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PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU

Pot ebujete vym nit nebo opravit okna?
Nemáte stín ní nebo pot ebujete lepší?

ešíte design nebo energetickou úsporu?

Poradenské centrum bude ur eno
jak odborník m, tak koncovým uživatel m! Pavilon V, stánek 001.
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Vážení čtenáři,

zimy jsou u  nás v  posledních letech 
mírné, takže v  odvětvích stínicí tech-
niky a  vrat se „jelo“ téměř nepřetržitě. 
Přesto si fi rmy v obou těchto oborech 
udělaly čas na  vývoj nových výrobků, 
na  vzdělávání svých zaměstnanců, 
a náš svaz zase na vzdělávání odborné 
i laické veřejnosti.

V této souvislosti se nejen ohlédneme 
za  výstavou Infotherma, kde jsme po-
skytovali poradenství i  realizovali ně-
kolik přednášek, ale rádi bychom Vás 
pozvali na  Stavební veletrh Brno, kde 
se budeme podílet na dalších edukač-
ních aktivitách.

S radostí se s Vámi v tomto čísle podě-
líme o zážitky z oslavy našich 10. naro-
zenin, na kterou jsme si pozvali inspira-
tivní hosty a uspořádali ji v překrásném 
prostředí Restaurantu Aureole v Praze. 
A informace o naší vlastní činnosti jsme 
doplnili také o  dění v  celoevropském 
sdružení stínicí techniky ES-SO.

Na stranách 8 až 11 přinášíme výsledky 
loňského ročníku naší soutěže Realiza-
ce roku 2019 ve stínicí technice a věří-
me, že se i Vám budou vítězné stavby 
líbit.

Nezapomněli jsme Vás v  tomto čísle 
upozornit na nutnost splnění standar-
du BTNSE u  všech budov, pro které je 
podána žádost o  stavební povolení 
od 1. 1. 2020.

Ani tentokrát nechybí již zmiňované 
vývojové novinky z trhu stínicí techni-
ky a jejího ovládání, a pozornost může-
te věnovat také pravidelným rubrikám 
jako jsou Fórum dotazů a  Odborná 
terminologie či inspiraci v podobě Zají-
mavých realizací.

Přejeme Vám příjemné čtení a rozšíře-
ní Vašich obzorů o informace z našeho 
krásného oboru!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Svaz podnikatelů ve stínicí technice oslavil 

10. výročí svého založení

Desáté výročí existence může mít v různých souvislostech různý význam. V životě člověka 
jsou desáté narozeniny ještě obdobím dětství. Člověk ještě nenese odpovědnost za většinu 
svého konání a vše, čím v budoucnu přispěje k dění kolem sebe, se teprve učí. V životě asoci-
ace, sdružení nebo svazu je tomu ale jinak. Po deseti letech existence se již očekává, že toto 
společenství bude dění ve svém oboru utvářet, že bude hlavním nositelem informací a hyba-
telem jeho rozvoje. Na učení a nezkušenost již není čas a místo. Naproti tomu je logické, že je 
toto uskupení fi rem živé, stále se vyvíjí a nachází nová pole své působnosti. Jak tedy „šel čas“ 
ve Svazu podnikatelů ve stínicí technice?

ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ
14. září 2009: šest zakládajících členů (Buil-
ding Plastics ČR s.r.o., SERVIS CLIMAX a.s., 
ISOTRA a.s., ŽALUZIE NEVA s.r.o., SOMFY, spol. 
s r.o. a LOMAX & Co s.r.o.) se rozhodlo vytvořit 
společenství, které mělo do budoucna hájit 
zájmy oboru stínicí techniky v České repub-
lice, být neutrálním partnerem pro komuni-
kaci se státními orgány, školami, vzdělávat 
odbornou i  laickou veřejnost … a  usilovat 
o  seriózní vývoj tohoto oboru u  nás. Jeho 
název tehdy byl Sdružení výrobců stínicí 

techniky a  jejích částí a  bylo určeno práv-
nickým osobám, které na  českém trhu stí-

nicí techniky působí jako výrobci. Vzniklo 
také první představenstvo a zvolen byl jeho 
první předseda – Ing.  Petr Sedláček z  fi r-
my Building Plastics. Ještě v  témže roce se 
k prvním průkopníkům přidaly další 3 fi rmy,                                                                        
takže na konci roku tvořilo členskou základ-
nu 9 fi rem. 

Rok 2010
  SVST se stalo členem Svazu podnikatelů 

ve stavebnictví
  V červnu 2010 začíná pracovat Odborný 

tým SVST a  prvním úkolem je vytvoření 
samostatné kapitoly o  stínicí technice 

do Ročenky České komory lehkých obvo-
dových plášťů

Rok 2011
  Únor 2011 - vyšlo první číslo českého RTS 

Magazínu žaluzie  rolety  vrata

  Vytvoření tzv. přidruženého členství       
pro fi rmy nevýrobní a také pro podnika-
jící fyzické osoby

  Poprvé v  České republice - Den stínicí 

techniky: 16. květen – svátek oboru stí-
nicí techniky. Při jeho příležitosti každý 
rok poskytneme dar některému ze zříze-
ní péče o  zdravotně handicapované ob-
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čany. Za celou dobu jeho pořádání jsme 
obdarovali celkem 10 zařízení v  celkové 
hodnotě 339.000 Kč.

Rok 2012
  Díky SVST poskytnuta dotace pro vysta-

vovatele na veletrhu R+T 2012 ve Stutt-
gartu

  První TV reportáž o  stínicí technice – 
Pták Loskuták

  První ročník soutěže TOP SHOWROOM

Rok 2013
  Poprvé přidělen 

certifi kát Ověře-
ná fi rma v  oboru 
stínicí techniky. 
Certifi kát není 
dostupný za  po-
platek, ale je nut-
né splňovat určitá kritéria pro jeho při-
dělení. 

  Díky SVST stínicí technika poprvé v pro-
gramu Zelená úsporám

  Odborný projekt I. - Stanovení sálavých 
vlastností povrchů materiálů pro vnější 
a vnitřní prvky stínicí techniky budov

  Vytvoření Produktových listů stíni-

cí techniky – základního nezávislého 
technického dokumentu z oboru stínicí 
techniky u nás

Rok 2014
  Zahájení tradice partnerství s celostát-

ní konferencí Fórum českého staveb-
nictví

  Spolupráce s první střední školou v ob-
lasti výuky – přednášky a  poskytnutí 
Produktových listů pro výuku

Rok 2015
  Odborný projekt II. – Stanovení účinnos-

ti stínicích prvků
  Vytvoření webové kalkulačky pro výpo-

čet stínicího součinitele Fc

Rok 2016
  Odborný projekt III. - Studie tepelné 

odezvy rodinného domu po  instalaci 
stínicích prvků – novostavba

  První Poradenské centrum v rámci vele-
trhu FOR ARCH

  První ročník soutěže REALIZACE ROKU 
.… VE STÍNICÍ TECHNICE

  Vydání knihy Stínění oken - kmotrou 
byla známá česká architektka Eva Jiřič-
ná

Rok 2017
  Aktualizovaná verze Produktových lis-

tů
  Časopis RTS Magazín se transformoval 

v novou verzi: Stínicí a vratová techni-

ka

Rok 2018
  Duben 2018 – zahájení intenzivní spo-

lupráce se středními školami – Setkání 
pedagogických pracovníků z oboru sta-
vebnictví

  Vzniká Svaz podnikatelů ve  stínicí 

technice

  Odborný projekt IV. - Snížení tepelné zá-
těže místnosti při použití stínicích prvků 
- rekonstrukce

  Díky SPST stínicí technika plnohodnot-
ně v programu Nová Zelená úsporám

Rok 2019
  Členství v celoevropském sdružení stíni-

cí techniky ES-SO (www.es-so.com) 

  Konference STÍNICÍ TECHNIKA - INO-
VATIVNÍ KONCEPT PRO ENERGETICKY 
ÚSPORNÉ BUDOVY (FOR ARCH)

  Návštěva německé školy s výukou oboru 
Mechatronik stínicí techniky – společ-
ně s několika pedagogy z ČR; následně 
hodláme dosáhnout zařazení stínicí 
techniky do výuky na středních školách 
se stavebním zaměřením v ČR

  Business Summit ES-SO

Kam míříme
K  našim cílům patří nejen zvyšování 

kvality výrobků a služeb v oboru, ale 

také kultivace vztahů mezi fi rmami 

působícími na  trhu. Do  budoucna 

hodlá Svaz podnikatelů ve  stínicí 

technice být nezávislým subjektem, 

respektovaným odbornou i  laickou 

veřejností a také státními institucemi. 

Chceme být prestižním uskupením 

fi rem, které mají zájem obor stínicí 

techniky rozvíjet a  podílet se na  vý-

chově budoucích generací profesio-

nálů v oboru. 

NOC MISTRŮ
Své dosavadní působení jsme se rozhodli 
oslavit společně se svými hosty - obchod-
ními partnery i některými bývalými členy. 
Oslava pod názvem NOC MISTRŮ proběhla 
koncem listopadu v  restaurantu Aureole 
v Praze 4. Cílem každého z našich členů je 
být mistrem našeho oboru – stínicí tech-
niky, ať už ve  svém regionu nebo v  rámci 
celé České republiky, případně i  za  jejími 
hranicemi. Proto jsme na  oslavu pozvali 
skutečné „mistry svého oboru“, kteří své 
mistrovství nejen předvedli, ale podělili se 
také o své zkušenosti, jak se lze na vrchol 
nejen dostat, ale i  jak je těžké se na  něm 
udržet. 

Našimi inspirativními hosty byli: 

  Leoš Horák – vinařství Horák, držitel 
řady zlatých medailí v  celosvětových 
soutěžích (jako např. Great American 
IWF, USA, Vinales Internationales Paris 
nebo Finger Lakes, USA), 

  Pavol Jablonický – dvojnásobný mistr 
světa v kulturistice a první profesionální 
československý kulturista,

  Honza Weber – sedminásobný mistr 
světa ve footbagu.

Svůj podíl na úspěchu celé akce měly jistě 
i  nádherné prostory restaurantu Aureole. 
Věříme, že stejné vyhlídky, jaké se naskýtaly 
při pohledu z  těchto nejvýše položených 
konferenčních prostor v Praze, má před se-
bou i náš krásný obor!

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SPST
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27. ročník mezinárodní výstavy 

INFOTHERMA 2020 

Stalo se již tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní výsta-
vy Infotherma.  Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních letech na ostravském Výstavi-
šti Černá louka se tak každoročně na Infothermě setkávají přední výrobci, prodejci, montážní 
i servisní fi rmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a smě-
ry, kterými se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Ve  dnech 20. až 23. ledna 2020 se na  Vý-
stavišti Černá louka v Ostravě konalo již 27. 
pokračování Infothermy, tradičně věnované 
vytápění, úsporám energií a  smysluplnému 
využívání obnovitelných zdrojů v  malých 
a středních objektech.  
V  České republice se jedná o  největší takto 
specializovanou výstavu, kde jsou  zastou-
peny domácí, evropské a  světové značky 
výrobků a  produktů, které jsou potřebné 
k  tepelné pohodě našich domovů. Nomen-
klatura výstavy se od  prvního ročníku ne-
mění, doplňuje se však o nové technologie 
a systémy.
Výstava Infotherma se konala pod záštitou 
Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR, Mini-
sterstva životního prostředí ČR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Státního fondu život-
ního prostředí ČR, Hospodářské komory ČR 
a Hejtmana Moravskoslezského kraje.
Infotherma 2020 byla zahájena debatou vý-
znamných představitelů institucí, jejichž čin-
nost s výstavou souvisí. Infothermu 2020 tak 
zahajovali prof.  Ing.  Jana Dobrovská, CSc., 
děkanka VŠB TU Ostrava, Jarmila Uvírová, 
náměstkyně hejtmana kraje pro životní pro-
středí,  Mgr. Ing. Hana Vaculová z odboru Sta-
vebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, 
Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, europosla-
nec Ing.  Evžen Tošenovský, Ing.  Vladislav 
Král, ministerský rada odboru plynárenství 
a kapalných paliv MPO ČR a místopředseda 
Krajské hospodářské komory Moravskoslez-
ského kraje Ing. Pavel Bartoš. 

Novela Zákona 
o hospodaření energií
Ing.  Vladimír Sochor, ředitel Odboru ener-
getické účinnosti a  úspor Ministerstva prů-
myslu a  obchodu, představil novinky, které 
přinesla novela Zákona č. 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií. Novela zákona vyšla 
ve  Sbírce zákonů, částka 2, která byla roze-
slána 10. ledna. Novela je velmi podstatná, 
protože je na ní navázána implementace re-
vidované směrnice o  energetické účinnosti 
z roku 2018. Jinak řečeno, aby se mohla začít 
implementovat směrnice, musel se napřed 
novelizovat zákon č. 406/2000 Sb. Čekalo 
se na  ni velmi dlouho, což transpozici EU 
směrnice do českého prostředí to významně 
zdrželo.
Novela přináší dvě hlavní změny. První je 
zavedení povinnosti uveřejňování energe-
tických štítků v budovách, které jsou hodně 
navštěvované veřejností. Patří sem nejen 
státní budovy typu nemocnice, kulturní ob-
jekty, sportovní haly a další. Lidé pak budou 
mít lepší přehled, jak jsou veřejné budovy 
energeticky náročné.
Druhá je upřesnění povinnosti zpracovávat 
energetický audit. Nově legislativa upřesňuje, 
od kdy se musí audit dělat. Jsou tak pokryté 
i  případy, kdy například velká nadnárodní 
fi rma má v ČR malou kancelář o pár lidech.
Součástí vydání Sbírky zákonů je i  novela 
Vyhlášky o energetických specialistech. Jimi 
mohou nově být, a tedy i zpracovávat PENB, 
i právnické osoby. Zároveň se změní vzdělá-

vání energetických specialistů, kdy se opou-
ští sytém průběžného přezkušování a  nově 
se jde cestou účasti na  vzdělávacích akcích 
a získávání kreditů.
Infotherma 2020 byla zcela obsazena 

a  prezentovalo se zde 354 domácích i  za-

hraničních fi rem a institucí. Výstavu navští-

vilo 25.600 návštěvníků. Svědčí to o  tom, 
že vytápění a úspory energií jsou aktuálními 
tématy nejen pro majitele a uživatele rodin-
ných domů, ale pro většinu domácností.
Součástí výstavy byl po celé čtyři dny odborný 
doprovodný program, který se konal v  Kon-
ferenčním centru a ve vstupním pavilonu A1. 
Na  tomto doprovodném programu se letos 
podílel také Svaz podnikatelů ve  stínicí 

technice, a  to svými přednáškami pro veřej-
nost: Stínicí technika v Nové zelené úsporám – 
aktuálně, Principy stínění a jeho vliv na úspory 
energií. Stínicí technika a životní prostředí, kte-
ré zazněly v pondělí 20. ledna, úterý 21. ledna 
a ve čtvrtek 23. ledna 2020 v pavilonu A1.

Po dobu výstavy Svaz podnikatelů ve stínicí 
technice také poskytoval poradenství ná-
vštěvníkům ve  svém Poradenském centru 
pro stínicí techniku. Návštěvníky zajímaly 
nejvíce možnosti dotací na  stínicí techniku 
v  programu Nová Zelená úsporám. Někteří 
přicházeli se zcela konkrétními dotazy a pro-
jekty, jiní potřebovali získat prvotní přehled 
o tom „čím začít“, když uvažují o pořízení stí-
nění. Jsme rádi, že jsme mohli být užiteční, 
a v tomto poradenství budeme určitě pokra-
čovat i v budoucnu. 

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SPST

Zdroj: tisková zpráva Infotherma
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Klidně běžící génius: nový pohon EVO 

od společnosti Becker dělá automatické rolety 

prakticky tiché a fl exibilní jako nikdy předtím

Mezi znalci není žádným tajemstvím, že pohony rolet společnosti Becker jsou obzvláště ti-
ché. Proto vyvstává legitimní otázka: je celá věc tišší?

To chtěli vědět také odborníci z Hesenska - 
v důsledku toho představují novou generaci 
EVO s kabelovým připojením. Název říká vše. 
Koneckonců, evoluce je založena na tom, co 
již existuje, ale rozvíjí své vlastní silné strán-
ky. Pohon EVO je tedy založen na osvědčené 
platformě E03 s  elektronickými koncovými 
spínači - struktura technologie je však úplně 
jiná. Díky tomu je „nový“ tak tichý, že ho ne-
lze slyšet.

Snadná změna rychlosti jízdy
Ti s  citlivými ušima mohou snížit hlasitost 
ještě jednodušeji snížením rychlosti jízdy. 
To je další síla nového vývoje: jízdní režim 
lze pohodlně změnit v  závislosti na  situaci 
pomocí manuálního povelu. Dynamická, 
standardní nebo „šepot“ - tři varianty, kte-
ré EVO bez námahy ovládá. „Pokud pohon 
jede ve  standardním profi lu, spustí se po-
malu a pak se zrychluje a zrychluje, dokud 
nedosáhne maximální rychlosti. A  násled-
ně snižuje rychlost předtím než konečně 
dosáhne konečné pozice, “vysvětluje Peter 
Graben, produktový manažer společnosti 
Becker. Díky těmto možnostem nastavení 
mají uživatelé výhodu maximální možné 
fl exibility.

Inteligentní funkce 
a snadná integrace
Nastavení koncových poloh u  EVO pohonu 
je také snadné - probíhá automaticky a díky 
tomu pracuje jak s klasickými pérovými závě-
sy, tak s pevnými článkovými závěsy. Funkce 
integrovaného jemného dorazu nahoře také 
chrání systém rolety a  zajišťuje, že pohon 
optimálně přizpůsobí své parametry roletě. 
Další osvědčené silné stránky Becker: u  are-
tačních bezpečnostních závěsů zvyšuje po-
hon EVO automaticky svůj přítlak, a citlivost 
detekce překážek ve  směru dolů a  funkce 
ochrany proti zamrznutí nahoře chrání role-

tu před poškozením. Kromě toho lze drátový 
pohon EVO samozřejmě integrovat do systé-
mu automatizace domácnosti Becker Central-
Control pomocí odpovídajícího aktoru - nebo 
do  jakéhokoli jiného systému domácí auto-
matizace. Koneckonců, experti stojí o to, aby 
vše bylo pro jejich partnery a  zákazníky co 
nejjednodušší a vědomě se soustředili na in-
tegrovatelnost všech svých řešení.

Analýza a hodnocení 
pomocí aplikace
Nový vývoj společnosti Becker přinesl i další 
úpravu, a to vybavení rozhraním Bluetooth. 
A  z  dobrého důvodu: protože odborníci 
současně pracovali na aplikaci, ta umožňuje 
snadnou identifi kaci vestavěné paměti po-
mocí mobilního telefonu, analýzu možných 
chyb a  vyhodnocení stavu a  cyklů. Potřeb-
nou bezpečnost zajišťuje speciální aktivační 
proces. Specialista má tedy všechno na očích 
- a vývoj dále pokračuje.  

(PR)

BECKER-motory s.r.o.
Celosvětově působící podnik byl založen roku 1921 v obci Sinn v Hesensku. Dnes se fi rma zaměřuje na mo-

tory a ovládání rolet, slunečních clon a vrat. S více než 300 pracovníky je tento rodinný podnik mezinárod-

ně aktivní prostřednictvím dceřiných společností a mnoha zastoupení. 
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Soutěž Realizace roku 2019 ve stínicí technice

V  květnu loňského roku vyhlásil Svaz podnikatelů ve  stínicí technice již 4. ročník soutěže 
staveb, v nichž je podstatným nebo zajímavým způsobem použita stínicí technika. Navázali 
jsme tak na předchozí tři ročníky a rádi bychom díky soutěži ukázali architektonicky či tech-
nologicky zajímavá řešení stínění. 

Podmínky soutěže
  Do soutěže mohou být zahrnuty stavby do-

končené v období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 
2019. 

  Přihlášená stavba se prezentuje zasláním 
fotografi ckých snímků stavby (realizace) 
se stínicí technikou za  sledované období, 
snímky jsou doplněny popisem charakte-
ristiky použité stínicí techniky a  způsobu 
její montáže. 

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

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

  Období pro zasílání soutěžních snímků:               
1. května – 31. října 2019.

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

  Snímky, resp. jejich popis, musí obsahovat 
následující informace: 
  typ stavby/realizace (rodinný dům, 

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

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

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

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

  zdroj (majitele fotografi e) – ten sdě-
lením těchto údajů současně uděluje 
souhlas s  použitím fotografi í v  rámci 
odborné činnosti SPST, na  webu SPST 
a v časopisu Stínicí a vratová technika, 

  maximální rozsah textu: 4.000 znaků.
  Snímky a  informace musely být doručeny 

elektronickou formou na adresu 
 info@svst.cz nejpozději do 31. 10. 2019.

Výsledky
Do soutěže se v roce 2019 přihlásilo celkem 11 
staveb, všechny z České republiky. Přijali jsme cel-

kem 166 platných hlasů. Výsledky byly vyhlášeny 
v  rámci tiskové konference k  zahájení výstavy 
Infotherma 2020, a to 20. ledna 2020 v Ostravě.

Vítězné stavby soutěže REALIZACE
ROKU 2019 VE STÍNICÍ TECHNICE:
1. místo:
Obytný dům Praha - netypické fi xní a otočné 
lamely a venkovní žaluzie 
Dodavatel: ROLROLS s.r.o.
2. místo:
Kulturní dům Zdounky – zastínění světlíku
Dodavatel: LUXURY CZ s.r.o.
3. místo:
Mateřská škola Nový Rychnov – kompletní za-
stínění venkovní i vnitřní stínicí technikou 
Dodavatel: SAMEŽALUZIE.CZ s.r.o.
Dovolte nám na  tomto místě pogratulovat 
a poděkovat nejen vítězům, ale všem, kdo měli 
odvahu a chuť se do soutěže zapojit. Všechny 
soutěžní stavby si i  nadále můžete prohléd-
nout na www.svst.cz ve Fotogalerii.

Odměna pro vítězné stavby
Jako ocenění vítězných staveb dostaly ty, kte-
ré se umístily na prvních třech místech, pro-

stor pro to, aby se představily našim čtená-
řům. Přinášíme Vám je na následujících třech 
stranách.

Nový ročník – 2020
Při této příležitosti současně vyhlašujeme další 
ročník této soutěže. Podmínky zůstávají v pod-
statě beze změn - viz výše. 

Termín uzávěrky příjmu přihlášek je 31. 10. 

2020, a to mailem na adresu:  info@svst.cz.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby reali-
zované od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020. Podrob-
né podmínky naleznete opět na www.svst.cz.

Věříme, že i letošní ročník přinese spoustu další 
inspirace na architektonicky zajímavé, ale také 
efektivní využití stínicí techniky. Již nyní se pro-
to těšíme na přihlášené stavby.

Ing. Štěpánka Lubinová

Svaz podnikatelů 

ve stínicí technice

REALIZACE ROKU 2019
VE STÍNICÍ TECHNICE

Vítězové ročníku 2019 (zleva): A. Tomek (ROLROLS s.r.o.) a Š. Hejda (LUXURY CZ s.r.o.)

REALIZACE ROKU 2020
VE STÍNICÍ TECHNICE
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1. místo: netypické fi xní a otočné lamely 

a venkovní žaluzie, Obytný dům Praha

Přemostění mezi dvěma budovami obsahu-
je celkem 4 bytové jednotky. Cílem projek-
tu bylo vytvoření funkční hliníkové fasády, 
kombinované se samonosnými žaluziemi 
a  naklápěcími slunolamovými lamelami, 
které splní cíle zaměřené na  futuristický 
design a komfortní regulaci prostupu svět-
la do  interiéru bytových jednotek. Jedním 
z požadavků bylo ze strany vnitrobloku ap-
likace předokenních žaluzií typu VZ-90, kte-
ré splní požadavky na  světelnou regulaci. 
Na opačné straně přemostění byly pro ten-
to účel aplikovány naklápěcí slunolamové 
lamely, které při zavřeném stavu tvoří sou-
vislou linii. Na  celý projekt byla vymyšlena 
speciální fasádní plovoucí nosná konstruk-
ce, která zaručila pozicování výkladových 
nosníků s vysokou přesností. Jelikož jedním 
z  požadavků byla designová shodnost slu-
nolamové lamely s lamelou žaluzií, musel se 

využít typ montáže, prostřednictvím které 
se lamely nýtovaly na  nosný rastr nikoliv 
„nacvakávaly“ jak to u převážné většiny slu-
nolamu bývá. Kvůli této problematice bylo 
tedy za potřebí použití plovoucí konstrukce, 
která zaručila pozicování v  přesnosti 2 mm 
na  délce 13 m. Komfortní ovládání všech 
pohyblivých prvků je realizováno za pomoci 
motorizace a bezdrátového řízení Somfy IO/ 
Somfy J4 io Protect a motorů Mingardi. Říze-
ní žaluzií opatřeno bezdrátovými ovladači 
pro individuální jednotné a centrální řízení 
s možností automatizace na časové ose ane-
bo s možností řízení typu podmínka-příkaz. 
Korektní kotvení do  železobetonové kon-
strukce i  z  hlediska statiky bylo konzulto-
váno s  fi rmou Fischer. Zanesení know-how           
ze strany plovoucí konstrukce, rastů a vyře-
šení průhybů lamel nad 2700mm šířky bylo 
také dílem kanceláře Rolrols s.r.o.

Firma Rolrols s.r.o. patří mezi přední dodavatele stínicí techniky. Specializujeme se na kom-
pletní dodávku a montáž interierové a exterierové stínicí techniky zhotovené na míru, a to 
i v oblasti atypických řešení. Jedním takovým řešením se stal projekt „Vivus“ - atypicky 
řešený projekt vyrobený na míru splnil očekávání ze všech stran jak v rámci designu, tak 
v rámci architektonické stavby.
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2. místo: systém VERANDA pro zastínění 

světlíku, Dům kultury Zdounky

Rádi bychom za naši společnost LUXURY CZ, s.r.o. s obchodní značkou Nové žaluzie před-
stavili projekt, který jsme realizovali v září 2019. Naše společnost, uspěla ve výběrovém 
řízení, které bylo vypsáno Obecním úřadem v obci Zdounky u Kroměříže. Jednalo se o za-
stínění světlíku v místním Domě kultury, který zrovna procházel rekonstrukcí vestibulu. 
Rekonstrukci prováděla stavební společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., se kterou jsme 
dodávku stínění koordinovali. 

V prvotním výběru, po zaslání výkresů a leh-
kého nastínění požadavků ze strany investo-
ra, byla poptána venkovní roleta k zastínění. 
Při detailnější analýze bylo rozklíčováno, že 
světlík nacházející se na  ploché střeše má 
sklon pouhých 46° a  klasickou roletu nelze 
použít. Důvod byl ten, že roleta je přizpů-
sobena pro svislá okna a  zavírá se pomocí 
závaží na  spodním profi lu, což by u  sklonu 
světlíku 46° nebylo dostatečné. Proto byl 
naší fi rmou navržen systém pro zastíně-
ní zimních zahrad VERANDA HRV52. Jed-
ná se o  stínění, které zabraňuje prostupu 
slunečních paprsků dříve, než proniknou 
ke skleněným plochám. Prostor mezi sklem 
a tkaninou umožňuje dostatečnou cirkulaci 
vzduchu a nedochází tak k akumulaci tepla. 
VERANDA HRV52 kombinuje vysoce kva-
litní povrchovou úpravu s  moderním de-
signem. Celý systém je vyroben z  koro-
zivzdorných materiálů a  tkanina je zcela 
ukryta v boxu. Systém se vyznačuje vysokou 
odolností proti počasí a dlouhou životností. 

Jelikož světlík dosahoval šířky 9 m, museli 
jsme zvolit komplikovanější variantu, a  to 
spojení dvou VERAND HRV52 vedle sebe. 

V  praxi to znamenalo precizní vyměření, 
protože systém měl společnou středo-
vou vodicí lištu, u  které se muselo dbát 
na  správný odečet u  každé z  VERAND. Box 
společně s  vodicími lištami je v  RAL nástři-
ku 9006 (bílý hliník) a  tkanina byla vybrána 
investorem Soltis SLTZ 2175 champagne.
Z důvodu místa zastínění, které se nacházelo 
na  střeše Domu kultury (cca 7 metrů) jsme 
museli vyřešit, jakým způsobem boxy vážící 
téměř 90 kilo a dlouhé 4,5 metrů na střechu 
dostaneme. Nabízela se jediná možnost, a to 
pomocí kolového nakladače Manitou, kte-
rým byly boxy jeden po  druhém vyneseny. 
Samotná montáž probíhala za slunného záři-
jového dne až do pozdních večerních hodin. 
VERANDY jsou motoricky ovládané motory 
Somfy OREA WT. Elektroinstalace je svede-
na do vestibulu k žaluziovému spínači, který 
oba tyto systémy ovládá současně. Nakonec  
došlo k  předání díla stavební společnosti 
a investorovi, kteří realizaci a výběr systému 
VERANDA HRV52 hodnotili velice pozitivně.
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3. místo: kompletní zastínění nové budovy 

mateřské školy, Nový Rychnov

Dle projektu byla při této realizaci použita 
vnitřní i  venkovní stínicí technika. Vnitřní 
stínění bylo řešeno pomocí látkových rolet 
dle barev jednotlivých tříd, vždy se jedna-
lo o  veselé pastelové barvy s  látkou 100% 
polyester s  propustností světla 10 – 20 %. 
Tento typ rolet omezí nadměrné oslunění, 
ale zároveň propustí světlo do místnosti, dle 
použitého odstínu. Navíc se jedná o celkové 
dotvoření interiéru tříd. V provozních míst-
nostech byly použity standardní hliníkové 
interiérové žaluzie, které splňují běžné po-

třeby na zastínění a jen základní požadavky 
na odraz tepla.

Zásadním prvkem jsou pak exteriérové hori-
zontální žaluzie, v  tomto případě s  lamelou 
typu Z (šíře 90 mm). Všechny žaluzie jsou pak 
ovládány pomocí elektromotorů a  místních 
tlačítek. Umístění žaluzií nad okny je řešeno 

moderními purenitovými schránkami, které 
jsou dobře izolovány a  zároveň nabízejí po-
třebnou pevnost. Venkovní žaluzie jsou umís-
těny na jižní straně a zajistí tak pohodové kli-
ma uvnitř tříd i v nejteplejších měsících roku. 
Barva lamel zde použitá je velice netradiční 
– světle šedá pastelová barva, která ovšem 
nabídne výborný odraz tepla a zároveň není 
agresivní pro lidské oko. 

Celá realizace je ukázkou moderního a funkč-
ního řešení zastínění tohoto typu budov.

Moderní realizace stínicí techniky pro nás byla zajímavou výzvou, zejména pro logické za-
dání ze strany investora, který požadoval maximální komfort pro uživatele, tedy zamezit 
přehřívání prosklených tříd, zároveň vytvořit světelnou pohodu a stejně tak i respektovat 
barevnost celého konceptu mateřské školy. 
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Energetická náročnost budov od 1. 1. 2020

V České republice dochází od roku 2016 k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky 
účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard tzv. budov s téměř nulovou spotřebou 
energie NZEB (Nearly zero-energy buildings). Termín budova s téměř nulovou spotřebou ener-
gie a vymahatelnost plnění parametrů tohoto typu budov jsou ukotveny v českém právu. 

Povinnost výstavby budovy s  téměř nulo-
vou spotřebou energie (dále jen „BTNSE“) 
zavádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU o energetické náročnos-
ti budov. Do  národní legislativy byla tato 
povinnost přenesena zákonem č. 318/2012., 
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o  hospodaření energií, ve  znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“) s  platností                                                        
od 1. 1. 2013. BTNSE v souladu s § 2 odst. 1                                                                                              
písm. w) zákona je „budova s  velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba 
energie je ve  značném rozsahu pokryta 
z obnovitelných zdrojů“.
Povinnost výstavby nových budov ve stan-
dardu BTNSE je postupná a  započala již 
v roce 2016. Povinnost byla nejdříve zavede-
na pro budovy, jejichž vlastníkem nebo uži-
vatelem byl orgán veřejné moci. Pro všech-
ny ostatní vlastníky je povinnost zaváděna 
postupně od  roku 2018 dle velikosti ener-
getické vztažné plochy. Výsledkem postup-
ného náběhu je stav, kdy všechny budovy,                                                         
pro které je podána žádost o  stavební po-
volení od 1. 1. 2020, budou muset splňovat 
standard BTNSE. 
Samotné požadavky, které BTNSE musí 
splňovat, jsou defi nované ve  vyhlášce                           
č. 78/2013 Sb., o  energetické náročnosti 
budov, ve  znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“). Konkrétně musí každá nová 
budova splňovat požadavky na  ukazatel 
průměrného součinitele prostupu tepla, 
celkové dodané energie a  primární neob-
novitelné energie. Oproti jiným metodikám 
(pro pasivní a  jiné standardy) nemají tyto 
požadované parametry absolutní hodnotu 
(jako je to v  případě měrné potřeby tepla 
na vytápění), ale jsou specifi cké pro každou 
hodnocenou budovu.
Metodika výpočtu energetické náročnosti 
je založena na  porovnání hodnocené bu-
dovy s  tzv. referenční budovou, což je vý-
počtově defi novaná budova téhož druhu, 
stejného geometrického tvaru a  velikosti 
včetně prosklených ploch a  částí, stejné   
orientace ke  světovým stranám, stínění 
okolní zástavbou, přírodními překážka-
mi či jinými předměty, stejného vnitřního 
uspořádání a se stejným typickým užíváním 
a stejnými uvažovanými klimatickými údaji 
jako hodnocená budova, avšak s  referenč-
ními hodnotami vlastností budovy, jejích 
konstrukcí a  technických systémů budovy 
(softwarově namodelovaná budova, která 
je totožná s hodnocenou budovou, přičemž 
parametry stavebních konstrukcí a  užíva-
ných technických systémů odpovídají mini-
málním požadovaným hodnotám stanove-
ných vyhláškou).

Pokud hodnoty ukazatele energetické ná-
ročnosti hodnocené budovy nejsou větší 
než hodnoty týchž ukazatelů pro referenční 
budovu, pak hodnocená budova splňuje 
zákonné požadavky. V  případě BTNSE jsou 
kladeny přísnější požadavky na kvalitu sta-
vebních konstrukcí a  snížení primární ne-
obnovitelné energie užité v budově. 
Proto je pro referenční hodnotu BTNSE 
uplatňován požadavek pro snížení průměr-
ného součinitele prostupu tepla na  0,7ná-
sobek referenční hodnoty pro novou bu-
dovu a  uplatňuje se požadavek na  snížení 
primární neobnovitelné energie o  10 až 
25 % v  závislosti na  typu budovy oproti 
nové budově.
Jak je výše uvedeno, požadavky na  bu-
dovu s  téměř nulovou spotřebou energie 
spočívají ve  snížení průměrného součini-
tele tepla a snížení primární neobnovitelné 
energie. Jakým způsobem požadovaného 
snížení projektant dosáhne je čistě na něm, 
resp. zda ukazatel primární neobnovitel-
né energie nebude překročen na  základě 
výraznějšího snížení prostupu tepla s  vyu-
žitím méně účinných TZB a  obnovitelných 
zdrojů energie, nebo využití vysokoúčin-
ných technických systémů s  méně kvalit-
ními konstrukcemi budovy (splňující min. 
požadavky vyhlášky). 
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TEXTILNÍ 
PROTISLUNEČNÍ 
OCHRANA

Systém zip-screen heroal VS Z

www.heroal.cz

ROLETY | PROTISLUNEČNÍ OCHRANA 
ROLOVACÍ VRATA | OKNA | DVEŘE 

FASÁDY | SLUŽBY

Max. velikosti až 5 m 

na šířku a výšku a 

max. plocha až 15 m²

Integrované šroubovací kanály 

a osvědčené hákové spojení 

zjednodušují zpracování profilů

Předsazené, 

částečně nebo plně 

zabudované řešení s 

fasádním systémem 

heroal C 50

Redukce slunečního záření až 

o 75 % a UV záření až o 98 % a 

odolnost proti větru o rychlosti 

až 145 km/h

Z  grafu je patrné, že třída energetické ná-
ročnosti B tvoří ve  výstavbě značnou část 
nových budov, a  to ještě před samotným 
vstupem postupné povinnosti v  platnost 
v roce 2013.
Jak je patrné z tabulky a grafu výše, BTNSE 
se významně neliší od  v  současnosti sta-
věných budov a  nejedná se tedy budovu, 
jejíž spotřeba energie by se blížila k  nule. 
Nicméně takto optimálně navržená budo-
va bude mít kvalitnější vnitřní prostředí. 

Za  letních horkých dnů v  ní nebude do-
cházet k  přehřívání a  stejně tak v  zimním 
období nebude docházet výraznějším pro-
padům vnitřní teploty, a to právě z důvodu 
zvýšených požadavků na kvalitu konstrukcí 
a prvků (okna, dveře, zastínění) obálky bu-
dovy. 

Jakub Vaněk

Redaktor SVT

Zdroj: www.mpo.cz, 

www.tzb-info.cz

Potřeba tepla 
na vytápění kW/(m2.rok)

Primární neobnovitelná 
energie kW/(m2.rok)

Stávající požadavek
40 – 90 

(dle typu budovy)
120 – 200 

(dle typu budovy)

Pasivní standard ≤ 15 ≤ 60

Nízkoenergetický standard ≤ 50 –

Nová Zelená úsporám (podoblast B1) ≤ 20 ≤ 90

Nová Zelená úsporám (podoblast B2) ≤ 15 ≤ 60

Doporučení Evropské komise* – 15 – 35

BTNSE
30 – 70 

(dle typu budovy)
100 – 160 

(dle typu budovy)

Jedná se o orientační hodnoty  
* Doporučení EK č. 2016/1318/EU o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postu-
pů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie

Velký vliv má i případné natočení budovy 

v souvislosti se slunečními zisky, tj. správ-

né natočení budovy ke světovým stranám 

s instalací vhodného zastínění. Projektant 

může navrhnout řešení, kdy budova splní 

požadavky na  budovu s  téměř nulovou 

spotřebou energie, přičemž v budově ne-

musí být instalovaný např. systém nuce-

ného větrání s/bez rekuperace apod.

Co se týče ukazatele třídy energetické ná-
ročnosti budovy, jedná se o  budovu, která 
je ve škále energetických tříd A–G většinou 

zařazena do kategorie B, v některých přípa-
dech dosáhnou parametrů BTNSE i budovy 
v kategorii C. Pokud by se provedlo porov-
nání např. s budovou v pasivním standardu, 
tak tato budova bude téměř vždy zařazena 
do třídy A.
V současné době je možno stavět budovy, 
pro které ještě nenastala povinnost plnit 
standardy BTNSE v kategoriích C a vyšších.

Pro lepší porovnání lze využít následující 
tabulky:

Podíl jednotlivých tříd energetické náročnosti ve výstavbě RD v letech 2010–2017 (zdroj dat ČSÚ).
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European Solar-Shading Organisation

Evropské sdružení stínicí techniky ES-SO, jehož členem je i Svaz podnikatelů ve stínicí tech-
nice (ČR), zakončilo loňský rok dvěma významnými akcemi: celoevropským Business Summi-
tem a podzimní valnou hromadou.

ES-SO Business Summit 
Ve dnech 9.-10. října 2019 se v portugalské 
Albufeiře konalo celoevropské setkání lídrů 
z oboru stínicí techniky. Zúčastnilo se ho 59 
zástupců ze 32 předních evropských fi rem 
a společně projednali 3 hlavní témata:
  zlepšení komunikace předností stínění ze-

jména v konceptu inteligentních budov,
  dosažení integrace stínění již do  první 

fáze návrhu budov,
  lepší zohlednění stínění v příslušných ev-

ropských a národních předpisech.
Výsledky diskusí a  workshopů z  Business 
Summitu budou dále projednány Technic-
kou komisí ES-SO, která navrhne další kroky 
v prosazování těchto tří cílů.

Valná hromada
Závěrem roku – 15. listopadu – se v  Bruse-
lu konala podzimní valná hromada ES-SO, 
která byla tentokrát opět volební. Vzhledem 
k  tomu, že končilo funkční období předsta-
venstva, bylo nutné zvolit jeho nové členy 
a tentokrát i nového předsedu, neboť ten do-
savadní – Peter Win-
ters – projevil přání 
„předat žezlo“ něko-
mu dalšímu.
Nové představen-
stvo bylo tedy 
zvoleno v  tomto 
složení: Dave Bush 
(Velká Británie), 
Wilhelm Hachtel 
(Německo), Anders 
Hall (Švédsko), Her-

vé Lamy (Francie), Marco Parravicini (Itálie), 
Walter Strässle (Švýcarsko), Peter Winters 
(Německo).
Nové představenstvo bylo zvoleno na  další  
3 roky (2020–2022).
Členové následně zvolili také nového před-
sedu představenstva, kterým se stal Anders 
Hall. 

Technická komise ES-SO
V  průběhu valné hromady podala zprávu 
o své činnosti také Technická komise. 
  Jedním z projektů, na kterém v poslední 

době pracuje, je studie konvenčního po-
užití stínění. Hlavním cílem této studie je 
vytvořit konvenční scénáře představující 
ruční provoz stínicí techniky, aby mohly 
být tyto scénáře začleněny: 
  jako první krok do normy ISO zabývají-

cí se energetickou náročností budov a 
  jako druhý krok do  simulačního soft-

waru budovy.
A  proč se zabývat konvenčním stíněním? 
Aby bylo možné ukázat, že konvenční stíně-
ní není optimálním řešením, chceme-li zdů-
raznit pozitivní vliv stínění na  energetickou 
náročnost budov.

Dalšími projekty, řešenými Technickou ko-
misí ES-SO jsou např.: 
  Norma ISO 52016-3 „Dynamické sta-

vební prvky“,

  Revize EN 14202 - Žaluzie a  rolety - 

Vhodnost použití trubkových a hrana-

tých motorů - Požadavky a  zkušební 

metody:

  přizpůsobit zkušební postup, který 
v některých případech není použitel-
ný pro motory, provozované na „sku-
tečných“ výrobcích,

  integrovat zkušební postup pro solár- 
ní a  bateriové motory. Trh s  těmito 
produkty roste, ale neexistuje žádná 
standardizovaná metoda jejich kvali-
fi kace.

  Zelená dohoda – GREEN DEAL:

 Ann Van Eycken se zúčastnila mezipar-
lamentního setkání EUFORES ve  Finsku 
ve dnech 21. – 23. listopadu 2019, kde se 
setkala s novými poslanci v Evropě, kteří 
se zabývají energií nebo se o ni zajímají. 
Důležité je, že EUFORES se nyní výslov-
ně zaměřuje na  energii z  obnovitelných 
zdrojů a  energetickou účinnost. Úlohou 
Ann VE je objasnit, že stínění je opatření 
energetické účinnosti, které se má prio-
ritně použít ke snížení problému s přehří-
váním v bytech a budovách.

Vzdělávací komise ES-SO
V  řadě členských zemí ES-SO, např. v  Ni-
zozemsku, Velké Británii, Švédsku, Norsku 
a  Belgii, se setkalo vzdělávání ze strany                               
ES-SO (certifi káty Advisor a Expert) s velkým 
zájmem a uznáním. Pracuje se tedy na umož-
nění jejich absolvování také v ostatních člen-
ských zemích, a to ve spolupráci s místními 
svazy - v  České republice právě se Svazem 
podnikatelů ve stínicí technice.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SPST

Účastníci Business Summitu ES-SO, říjen 2019, Albufeira, Portugalsko

Nový předseda předsta-

venstva ES-SO – Anders 

Hall (Švédsko)
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  Chlazení budov
  Sv telná pohoda
  Ochrana soukromí
  Jednoduché ovládání

VENKOVNÍ ŽALUZIE

www.lomax.cz
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Sortiment výrobců a obchodníků na trhu stínicí tech

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

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

spoustu času. A  právě takový přehled jsme 
pro Vás sestavili z řad členů Svazu podnika-
telů ve stínicí technice a v průběžně aktua-
lizované podobě jej budete nacházet také 
na stránkách svazu: www.svst.cz.
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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:
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screeny        
slunolamy   
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okenice   
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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   
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niky a vrat v ČR

Stav ke dni 31. 12. 2019
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Se začínajícím letním obdobím stoupá ak-
tivita hmyzu, proto většina z  nás hledá ten 
nejvhodnější způsob, jak zamezit vniknutí 
obtížného a mnohdy i nebezpečného hmyzu 
do našeho domova. Zejména malé děti mo-
hou být vystaveny nebezpečnému bodnutí 
či spolknutí hmyzu. Vhodně zvolená ochrana 
před hmyzem Vás nejen ochrání před bodnu-
tím, ale pomůže Vám vytvořit ideální místo 
pro Váš spánek či relaxaci.
Ochránit náš domov před hmyzem lze něko-
lika způsoby. Existuje nepřeberné množství 
různých chemických odpuzovačů, avšak jejich 
používání může být z  dlouhodobého hledis-
ka zdraví škodlivé. Ideální způsob ochrany                                                               
před hmyzem ve spojení s bydlením je ten, kdy 
hmyzu vůbec nedovolíme vniknout do  vnitř-
ních prostor. A  proto jsou za  nejefektivnější, 
přirozený a  navíc ekologicky čistý způsob 
ochrany považovány sítě proti hmyzu. I  když 
funkce sítí je hlavně praktická, svým elegant-
ním minimalistickým vzhledem se stávají mo-
derním doplňkem oken a dveří. 
Sítě proti hmyzu jsou obvykle nabízeny spo-
lečně se stínicí technikou. Variant je mnoho 
a  zkušený dodavatel může navrhnout více 
možností k uvážení. Verze „zdarma k oknům“ 
nemusí být vždy ta optimální, chtějte pro svá 
okna víc.

Pevné sítě proti hmyzu
Pevné sítě proti hmyzu jsou nejlevnější řeše-
ní charakteristické jednoduchostí provedení. 
Mají pevnou konstrukci, která se dá vsadit 
do rámů všech typů oken a dveří. V této va-
riantě je síť uchycena a napnuta do hliníkové-
ho rámu a šetrně umístěna na okna či dveře 
s eventuální možností použití samozavíracích 
pantů. Každá síť se vyrábí přímo na míru dle 
velikosti okna či dveří. U  pevných okenních 
sítí není třeba zasahovat do rámu okna díky 
použití vhodných držáků a samotná instalace 
i údržba jsou velice jednoduché.
Rám sítě se skládá z hliníkových profi lů, které 
jsou spojeny pomocí vnějších nebo neviditel-
ných vnitřních rohových spojek. Síť k oknu lze 
uchytit pomocí speciálních otočných, pruži-
nových nebo vsazovacích držáků, odpruže-
ných kolíků nebo pomocí otočných obrtlíků. 
Díky jednoduchosti této konstrukce lze se sítí 
velmi snadno manipulovat.
 
Posuvné sítě proti hmyzu
Variací na  pevnou síť je pevná posuvná síť. 
Jedná se o  velice komfortní variantu sítě 
proti hmyzu a navíc, v porovnání s ostatními, 
zajišťuje elegantnější řešení do  dveří. Síť je 
uchycena a vedena ve speciálních kolejnicích. 
Samotný chod sítě je velice tichý. Tato síť se 
obvykle instaluje na  francouzská okna nebo 

dveře. Je také vhodná do míst, kde je méně 
prostoru přede dveřmi, avšak vyžaduje k ote-
vření prostor vedle dveří.

Rolovací sítě proti hmyzu
Rolovací síť proti hmyzu je charakteristická 
velmi snadnou manipulací. Síťovina se pohy-
buje ve vodicích lištách a navíjí se na hřídel, 
která je umístěna v hliníkovém boxu. Rolová-
ní sítě je zajištěno pomocí speciální hřídele 
s pružinou, která může být na přání zákazníka 
opatřena brzdou pro ještě plynulejší chod sí-
ťoviny ve vodicích lištách. Vodicí lišty i konco-
vá lišta jsou opatřeny těsnícími kartáči, které 
dokonale zamezí vniknutí hmyzu do  interié-                                                                                              
ru. Ve stažené poloze je síť aretována nejčas-
těji zachycením koncové lišty do speciálních 
úchytů.

Tento systém umožňuje vertikální i  horizon-
tální provedení a je vhodný pro okna i dveře 
jakéhokoli typu. Sítě s vertikálním boxem mo-
hou být dvojité a  dosáhnout tak velké šířky. 
Rolovací sítě jsou montovány do ostění nebo 
na  rám okna. Ovládají se pomocí různých 
madel, u  vyšších oken se používá šňůra. Je 
možná také varianta tzv. snímatelného prove-
dení. Tato varianta umožňuje snadnou a rych-
lou demontáž v zimním období. Zazimování 
sítí ovšem není nutností, stačí síť stáhnout 
do boxu, kde může být bezpečně uschována 
celou zimu.
Rolovací síť lze také integrovat do roletového 
boxu. Jde o velmi propracované spojení před-
okenní rolety a sítě proti hmyzu.  V boxu jsou 
umístěny dvě hřídele, se sítí tedy lze pohybo-
vat naprosto nezávisle na roletě.

Plisované (skládané) 
sítě proti hmyzu
Plisované sítě jsou na  našem trhu novinkou 
a díky své eleganci a lehkosti ovládání si je ob-
líbí jistě všichni milovníci moderních věcí. Pli-
sovanými sítěmi lze vybavit i velice rozměrné 
okenní či dveřní otvory, což je jejich nespor-
nou výhodou. Síť se mechanicky posouvá         
nahoře ve vodicím profi lu tvaru U. Dole je síť 
vedena velmi nízkým PVC profi lem. Při použití 
je tedy umožněn prakticky bezbariérový pře-
chod mezi interiérem a  exteriérem, což jistě 
uvítají nejen rodiče malých dětí, ale také starší 

lidé, či lidé s  handicapem. Síť se jednoduše 
instaluje, a  je velmi snadno demontovatelná 
bez potřeby nářadí, má velmi dlouhou život-
nost i při vysoké frekvenci užívání.
U všech těchto variant sítí proti hmyzu je sa-
mozřejmostí lakování všech pevných částí 
barvami RAL, dále jsou nabízeny také v  imi-
tacích dřeva, což umožňuje dokonalé sladění 
s rámem oken a dveří. 

Síťovina
Síťovina používaná na pevné, posuvné a ro-
lovací sítě je vyrobena ze skelného vlákna 
potaženého PVC vrstvou. Díky tomuto slo-
žení síťovina nereaguje na  teplotní výkyvy. 
Obvykle je nabízena v černém nebo šedém 
provedení, přičemž šedé sítě jsou zaručeně 
nejméně vizuálně rušivé. Kromě standardní-
ho provedení jsou dostupné také sítě zame-
zující průchodu pylů, s UV vrstvou, s vylep-
šenou průhledností a  také sítě se zvýšenou 
odolností vůči drápkům domácích zvířat, 
které jsou určeny spíše pro uživatelsky ná-
ročné zákazníky.
Na plisované sítě se používá speciální síťovi-
na, která je stabilnější než plochá síťovina. Je 
vyrobena z PVC a vláken z kevlaru. Díky po-
užití nejkvalitnějších materiálů mají tyto sítě 
velice dlouhou životnost. Za  nevýhodu však 
může být považována o  něco nižší průhled-
nost oproti plochým sítím.

Údržba
Aby byl zachován kvalitní výhled zpoza sítí, je 
nutná občasná údržba, která spočívá v pou-
hém otření vlhkým hadříkem, nebo odstra-
nění prachu vysavačem. Nesmí se používat 
žádné roztoky na bázi ředidel a rozpouštědel.             
Pozornost věnujeme také možnému zanášení 
vodicích lišt zbytky listí či jinými mechanický-
mi překážkami.
Existuje také zjednodušená varianta sítí proti 
hmyzu, kterou je síť na  suchý zip. Princip je 
velice snadný, na  rám okna se přilepí suchý 
zip a síť se jednoduše přiloží. Síťovina je vyro-
bená z polyesteru, dostupná je jen v několika 
barevných provedeních. Tato varianta je veli-
ce levná, ale její životnost se bude počítat spí-
še na měsíce. Hodí se především na rekreační 
objekty a hospodářské budovy. 
Sítě proti hmyzu za vyloženou nezbytnost ne-
považujeme, ale jejich uživatelé by nám jistě 
mohli potvrdit, že tato jednoduchá pomůcka 
dokáže velkou měrou přispět ke komfortu by-
dlení. Užijte si letošní léto s otevřenými okny!

Mgr. Monika Karmasinová, 

časopis SVT

Technický poradce: 

Ing. Petr Klimeš

SÍTĚ PROTI HMYZU - léto s otevřenými okny!
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Pergola ARTOSI z dílny společnosti ISOTRA

Pergoly představují v zahradě či na terase malou oázu klidu, kterou občas potřebuje každý 
z nás. Vytváří elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. Svým výjimečným 
designem budou dotvářet Vaše nové zážitky v zahradě. A právě proto v posledních letech 
přední výrobce stínicí techniky, společnost ISOTRA, uvedla na trh hned několik druhů pergol. 

Jednou z nich je samonosná bioklimatická 
pergola ARTOSI, která je absolutní novin-
kou přicházející přímo z vývojového oddě-
lení společnosti ISOTRA. Tato pergola svým 
inovativním a  čistým designem splňuje 
náročné požadavky současného uživatel-
ského komfortu nejen tím, že může mít 
šířku až 4 metry, výsuv až 7 metrů a výšku 
až 3 metry, ale také svými dalšími přednost-
mi. Hliníkové lamely lze orientovat od  0° 
do 130°, samozřejmostí je dokonalé těsnění 
a sklon lamel pro řízený odtok vody stojkou. 
Nosnost lamel je od 116 kg/m2 při rozměru 
6x4 metry. Do pergoly je možno integrovat 
stínicí prvky – screenové rolety nebo ven-
kovní žaluzie a také LED osvětlení. 

Další předností pergoly ARTOSI je možnost 
rozdělení střechy na více nezávislých sekcí 
ovládaných individuálně podle pozice slu-
nečních paprsků. Lamely jsou tvarově opti-
malizovány tak, aby vykazovaly co nejlepší 
pevnostní výsledky s  co nejmenším náro-
kem na materiál. Pohon je umístěn v obvo-
dovém rámu, což zajišťuje, že není viditelný 
z žádné strany a nenaruší tak celkový vzhled 
pergoly. Je použit standartní žaluziový mo-
tor Somfy, přičemž je možné použít veškeré 
běžně použitelné příslušenství.

Stojku pergoly lze umístit až jeden metr mimo 
roh pergoly. Jednotlivé pergoly lze k  sobě 
spojit, potom ve  spoji pergol zůstává pouze 

jedna stojka. Pergolu ARTOSI lze sestavit tře-
mi způsoby a  lze kombinovat volně stojící 
část s částí kotvenou do zdi. Pergolu ARTOSI 
je možné si vybrat v šesti základních barvách.  
Lze ji také vyrobit s  přesností na  jeden cen-
timetr a tím i dokonale uzpůsobit Vašim po-
třebám. Montáž i demontáž lamel je tak  jed-
noduchá, že ji lze provést svépomocí a nejen 
proto  je sestavení pergoly vysoce variabilní. 
Vzhledem ke  všem těmto parametrům per-
goly je její cena také významnou předností.

Více nejen o pergolách, ale i dalších výrob-
cích z  oblasti stínění se můžete dozvědět  
na www.isotra.cz.

(PR)
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22. − 26. února 2021
Messe Stuttgart, Německo 

www.rt-expo.com

NOVĚ
PO − PÁ

World of

inspiration
Poznejte na veletrhu R+T 2021 digitální 
a inteligentní řešení, která vám u vás 
doma umožní citelné zvýšení komfortu, 
jednoduché obsluhy, energetické účin-
nosti a bezpečnosti.

V centru obchodu

RZ_R+T_2021_Anzeige_A5_CZ.indd   1 19.12.19   14:27
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BEZPEČNÝ DŮM S ALUPROF

Bezpečnost nadevše
Bezpečnost hraje v našem životě velmi důle-
žitou roli, a pokud jde o řádné zabezpečení 
našeho domu, záleží nám na  výběru toho 
nejlepšího a  nejúčinnějšího řešení. Jedním 
z  prvků, které chrání náš dům, jsou bezpo-
chyby venkovní hliníkové rolety, které slouží 
jako účinný odrazující prvek pro potenciální-
ho lupiče a představují další překážku proti 
vniknutí do budovy.

Ne každá roleta je odolná 
proti vloupání
Obecně se usuzuje, že každá roleta chrání 
náš dům proti vloupání. Mnoho fi rem tím-
to způsobem také propaguje své výrobky. 
Není to však úplně pravda. Samozřejmě ro-
lety mohou odrazovat potenciálního lupi-
če, avšak ve  skutečnosti nemají vhodná za-
bezpečení, která zaručují účinnou ochranu 
proti vloupání. S  myšlenkou na  zákazníky,                      
pro které je bezpečnost zvláště důležitá, na-
vrhla fi rma Aluprof dva systémy proti vlou-

pání, které mají podle potřeby různé typy 
zabezpečení. Navrhované konstrukce proti 
vloupání mohou být použity jak v adaptač-
ních, tak i  podomítkových systémech. Ba-
revná paleta roletových prvků dostupných 
v  nabídce vám jistě umožní přizpůsobit se 
barvě otvorových výplní a splní tak očekává-
ní i těch nejnáročnějších uživatelů.

SAFETY PREMIUM 
pro bezpečnost
Systém rolet s odolností proti vloupání Safety 
Premium je inovativní systém bezpečnost-
ních rolet, který na  základě výsledku speci-
álních zkoušek provedených v  akreditované 
zkušební laboratoři v České republice, v sou-
ladu s  normou ČSN-EN 1627:2011, získal III. 
třídu odolnosti proti vloupání. Toho se po-
dařilo dosáhnout hlavně díky zavedení no-
vátorských konstrukčních řešení. Účinné za-
bezpečení zaručují mj. vyztužená konstrukce 
vodicích lišt, která zabraňuje ohnutí a vytaže-
ní roletových lamel, a speciální výztuha v kon-

cové liště, zajišťující vysokou tuhost a pevnost 
pancíře. Kromě toho vhodně pevná a  odol-
ná konstrukce pancíře rolety, vyrobeného 
z  lamel z  extrudovaného hliníku, zabraňuje 
jeho poškození při nárazu. Navíc západkový 
mechanismus namontovaný ve  spodní části 
pancíře zabraňuje zvednutí spuštěné rolety, 
což zaručuje účinné zabezpečení domu. 

SAFETY PLUS pro komfort
Systém bezpečnostních rolet Safety Plus je 
nabídka určená těm zákazníkům, pro které je 
bezpečnost na předním místě a hledají certi-
fi kované řešení za  dostupnou cenu. Hlavní 
výhodou produktu je speciálně vyvinutý 
západkový mechanismus ve  spodní části 
pancíře, který ztěžuje zvednutí spuštěné 
rolety. Díky vyztužené konstrukci vodicích 
lišt, je obtížné vytáhnout jednotlivé lamely 
rolety a  tím rozebrat roletový pancíř. Navíc 
pevná a odolná konstrukce z extrudovaných 
lamel PE41 zvyšuje jeho odolnost proti nára-
zu. Systém na  základě výsledku speciálních 
zkoušek provedených v  akreditované zku-
šební laboratoři v České republice, v souladu 
s  normou ČSN-EN 1627:2012, získal II. třídu 
odolnosti proti vloupání.

Nejdůležitější je správná montáž
Instalace tohoto řešení je podobná jako 
u  běžných rolet. Aby však roleta fungovala 
správně při současném zachování její poža-
dované odolnosti proti vloupání, pamatujte 
na to, že podklad pod schránku a vodicí lišty 
musí tvořit stabilní podepření pod roletou 
na celé kontaktní ploše. Pokud se tedy roz-
hodnete koupit rolety s ohledem na potře-
bu zaručit účinnou ochranu vašeho domu            
před vloupáním, zkontrolujte, zda produkt, 
který chcete koupit, má odpovídající zabez-
pečení a zda tým, který jej instaluje, má od-
povídající znalosti a kvalifi kaci.
Řešení nabízená fi rmou Aluprof byla navr-
žena především s  myšlenkou na  uspokojení 
vašich potřeb. Seznamte se s nimi a vyberte si 
vhodný způsob zabezpečení vhodný pro vás. 
Díky tomu se budete moci těšit z bezstarost-
ného odpočinku daleko od domova.                             

www.rolety.aluprof.eu

(PR)

Prázdniny, delší víkendy a  zejména svátky jsou časem odpo-
činku a rodinných výletů daleko od domova. Je to také období 
zvýšené aktivity zlodějů, kteří jen čekají na příležitost, aby nás 
připravili o cenné věci. Proto vzniká otázka: jaká dodatečná 
bezpečnostní opatření bychom měli udělat, abychom 
se ochránili proti krádeži během delší nepřítomnosti?
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HEIMTEXTIL 2020

Ve dnech 7. až 10. ledna se konal, a to již po padesáté, největší veletrh bytového textilu a by-
tových doplňků HEIMTEXTIL. A kde jinde než tradičně na moderním výstavišti ve Frankfurtu 
nad Mohanem, které návštěvníky ohromí nejen svou rozlohou, ale zejména výborným záze-
mím pro vystavovatele i návštěvníky. 

Veletrh HEIMTEXTIL byl tento rok jubilejní 
50. a  představilo se zde téměř 3000 vysta-
vovatelů z  celého světa. Nás ale zajímala 
zejména stínicí technika, která je zde té-
měř vždy zastoupena řadou producentů 
z Německa a dalších zemí EU a samozřejmě 
z Asie. Tento rok se však počet vystavovate-
lů v oboru stínicí techniky spíše snížil a kro-
mě tří výrobců z  Německa a  řady dodava-
telů z Asie byla účast spíše skromná, což je 
škoda. V každém případě i tak bylo co vidět, 
zejména jemný náznak návratu k interiéro-
vým horizontálním žaluziím s  inovovaným 
způsobem ovládání, montáže a  samozřej-
mě barev. Další pozornost výrobci směřují 
na  chytré řízení interiérového stínění, a  to 
za použití pohonů napájených bateriemi.
V  každém případě však stále výrobci drží 
zvolený trend v  mnohotvárnosti a  použití 
zejména tkanin. Ty byly k  vidění v  obrov-
ském množství barev a  vzorů. Zajímavou, 
ale ne zcela novinkou, je pak řada tkanin 
vyráběných z  PET lahví. I  ti největší výrob-
ci jsou si zřejmě vědomi obrovské zátěže 
pro životní prostředí právě miliony „petek“, 
a proto zcela cíleně začali tyto PET láhve re-
cyklovat a z nich pak vyrábějí moderní tka-
niny určené pro stínicí techniku. 
I  přesto, že byl letošní HEIMTEXTIL 2020 
trochu chudší na  výrobce stínicí techniky, 
je i  tak tento veletrh špičkou ve  veletrzích 
zaměřených na bytový textil a další bytové 
doplňky.     

                                         Leoš Paclík

Externí spolupracovník SVT
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PŘEDOKENNÍ ROLETY   
PRO STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU,  
NOVOSTAVBY A RENOVACE

• také bezpečnostní provedení rolet 

• z trvanlivého a nekorodujícího  
hliníku 

• integrovaná ochrana proti hmyzu 

• alternativně se závěsy venkovní  
žaluzie ZipTex-, s_onro®- nebo  
JalouRoll 

• komfortní ovládání motorem 

• Made in Germany

v Norimberku, 18.–21.3.2020 
hala 7, stánek 325

Navštivte nás na výstavě 

ALUKON KG  KONRADSREUTH  
Münchberger Straße 31 I D-95176 Konradsreuth

ALUKON KG HAIGERLOCH        
Am Griesbaum 1 I D-72401 Haigerloch
     

WWW.ALUKON.COM

OVĚŘENÁ FIRMA V OBORU 

STÍNICÍ TECHNIKY

Také pro letošní rok udělil Svaz podnika-
telů ve  stínicí technice (SPST) některým 
fi rmám na  českém trhu certifi kát Ověřená 
fi rma v  oboru stínicí techniky. Pro jeho 
přidělení musí fi rmy splnit určité pod-
mínky, které byly od  loňského roku navíc 
zpřísněny. SPST se rozhodl klást větší dů-
raz na úroveň odborných znalostí v oboru 
stínění a  zúročit navíc vzdělávací aktivity, 
kterým se v rámci svého oboru věnuje. Jed-
nou z  podmínek přidělení certifi kátu tak 
je účast na  vzdělávání, pořádaném SPST 
nebo na kterém se SPST svými přednáška-
mi podílí. 

Firmy, které tedy certifi kát obdrží, jsou 
potenciálně spolehlivým dodavatelem, 
splňují předpoklady dobrého obchodní-
ho partnerství, poskytují kvalitní služby 
a výrobky, splňující legislativně stanovené 
certifi kace výrobků, a  které se navíc za-

vázaly dodržovat Etický kodex svazu. 
Členství v SPST přitom není jedinou 

nebo automatickou podmínkou                 
pro udělení certifi kátu. 

Certifi kát se týká fi rem, je-
jich chování na trhu – jak 
k zákazníkům, tak i k ob-
chodním partnerům, 
jejich platební morálky, 
dodržování norem a dal-
ších stanovených cer-
tifi kací, předpisů apod. 

Netýká se tedy výrobků 
- ty si certifi kují fi rmy sa-

mostatně, a to jednak podle 
platné legislativy a jednak po-

dle své potřeby (v případě nové-
ho výrobku apod.).

Certifi kát je udělován vždy na období jed-
noho roku (fi rma tedy musí jeho přidělení 
na další rok vždy znovu obhájit) a jeho při-
dělení je provázeno oprávněním používat 
logo tohoto ocenění. 

V zásadě to sice neznamená, že fi rma, kte-
rá certifi kát nevlastní, nemůže být seriózní 
nebo kvalitní. Nicméně u  takové fi rmy si 
musí zákazník sám fi rmu posoudit a  nést 
riziko svého odhadu, zatímco u  držite-
lů certifi kátu provedl za  zákazníka tento 
předvýběr SPST.

Informaci o fi rmách, které mají pro rok 2020 
certifi kát přidělen, naleznete na www.svst.cz 
u příslušného člena, v sekci kontakty.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SPST

V  poslední době se na  trhu vyskytla řada certifi kátů, které 
poskytují fi rmy, které s  daným oborem nemají příliš (nebo 
vůbec nic) společného. 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 
Svaz podnikatelů ve stínicí technice, který obor stínění v Čes-
ké republice dlouhodobě zaštiťuje.
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Fórum dotazů

  Je možné umístit pergolu na roh budo-

vy? Pokud ano, může s tím být spojena 

nějaká komplikace?

Pergola se dá umístit v  podstatě kamkoli, 
musí se vybrat pouze to správné řešení a typ 
pergoly na konkrétní realizaci. Pergola může 
být kotvena do  domu, a  to jednou nebo 
i  více stěnami, popřípadě může být i  volně 
stojící.

  Čím vším může být opatřena pergola – 

mimo své nezbytné konstrukční prvky, 

tedy ke zvýšení komfortu uživatelů?

Častým požadavkem je u  pergol jejich do-
plnění o „stěny“ pergoly, přičemž nejčastější 
volbou jsou v tomto případě screenové rolety, 
které tak plní funkci boční ochrany proti slun-
ci, větru i dešti. Téměř samozřejmou výbavou 
pergol je dnes LED osvětlení, které může být 
integrované v  lamelách naklápěcí (bioklima-
tické) pergoly, v  krokvích nebo po  obvodu 
konstrukce, také můžeme vybírat z  mnoha 
druhů svítivosti a teploty světla. Další doplň-
kovou výbavou pergoly ale mohou být také 
reproduktory, teplomety, čidla, chytré aplika-
ce a mnoho dalšího. S některými doplňky je 
nutné počítat již při přípravě a výrobě pergoly 
(např.: teplomet), ale některé doplňky se dají 
nainstalovat dodatečně.

  Čím mohou být tvořeny „stěny“ pergo-

ly - jaké jsou možnosti ochrany uživa-

tele před bočním větrem nebo pohledy 

zvenčí?

Stěny pergoly často tvoří screenové rolety, 
které nás ochrání proti slunci, větru, dešti 
a  ve  dne i  proti zvídavým pohledům na-
příklad od  sousedů. Dále můžeme použít 
posuvné skleněné panely, které nás doko-
nale ochrání proti větru a dešti, ale zároveň 

nám zachovají nerušený výhled z  pergoly. 
Posuvné stěny také velmi dobře udrží pří-
jemnější teplotu uvnitř pergoly i  v  horším 
počasí, obzvlášť při využití teplometu.

  Může být pergola „chytrá“?

Ano, dnes je velké téma automatizace do-
mácnosti a  samozřejmě i  pergola může 
být „chytrá“. Většinu svých pohybů může 
pergola vykonávat automaticky, a  to po-
mocí nainstalovaných čidel, či naprogra-
movaných scénářů. Nebo ji můžete ovládat 
aplikací ve  svém smartphonu odkudkoli 
na světě.

  Jak si vybrat správnou pergolu dle 

svých požadavků? 

Každý má jiné požadavky a  očekávání 
od toho, co má pergola splňovat a jak má vy-
padat. Nejlepší řešení jak vybrat tu správnou 
pergolu je kontaktovat odbornou fi rmu, jeli-
kož jedině profesionál Vám poradí, jaká per-
gola se dle Vašich požadavků hodí na  dané 

místo, ať už designově, ale hlavně funkcí.  Co 
se týče designu, můžeme využít vizualiza-
ce nebo aplikace ve  smartphonu, či tabletu, 
která nám pomocí virtuální reality ukáže, jak 
bude pergola vypadat.

  Jaká je odolnost pergoly vůči silnějšímu 

dešti a na čem to závisí?

Pokud je strop pergoly tvořen látkou, je to 
podobné jako u  markýz: je-li dodržen min. 
sklon 14°, může voda odtékat a  markýza 
může být použita jako ochrana proti mírné-
mu dešti. Při větší intenzitě deště je markýzu 
třeba zatáhnout. Mokrou látku je třeba vždy 
nechat vyschnout. 
Pokud je strop tvořen hliníkovými lamelami, 
je odolnost výrazně vyšší – pergola odolá 
i silnému dešti a dokonce i menší vrstvě sně-
hu. Odtékání vody je v tomto případě zajiště-
no soustavou několika opatření: odtokovými 
kanálky v nohách pergoly, okapovým profi -
lem, vpustí dešťové vody a chrličem vody – 
viz obrázek.

Odborná terminologie z oboru

Pertl
Konstrukční úprava podélné hrany lamel 
venkovních žaluzií ke  zvýšení její celkové 
tuhosti - kruhové zakončení kraje lamel - ru-
lička, která zvyšuje její prostorovou tuhost. 
U domykatelných žaluzií slouží také pro uchy-
cení odhlučňovacího profi lu. 

ITT protokol 
Je zápisem z „počáteční zkoušky typu“ (In-
tention-To-Treat). Touto zkouškou jsou po-

suzovány parametry jednotlivých výrobků 
vzhledem k  jejich shodě s  předepsanými 
normami výrobku. ITT protokol je základním 
podkladem pro vydání Prohlášení o  shodě 
(podle § 5 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.).

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.

Motor s NHK 
Je motor s  nouzovým ručním ovládáním 
na  kliku. V  případě výpadku elektrického 
proudu je tedy možné výrobky s těmito mo-
tory ovládat ručně.

Odborný tým SPST

Odborný tým SPST
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Vsetínsko, ČR – venkovní hliníkové žaluzie do podomítkového překladu                               Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Rodinný dům, Zašová, ČR – látková roletka typu DEN/NOC se subtilní kazetou se zaoblenými hranami                                Zdroj: JACK WEST s.r.o.
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Rodinný dům, Lánov, ČR – sestava 4 bioklimatických pergol + pátá v atypickém tvaru „L“, motorický pohon                         Zdroj: AL Pergoly s.r.o.

Rodinný dům, Mokré u Č. Budějovic, ČR – pasivní dům zastíněný venkovními hliníkovými žaluziemi    Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
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Řadové domy, Michalovice, ČR – domy v energ. kategorii A, stínění venkovními hliníkovými roletami  a žaluziemi v podomítkových překladech  
Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Bytový dům, Velké Pavlovice, ČR – venkovní hliníkové žaluzie Z70, pohon motorický s dálkovým ovládáním           Zdroj: LOMAX & Co s.r.o.
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Aktuální přehled členů SPST

PROFIL ČLENA SPST

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

sídlo společnosti:                       U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
založení společnosti:                 1992
Obrat za rok 2017:  1 662 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 50 mil. Kč
Obrat za rok 2018:  1 815 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 43,9 mil. Kč
Regionální působnost:  celá Česká republika
Počet zaměstnanců:  353
Webové stránky:  www.heluz.cz

Společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. vyrábí kompletní stavební systém zahr-
nující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními 
vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro nízkoenergetické a pasivní domy. 
Součástí sortimentu jsou i nosné žaluziové a roletové překlady, ve kterých je inte-
grována schránka pro umístění stínicích systémů. Novinkou je překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný, který splňuje tepelně izolační parametry 
pro pasivní domy,  požární i akustické normy, dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby a je variabilní pro umístění venkovních 
žaluzií nebo rolet. 

AL PERGOLY

Společně  a snadně j i .

Partnerství s odbornými akcemi
První měsíce roku, předtím, než začne sezó-
na, bývá bohatá na  nejrůznější vzdělávací 
akce, výstavy a veletrhy. Stejně tak je tomu 
v  letošním roce, který jsme zahájili půso-
bením na  výstavě Infotherma v  Ostravě. 

Poskytovali jsme informace návštěvníkům 
v  našem Poradenském centru pro stínicí 
techniku, ale také prostřednictvím předná-
šek pro veřejnost. Vyhlásili jsme tam také vý-
sledky naší soutěže REALIZACE ROKU 2019 
VE STÍNICÍ TECHNICE, které jsme Vám přines-
li také v tomto čísle našeho časopisu.
Podobným způsobem budeme působit také 
na  Stavebním veletrhu Brno, a  to v  rámci 
Poradenského centra pro okna a stínicí tech-
niku – společně se společností Stavokonzult 
EDUK. Dále se zde budeme 28. února 2020 
podílet na setkání ředitelů a odborných uči-
telů středních škol se stavebním zaměřením 
a  také na  konferenci o  cirkulární ekonomi-
ce, pořádané společností Energy IN s.r.o.              
26. února 2020. Podrobnosti o  těchto akti-
vitách budou v uveřejněny na našich webo-
vých stránkách.
Již tradiční je také naše partnerství s konfe-
rencí Setkání lídrů českého stavebnictví, 
které se bude konat 9. června 2020.

Spolupráce se školami
Po návštěvě střední školy v německém Wie-
sau, kde se vyučuje obor Mechatronik stínicí 
techniky, které se zúčastnili společně s námi 

také zástupci některých škol z  České repub-
liky, jsme se s  učiteli a  řediteli českých škol 
setkali znovu také v říjnu 2019 v Brně a pokra-
čovali v přípravách na zavedení výuky našeho 
oboru na  těchto školách. Z  řady zajímavých 
návrhů, které jsme v  Brně projednali, v  nej-
bližší době vybereme ten, který bude pro náš 
obor nejvhodnější a budeme usilovat o jeho 
uvedení do života, neboť i náš obor silně po-
ciťuje nedostatek kvalifi kované pracovní síly. 

Odborná činnost svazu
V uplynulých měsících se odborný tým SPST 
věnoval např. nové normě ČSN EN 17037 
Denní osvětlení budov, platné od  1. září 
2019, a to především ve vazbě na stínicí tech-
niku. Pracujeme také na vlivu stínicí techniky 
na snižování emisí CO2, přičemž čerpáme mj. 
z  materiálů celoevropského sdružení stínicí 
techniky ES-SO, podle nichž připravujeme 
např. rozšíření stávající kalkulačky stínicího 
součinitele, která je k dispozici na webových 
stránkách www.svst.cz. Naším záměrem je 
připravit nástroj pro odbornou veřejnost, 
umožňující porovnání jednotlivých typů 
stínicí  techniky dle potřeb a požadavků uži-
vatele. Porovnávat bude možné vlastnosti 
výrobků uvedené v  normě ČSN EN 14500 
v části zraková pohoda. 

Vzdělávání
Kromě výše uvedených aktivit v rámci part-
nerství jsme koncem září 2019 realizovali 
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Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme význačné fi rmy z našeho oboru - členské fi rmy 
SPST.

PROFIL ČLENA SPST

LUXURY CZ s.r.o. – Nové žaluzie

Sídlo: Skryjova 1606/8, Husovice, 614 00 Brno
Obrat za rok 2018: 16 200 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 15 380 000 Kč
Obrat za rok 2019: 18 820 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 17 890 000 Kč
Regionální působnost: Jihomoravský, Pardubický a Královohradecký kraj, 
 Praha a okolí, Bratislava SK
Počet zaměstnanců: 12
Webové stránky: www.nove-zaluzie.cz

LUXURY CZ, s.r.o s obchodní značkou Nové žaluzie je společnost zabývající se prode-
jem a montáží stínicí techniky všeho druhu v Brně, v Praze, v Hradci Králové, v Pardu-
bicích a v jejich přilehlém okolí. Od roku 2018 působíme též na Slovensku, a to v Bra-
tislavě a okolí.  V současné době disponujeme dvěma kancelářemi se vzorkovnou, 
a to v Rosicích u Brna a v Praze v Podolí. Mezi hlavní obchodní partnery patří společ-
nost Isotra a.s., Somfy spol. s r.o., BEMATECH, s.r.o., BUILDING Shutter Systems s.r.o. 
a VELUX Česká republika, s.r.o.  „Nikde nekoupíte žaluzie, tak snadno, jako u nás“.

Aktuální přehled členů SPST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

konferenci STÍNICÍ TECHNIKA – INOVATIVNÍ 
KONCEPT PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BU-
DOVY, a  to za  účasti zahraničního předná-
šejícího – pana Wilhelma Hachtela, vicepre-
zidenta sdružení ES-SO. Další z cyklu těchto 
konferencí, úzce specializovaných na  stínicí 
techniku, připravujeme opět na veletrh FOR 
ARCH 2020. 

Valná hromada SPST
Na konci listopadu 2019 se konala podzim-
ní řádná valná hromada SPST. Jako obvykle 
bylo jejím cílem především připravit plán 
činnosti na  následující rok. Mimo jiné při-
pravujeme např. spolupráci s  výzkumným 
centrem UCEEB při ČVUT na  implementaci 
fotovoltaických prvků do  lamel venkovních 
stínicích prvků nebo také další jednání se 
Státním fondem životního prostředí o zpřes-

nění podmínek pro poskytnutí dotace na stí-
nění v  programu Nová Zelená úsporám. 
Také tentokrát jsme v následném worksho-
pu dali prostor tématům, o  která projevili 
zájem členové svazu. 

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SPST, www.svst.cz 

Účastníci valné hromady SPST – listopad 2019, Praha

Účastníci konference STÍNICÍ TECHNIKA – INOVATIVNÍ KONCEPT PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY, září 2019, 

Praha
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EDEN 3000 2. 1. - 30. 12. 2020 Brno ČR

FOR WOOD + FOR PASIV + FOR THERM 6.-8. 2. 2020 Praha ČR

Bauen + Wohnen 6.-9. 2. 2020 Salzburg Rakousko

BAUTEC 18.-21. 2. 2020 Berlín Německo

STAVITEL 20.-22. 2. 2020 Lysá nad Labem ČR

Stavební veletrh Brno 26.-29. 2. 2020 Brno ČR

Pardubická stavební výstava 5.-7. 3. 2020 Pardubice ČR

Stavíme, bydlíme 14.-15. 3. 2020 Uherské Hradiště ČR

Fensterbau/Frontale 18.-21. 3. 2020 Norimberk Německo

CONECO + RACIOENERGIA 25.-28. 3. 2020 Bratislava Slovensko

FOR INTERIOR + FOR HABITAT 26.-29. 3. 2020 Praha ČR

STAVOTECH 2.-4. 4. 2020 Olomouc ČR

Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 5.-6. 5. 2020 Trutnov ČR

HOBBY + Stavební veletrh 13.-17. 5. 2020 České Budějovice ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 22.-24. 5. 2020 Frýdek Místek ČR

Domov a teplo 4.-6. 9. 2020 Lysá nad Labem ČR

FOR DECOR + FOR HOME 10.-12. 9. 2020 Praha ČR

FOR ARCH 22.-26. 9. 2020 Praha ČR

FOR INTERIOR 1.-4. 10. 2020 Praha ČR

Bauen + Wohnen 17.-25. 10. 2020 Hannover Německo

Moderní dům a byt 23.-25. 10. 2020 Plzeň ČR

Stavotech - Moderní dům 5.-7. 11. 2020 Olomouc ČR



Také letos poskytnou lenové SVST p i p íležitosti Dne stínicí techniky dar v podob  stínicí techniky vybranému subjektu. Tentokrát 
p jde o dar v hodnot  celkem 51.000 K  a podílet se na n m budou tyto  rmy:
AL Pergoly, ALUKON, ALURA, BECKER, GEIGER, HELLA, HELUZ, HOPA, Chytrá stínící technika, ISOTRA, Klausová, LOMAX, LUXURY, 
MARON, Sodoma Perfecta, STUDIO H+H, VFtyp

Svaz podnikatel  ve stínicí technice uspo ádá na svém facebookovém pro  lu 
sout ž GRILL PARTY – o fotogra  e z grilování pod n kterým ze stínicích prvk , nap . 
markýzou, pergolou apod. Vylosovaný výherce obdrží grilovací soupravu a sadu vín.

V rámci dne stínicí techniky ud láme akci na náš st žení produkt - 
pergolu Skyline: 2x LED lamela zdarma. Tuto akci navíc nabídneme 
po celý m síc kv ten.
→ AL Pergoly s.r.o., Praha

Na Den stínicí techniky spole nost ALUKON upozorní informa ní 
kampaní mezi svými obchodními partnery.
→ ALUKON KG, N mecko

Spole nost ALUPROF p ipravila na Den stínicí techniky setkání 
se svými obchodními partnery a odbornou konferenci.
→ ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o., Ostrava

Na Den stínicí techniky plánujeme v naší  rm  Den otev ených dve í.
→ Becker – motory s.r.o., Praha

Mimo ádná nabídka “prodej bez DPH” na produkty z oblasti stínicí 
techniky a bytového textilu, nabízené spole ností HOPA PLZE  s.r.o. 
Ve spole nosti HOPA PLZE  s.r.o. si m žete celý týden kon ící Dnem 
stínicí techniky koupit vrata, rolety, žaluzie, markýzy, pergoly, záv sy, 
záclony a mnohé další se slevou ve výši DPH!
→ HOPA PLZE  s.r.o., Plze

U p íležitosti Dne stínicí techniky po ádáme slavnostní otev ení 
nového showroomu – Centra stínicí techniky a bioklimatických per-
gol dne 15. 5. 2020. Pro návšt vníky po celý den ob erstvení zdarma 
a speciální sleva 30 % na vybrané produkty!
→ Chytrá Stínící Technika s.r.o., Praha

Spole nost ISOTRA p ipravuje na 16. kv ten Den otev ených dve í 
s odbornou exkurzí pro studenty st edních škol s technickým 
a stavebním zam ením. Studenti a pedagogové budou mít možnost 
prohlédnout si prostory výroby interiérové a exteriérové stínicí tech-
niky, nástrojárny, která disponuje vysp lými obráb cími technologiemi, 
lisovny plastových komponent  a lakovny. Exkurze bude probíhat za 
plného provozu a studenti tak získají reálnou p edstavu o fungování 
spole nosti. 
→ ISOTRA a.s., Opava

Na Den stínicí techniky, který prob hne 16. kv tna, 2020 p ipraví 
spole nost LOMAX Den otev ených dve í. Zákazníci, projektanti 
i architekti mají jedine nou možnost navštívit showroomy nap í  
celou eskou republikou i na Slovensku, prohlédnout a osahat si 
vzorky venkovních žaluzií a p edokenních rolet, p ípadn  se poradit 
s našimi odborníky. Ve ejnost budeme o události informovat 

16. května 2020
Den stínicí techniky

So
ut

ž

SVÁTEK ŽALUZIÍ | ROLET | MARKÝZ | PLISÉ | BALDACHÝN  | JAPONSKÝCH ST N | SCREEN  | SLUNOLAM  | PERGOL

f Sledujte náš 
facebook

na našich webových stránkách, blogu, Facebooku, PR lánky v mediál-
ním prostoru a formou newsletter .
→ LOMAX & CO s.r.o., Bo etice

V Den stínicí techniky budeme mít speciální slevy na zakázky 
uskute n né v tento den. Zákazník obdrží i speciální slevu 
p i návšt v  našich showroom , kde jim bude k dispozici odborné 
poradenství k jejich projekt m, které s nimi probereme a navrhneme 
vhodné ešení. 
→ LUXURY CZ, s.r.o. – Nové žaluzie, Rosice u Brna

Na Den stínicí techniky - 16. kv tna 2020 - p ipravujeme Den otev ených 
dve í.  
→ PAKL s.r.o., Olomouc

P esto, že v soboty otev eno nemíváme, v Den stínicí techniky budeme 
mít mimo ádnou otevírací dobu: od 9.00 do 18.00 hodin.
→ SAMEŽALUZIE.CZ, Praha

V týdnu od 11.5. do 15.5. budeme poskytovat slevu ve výši 20 % 
na venkovní stínicí techniku a garážová vrata.
→ Sodoma Perfecta s.r.o., Praha

Mimo ádná nabídka “prodej bez DPH” na produkty z oblasti stínicí 
techniky a bytového textilu, nabízené spole ností STUDIO H+H s.r.o. 
Ve Studiu H+H si budete moci celý týden kon ící Dnem stínicí tech-
niky koupit vrata, rolety, žaluzie, markýzy, pergoly, záv sy, záclony 
a mnohé další se slevou ve výši DPH!
→ Studio H+H s.r.o., Karlovy Vary

1. Den otev ených dve í
Pátek    15. 5. 2020            7:00 – 18:00
Sobota 16. 5. 2020             9:00 – 14:00
2. Sleva 15 %
U p íležitosti 15. výro í naší spole nosti na eském trhu na Vás 

eká sleva 15 %. Platí na objednávky uzav ené v pátek 15. 5. 2020 
a v sobotu 16. 5. 2020 na venkovní žaluzie UT-70 a UT-90 
a p edokenní rolety UT-37.
→ UMBRATEC s.r.o., Kladno

Den stínicí techniky si p ipomeneme se zákazníky 15. a 16. kv tna 
2020 formou slevy ze závazné objednávky na celý sortiment stínicí 
techniky ve výši DPH.  
→ VFtyp spol. s r.o., Kolín

Všem dárc m za jejich p ísp vek velmi d kujeme!
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