izes.de, 

celý projekt je k dispozici také na: 
www.keep-cool.eu
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Soutěž STAVBA ROKU 2016 udělila ceny

Ve 24. ročníku soutěže STAVBA ROKU se hodnotilo 65 přihlášených staveb, ze kterých bylo vy-
bráno 29 děl do druhého kola. Odborná porota z nich nominovala 15 staveb na českém území 
a 3 v zahraničí. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury dne 13. 10. 2016 proběhlo 
vyhlášení 6 titulů Stavby roku, 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanis-
tický projekt a také Ceny veřejnosti. Vyhlášením výsledků se otevřel další ročník, nově s oslavou 
stavby čtvrtstoletí.

„Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě 
stavebních prací výše 50 miliard 227 milionu 
Kč a  o  7 miliard překonala loňský rekord. To 
představuje cca 1/5 hodnoty všech dokon-
čených stavebních prací v  České republice 
v uplynulém roce“, doplňuje Ing. arch. Jan Fi-
biger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby 
a  předseda správní rady Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství a rady soutěže Stav-
ba roku, a  dodává: „Již od  loňského ročníku 
je vidět významný nástup nových technolo-
gií.  Jednou z nich je BIM (Building Informa-
tion Modeling), metoda racionalizace návr-
hu a  realizace stavby pro všechny účastníky 

stavebního procesu s využitelnou komplexní 
dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo 
zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je 
téměř 22% z přihlášených děl a dvakrát více 
než vloni. Nová cena Nadace architektury 
a stavitelství a CZ BIM je proto prvním veřej-
ným oceněním nastupující změny. Je potřeba 
konstatovat, že tento trend je zatím posouván 
především soukromou sférou.“ 
Zvláštní ceny hodnotí kritéria zdůrazňující 
hlediska ekologická, energetická, urbanis-
tická, materiálová, ekonomická a  podnika-
telská, technologická, typologická a  spole-
čenská a jsou vždy ovlivněny i rozhodnutím 

partnera soutěže, jenž s danou cenou spojil 
své jméno.
Předsedkyně poroty, Doc.  Ing.  Arch. Rado-
míra Sedláková, CSc., komentuje: „Porotci se 
ve  výběru staveb do  druhého kola se Sbo-
rem expertů lišili ve třech stavbách – ale bylo 
skoro s podivem, že jen ve třech, a ne více. 
Vždyť porota má za  úkol hodnotit všechny 
stránky staveb, experti jednotlivých oborů 
mohou sledovat jen svá hlediska, a tak k roz-
dílům dojít téměř musí. Nicméně se dá ta-
kový soulad považovat za  důkaz, že kvalita 
vybraných staveb není ani subjektivní, ani 
náhodná.“

Stezka v oblacích, Dolní MoravaModernizace trati Tábor – Sudoměřice

Archeologický park Pavlov
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Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha

Novinkou spojenou se soutěží Stavba roku 
je také to, že soutěžící letošního ročníku a tří 
předchozích, mohou přihlásit výrobky, které 
použili na svých stavbách do ZNÁMKY KVA-
LITY 2017.
„V roce 2017 se bude konat nejen další roč-
ník soutěže, ale i  oslava stavby čtvrtstoletí. 
Při přípravách čerpáme z celého archivu sou-
těže Stavba roku, ale budou se moct přihlásit 
i jiné stavby“, komentuje novinky MgA. Petra 
Miškejová, manažerka soutěže, a  doplňuje: 
„Představíme tu nejvyšší kvalitu českého 
stavebnictví, která bude reprezentovat naši 
republiku i v zahraničí.“
Kvalita staveb, kvalita architektury a schop-
nost každoročně takové stavby dokončovat 
se stala základem programu Rating Nadace 

pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). 
„Pětiletá integrovaná reference fi rem a osob, 
kterou rating představuje, si klade za cíl být 
doporučením do  dalších zakázek a  výbě-
rových řízení. Od  platnosti nového zákona 
o  veřejných zakázkách se RABF nabízí jako 
možné nefi nanční hodnocení účastníků ve-
řejných soutěží“, nabízí řešení hodnocení 
kvality Ing.  arch. Jan Fibiger, CSc. Celkové 
hodnocení již zahrnulo posouzení výsledků 
činnosti 669 fi rem a 755 osob.

Vyhlašovatelé Stavby roku: Česká komora 
autorizovaných inženýrů a  techniků činných 
ve  výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu 
a  obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství (Nadace ABF-organizátor 

soutěže) a  Svaz podnikatelů ve  stavebnictví 
v ČR (SPS) chtějí poděkovat všem účastníkům 
soutěže a  také porotcům a  Sboru expertů 
za jejich usilovnou a náročnou práci.

Časopis RTS Magazín, resp. jeho následov-
ník Stínicí a vratová technika, byl také v roce 
2016 mediálním partnerem soutěže Stavba 
roku. Rádi bychom v této tradici pokračova-
li a  přinášeli Vám další příklady úspěšných 
stavebních projektů, podobných šesti nejú-
spěšnějším, které jsme Vám představili dnes.

Ing. Štěpánka Lubinová
Šéfredaktorka Stínicí a vratové techniky
Zdroj: tisková zpráva Nadace pro rozvoj 

architektury a stavitelství



22 Stínicí a vratová technika 1/201722

Tisková konference na výstavě Infotherma 2017

Infotherma 2017 

- v místě, kde je jí nejvíce potřeba

Právě na výstavách Infotherma, které se zabývají vytápěním, úsporami energií a smysluplným 
využíváním obnovitelných zdrojů, je snaha skloubit podmínky nejen technické a ekonomické, 
ale i pohodového a zdravého bydlení. Tyto výstavy mají v Ostravě svou tradici a zájem je o ně 
každoročně ze strany vystavovatelů větší, než jsou prostorové možnosti ostravského výstaviště. 
Naskýtá se otázka, proč se tato výstava nekoná na větším výstavišti v centru republiky. 

Organizátor výstavy, Agentura Inforpres, 
má k  tomu celou řadu důvodů. V  kraji stále 
doznívá těžba uhlí, je zde rozsáhlý těžký prů-
mysl, lokální topeniště se stále podílejí plnou 
třetinou na znečišťování ovzduší. Již dlouho-
době je v  Moravskoslezském kraji nejhorší 
ovzduší v  zemi. Kraj má jednu z  největších 
nezaměstnaností a pokulhávají zde za stáním 
průměrem i mzdy. V minulosti zde byla reali-
zována řada nezdařilých zateplovacích akcí, 
především u  starších objektů, které nepři-
nesly požadovaný efekt a  někde se výrazně 
i zhoršily životní podmínky pro uživatele. Po-
dle celostátního průzkumu na  podzim roku 
2016 bylo konstatováno, že Moravskoslezský 
kraj je v republice nejhorším „místem pro ži-
vot“. Toto jsou jen některé z důvodů, proč by 
se zde výstavy Infotherma měly nadále konat 
a být impulsem k nápravě dřívějších chyb.

Na Infothermě 2017, která se konala 23. – 26. 
ledna 2017 na Výstavišti Černá louka v  Ost-
ravě, se prezentovalo 366 domácích a zahra-
ničních fi rem a  organizací, které představily 
nejen ucelený sortiment u  nás vyráběných 
a dovážených kotlů, krbů a krbových vložek, 
ale v rámci úspor energií také měřící a regu-
lační techniku, izolační a zateplovací hmoty, 
možnosti při výměně oken a dveří, termore-
gulační rolety a žaluzie, kogenerační jednot-
ky, vzduchotechniku, klimatizaci, ventilátory, 

zvlhčovače a  sušiče vzduchu, směšovače 
energií, rekuperátory, využívání odpadního 
tepla a nízkoenergetické a pasivní stavby. 

Do  budoucna si jen těžko dovedeme před-
stavit náš život bez energie ze Slunce, větru, 
vody, zemského jádra apod. Proto byl v po-
myslné třetí třetině výstavy dán prostor fi r-
mám a organizacím, které se věnují využívání 
obnovitelných zdrojů. 

Po  zkušenostech z  předcházejících let byl 
také rozšířen prostor pro konference, besedy, 

přednášky a  diskuze. Zazněla proto téma-
ta, jako např. „Energeticky efektivní řešení                      
pro rodinné domy a budovy“, „Nové dotace, 
legislativa a  optimalizace provozu hybrid-
ních fotovoltaických elektráren“, „Tepelné 
čerpadlo – úsporný a moderní zdroj vytápění 
a chlazení“ a další.

Ve vstupním pavilonu byly také představeny 
vyhodnocené exponáty z  internetové hla-
sovací soutěže „NOVINKY Infothermy 2017, 
patenty a  vynálezy“, jako například Sofi sti-
kovaný systém řízení energie pro zajištění 
celoroční energetické soběstačnosti provozu 
rodinného domu, systém k výkonnému foto-
voltaickému ohřevu vody, novinky u  měřící 
a  regulační techniky, tepelná čerpadla, prů-
tokové ohřívače a další vyhodnocené expo-
náty.

Tiskové konference jsou každoročně na  In-
fothermě velmi hojně navštěvovány, neboť 
nejsou jen jednostranným sdělením názorů, 
ale oboustrannou otevřenou diskusí. Také 
v  letošním roce byl náš časopis mediálním 
partnerem výstavy Infotherma.

Ing. Štěpánka Lubinová,

šéfredaktorka SVT
Zdroj: Agentura Inforpres s.r.o.
pořadatel výstavy Infotherma
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Fórum dotazů

 Proč bych měl své rolety opatřit poho-

nem?

Ušetříte čas i  peníze a  váš dům bude bez-
pečnější. Čas tím, že už nebudete muset 
vytahovat a  stahovat rolety ručně jednu 
po druhé. Peníze, protože docílíte značných 
úspor energie automatickým řízením oteví-
rání podle povětrnostních podmínek nebo 
dle ročního období.
Získáte i  vyšší bezpečnost. Dále můžete 
využívat automatických časových povelů 
a simulovat tak svou přítomnost i době do-
volené.

 Proč opatřit markýzu pohonem?

Motorový pohon markýzy vám umožní vyu-
žívat automatické funkce. 
Instalace slunečního čidla zajistí ochranu 
interiéru před nežádoucími účinky sluneč-
ního záření. Větrné čidlo zabrání poškození 
markýzy před silným větrem. A samozřejmě 
se výrazně zvýší komfort ovládání zejména 
v případě, že použijete bezdrátové dálkové 
ovládání. Jedním dálkovým ovladačem pak 
můžete kromě markýzy řídit osvětlení, te-
pelné zářiče a  další zařízení. Díky tomu se 
z terasy stane další obytný prostor.

 Jak je u zip-screenových stínicích prvků 

zabezpečen úchyt látkového závěsu?

Úchyt látkového závěsu předokenního zip-
-screenového stínicího prvku do  hřídele 
a ukončovací lišty je zabezpečen svařeným 
záhybem látky s upevňovacím umělohmot-
ným těsněním, které jsou zasunuty do dráž-
ky hřídele a ukončovací lišty. 
Po  stranách přivařeným zipem, který drží 
ve vodící liště umělohmotné vedení. Tak je 
zabezpečena vysoká odolnost proti vytrže-
ní a větru.

 Jaké látky se používají do  zip-screeno-

vých stínicích prvků?

Používají se látky s  různým  % podílu PVC 
a  polyesteru, závěsy ze skelného vlákna 
s povrchovou úpravou nástřiku vrstvy PVC, 
nebo jsou látky vyrobené z  polyesteru 
zvláštní technologií, případně jsou v nabíd-
ce i látky tkané.

 Na  jaké vlastnosti látek je u  screeno-

vých stínicích prvků kladen důraz?

Jsou to tyto vlastnosti: absorbce a  refl exe 
slunečních paprsků, solární a visuální tran-
smise, ochrana proti teplu v  létě, průhled 
látkou přes den a v noci z exteriéru a prů-
hled látkou z interiéru.

 Zákazník má doma automatické říze-

ní žaluzií. Jaké jsou optimální hodnoty               

pro nastavení limitu, při nichž sluneční 

aktivita pohybuje žaluziemi? 

Nastavení funkce svázané se sluneční au-
tomatikou závisí především na  tom, zda 
zákazník klade větší důraz na zamezení zvy-
šování prostorové teploty v  interiéru nebo 
na  zrakovou pohodu. Zatímco pro někoho 
může být limit intenzity 25 kLux naměře-
ný čidlem na  fasádě příjemným zářením 
pronikajícím do interiéru, pro jiného stejná 
intenzita může znamenat nechtěné solární 
zisky. Kromě osobních preferencí samo-
zřejmě rozhoduje i  typ budovy, orientace 
fasády, velikost oken a  zeměpisná poloha. 
Nicméně se zpravidla začíná stínit mezi 25 
až 40 kLux.  
Některé systémy pak pracují i  s  druhým li-
mitem, který určuje, kdy se má okno odstí-
nit. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 10-
20 kLux. Rozptyl těchto 2 limitů ve spojení 
s  nastavenými časovými prodlevami pak 
řeší ochranu proti častému pohybu stínění 
během oblačného počasí. 

 Je možné spodní dorazy sítí proti hmy-

zu, které jsou kombinované s  venkovní-

mi roletami, vyměnit na  stavbě bez de-

montování vodicích lišt, případně může 

se při výměně vyskytnout nějaké jiné 

úskalí?

Při výměně dorazů sítě u  rolet je potřeba 
demontovat vodicí lišty.

 Je možné instalovat předokenní roletu 

na  střešní okno nestandardních rozměrů 

(cca 70 cm šířka, 170 cm délka), kovové 

konstrukce?

Předokenní rolety jsou určeny pouze                  
pro svislou montáž. Důvodem je to, že                   
při spouštění rolety v  šikmém nebo vodo-
rovném směru nedochází k  samovolnému 
sjíždění lamel pomocí gravitační síly. 

 Po výměně starých oken na RD za nová 

eurokna bychom chtěli i venkovní žaluzie, 

neboť s nimi máme dobré dlouholeté zku-

šenosti na  původních oknech. Je možné 

mít i na lamely typu C ovládání prostřed-

nictvím nekonečné šňůry? Nejsme přízniv-

ci elektrického ovládání ani kliky, nejvíce 

nám vyhovuje spouštění a  nastavování 

lamel šňůrou.

Venkovní žaluzie typu C lze ovládat pouze 
klikou nebo motorem; ovládání nekoneč-
nou šňůrou je k  dispozici pouze u  lamel 
šířky 50 mm.

 Má zateplení (tloušťka izolace) špalet 

okna nějakou limitující úroveň, pro použi-

tí vodicí lišty resp. lanka na žaluzie? (Aby-

chom zateplením nezkomplikovali samot-

nou montáž.) 

Vodicí lišta se standardně kotví do  rámu 
okna, tzn., že zateplení by nemělo překrý-
vat okenní rám.

 Je možné realizovat před rohovou pro-

sklenou stěnou s posuvnými dveřmi (3 ks) 

venkovní žaluzie, případně ochranné sítě 

proti hmyzu? 

Venkovní žaluzie lze realizovat i  před pro-
sklenou  stěnu. Je možné použít jak vodicí 
lišty, tak vodicí lanka, ale vždy je nutno vzít 
v  úvahu konkrétní stavební situaci, např. 
větrnou zátěž, konstrukci a  rozměry oken 
apod. 

 Je možné spojit v rohu dvě venkovní ža-

luzie na jedno ovládání?

Ano. K  tomuto účelu slouží rohové spojky 
hřídelí pro venkovní žaluzie. Ty se standard-
ně dodávají pro spojení žaluzií v  úhlech 
od 90° do 180°.

 Jakými parametry je omezena velikost 

předokenní rolety?

Maximální velikosti předokenních rolet 
jsou omezeny dvěma rozměry: maximální 
šířkou a  maximální plochou, a  jsou navá-
zány na  velikost, pevnost a  materiál pou-
žitých lamel. U  příliš širokých rolet může 
dojít k natolik velkému průhybu lamel, že 
celý lamelový bal vypadne z  bočních vo-
dicích lišt a celá roleta se tím pádem stává 
nefunkční. 
Maximální plocha rolety je navázána na jed-
notlivých lamel, protože při navíjení rolety 
musí zámky horních lamel snést celkovou 
váhu lamelového balu (velká zátěž může 
způsobit roztržení lamelového balu).

Odborný tým SVST
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Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky

Již pátým rokem letos Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) přidělilo certifi kát 
Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky fi rmám, které splnily podmínky pro jeho přidělení a kte-
ré jsou tedy potenciálně spolehlivým dodavatelem. V poslední době se na trhu vyskytla řada 
certifi kátů, které poskytují fi rmy, které s daným oborem nemají příliš (nebo vůbec nic) společ-
ného. 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 certifi kát není 
možné si koupit, ale vydává ho sdružení SVST, které obor stínění v České republice již dlouho-
době zaštiťuje.

Pro laika je určitě velmi složité vyznat se v ši-
rokém spektru fi rem, které v tomto oboru pů-
sobí. Již tradičně vám v lepší orientaci na trhu 
stínicí techniky pomůže certifi kát Ověřená 
fi rma v oboru stínicí techniky. 

SVST certifi kát uděluje fi rmám, které splňují 
předpoklady dobrého obchodního part-
nerství, poskytují kvalitní služby a  výrobky, 
splňující legislativně stanovené certifi kace 
výrobků, a které se navíc zavázaly dodržovat 
Etický kodex sdružení. Členství přitom není 
jedinou nebo automatickou podmínkou                                   
pro udělení certifi kátu. Certifi kát se týká fi -
rem, jejich chování na trhu – jak k zákazníkům 
tak i k obchodním partnerům, jejich platební 
morálky, dodržování norem a  dalších stano-
vených certifi kací a  předpisů apod. Netýká 
se tedy výrobků - ty si certifi kují fi rmy samo-
statně, a  to jednak podle platné legislativy 
a jednak podle své potřeby (v případě nového 
výrobku apod.).

Certifi kát je udělován vždy na  období jed-
noho roku a  jeho přidělení je provázeno 
oprávněním používat logo tohoto ocenění. 
V  zásadě to sice neznamená, že fi rma, která 
certifi kát nevlastní, nemůže být seriózní nebo 
kvalitní. Nicméně u  takové fi rmy si musí zá-
kazník sám fi rmu posoudit a nést riziko své-
ho odhadu, zatímco u fi rem takto oceněných 
provedlo za zákazníka tento předvýběr SVST. 

Pro rok 2017 certifi kát obdržely tyto 

fi rmy:

 Almma s.r.o., Praha 10
 ALUKON KG, Konradsreuth, Německo
 ALUPRA s.r.o., Praha 4
 ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., 

 Ostrava - Hrabová
 ALURA spol. s r.o., Praha 3
 ALUROL spol. s r.o., 

 Nové Město nad Metují
 BATIMA API CZECH, k.s., Chrastava
 BECKER motory s.r.o., 

 Praha 10 - Malešice
 Building Plastics ČR, s.r.o., Velká Bíteš
 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG, 

 Bietigheim-Bissingen, Německo
 Havel Richard, Opava
 HELIOTECH, s.r.o., Praha 9 - Vysočany
 HELLA stínící technika s.r.o., 

 Praha 4 - Chodov
 HOPA PLZEŇ s.r.o., Plzeň
 ISOTRA a.s., Opava
 JACK WEST s.r.o., Kelč
 LOMAX & Co s.r.o., Bořetice
 MARON CZ s.r.o., Praha
 PAKL družstvo, Olomouc
 PELZ CZ s.r.o., Otrokovice
 PROKLIMA stínící technika s.r.o., 

 Praha 8
 SAMEZALUZIE.CZ s.r.o., 

 Praha 9 - Vysočany
 Serge Ferrari S.A.S., 

 La Tour du Pin Cedex, Francie
 SERVIS CLIMAX a.s., Vsetín
 Sodoma Perfecta s.r.o., Praha 4
 SOMFY, spol. s r.o., Praha 5 – Zličín
 Umbratec s.r.o., Kladno - Dubí
 ZEBR s.r.o., Milovice
 Žaluzie24.eu (Ing. Tomáš Petruška), 

 Ostrava

Aktuální přehled držitelů certifi kátu na-
jdete na webových stránkách sdružení: 
www.svst.cz.

Co získáte jako zákazník, 
pokud bude Vaším dodavatelem 
držitel tohoto certifi kátu?
U takto označených fi rem jako zákazník víte, 
že Vaším dodavatelem bude fi rma, která Vám 
poskytne služby a  výrobky v  souladu s  plat-
nou legislativou, chová se seriózně jak v ob-
chodní sféře, tak z hlediska přístupu k zákaz-
níkům apod. 

Jak je to s partnerem 
„ověřené“ fi rmy?
Pokud obchodní partner držitele certifi kátu 
sám jeho držitelem není, nesmí se prezen-
tovat jako jeho držitel a  prokazovat se jeho 
logem. Ale vzhledem k  tomu, že nabízí pro-
dukty „ověřené“ fi rmy, existuje pro tyto přípa-
dy varianta loga, kde je jasně uvedeno, kdo je 
držitelem certifi kátu.

Příklad: Vy jste fi rma X, certifi kát nevlastníte, 
ale nabízíte produkty fi rmy Y, která ho vlastní. 
V tom případě můžete používat toto logo:

Ale i zde je nutné mít na paměti, že pokud 
nabízíte výroby více fi rem, smíte logo pou-
žít JEN u  zakázek, kde se jedná o  výrobky 
fi rmy Y.

Věříme, že certifi kát Ověřená fi rma v  oboru 
stínicí techniky bude stále častěji známkou 
spolehlivosti a serióznosti Vašeho dodavatele 
stínění.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

7

Firma Y
držitel 

certifikátu
7
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Lhota u Dobřan, ČR - pergola s bezpečnostním sklem a integrovaným stínicím systémem, kotvená k boku RD, svod vody uvnitř 
stojiny, dodatečné boční a čelní zasklení; ovládání pohonem s integrovaným přijímačem.                                                           Zdroj: HOPA PLZEŇ s.r.o.

Rodinný dům, Kersko, ČR - dřevěný altán s integrovanými venkovními žaluziemi s lamelou Z 90, ovládanými elektromotorem na dálkové ovlá-
dání - jak jednotlivě, tak i jako celek. Kastlíky žaluzií vyrobeny ze dřeva.                                                                                                     Zdroj: Samezaluzie.cz



26 Stínicí a vratová technika 1/2017

Kavárna, Praha, ČR – pergola 8 x 6 m s kotvením na koncích pojezdů (bez sloupků), hliníkové oplechování pro odtok vody, motorický pohon       
Zdroj: Jan Nebřenský

Nezábudka n.o. – domov pre seniorov, Pata, SR - výsuvné markízy, ovládanie manuálne                                                   Zdroj: K-system, spol. s r. o.
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Rodinný dům, Rakovník, ČR – pergola se systémem otočných lamel, postranní roleta, kotvení jednou stranou k fasádě, bodová světla v lame-
lách, elektrický motor.                            Zdroj: Milan Lichnovský

Cukrárna, Brandýs nad Labem, ČR - výsuvná markýza, ovládání pomocí elektromotoru na dálkové ovládání            Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

JACK WEST s.r.o.

Sídlo: Kelč 550, 756 43
Založení společnosti: 2007
Obrat za rok 2015: 16 000 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 15 500 000 Kč
Obrat za rok 2016: 17 200 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 16 500 000 Kč
Regionální působnost:  celá ČR
Počet zaměstnanců:  26
webové stránky:  www.jackwest.cz

Společnost JACK WEST s.r.o. působí na českém trhu od roku 2007. Jeden z je-
jích zakladatelů a současně jednatel je pan Tomáš Jurečka. Roku 2008 vstoupil 
do vedení společnosti další společník, jednatel a vedoucí výrobního úseku - pan 
Karel Machů. V minulosti byla výroba zaměřená na produkci horizontálních ža-
luzií a sítí proti hmyzu. Během let se výrazně rozšířila nabídka stínicích výrobků 
včetně výroby venkovních rolet. Začátkem roku 2014 proběhlo stěhování do nových, vlastních prostor v Kelči. Nyní disponujeme 
výrobní a skladovou plochou o rozloze přes 4500 m2, moderní manipulační technikou a pokrokovou výrobní technologií.

Noví členové SVST
V závěru loňského roku jsme mezi sebou při-
vítali další dvě významné fi rmy. Novými řád-
nými členy se od  prosince staly fi rmy JACK 
WEST s.r.o. a  MARON s.r.o. Obě fi rmy Vám 
rovnou představujeme níže v profi lech člena 
a těšíme se na budoucí spolupráci!

Partnerství s odbornými akcemi
Spolupráce s odbornou veřejností je pro Sdru- 
žení výrobců stínicí techniky a  jejích částí 
(SVST) jednou z  priorit, proto byl podzim 
především ve  znamení odborných akcí,                          
se kterými jsme spolupracovali buď ve formě 
přednášek anebo jako jejich partneři. Takto 
jsme podpořili např.:  

  Konferenci ředitelů projektových společ-
ností,

  Setkání lídrů českého stavebnictví,
  Setkání lídrů českého exportu,
  konferenci Otvorové výplně stavebních 
konstrukcí.

Na  poslední jmenované konferenci zaznělo 
jménem našeho sdružení téma Aplikace stí-
nicích prvků na lehké obvodové pláště.

V  prosinci jsme prezentovali téma Součas-
né trendy ve  stínicí technice na  semináři 
Stínicí textilie, pořádaném ve  spolupráci 
fi rem Trevira CS, matériO – Happy Materials 
a SVST.

Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí - Hradec Králové, říjen 2016
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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.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

Maron CZ s.r.o.

Sídlo: Kozácká 12, 101 00 Praha 10
Založení společnosti: 1991
Obrat za rok 2015: 30 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 30 mil. Kč
Obrat za rok 2016: 34 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 34 mil. Kč
Regionální působnost:  ČR, zejména  Praha a střední Čechy
Počet zaměstnanců:  15 - 20
webové stránky:  www.maron.cz

Společnost Maron CZ s.r.o. je výrobcem a dodavatelem zastínění. Jsme rodinná 
společnost, na českém trhu se pohybujeme od roku 1991. Nabízíme produkty 
z  oblasti stínicí, zabezpečovací a  zateplovací techniky. Dodáváme také mříže 
a garážová vrata.  Poskytujeme montáž a servis na každou zabezpečovací a stí-
nicí techniku. Nejčastěji nabízíme pergoly, markýzy, venkovní a vnitřní rolety, 
plisé, žaluzie. Na adrese sídla společnosti máme vzorkovnu, veřejně přístupnou zájemcům o zastínění a další typy zabezpečovací 
a jiné techniky, otevřenou v pracovní dny od 8:00 do 18:00.

Odborná činnost sdružení
Odborný tým SVST dokončil práci na  aktu-
alizaci Produktových listů. Jejich elektro-
nická verze bude k dispozici od února 2017 
na webu sdružení a je volně k dispozici.
V roce 2017 dále budeme pracovat na shro-
mažďování argumentů pro efektivnější vyu-
žití prvků stínicí techniky. Před dokončením 
je např. Studie snížení tepelné zátěže budov.

Valná hromada SVST
Koncem listopadu se konala další řádná val-
ná hromada SVST, tentokrát nedaleko Prahy 
– v Chotilsku u Příbrami. Valné hromady se 
zúčastnili již i  dva noví členové sdružení – 
fi rmy JACK WEST a MARON, ale také členové 
Odborného týmu SVST, kteří prezentovali 
výsledky své činnosti za rok 2016.
Tato valná hromada byla výjimečná také tím, 
že jsme se rozloučili s odstupujícím předse-
dou představenstva – Ing.  Jiřím Husákem, 
který odchází z oboru, a nově byl předsedou 

představenstva zvolen Ing. Ladislav Souček 
(oba na fotografi i). 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz

Valná hromada SVST - Chotilsko, listopad 2016



30 Stínicí a vratová technika 1/2017

Veletrhy a výstavy 2017

DŘEVOSTAVBY + MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2.-5. 2. 2017 Praha ČR

Bauen und Wohnen 2.-5. 2. 2017 Salzburg Rakousko

Stavíme, bydlíme 8.-9. 2. 2017 Třebíč ČR

Stavíme, bydlíme 24.-25. 2. 2017 Uherské Hradiště ČR

Stavíme, bydlíme 1.-2. 3. 2017 Jihlava ČR

Jarní stavební výstava 2.-4. 3. 2017 Pardubice ČR

Střechy, stavba, zahrada 16.-18. 3. 2017 Ostrava ČR

STAVEBNICTVÍ-THERM 23.-25. 3. 2017 Zlín ČR

CONECO + RACIOENERGIA 22.-25. 3. 2017 Bratislava SR

Stavotech Olomouc 30. 3. - 1. 4. 2017 Olomouc ČR

Stavíme, bydlíme 5.-6. 4. 2017 Ústí nad Orlicí ČR

SVB - Stavební veletrhy Brno 26.-29. 4. 2017 Brno ČR

Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 28.-29. 4. 2017 Trutnov 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

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

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

Ekoenerga 9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR
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STAVEBNÍ 
VELETRHY BRNO

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY

Tento veletrh otevřen 
pro veřejnost  
28.–29. 4. 2017

Stavební
centrum
EDEN 3000

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

www.bvv.cz/svb
www.mobitex.cz

Stavte s námi!

26.–29. 4. 2017
Brno-Výstaviště



SVST je sdružením profesionálů 
v oboru stínicí techniky.

Máte zájem podílet se na prosazování 
a růstu oboru stínicí techniky u nás?

Máme pro Vás řešení:

     ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

Informace o možnostech spolupráce naleznete na www.svst.cz.


