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SkyRoll – nové sluneční clony typu 
screen od Aluprof                                 str. 12

Novinky výrobce stínicí techniky 
GEIGER Antriebstechnik             str. 8

Foto: Restaurace, Zlín, ČR – hliníková pergola ze 4 segmentů o celkové délce 24 metrů se screenovými roletami a posuvným zasklením, ovládání: automatika, napojení na protipožární ochranu.   
Zdroj: Alutech Bohemia s.r.o.



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.

K p íležitosti Dne stínicí techniky p ipravujeme akci “Týden stínicí tech-
niky”, o které budeme informovat na svém webu a sociálních sítích.
→ AL Pergoly s.r.o.
Praha, www.al-pergoly.cz

Den stínicí techniky letos oslavíme již trochu v p edstihu: 14. 5. budeme 
mít pro ve ejnost Den otev ených dve í.
→ BECKER - motory s.r.o.
Praha, www.becker-motory.cz

Ve spole nosti HOPA PLZE  s.r.o. si m žete celý týden kon ící Dnem 
stínicí techniky (10.-16. 5. 2021) koupit vrata, rolety, žaluzie, markýzy, 
pergoly, záv sy, záclony a mnohé další se slevou ve výši DPH!
→ HOPA PLZE  s.r.o., 
Plze , www.ho-pa.cz 

Den stínicí techniky budeme komunikovat na našem webu a sociálních 
sítích, a to v etn  pozitivního dopadu stínicí techniky nejen na ener-
getickou náro nost budov.  
→ ISOTRA a.s.
Opava, www.isotra.cz 

K p íležitosti Dne stínicí technicky, který prob hne 16. kv tna 2021, 
nabídne spole nost LOMAX svým zákazník m mimo ádné slevy 
na závazné objednávky uskute n né v týdnu od 17. do 23. kv tna 
na celý sortiment stínicí techniky. Ve ejnost budeme o události infor-
movat na našich webových stránkách, blogu, Facebooku, PR lánky 
v mediálním prostoru a formou newsletter .
→ LOMAX & CO s.r.o.
Bo etice, www.lomax.cz 

So
ut

ž

f Sledujte náš 
facebook

V souvislosti se Dnem stínicí techniky od nás v týdnu od 16. 5. do 21. 5. 
zákazníci obdrží LED osv tlení k bioklimatické pergole zdarma, a to p i 
potvrzení zakázky v tomto termínu. 
→ LUXURY CZ s.r.o.
Praha, Rosice u Brna, www.nove-zaluzie.cz 

Spole nost PAKL bude prezentovat den stínící techniky ve dnech 
od 10. do 16. 5. 2021, a to formou dne otev ených dve í. B hem týdne 
budou probíhat r zné akce: široké ve ejnosti (odborné i koncovému 
zákazníkovi) budeme p edstavovat naši novou vzorkovnu, p edstavení 
automatizace domácnosti, v asových intervalech bude probíhat ukáz-
ka montáže naší konstrukce žaluzií, bude otev ena galerie fotek našich 
realizací, a jiné p edvád cí akce.
→ PAKL s.r.o. 
Olomouc, www.pakl.cz

V týdnu od 10. 5. do 16. 5. 2021 poskytneme mimo ádnou slevu 15 % 
na veškerý sortiment.
→ Sodoma Perfecta s.r.o.
Praha, Benešov, www.vf-typ.cz 

P i p íležitosti Dne stínicí techniky zákazník m poskytneme od 15. 5. – 
31. 5. slevu 10 % na produkty z vlastní výroby.
→ Umbratec s.r.o.
Kladno, www.umbratec.cz 

Ke Dni stínicí techniky se naše  rma p ipojí slevou 15 % na zboží 
ze sortimentu stínicí techniky.
→ VF typ s.r.o.
Kolín, www.vf-typ.cz 

16. května 2021
Den stínicí techniky
SVÁTEK ŽALUZIÍ | ROLET | MARKÝZ | PLISÉ | BALDACHÝN  | JAPONSKÝCH ST N | SCREEN  | SLUNOLAM  | PERGOL

Aktivity našich členů
při příležitosti Dne stínicí techniky
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Editorial
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Vážení čtenáři,

přesto, že náš život v poslední době vý-
razně ovlivňuje pandemie COVID-19, 
stavebnictví a s ním i obor stínicí tech-
niky a vrat se téměř nezastavily. Lidé si 
totiž během nuceného pobytu doma 
zvelebují své bydlení a  připravují se 
také na  to, že svou dovolenou budou 
v mnohem větší míře trávit doma. Pro-
to věnují pozornost svým zahradám 
a  terasám, aby na  nich mohli v  létě 
trávit příjemné chvíle s  rodinou či 
známými. Jistě Vám proto přijde vhod 
řada inovací v oboru stínění, od pergol    
přes nové roletové systémy až k novin-
kám v motorizaci stínicích prvků.

Zajímavé informace přinášíme také 
ke  způsobům kvalitního zabudování 
stínicí techniky, neboť vlastnosti sebe-
lepšího produktu mohou být špatným 
zabudováním výrazně znehodnoceny.

Současná doba nepřeje aktivitám v ob-
lasti veletrhů, z nichž celá řada je ruše-
na nebo přesouvána. O to vítanější bu-
dou jistě informace jednak o  virtuální 
podobě některých z nich, ale i o  těch, 
které se připravují na  klasickou formu 
průběhu. Z  těch virtuálních přinášíme 
informace např. o veletrhu VELON 2021 
nebo R+T 2021. Největší veletrh v  na-
šem oboru R+T je pak v klasické podo-
bě připraven na únor 2022.

Přinášíme také informace o  aktuálním 
dění v  celoevropském sdružení stínicí 
techniky ES-SO a výsledcích jeho práce.

Na  stranách 20 až 23 naleznete vý-
sledky loňského ročníku naší soutěže 
Realizace roku 2020 ve stínicí technice 
a současně zahajujeme její letošní roč-
ník.

Ani tentokrát nechybí pravidelné rub-
riky Fórum dotazů a Odborná termino-
logie či inspirace v podobě Zajímavých 
realizací.

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

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Podomítkové řešení exteriérové stínicí techniky

S rostoucími požadavky na energetickou úspornost budov, vylepšováním izolačních vlastností 
konstrukcí, roste i nutnost a potřeba chránit se v letních měsících proti přehřívání a v zimních 
měsících proti nadměrnému ochlazování vnitřních prostor. Venkovní žaluzie, rolety nebo scree-
ny se tak stávají běžnou součástí našich rodinných domů a bytů. Každý se doma chce cítit co 
nejlépe, a proto požadujeme i co nejvíce estetické řešení. Z toho důvodu se tyto technické prv-
ky snažíme co nejvíce schovat a udělat je “neviditelnými”. Logickým důsledkem je jejich umisťo-
vání pod fasádu. Box stínicí techniky nezabírá místo v okenním otvoru a všechny technické čás-
ti jsou zakryté, pod fasádou. Přiznaná montáž zůstává typická pro administrativní a průmyslové 
budovy, kde je často součástí architektonické koncepce budovy. Podmínkou podomítkového 
použití stínicí techniky je včasné plánování nejlépe již v projektové přípravě domu. Správným 
návrhem je systémové řešení, které doporučují výrobní fi rmy a které při správném provedení 
zaručuje eliminaci tepelných mostů a správnou funkci celé stavby.

Řešení přístupů a možností je několik. Udě-
lejme si tedy alespoň základní přehled. 

Umístění v konstrukci budovy
1.  Montáž do  kontaktního zateplovacího 

systému. 
2.  Montáž do bezkontaktních fasádních sys-

témů - provětrávané fasády.
3.  Montáž v  rámci zdícího systému (systé-

mové překlady s  prostorem pro stínicí 
techniku).

4.  Montáž do připravené kapsy v konstrukci 
(zděné stavby, dřevostavby).

Druhy stínicí techniky 
umisťované pod fasádu
1. Venkovní (exteriérové) žaluzie:
- podomítkové hliníkové krycí plechy – nej-

častější provedení
- nevýhodou je složitá instalace a riziko 

dilatace pod fasádou;
- podomítkové boxy z Purenitu 

- výhodou je snadná a rychlá instalace, 
která řeší detail včetně zateplení nad-
praží při instalaci boxu,

- nevýhoda je na  první pohled vyšší 
cena přípravy, je však třeba vzít v po-
taz všechny náklady u ostatních řešení;

- keramické překladové bloky s prostorem 
pro žaluzie
- výhodou je rychlá instalace v  rámci 

hrubé stavby.
  
2. Venkovní (exteriérové) rolety:
- podomítkové hliníkové schránky 

- nutnost použití rozšiřovacího profi lu 
na okně anebo řešení izolace překladu 
a prostoru kolem hliníkového boxu;

- keramické překladové bloky
- výhodou je rychlá instalace v  rámci 

hrubé stavby.

Purboxy připravené pro kontaktní zateplení.

Purbox montáž do připravené kapsy. 
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3. Screenové rolety:
- podomítkové hliníkové schránky 

-  nutnost použití rozšiřovacího profi lu 
na okně anebo řešení izolace překladu 
a prostoru kolem hliníkového boxu;

- podomítkové boxy  z Purenitu – používají 
se v KZS
- výhodou je snadná a rychlá instalace, 

která řeší detail včetně zateplení nad-
praží při instalaci boxu;

- keramické překladové bloky
- výhodou je rychlá instalace v  rámci 

hrubé stavby.

U hodnocení jednotlivých řešení platí jedno-
duché pravidlo. Správné řešení nedbá pouze 
na  to, aby byl vytvořen prostor pro stínění, 
ale dbá i na to, aby dostatečně izoloval citlivý 
detail okenního překladu.  Představte si situ-
aci, kdy zateplujete dům masivní izolací např. 
180 mm EPS a kvůli stínicí technice vynechá-
te nad oknem prostor cca 300 mm na výšku 
a  na  šířku rámu. Shodou okolností zrovna Purboxy pro exteriérové žaluzie mohou tvořit různé druhy sestav.

Použití keramického překladu s prostorem pro vložení stínicí techniky.

Systém Purboxů pro exteriérové žaluzie.

Detail podomítkového boxu.
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v místě, kde řešíme napojení okenního rámu 
na překlad. V nejslabším místě, kde je největ-
ší riziko tepelných úniků. Bylo by obrovskou 
chybou tento detail podcenit. Pokud samot-
ný překlad izolaci neobsahuje, musíme ji na-
hradit účinnější izolací např. PIR izolací nebo 
fenolickou pěnou. Nesmíme také podcenit 
izolaci připojovací spáry mezi oknem a pře-
kladem. Tepelnou izolací bychom měli ales-
poň částečně překrýt rám okna, jinak dochází 
ke zbytečným tepelným mostům. 
Při plánování podomítkové stínicí techniky 
brzy zjistíme, že pokud chceme celý detail 
vymyslet správně, budeme bojovat přede-
vším s místem. 

Musíme vyvážit 
tři zásadní aspekty
1.  Dostatečný prostor pro žaluzii 
 nebo roletu
U žaluzie má na tento aspekt vliv vždy výška 
okna, která ovlivňuje velikost nábalu žaluzie 
(zároveň výšku potřebného prostoru) a  typ 
žaluzie, který má vliv na hloubku potřebného 
prostoru. U  okna vysokého 1500 mm potře-
bujeme pro žaluzii Z90 vytvořit pod omít-
kou prostor minimálně 240 mm na  výšku 
a 135 mm na hloubku. 
U  rolet podobně jako u žaluzií ovlivňují po-
třebu prostoru nad oknem výška okna a pro-
vedení rolety, na  základě čehož se volí ně-
která s  již defi novaných velikostí roletového 
boxu většinou čtvercového tvaru. Pro okno 
vysoké 1500 mm a  standardní provedení 
rolety bude většinou stačit box o  velikosti 
150 mm. Nejmenší nároky na  prostor má 
screenová roleta. 

2.  Bezpečná míra izolace překladu 
 nebo konstrukce
Z hlediska stavby, je tento aspekt asi nejdů-
ležitější pro to, abychom umístěním stínění 
stavbě prospěli a naopak neuškodili. Izolace, 
o  kterou konstrukci připravíme, ji musíme 
alespoň částečně vykompenzovat. Proto je 
třeba použít účinnější izolace, jako například 
PIR izolace nebo fenolické pěny. V  případě, 
že toto neuděláme, vystavujeme se riziku te-
pelného mostu, kondenzace vlhkosti v kon-
strukci, zvýšeným nákladům na  vytápění 
atd. Nežli vymýšlet složité detaily, je lehčí 
použít podomítkové přípravy, které mají 
tuto izolaci jako svoji součást. 

3.  Stabilní podklad 
 pro aplikaci fasády 
Toto se týká především případů, kdy fi nální 
povrch domu tvoří omítka ať už aplikovaná 
v rámci KZS nebo přímo bez zateplení. Dá se 
říci, že v ČR to zahrnuje 90 % případů.  Vrátí-
me se tedy na začátek a zjistíme, že primár-
ním cílem podomítkové stínicí techniky je 
schovat technickou část tak, aby nerušila ar-
chitekturu domu a neubírala prostor z okna. 
To se dá provést několika způsoby. Můžeme 
využít podomítkový hliníkový krycí plech 
nebo v případě rolet podomítkový hliníkový 
box rolety. Ten vymezí potřebný prostor, ale 
vzhledem k vlastnostem materiálu, z kterého 
je vyroben (hliník, který dobře vede teplo) je 
náchylný k  dilatacím a  následnému riziku 
praskání fasády. Proto se na tyto prvky musí 
umístit deska, na kterou můžeme teprve na-
nášet vrstvy fasády. Ve většině případů je to 
XPS o síle 20 mm. XPS zde nemá žádné izo-
lační účinky je zde pouze jako stabilní nosný 
povrch. Lepší variantou je použít pro vytvo-
ření krytu materiály, které do  fasády nebo 
stavby patří. Je to například konstrukční des-
ka Purenit, která je teplotně stálá, nereaguje 

na vlhko ani stavební chemii a vrstvy fasády 
se můžou nanášet po penetraci povrchu pří-
mo na  něj. Purenitová deska je už součástí 
purenitového boxu, není tak nutné dávat 
další ztužení jako u hliníkových boxů. V pří-
padě, že se nepoužívá KZS je jednoduchá 
a účinná varianta keramických překladových 
bloků, kde stabilním povrchem pro nanášení 
fasád bez jakéhokoli rizika je vlastní keramic-
ký překlad. 
Každá stavba má svá specifi ka a ke stejnému 
cíli nevede pouze jedna cesta. Je tedy na kaž-
dém, aby si zvolil tu, která je pro něj nejlepší. 

Ivan Landa
Externí spolupracovník Magazínu SVT

Box s vedením zapravený do čisté fasády je připravený 

pro montáž venkovních žaluzií.

Prefabrikované ostění usnadńující montáž podomít-

kových vodicích lišt pro venkovní žaluzie.
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MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

Nová generace rádiových systémů CentronicPlus
společnosti BECKER.

AZ CentronicPlus (210x297+3mm)_CZ.indd   1 01.02.2021   12:58:12
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Novinky výrobce stínicí techniky 

GEIGER Antriebstechnik

Ochrana životního prostředí je pro společnost Gerhard Geiger GmbH & Co. KG jednou z vel-
kých priorit. Trendem každé společnosti je snižování emisí CO2.

Rozšíření vozového parku 
pomocí e-mobility
Tak jako v automobilovém průmyslu, probíhá 
také u  nás výzkum kapacit baterií pro naše 
nové výrobky ve stínicí technice. Každá desá-
tá společnost s  vlastním vozovým parkem již 
používá automobily s alternativním pohonem.
Elektronická mobilita snižuje nejen emise 
CO2, ale také významně snižuje náklady. Jako 
další výhodu můžeme vám, našim zákazní-
kům a dalším uživatelům, nabídnout také

nabíjecí stanice pro vaše automobily v areálu 
naší společnosti. Nabíjení by mělo být bez-
pečné, efektivní a  nákladově výhodné. To je 
důvod, proč společnost GEIGER realizovala 
výstavbu e-nabíjecích stanic u  hlavní budo-
vy. Naším novým mottem je „Moderní, šetrné 
k  životnímu prostředí a  efektivní nabíjení“ 
u společnosti GEIGER Antriebstechnik. 
Ochrana životního prostředí by vedle ekono-
mické prosperity měla být další prioritou nás 
všech.

Účast společnosti GEIGER 
Antriebstechnik 
na mezinárodním virtuálním
veletrhu R + T digital 2021
V  posledních několika měsících došlo 
ve  společnosti GEIGER Antriebstechnik 
k  mnoha organizačním a  inovativním 
zlepšením lidských zdrojů a  technologií. 
Vzhledem k současné celosvětové pande-
mické situaci není možné pozvat naše zá-
kazníky k nám pro přestavení uvedených 
novinek. Z tohoto důvodu se zúčastníme 
veletrhu R + T digital od 22. do 25. února 
2021.

Na  tomto virtuálním průmyslovém setkání 
budeme prezentovat stánek se spoustou 
novinek v  mechanické a  elektrické oblasti 
pohonů. Můžete si přímo vyžádat podrobné 
informace o  všech inovacích. Budeme vám 
k dispozici v různých jazycích pro technické 
dotazy a  názory a  pro náročné diskuse on-
-line, prostřednictvím chatu nebo telefonic-
ky. Jako pro jednoho z  předních výrobců 
stínicí techniky je pro nás účast na předním 
světovém veletrhu R + T samozřejmostí. Zve-
me Vás proto srdečně do našeho digitálního 
stánku.                                                www.geiger.de

(PR)
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FLEXIBILNÍ
DVEŘNÍ SYSTÉM

heroal D 72

www.heroal.cz

ROLETY | PROTISLUNEČNÍ OCHRANA 
ROLOVACÍ VRATA | OKNA | DVEŘE 

FASÁDY | SLUŽBY

Dveřní křídlo bez 
vnitřní zasklívací 
lišty

Rozebiratelné spojení 
dveřní výplně a křídla

Velký výběr 
prahů a ukončení 
dveřních křídel

Nový víceúčelový lis pro 
kompletní opracování profilů

VELON 2021 - první český 

stavební online veletrh

Ve dnech 22.–23. ledna 2021 proběhl první 
český stavební veletrh výhradně v  online 
prostředí. Dnešní doba plná omezení ne-
dává prostor osobnímu setkání, ale pilotní 
projekt ukázal sílu a možnosti online propo-
jení. Na veletrhu se prezentovalo 81 vysta-
vovatelů v 5 halách, zaregistrovalo se 8 564 
zájemců s  ověřenými kontakty a  proběhlo 
308  547 návštěv stánků. Na  zcela nově vy-
tvořené digitální platformě návštěvníci pro-
cházeli na svých počítačích nebo mobilech 
strukturované virtuální stánky s  možností 
živých video hovorů s  odborníky, textové 
komunikace, zhlédli živá vysílání, získali 
marketingové materiály, výhodné nabídky 
a  doporučení pro  výstavbu nebo  rekon-
strukci svého bydlení. 

Virtuální veletržní haly
V halách rozdělených podle zaměření na Ro-
dinné domy; Materiály a technologie; Vytá-
pění, větrání, sauny; Okna, stínicí technika, 
dveře, podlahy a  Poradenství se prezento-
vali dodavatelé z řad velkých, ale i menších 
společností. 

Veletrh v číslech
  8  564 zaregistrovaných návštěvníků 

s ověřeným telefonem a e-mailem
  6 075 unikátních osob prošlo veletrhem 

(71 % z  celkového počtu zaregistrova-
ných) 

  1  741 video hovorů bylo dokonče-
no s  potvrzením úspěšného průběhu 
(po video hovoru návštěvník klikl na tla-
čítko Hovor proběhl v pořádku) – poměr 
video hovorů vůči počtu návštěvníků je 
28,6 % 

  308 547 návštěv stánků (i opakované ná-
vštěvy) 

  5 006 předaných kontaktů od návštěvní-
ků vystavovatelům 

  18 617 přehraných úvodních videí 
  557 odeslaných požadavků „Chci být 

kontaktován“ 
  4  656krát si návštěvníci přidali stánek 

do oblíbených 
  1 561 zpráv bylo posláno obchodníkům 
  15 628 stažených vizitek 
  113 770 stažených letáků 
  402 vyplněných dotazníků od návštěvní-

ků (zpětných vazeb) 
  O  30 hodin byl veletrh návštěvníkům 

prodloužen pro prohlídku stánků 
  100% technické zabezpečení průběhu 

veletrhu; 0 s  výpadku; rychlost odezvy 
méně než 100 ms na načtení stránky 

  92 % návštěvníků, kteří vyplnili dotazník, 
hodnotilo veletrh pozitivně, 98 % by uví-
talo opakování veletrhu

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/
ohlasy-prvniho-ceskeho-stavebniho-veletr-
hu-jen-online

Svaz podnikatelů ve stínicí technice byl ná-
vštěvníkům k  dispozici právě v  hale Pora-
denství. A jaký je náš názor na veletrh?
Vzhledem k  tomu, že to byl první on-line 
veletrh, kterého jsme se zúčastnili, nebylo 
zatím s čím srovnávat. 
Nicméně, pokud jde např. o formát stánku, 
bylo v něm z našeho pohledu vše, co jsme 
potřebovali – základní informace o  svazu, 
možnost umístění materiálů, které si ná-
vštěvníci hodně stahovali, možnost umís-
tění otázek a  odpovědí, nebo také videí 
a  fotografi í. Současně je nám ale jasné, že 
pro fi rmy, které tam potřebovaly nabíd-
nout přímo své výrobky, je přece jen on-
-line forma ochuzena o  možnost reálně 
ukázat výrobky.
Velkou výhodou byla možnost testovacího 
provozu před zahájením veletrhu, která byla 
určitě zapotřebí, obzvlášť, když to byla první 
akce svého druhu. Naši obchodníci/porad-
ci se při ní seznámili s oběma platformami, 
na  kterých mohli s  návštěvníky komuni-
kovat, a  mohli se tak po  technické stránce 
na veletrh připravit. Přesto k některým kom-
plikacím během veletrhu docházelo. Např. 
se občas nedařilo spojení mezi obchodní-
kem a  návštěvníkem, takže k  videohovoru 
vůbec nedošlo. My jsme toto mohli vyladit 
v  tom testovacím provozu, ale návštěvník 
tuto možnost neměl, a tak často rezignoval. 
Proto je dobře, že jsme po skončení dostali 
k dispozici kontakty našich návštěvníků, kte-
rým tak můžeme poradit i po veletrhu.

Přes veškeré nedostatky jsme si vědomi 
toho, že na  sebe pořadatelé vzali nelehký 
úkol – být prvním, kdo tuto formu veletrhu 
u  nás vyzkouší. A  proto věříme, že získané 
zkušenosti budou v budoucnu zdrojem vy-
lepšení a - pokud to ještě bude nutné – pří-
ští online veletrh proběhne za ještě lepších 
podmínek.

Ing. Štěpánka Lubinová
Svaz podnikatelů ve stínicí technice
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Dům Franka Gehryho – vnitřní stínění

jako součást větracího systému

Dům známého architekta Franka Gehryho (laureát Pritzkerovy ceny, autor mj. Tančícího domu 
v Praze) ve všech ohledech odráží jedinečnost architektury svého majitele. Pozoruhodný je 
i důraz kladený na koncept kvality vnitřního prostředí již od počátku návrhu objektu. Ten-
to přístup umožnil realizačnímu týmu navrhnout rodinný dům o celkové podlahové ploše               
836 m2 (včetně domu pro hosty), který poskytuje v podmínkách středomořského klimatu 
vysoký vnitřní teplotní komfort bez použití konvenční klimatizace.

Rodinný dům je umístěn na  pozemku na-
cházejícím se na jihovýchodním okraji Rus-
tic Canyon v  Santa Monice v  Kalifornii. Je 
ohraničen sousedními obytnými pozemky 
v  ose SV-JZ na  cca 42 m a  dvěma ulicemi 
v  ose SZ-JV na  cca 72 m. Okolní budovy 
jsou vysoké 2 – 3 podlaží a  v  kombinaci                                  
se sklonem kaňonu nabízí pozemek neruše-
ný výhled na Tichý oceán.

Hlavní dům, který se nachází v  severozá-
padní části pozemku, je rozdělitelný na jád-
ro a čtyři křídla. Budova má poměrně složi-
tou geometrii charakteristickou pro autora 
a majitele Franka Gehryho. Většina západně 
orientovaných fasád s  výhledem na  oceán 
a  také střechy obývacího pokoje a  jídelny 
v hlavní budově jsou prosklené. 

Pro zajištění vnitřního komfortu při mini-
malizaci spotřeby energie a dopadu na ži-
votní prostředí je využívána celá řada opat-
ření. Z  pohledu stínící techniky je z  nich 
ale nejzajímavější právě využití vnitřního 

stínění jako součásti větracího systému. 
Venkovní stínění dle architektonického 
záměru nepřicházelo v  úvahu. Minimali-
zace tepelných zisků si vzhledem k  velké 
míře prosklení západních fasád a  střech 
vyžadovala v prvním kroku použití vysoce 
selektivního skla. V  případě, že ostatními 
systémy budovy (chlazení gravitačními 
stěnami, chlazení podlahou, větrání) ne-
dostačuje k  udržení požadované vnitřní 
teploty, aktivuje se solární komín. Ten 
vznikne za  prosklenými prvky zatažením 
screenových rolet s  nízko emisní úpravou 
povrchu směrem k interiéru. Tepelné zisky 
se tak začnou hromadit v  prostoru mezi 
zasklením a vnitřním stíněním, odkud jsou 
po  otevření klapek přirozeně odvětrány. 
Díky nízkoemisní úpravě rolety se snižuje 
i  operativní teplota v  interiéru a  teplotní 
komfort se zvyšuje ještě víc.

Provoz domu je kontinuálně monitorován. 
Pro ilustraci výkonu systému je představe-
no měření teplot a některých charakteris-

tik systému pro hlavní ložnici (umístěnou 
v jádru hlavní budovy v 1. patře) 5. června 
2018. Je třeba zmínit, že na základě poža-
davků uživatelů byly některé funkce auto-
matického systému deaktivovány. Jednou 
z  těchto funkcí je automatické otevírání 
oken, když uživatelé tvrdí, že hluk při ote-
vírání a  zavírání byl rušivý během noci 
nebo společenských akcí. Graf ukazuje 
teplotu okolí, teplotu sálavé podlahové 
desky, jakož i  teplotu vzduchu v místnos-
ti a  provozní teploty. Ukazuje také, zda 
je v  té době v  provozu sálavá podlahová 
deska a  gravitační stěny. Okna byla ote-
vřená manuálně v čase od 20:15 do 21:15. 
Z grafu je patrné zvýšení teploty prostoru 
zejména v  odpoledních hodinách kvůli 
hromadění teplého vzduchu v horní části 
budovy. Tím se aktivuje sálavá podlahová 
deska. Protože to nestačí k zastavení zvy-
šování vnitřních teplot, aktivuje se i  gra-
vitační stěna. Ani jeden z  těchto kroků 
nebyl schopen zastavit zvyšování teploty 
vnitřního vzduchu, která dosáhla přibližně 

Pohled na západně orientovanou fasádu
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30 ° C. Díky zablokované automatické re-
gulaci ventilace je potenciál volného chla-
zení venkovní teploty s  maximem 22 ° C                 
nevyužitý. Ručním otevřením oken večer 
se využil oceánský vánek a  začalo rychlé 
ochlazení místnosti. Vzhledem k  profilu 
užívání místnosti ložnice nejsou odpole-
dní vyšší teploty kritické. Měření ukazuje, 
že původně navržený koncept a  systém 
má potenciál poskytnout pohodlné vnitř-

ní prostředí bez klimatizační jednotky                                                                                        
při automatickém provozu. Ovládání sys-
témů musí být naladěno splnit svůj pů-
vodní účel při splnění preferencí uživatele.

Závěr: spolupráce týmu pro energetické 
koncepce a  architekta může vést k  funkč-
nímu vnitřnímu prostředí se systémem                        
bez dopadu na  architektonickou kvalitu 
domu. Zároveň tato spolupráce umožňuje 

efektivní propojení jednotlivých systémů 
domu do funkčního celku. 

Zdenko Malík, 

UCEEB ČVUT

Článek vychází z  konferenční publikace: Schuler, M.,    
K. Dvořáková, a  Z. Malík. „A  Zero Energy House for 
and by Frank Gehry“. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science 290 (červen 2019): 012108. 
https://doi.org/10.1088/1755-1315/290/1/012108.

Graf 1: teplota okolí, teplota sálavé podlahové desky, teplota vzduchu v místnosti a provozní teploty

Schéma přirozeného větrání při zatažení screenových rolet v interiéru
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SkyRoll – nové sluneční clony 

typu screen od Aluprof 

Začátek roku 2021 je pro ALUPROF časem novinek. Na trhu se objeví dlouho očekávaný systém 
slunečních clon SkyRoll – řešení moderní a technicky promyšlené do nejmenších detailů. 

Screeny jsou velmi funkční řešení a jsou 
snadno použitelné jak v kancelářích, tak 
v  bytové výstavbě. Hlavní výhodou to-
hoto typu výrobků je ochrana místnos-
tí před intenzivním slunečním zářením 
díky použití speciálních technických tka-
nin. Kromě toho chrání náš interiér před 
nežádoucími pohledy lidí při zachování 

dobré viditelnosti ven. Tato řešení také 
poskytují účinnou optickou bariéru 
proti světlu pronikajícímu do  místnosti 
a minimalizují efekt oslnění, který může 
vznikat na  obrazovkách. Díky vhodně 
zvolené tkanině jsou zároveň stylovým 
doplňkem, který dodá budově jedineč-
ný raz. Je dobré mít na paměti, že správ-

ně zvolený systém screenových rolet 
může navíc působit jako síť proti hmyzu 
a účinně chránit místnosti před přítom-
ností nezvaných okřídlených návštěvní-
ků. Společnost Aluprof nabízí tři systémy 
screenových rolet: SkyRoll Zip, SkyRoll 
Classic a SkyRoll Eco, které se liší hlavně 
konstrukcí detailů.
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Maximální utěsnění 
Systém SkyRoll ZIP je výrobek nejnovější 
generace určený k  zatemnění místností 
s velkými prosklenými plochami. Je mimo-
řádně inovativní díky použití technologie 
převzaté z  mechanismu zipu na  okrajích 
látky. Speciálně navržené dvoudílné vo-
dicí lišty jsou proto přímo integrované 
do  látky, což zaručuje maximální utěsně-
ní a  ochranu interiéru před přítomností 
hmyzu. Použité řešení navíc zaručuje, že 

látka je ve  vodicí liště správně napnutá 
a  stabilně usazená, což ji chrání zejmé-
na proti nárazovému větru. Výrobek je 
k  dispozici ve  vestavěné, nadstavbové 
a  adaptační verzi. V  závislosti na  vybrané 
variantě produktu nabídka zahrnuje kon-
strukční prvky z  hliníkového plechu, PVC 
nebo extrudovaného hliníku. Použití po-
sledně jmenovaného materiálu zajišťuje 
trvanlivost a  odolnost po  mnoho let po-
užívání a také umožňuje lakování libovol-
nou barvou z  palety RAL a  přizpůsobení 
clony okenním rámům nebo fasádě bu-
dovy. Na rozdíl od jiných produktů tohoto 
typu dostupných na  trhu je SkyRoLL Zip 
vybaven teleskopickou násadkou, která 
zajišťuje jednoduchou a  rychlou montáž, 
demontáž systému a  neinvazivní přístup 
pro servisní služby.

Klasický vzhled 
SkyRoll Classic je nejoblíbenější systém 
v  rodině venkovních screenových ro-
let, který je určen jak pro použití ve  ve-
řejných zařízeních, tak pro moderní 
bytovou výstavbu. Tento výrobek do-
konale omezuje sluneční záření bez nut-

nosti vzdát se přirozeného denního 
světla a  poskytuje optimální ochranu 
před nadměrným zahříváním místnos-
tí. V  tomto systému nedochází k  přímé 
integraci látky s  vodicí lištou. Clona je 
k  dispozici ve  vestavěné, nadstavbové 
a  adaptační verzi. V  závislosti na  vybra-
né variantě produktu nabídka zahrnuje 
konstrukční prvky z  hliníkového plechu, 
PVC nebo extrudovaného hliníku a  byly 
převzaty hlavně ze systému SkyRoll Zip. 

Pro výrobce je to nesmírně důležité, pro-
tože mu to umožňuje použití většiny prv-
ků, jako jsou vodicí lišty, navíjecí hřídele 
nebo zatěžovací profil, a  tím optimali-
zaci skladových zásob. Toto řešení bylo 
také vybaveno teleskopickou násadkou                                                              
pro navíjecí hřídel, která umožňuje rych-
lou montáž, demontáž systému a  nein-
vazivní servisní přístup. Stejná násada 
může být použita rovněž u rolet.

Ekonomická alternativa 
SkyRoll Eco je nízkorozpočtové řešení urče-
né pro méně náročné investory. Tento pro-
dukt je ideální pro budovy, které vyžadují 
stálou ochranu před sluncem, stejně jako 
pro balkony, altány a  pergoly. Charakteri-
stickým rysem rolety je ruční ovládání po-
mocí pružinového systému. Byl zde použit 
intuitivní mechanismus komfortního zaví-
rání a otevírání ALuCLick, jehož obsluha je 
velmi snadná a  nevyžaduje použití velké 

síly. Při zavírání stačí jemně zacvaknout 
dolní lištu. Výrobek je k  dispozici v  nad-
stavbové a  adaptační verzi. V  závislosti 
na  vybrané variantě produktu nabídka 
zahrnuje konstrukční prvky z hliníkového 
plechu, PVC nebo extrudovaného hliníku. 
SkyRoll ECO má speciální vedení, které 
je integrováno do  látky a  navíc chrání 
interiér před přítomností hmyzu. Dolní 
profil byl převzat ze soustavy sítě proti 
hmyzu MKT, což umožňuje optimalizaci 

skladových zásob. Díky použití telesko-
pické násadky v navíjecí hřídeli je montáž 
a demontáž rolety velmi rychlá a snadná, 
což je důležité při každé případné údržbě. 
Stejně jako u verzí ZIP a CLASSIC lze tuto 
násadku použít také v  případě rolet, kde 
se používá trubka SW40, nebo díky adap-
térům také pro verze SW50 a SW6.

Dobrá volba
Výrobci v  současné době hledají řešení, 
která budou nejen snadno prefabrikova-
telná, ale také zajistí univerzálnost detailů, 
které umožní optimalizaci skladových zá-
sob a tím snížení nákladů. V tomto případě 
je systém SkyRoll ideální volbou. Mnoho 
konstrukčních prvků, jako vodicí lišty, 
navíjecí hřídele nebo dolní profi ly, jsou                          
pro vybrané varianty stejné. Důležité je, 
že některá příslušenství jsou kompatibilní 
také se systémy venkovních rolet od spo-
lečnosti Aluprof.

www.rolety.aluprof.eu
(PR)

SkyRoll Zip Adaptační SkyRoll Zip Podomítkový SkyRoll Zip Nadstavbový
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Prohlášení ES-SO ke strategii EU Renovation Wave

Topení a  chlazení jsou odpovědné za  80% spo-
třeby energie obytných budov. Evropská komise 
se snaží snížit emise skleníkových plynů do roku 
2030 nejméně o  55 %. Strategie obnovy EU si 
klade za  cíl snížit spotřebu energie na  vytápění 
a chlazení o 18 %. Pokud je 75 % oken instalováno 
s dynamickou stínicí technikou, může potenciální 
úspora energie na  vytápění a  chlazení narůst až 
o 19 % (nebo 49,3 Mtoe/rok) a snížení emisí uhlíku 
o 19 % (ekvivalent úspory 117 MtCO2/rok). Pokud 
by se chlazení stalo stejně důležitým jako vytápění, 
mohou úspory v budovách činit až 22 %1. Dyna-
mická stínicí technika je vysoce efektivní a udržitel-
ná technologie s řešeními generujícími mnohem 
méně emisí uhlíku během výrobního procesu 
a s úsporami energie dosahujícími přibližně 60ná-
sobku své stopy CO2 během své 20leté životnosti2. 
Iniciativa EU Renovation Wave si klade za  cíl 
zavést jeden z  nejambicióznějších programů                  
pro evropský fond budov. Stávající evropský fond 
budov potřebuje velkou změnu hry, protože je 
neefektivní ve využívání energie a vede k přibliž-
ně 36 % evropských emisí skleníkových plynů. 
Iniciativa EU Renovation Wave nejenže sníží ev-
ropské emise skleníkových plynů, ale také zvýší 
odolnost budov vůči změně klimatu, a jejich in-
teligentnější užívání s využitím digitalizace zlepší 
zdraví a pohodlí Evropanů.
ES-SO je klíčovým přispěvatelem k cílům EU v ob-
lasti nízkouhlíkové, energeticky účinné ekonomiky 

V létě - ovládání přehřátí, 
snížení požadavku na chlazení
Očekává se, že 85-95 % stávajících evropských bu-
dov bude stát do roku 2050, a do té doby se budou 
extrémní klimatické jevy vyskytovat častěji. Sa-
motné vlny veder způsobily v Evropě desítky tisíc 
předčasných úmrtí od roku 20003. Se změnou kli-
matu a lépe izolovanými budovami se přehřívání 
stane drsnou běžnou realitou v mnoha budovách, 
pokud nebude řešeno hned od  začátku. Řešení 
problému s aktivním chlazením, jako je klimatiza-
ce (A/C), zvýší emise skleníkových plynů, kterému 
musíme všemožně zabránit.
Zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) 
z  roku 2018 s  názvem „Budoucnost chlazení“ 
doporučuje, aby se pro zákonodárce stalo při-
způsobení budov globálnímu oteplování a  vl-
nám veder prioritou. Chlazení budovy znamená 
v první řadě zabránit tomu, aby se sluneční záření 
při vstupu do budovy stalo teplem. Toto je nejpři-
rozenější obrana a měla by být vždy první volbou 
před aplikací klimatizace, která vyžaduje investice 
do výroby energie.
Dynamická stínicí technika na oknech může udr-
žovat více než 90 % tepla venku4. Výsledkem je, že 

použití stínicí techniky dramaticky snižuje potře-
bu aktivního chlazení (A/C).
Zpráva IEA ukazuje exponenciální nárůst prodeje 
klimatizace na celém světě a to, jak klimatizace po-
siluje fenomén tepelných ostrovů ve městech tím, 
že spotřebovává energii a uvolňuje horký vzduch 
stažený z vnitřku budovy do vnějšího prostředí. 

V zimě - solární zisky 
snižující potřebu tepla
Dynamická stínicí technika v  deaktivované po-
loze umožňuje solární zisky v zimě během dne. 
Během noci dává oknu další izolační vrstvu.
Snižuje také studené záření vycházející z  okna 
a  zvyšuje jeho tepelný odpor. Dynamická stínicí 
technika proto pomáhá snížit nejméně 14 % ná-
kladů na vytápění1 a lze ji aplikovat externě nebo 
interně na okna pomocí inteligentně ovládaných 
systémů, jako jsou žaluzie nebo rolety.

Přirozené denní světlo – jeho řízení
Solární zisky z  oken jsou nezbytné z  několika 
důvodů: v zimě produkují teplo a správné množ-
ství denního světla má pozitivní vliv na  zdraví, 
schopnost učení a produktivitu práce. Dynamic-
ká stínicí technika umožňuje co nejlépe řídit vyu-
žití denního světla. Neovlivňuje prostor okna, ale 
snižuje možné negativní účinky solárních zisků. 
V případě příliš velkého solárního zisku, způso-
bujícího přehřátí, musíme zamezit vstupu tepla. 
Dochází-li k  nepříjemným odleskům vedoucím 
k  nepohodlí, je třeba optimalizovat nadměrné 
množství vstupujícího denního světla do  míst-
nosti. Na  druhou stranu, když jsou všechny vý-
hody solárního zisku zapotřebí, jsou k dispozici.

Závěr
Díky dynamické stínicí technice, která je vysoce 
nákladově efektivní a udržitelnou zelenou tech-
nologií, je prioritní cíl, stanovený v EU jako Reno-
vation Wave, plně dosažitelný, protože dokonale 
reaguje na „zásadu první energetické účinnosti“. 
Stínicí technika také splňuje další klíčový princip 
Renovation Wave, tedy „vysoké zdravotní a eko-
logické standardy“. A konečně, dynamická stínicí 
technika ztělesňuje princip „zeleného a digitální-
ho přechodu“, a je proto zahrnuto v části DE - dy-
namická obálka budovy v katalogu indikátorů in-
teligentní připravenosti pro inteligentní budovy5.

Doporučení ES-SO pro další 
legislativní kroky pro renovaci 
budov v EU
1.  Ochrana před přehříváním budov se musí 

stát součástí požadavků na renovaci vedle 

izolace a větrání

 Globální oteplování v důsledku změny klima-
tu a dobře zateplených budov ovlivňuje zdra-
ví a pohodu jejich obyvatel, kteří tráví více než 
90 % svého času v budovách.

2.  Minimální standardy energetické nároč-

nosti stávajících budov založené na princi-

pu energetické účinnosti musí zahrnovat 

stínicí techniku jako první řešení energetic-

ké účinnosti proti přehřívání

 Dynamická stínicí technika by měla být po-
vinná jako součást minimálních požadavků 
na  energetickou náročnost fondu budov. 
Především na  základě klíčového principu 
energetické účinnosti - abychom zajistili, že 
vyrábíme pouze energii, kterou skutečně 
potřebujeme - by měla být klimatizační zaří-
zení, poháněná vysokým množstvím energie, 
instalována pouze jako poslední možnost 
a pouze při aktivaci zařízení vyrábějících ob-
novitelnou energii.

 Certifi kát energetické náročnosti (EPC) by 
měl zahrnovat zásadu „energetická účinnost 
na  prvním místě“. Dynamická stínicí techni-
ka by měla být zahrnuta do priorit renovace 
v členských státech.

3.  Zajištění toho, aby investice do  renovace 

a  dobře cílené přiměřené fi nancování za-

hrnovaly řešení sítnicí techniky

 Dynamická stínicí technika, jako důležité 
měřítko zásady energetické účinnosti, musí 
být zahrnuta do fi nančních schémat národ-
ních plánů obnovy a renovace, aby pomohla 
snížit emise skleníkových plynů ze stavební-
ho fondu. 

4.  Rozšíření oblasti působnosti směrnice 

o RES (renewable energy source = obno-

vitelný zdroj energie) pro inteligentní bu-

dovy

 Sluneční energie vstupující okny je volně 
dostupným přírodním zdrojem energie. Je 
také zdrojem denního světla, které ovlivňuje 
zdraví a pohodu lidí, využívajících své domo-
vy více než kdy jindy jako místo k bydlení, ale 
také jako pracovní místo. Tyto „užitečné volné 
solární zisky“ snižují potřebu výroby energie, 
a proto by měly být uznány jako užitečné so-
lární zisky z pláště budovy (jako obnovitelný 
zdroj energie) ve směrnici o RES. Dynamická 
stínicí technika umožňuje propouštění vol-
ných solárních zisků skrz zasklení a tím nejpři-
rozenějším a nejužitečnějším způsobem šetří 
energii na vytápění a osvětlení.

Volný překlad: Ing. Štěpánka Lubinová
Zdroj: Position Paper, ES-SO, leden 2021

www.es-so.com 

(1)  Dynamic shading solutions for energy effi  cient buildings, 
Sonnergy Study, 2015

(2)  Dynamic solar shading and its footprint, Würzburg 
Schweinfurt Institute Germany, page 8 “A  new vision on 
solar shading”   

(3)  European Environment Agency, CLIM 036 Published                   
20 Dec 2016

(4)  EPBD ES-SO Position Paper November 2018
(5) Final report to the technical support of a Smart Readiness 

Indicator for buildings, 2020 



15Stínicí a vratová technika 1/2021

Parametry překladu HELUZ vylepšil 

grafi tový polystyrén

Roletový a žaluziový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný umožňuje svou variabilitou instalaci 
naprosté většiny na trhu dostupné stínicí techniky, a to jak během výstavby, tak kdykoliv poz-
ději v průběhu užívání domu. 
HELUZ loni představil již druhou generaci 
tohoto překladu, jehož hlavní předností je 
variabilní velikost vnitřního prostoru – po-
stupným vytahováním jednotlivých části 
izolace se vnitřní schránka překladu při-
způsobuje tvarově i  rozměrově žaluziím,                   
roletovým či screenovým schránkám. Loň-
ská novinka byla pro letošek vylepšena 
použitím grafitového polystyrénu, který 
oproti klasickému EPS má výrazně lepší 
tepelněizolační vlastnosti. Na základě spo-
lupráce s dodavateli stínicí techniky došlo 
také k optimalizaci vyndavacích segmentů 
polystyrenu pro pohodlnější zabudování 
stínicí techniky. 

Maximální využití prostoru 
pro tepelný izolant
PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s inte-
grovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izola-
cí je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně 
izolačních cihel HELUZ FAMILY s nejlepšími 
parametry na trhu. Vnitřní prostor s izolan-
tem je variabilní pro umístění venkovních 
žaluzií, rolet, screenů anebo může zůstat 
z výroby vyplněný izolantem. Na obvodo-
vé zdivo domu tak lze použít jediný typ 
nosného překladu, aniž by si stavebník 
předem musel lámat hlavu, zda bude chtít 
instalovat stínění či nikoli. PŘEKLAD HELUZ 
FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omít-
kou, je přizpůsoben pro elektrické ovládá-
ní a lze ho instalovat i pro vyšší okna podle 
volby stínicí techniky (až do rozměru 5 m), 
běžně do rozměru výšky 2,5 m, tedy třeba 
i pro balkonové dveře.
„PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je do-
dáván na  stavbu plně vybavený izolantem, 
nikdo s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit, 
zazdít a  získat nosnost a  tepelně izolační 
vlastnosti, jako kdyby stavebník použil kla-
sické nosné překlady 23,8. Kdykoli se ale 
může rozhodnout namontovat zastínění 
a tento překlad mu to umožní díky možnosti 
postupně vytahovat jednotlivé díly izolan-
tu, čímž stavebník postupně získá prostor                                                      
pro žaluzii, malou roletu anebo i  velkou 
schránku pro roletu. V každé fázi tedy v pře-
kladu zůstává maximum izolantu pro dané 
řešení,“ vysvětluje benefi ty novinky Filip 
Bosák, manažer technického poradenství 
společnosti HELUZ. 

Benefi ty pro projektanta
Systémovost PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 
nosný umožňuje jednoduché navrhování 
v  rámci výškového i  délkového modulu sys-
tému HELUZ. Překlad má dobrou únosnost, 
velkou požární odolnost (odzkoušeno v  la-
boratoři) a díky grafi tovému polystyrénu dále 
vylepšil své tepelněizolační vlastnosti. Proto-
že osazení stínicí technikou je volitelné, lze 
na  obvodové stěny domu použít jeden typ 

překladu a  nahradit jím klasické nosné pře-
klady. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný lze 
použít pro světlé rozpětí oken až 3,75 metru 
a  pro výšku oken běžně 2,5 m (i  více). Navr-
hování je snadné pomocí technických pod-
kladů (CAD detaily, funkční objekty pro Revit 
a  ArchiCAD), které jsou dostupné na  webu                  
pro odborníky.
Díky optimalizované geometrii překladu se 
podařilo při velmi dobré únosnosti dosáhnout 
nadstandardní tepelné izolace. Hodnoty sou-
činitele prostupu tepla pro základní variantu 
překladu jsou vyrovnané s  vlastnostmi zdiva 
z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY. Pro šíř-
ku překladu 50 cm je hodnota U = 0,13 W/m2.K. 
Překlad lze použít jak pro zdivo z cihel HELUZ     
FAMILY (U=0,14 W/m2.K), tak i HELUZ FAMILY 2in1 
(U = 0,11 W/m2.K). Nový překlad lze použít jak 
do nízkoenergetických, tak i do energeticky pa-
sivních domů. 

Benefi ty pro stavební fi rmu
Montáž samotného překladu do zdiva je rychlá 
a  jednoduchá, PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 
nosný je dodáván na paletě, která umožňuje 
osazení nad otvory přímo hydraulickou rukou 
z dopravního prostředku (auto s hydraulickou 
rukou) či pomocí jeřábu. Během pár hodin lze 
namontovat překlady na  celý dům, protože 
odpadá „skládačka“ klasických nosných a ro-
letových nosných překladů. Překlad umož-
ňuje jednoduché osazení stínicí techniky a to 
prakticky kdykoliv po  dokončení vnějších 
omítek. Překlad se vyrábí s minimální výško-
vou výrobní tolerancí, hodí se tedy pro zdivo 
z  broušených cihel. Je to systémové řešení 
v rámci stavebního systému HELUZ.

Videa:

Montážní návod: https://www.youtube.com/
watch?v=qdMDv7CD2I8

(PR)

Šířka překladu HELUZ FAMILY 
3in1 nosný (cm)

U (W/m2.K) – základní 
varianta překladu

U (W/m2.K) – zdivo z cihel 
HELUZ FAMILY /FAMILY 2in1

50 0,13 0,14 / 0,11

44 0,16 0,17 / 0,13

38 0,21 0,20 / 0,15

Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný: se screenem (naho-

ře), s malou roletou (uprostřed) a plný (dole).
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Analýza trhu stínicí techniky v České republice

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) již od počátku svého působení vypracovává ana-
lýzu trhu stínicí techniky v České republice jako jediný podrobný přehled tohoto druhu u nás. 
Za  tímto účelem jsou shromažďovány údaje o  obratu i  vyrobených a  dovezených kusech 
(nebo m2) jednotlivých typů produktů. Díky dlouhodobé práci na této analýze je tak možné 
sledovat trendy ve vývoji oboru stínicí techniky.

Za roky 2018 a 2019 (za-
tím poslední dostupná 
data) je patrné, že mezi 
těmito dvěma lety došlo 
k nárůstu výroby venkov-
ních žaluzií, a  to na úkor 
vnějších i  vnitřních rolet 
a vnitřních žaluzií, u kte-
rých došlo k  mírnému 
poklesu. Ostatní produk-
ty, zejména např. marký-
zy a ostatní druhy interi-
érového stínění si svou 
pozici zachovávají při-
bližně na stejné úrovni.
Tento trend je patrný 
i ve srovnání např. s rokem 
2014, přičemž v  tomto 
srovnání došlo k nejvýraz-
nějšímu poklesu u  vnitř-
ních rolet. Zcela novým 
prvkem oproti situaci 
před pěti lety, jsou pergo-
ly, které se v  posledních 
letech staly velmi oblíbe-
ným stínicím prvkem.
Zajímavá – a  současně 
uspokojivá – je skuteč-
nost, že narůstá také mo-
torizace stínicích prvků, 
stále častěji doprovázená 
i napojením stínění na in-
teligentní domácnost. 
Meziroční nárůst moto-
rizace mezi roky 2018 
a 2019 činil 19,2 %. Tento 
vývoj umožňuje efektiv-
nější využití přínosů stí-
nění a tím i výrazné úspo-
ry na vytápění a chlazení 
budov. 

Údaje za  rok 2020 zpra-
cuje SPST v následujících 
měsících a jakmile budou 
hotovy, budou prezento-
vány na webu svazu:
www.svst.cz. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Svaz podnikatelů 

ve stínicí technice
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VENKOVNÍ ŽALUZIE LOMAX

SPOLEHLIVOST A BEZPEČÍ 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

www.lomax.cz

PRŮMYSLOVÁ VRATA LOMAX

SPOLEHLIVOST A KVALITA 
ZA ROZUMNOU CENU

www.lomaxindustry.cz
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R+T digital: široké mezinárodní zastoupení 

a rozmanitý obsah

Největší veletrh stínicí techniky a  vrat R + T zareagoval na  přání předních vystavovatelů 
v oboru a v letošním roce se uskuteční digitální formou. Klasická forma veletrhu je přesunuta 
na únor 2022.

Odezva odvětví stínicí techniky a vrat je vel-
mi pozitivní: R + T digital se zúčastní 287 vy-
stavovatelů z  25 zemí. Od  národních vysta-
vovatelů bylo přijato 105 registrací, tj. 37 %, 
zatímco 63 % tvoří mezinárodní účasti (182 
vystavovatelů). Kromě Německa jsou hlav-
ními vystavujícími zeměmi především Itálie, 
Čína, Španělsko a Turecko. Někteří vystavo-
vatelé však pocházejí také z Francie, Polska, 
Belgie, Švýcarska, Rakouska, Nizozemska, 
České republiky a Jižní Koreje. 
 
Různorodý doprovodný program 
během R + T digital
Během R + T digital od  22. do  25. února 

2021 bude návštěvníkům nabídnut rozsáh-
lý program diskusí a fór s různými klíčovými 
tématy, a to jak v konferenční oblasti platfor-
my, tak ve fóru Aliance R + T. Návštěvníci zde 
budou mít příležitost interaktivně klást otáz-
ky pomocí funkce chatu. Každý, kdo zmešká 
přednášku, si ji může prohlédnout později 
jako video na vyžádání.
 
Den gastronomie
R + T digital začne v pondělí 22. února 2021 
Dnem gastronomie pod osvědčeným heslem 
„R + T se setkává s  INTERGASTRO“. Během 

rozsáhlé pódiové diskuse od 13:30 do 14:30 h                                       
projdou renomovaní odborníci tématem 
„Skvělé příležitosti pro venkovní gastronomii 
- koncepty a řešení prostřednictvím ochrany 
před sluncem a  počasím“ a  vymění si infor-
mace o aktuálních výzvách a trendech v ob-
lasti outdoorové gastronomie.
  

Cena R + T Innovation 
Award 2021
Konečné hodnocení a ofi ciální předání Ceny 
R + T Innovation Award proběhne současně 
s Dnem gastronomie 22. února 2021. Dopo-

ledne se všech 18 členů poroty sejde za za-
vřenými dveřmi, aby z 38 nominací z 10 zemí 
vybrali vítěze soutěže Cena R + T Innovation 
Award 2021. Nominované produkty se poro-
tě poprvé představí ve formě videoprezenta-
cí, nikoli jako dříve, naživo na místě. Vítězové 
Ceny za inovaci budou určeni v celkem jede-
nácti kategoriích. Porota může také udělit 
různé speciální ceny. V  letošním roce bude 
porota také poprvé moci udělit několik cen 
(zlato, stříbro, bronz) v každé kategorii. Ofi -
ciální ceremoniál prezentace Ceny za inovaci 
R + T začne večer 22. února 2021 v 18:30 h 
a  bude přenášen živě prostřednictvím digi-
tální platformy R + T. Návštěvníci tak budou 
moci poprvé sledovat slavnostní předání 
cen R + T Innovation Award. 

Den inovací
Během Dne inovací (Innovation Day) - 23. 
února 2021 - bude každý výherce Ceny R + T              
Innovation Award digitálně prezentován 
po celý den v konferenční oblasti R + T digital. 
Krátké prezentace poskytnou návštěvníkům 
přehled oceněných produktů v jedenácti ka-
tegoriích. Všichni nominovaní a vítězní vysta-
vovatelé ceny R + T Innovation Award budou 
také shromážděni v Innovation Theme Hall. 
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ALUKON   
SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY 
A POLOTOVARY

ALUKON je Váš partner pro vnější 
stínění- rolety, žaluzie, textilní stí-
nící závěsy „ZipTex“, ochranu proti 
hmyzu, roletová vrata a nebo pro 
systémy izolovaných roletových 
schránek různých barev a prove-
dení. Máme řešení pro všechny 
požadavky „kolem oken“ – 
Made in Germany!

ALUKON KG  KONRADSREUTH  
Münchberger Straße 31 I D-95176 Konradsreuth

ALUKON KG HAIGERLOCH        
Am Griesbaum 1 I D-72401 Haigerloch
     

WWW.ALUKON.COM

Navštivte nás
od 22.02.2021 

online

Den řemesel
 
Fórum dveří / bran
Ve středu 24. února 2021 se od 9:00 přibližně 
do 14:00 h uskuteční zavedené Fórum dve-
ří a  vrat (Doors/Gates Forum). Toto fórum 
společně organizují Národní federace vý-
robců dveří a bran (BVT), Německá spolková 
asociace pro pohony a řídicí techniku   dveří 
(BAS.T), Technická asociace pro automati-
zaci dveří (FTA) a  ift Rosenheim. Zástupci 
těchto sdružení a  další odborníci proberou 
současné trendy a technický vývoj v tomto 
odvětví v  krátkých prezentacích a  diskus-
ních panelech. 
 
Fórum chytré domácnosti 
(Smart Home Forum)
R + T Smart Home Forum je již dobře zná-
mé z  posledního klasického veletrhu R + T 
ve Stuttgartu. Tato událost bude nyní uspo-
řádána v Den řemesel během R + T digital. 
Zajímavé přednášky a diskusní panely v ten-
to den poskytnou návštěvníkům rozsáhlý 
přehled o různých možnostech a výhodách 
inteligentní domácnosti. 
 
Den architektury
ARCHIKON - regionální kongres pro archi-
tekturu a  rozvoj měst - bude vysílán živě 
během Dne architektury jako celodenní on-
line kongres na platformě R + T digital. Tuto 
akci pořádá Institut pro pokročilé stavební 
vzdělávání Baden-Württembergské komory 
architektů ve spolupráci s Messe Stuttgart.
 
Fórum Aliance R + T
Program konferencí v  anglickém jazyce 
bude také přenášen během všech čtyř ži-
vých dnů na  Aliančním stánku R + T, který 
bude mít prominentní digitální pozici ve fo-
yer R + T digital. Fórum aliance R + T předsta-
ví nejnovější trendy, vývoj a  výzvy, kterými 
se na mezinárodních trzích veletrhy R + T tr-
vale zabývají. Program Aliančního fóra R + T                          

je zaměřen na všechny účastníky, kteří jsou 
nebo chtějí být aktivní mimo Německo. 
Během této akce se představí zástupci 
nejvýznamnějších evropských asociací 
dveří, např. Groupement Actibaie, Španěl-
ské sdružení výrobců automatických dveří 
(APA), Italské sdružení uzávěrů a mechanis-
mů (ACMI) a Evropská federace dveří a oken 
(EDSF). Během „Discover Italy Forum“ se 
především architekti a  specializovaní ma-
loobchodníci dozvědí více o  italském trhu 
a  nejnovějším vývoji 55 italských vystavo-
vatelů. V rámci „Blackbox China - Podnikání 
v Číně“ popíší mezinárodní a čínští odbor-
níci nejdůležitější aspekty čínského trhu. 
Mezinárodní fórum pro stínicí techniku 
začne ve středu 24. února 2021 ve 13:00 h. 
Mezi přednášejícími této akce bude Steve 
Schiff man, prezident a  generální ředitel 
IFAI (The Industrial Fabrics Association In-
ternational), který bude hovořit o  americ-
kém trhu stínicí techniky a  o  nové spolu-
práci s  Messe Stuttgart při příležitosti Sun 
Shading Expo North America. Během všech 
čtyř dnů v rámci „R + T Alliance - compact“ 
bude vždy v  9:30 h představován stručný 
přehled veletrhů v nové alianci: R + T Asia, 
R + T Turkey, APAExpo by R + T, Sun Shading 
Expo North Amerika, OUTDOOR.AMBIENTE.
LIVING a R + T ve Stuttgartu.
R + T digital se uskuteční poprvé od  22. 
do 25. února 2021 na platformě 
www.rt-expo.digital. 

Po R + T digital bude obsah prezentací k dis-
pozici online po dobu 365 dní až do příští-
ho R + T. Další informace jsou k  dispozici                      
na www.rt-expo.digital. 

R+T 2022
Příští R + T se v  klasické formě bude konat 
od 21. do 25. února 2022.

Překlad: Ing. Štěpánka Lubinová
Zdroj: Tisková zpráva 

Landesmesse Stuttgart GmbH
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Soutěž Realizace roku 2020 

ve stínicí technice - vyhodnocení

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 byly zahrnuty stavby dokon-

čené v období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 
2020.

  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 stu-
dio, které stavbu navrhovalo, a která sou-
časně vlastní autorská práva k  zaslaným 
fotografi 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 2020.

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

  Snímky, resp. jejich popis, musí obsaho-
vat 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 

technického provedení a  způsobu 
ovládání, 

  způsob montáže stínicí techniky, 
  další zajímavé informace týkající se 

např. specifi ckého provedení stínicí 

techniky či její montáže, nestandardní 
problém, který bylo nutné při realizaci 
vyřešit atd., 

  zdroj (majitele fotografi e) – ten 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. 2020.

Výsledky
Do soutěže se v roce 2020 přihlásilo celkem 
16 staveb, všechny z  České republiky. Jed-
nalo se o  realizace v  rodinných domech, 
bytových domech, komerčních prostorách 
nebo také v obecní knihovně. Během hlaso-
vání, které probíhalo od 11. prosince 2020 
do  11. ledna 2021, jsme přijali celkem 192 
platné hlasy.

Vítězné stavby soutěže 
REALIZACE ROKU 2020 
VE STÍNICÍ TECHNICE
1. místo:
Knihovna, České Budějovice - skleněné slu-
nolamy a zastínění střešních světlíků 
Dodavatel: ROLROLS s.r.o.
2. místo:
Aqualand, Pasohlávky – stínění zahrádky re-
staurace a hotelu
Dodavatel: MORAVIA PROPAG, s.r.o.
3. místo:
Střešní byt, Praha – zastínění terasy pergolou
Dodavatel: MARON 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 
prohlédnout na www.svst.cz ve Fotogalerii.

Odměna pro vítězné stavby
Jako ocenění vítězných staveb dostaly ty, které 
se umístily na  prvních třech místech prostor 
pro to, aby se představily našim čtenářům. Při-
nášíme Vám je na následujících třech stranách.
Tyto stavby budou také podrobněji prezen-
továny na konferenci o stínicí technice, která 
se bude konat v září letošního roku, v rámci 
veletrhu FOR ARCH 2021.

Nový ročník – 2021
Při této příležitosti současně vyhlašujeme 
další – již pátý - ročník této soutěže. Podmín-
ky zůstávají v podstatě beze změn - viz výše. 

Termín uzávěrky příjmu přihlášek je:        

31. 10. 2021, a to mailem na adresu: 

info@svst.cz.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby re-
alizované od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.         
Podrobné podmínky naleznete opět na
www.svst.cz.

Věříme, že také letošní ročník 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

Svaz podnikatelů 

ve stínicí technice

REALIZACE ROKU 2021
VE STÍNICÍ TECHNICE

REALIZACE ROKU 2020
VE STÍNICÍ TECHNICE
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1. místo: přístavba a stavební úprava Jihočeské 

vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Jihočeská vědecká knihovna v  Českých Bu-
dějovicích získala v  roce 2018 z  dotačního 
programu IROP fi nanční prostředky na  pří-
stavbu knihovny Lidická 1. Realizace stavby 
započala v březnu 2019 s termínem dokon-
čení v prosinci 2020. Stavět se začalo podle 
vítězného návrhu ateliéru Kuba & Pilař archi-
tekti s.r.o., jež vzešel z architektonické soutě-
že realizované na přelomu roku 2016/2017.
Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu formou 
„levitující“ jednopodlažní dostavby, která je 
s původním objektem spojena pouze v mís-
tě současného vstupu. Realizace přístavby 
a rekonstrukce prvního nadzemního podlaží 
stávající budovy umožní vytvoření prosto-
ru pro volný výběr více než 100 tisíc svazků 
knih.

Fasádní stínicí lamelová konstrukce 
– otáčivý skleněný slunolam
Při požadavku vertikálního naklápění lamel 
fasády jsme vycházeli ze zkušeností s naklápě-
ním horizontálních slunolamů a  naklápěním 
lamelových střech v  pergolách. Standardně 
jsou slunolamy tvořeny hliníkovými lamelami. 
Požadavkem architekta Kuby bylo zachování 
částečného prosvětlení objektu a použití lamel 
skleněných tak, aby vyplnily celkovou výšku 
prosklené fasády 4,5m. Dalším požadavkem 

byla otáčivost lamely v ose. Museli jsme tedy 
vyřešit osazení skla do  kovových pouzder 
s  ložiskovým systémem otáčení. Velkou po-
zornost jsme věnovali dostatečně pevnému 
a elastickému spojení pouzder s lamelou, aby 
se eliminovalo riziko narušení kaleného skla. 
Do pouzder jsme integrovali ložiska pro hlad-
ký chod a  čepy na  které jsou nasazena táhla 
pro motorické ovládání. Celý systém drží v sil-
nostěnných hliníkových profi lech ukotvených 
do  betonových žlabů po  obvodu budovy, 
které musejí staticky vyhovět váze všech la-
mel. Navržené pístové motory byli vyrobeny 
na zakázku s nízkou vypínací silou z hlediska 
bezpečnosti, např. při vložení cizího předmětu 
mezi lamely. Každá světová strana má své foto-
čidlo a tím je naklápění plně automatizované.

Horizontální stínění světlíků
Požadavek na  zastínění stropních světlíků  
nad klidovými zónami o rozměrech 3,6 x 3,6 m                                                                                                                       
byl realizován inovativním systémem ZIP 
screenových markýz v pevném rámu. Kotvení 
jsme provedli do opláštění světlíku s ohledem 
na  eliminaci vzniku případných tepelných 
mostů. Všechny markýzy jsou ovládány slu-
neční automatikou. V zimních měsících je plně 
využita funkce světlíků a markýzy jsou shrnu-
ty do ochranného Al boxu. Stínící funkce není 
v  tomto období potřebná, jelikož nedochází 
k přehřívání světlíků nebo prostoru pod nimi.
Celou realizaci, konstrukční návrh, výrobu 
prvků, lakování, přepravu a  montáž jsme 
zvládli v rekordním čase 90 dní a v termínu 
stanoveným generálním zhotovitelem. 

Tým ROLROLS Morava                                         

Firma ROLROLS s.r.o. působí na trhu stínicí techniky již řadu let. Řadí se mezi nejkomplex-
nější fi rmy v tomto segmentu. Díky schopnosti řešit i atypická zadání byla v  roce 2019 
oslovena fi rmou OHL ŽS a.s. s požadavkem stínění pro přístavbu vědecké knihovny, která 
je tvořena dvěma hlavními prvky: fasádní stínicí lamelovou konstrukcí - otáčivým skleně-
ným slunolamem a horizontálním stíněním střešních světlíků.
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2. místo: pergola ZEN s příslušenstvím 

pro zastínění zahrádky restaurace a hotelu, 

Aqualand Moravia 

Navrhli jsme řešení v  podobě pergoly ZEN 
s  příslušenstvím. Pergola ZEN má, v  porov-
nání s ostatními pergolami, jiný tvar plachty. 
Ta není úplně vypnutá, ale zůstává zvlně-
ná a  vytváří útulné posezení. Mírný sklon 
plachty zároveň zajistí odvod dešťové vody 
od budovy. Pergolu jsme doplnili motorově 
poháněnými bočnicemi (bočními pojezdy) 
typu IGLOO, infra panely (tepelnými zářiči) 
a LED osvětlením na dálkové ovládání. Běž-
ně se pergola tohoto typu infra panely a LED 
osvětlením neosazuje, proto bylo nutné po-
užít přídavnou konstrukci. A také vybudovat 
novou rozvodnou skříň.  

Další pergolou stejného typu, která je ukot-
vena na stávající konstrukci, se nám podařilo 
propojit prostor restaurace s pergolou. 

Co konkrétně jsme při realizaci použili?

Pergolu ZEN s  půdorysem 920 × 700 cm 
a  béžovým akrylovým potahem (Sattler) 

Cílem tohoto projektu, který jsme realizovali na jaře roku 2020, bylo zastínit plochu o roz-
loze 94 m2 a  rozšířit tak kapacitu restaurace. Projekt byl zajímavou výzvou nejen z po-
hledu stínění. Bylo nutné vše vymyslet tak, abychom vytvořili příjemné posezení během 
snídaní, v odpoledních a večerních hodinách, i v nepříznivém počasí.

s  potištěnými volány. Potah se stahuje po-
mocí kladky a lanka. Konstrukce má celkem 
9 stojin, které jsou ukotveny do stávající dře-
věné podlahy.

Pojezd pergoly ZEN s půdorysem 920 × 320 cm 
a béžovým akrylovým potahem (Sattler) s po-
tištěnými volány. Potah se stahuje pomocí 
kladky a  lanka. Pojezd je ukotven na stávají-
cí konstrukci a  propojuje prostor restaurace 
s pergolou.

Bočnice IGLOO – použili jsme 8 motorově 
poháněných bočnic v béžové barvě s potis-
kem. 

Přídavnou konstrukci k  připevnění LED 
osvětlení a infra panelů. Konstrukce je sesta-
vena z  profi lů systému ZEN ve  stejném od-
stínu (RAL 7011) a  je podvěšena pod hlavní 
konstrukcí pergoly.

LED osvětlení – je zabudováno do  kon-
strukce pergoly (v hliníkovém profi lu). Jedná 
se o celkem 4 samostatné okruhy na dálkové 
ovládání. 

Na projektu jsme si ověřili, že pergoly tohoto 
typu plní dobře požadovanou funkci a záro-
veň působí esteticky.
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3. místo: pergola BRERA a venkovní žaluzie Z90, 

střešní byt, Praha

V září letošního roku jsme realizovali stínění luxusního bytu a terasy v Praze Strašnicích. 
Manželé si tento byt od fi nského developera YIT pořídili, když se na důchod přestěhovali 
z Holandska do Prahy. Jde o prostorný střešní byt v 6. patře s velkou terasou a krásným 
výhledem na Prahu. 

Zákazníci se rozhodli pro naši pergolu BRE-
RA, aby si tak prodloužili čas strávený venku, 
téměř za jakéhokoliv počasí. 
Pergola BRERA je tou nejluxusnější pergolou 
z  naší nabídky. Má posuvnou střechu s  hli-
níkovými lamelami a  skýtá velkou variabili-
tu ohledně nastavení prostupu slunečních 
paprsků. Po uzavření je samozřejmě odolná 
vůči dešti a  má integrovaný odtokový sys-
tém. Hliníková konstrukce i střecha bez pro-
blémů vydrží i velmi silný vítr. 

Realizace pergoly byla vcelku náročná. 
Překvapivě se ukázalo, že vůbec nejtěžším 
úkolem bylo, pergolu na terasu dostat. Celý 
bytový dům je totiž obklopen soukromými 
pozemky, takže běžnou plošinu nebo jeřáb 
nebylo možné použít. Nakonec jsme muse-

li získat povolení od  majitele soukromého 
pozemku a objednat jeřáb s extrémně dlou-
hým vyložením. Následná montáž již byla 
pro naše zkušené montéry hračkou.
Italský design v  antracitové barvě krásně 
ladí s  venkovními žaluziemi typu Z, které 
jsme manželům instalovali na  okna bytu. 
Žaluzie i  pergolu ovládají dálkovými ovla-
dači. 
Zákazníci byli nadšení a stejně tak i my, podí-
vejte se na fotografi e. 



24 Stínicí a vratová technika 2/2018

Fórum dotazů

Tentokrát Vám přinášíme dotazy, které za-
jímaly návštěvníky virtuálního stavebního 
veletrhu VELON 2021.

  Jak vypadá optimální stínění pro dosa-

žení největší energetické úspory?

Požadavky v  letním i zimním období se liší, 
a proto největší úspory energie je možné do-
sáhnout jen kombinací vnitřních a  venkov-
ních stínicích prvků, optimálně napojených 
na inteligentní řídicí systém.
V zimním období se v noci použitím stínicích 
prvků sníží tepelné ztráty oknem ven. Bě-
hem dne se stínicí prvky vytáhnou nahoru, 
aby se solární energetické vstupy využily co 
nejvíce.
V letním období slouží stínicí technika k za-
stínění interiéru a  přispívá tak k  mnohem 
příjemnějším vnitřním teplotám.

  Není jednodušší budovy chladit pomocí 

klimatizace?

V  dnešní době, kdy se počet horkých dnů 
v roce zvyšuje, je efektivnější předejít ohřevu 
budovy než následně interiéry chladit pro-
střednictvím klimatizace. Důvodů je hned 
několik. Za  prvé je to důvod energetický – 
stínicí prvky spotřebovávají energii pouze 
po dobu pojezdu, než dosáhnou požadova-
né polohy, oproti tomu klimatizace spotře-
bovává energii prakticky po celý den.
Dalším důležitým aspektem je vytvoření pří-
jemného pracovního klimatu – stín vytvoře-
ný pomocí rolet umožní klidnou a efektivní 
práci zaměstnanců, či odpočinek v  domácí 
prostředí. A neméně důležitým aspektem je, 
že při intenzivním chlazení budov dochází 
k  onemocnění zaměstnanců a  tím k  dalším 
ztrátám na straně zaměstnavatele.

  Jaké ovládání rolet či žaluzií je vhodné 

pro stínění privátního objektu?

V závislosti na použitých pohonech lze roz-
dělit řízení na  dva typy. Za  prvé na  rádiové 
systémy, u nichž lze řízení realizovat pomocí 
přenosných či nástěnných ovladačů s něko-
lika kanály, v  současné době lze tyto systé-
my rozšířit o řídicí jednotky, které umožňují 
ovládání prostřednictvím PC, tabletů či 
smartphonů.
Druhou možností je pak ovládání prostřed-
nictvím vodičových systémů, které nenabí-
zejí takovou variabilitu, nejčastěji jsou v této 
skupině zastoupeny spínače, tlačítka a časo-
vé a sluneční automatiky.

  Jakým způsobem se řídí stínění rolet či 

žaluzií u administrativních budov?

Velké budovy představují velké prosklené 
plochy, které je třeba stínit, pokud možno, 
synchronizovaně, tzn. že se pohybuje na-
jednou většími celky – skupinami rolet. Pro-
to je potřeba rolety vždy sloučit do skupiny, 
to se provádí například pomocí systému 
relátek či aktorů. Tyto prvky pak od centrál-
ního řídicího systému přijmou povel k  po-
hybu, nejčastěji po  datové sběrnici a  kon-
krétní skupina rolet se nastaví do  zadané 
polohy. 
O  stupeň výše pak stojí systémy sběrnico-
vého řízení se zpětnou vazbou SMI-KNX. 
Prvky řízené touto sběrnicí nejen že povel 
po  sběrnici přijmou a  vykonají, ale zároveň 
i  odesílají zpětné hlášení o  svém stavu, tj. 
dosažení zadané polohy, popřípadě o  ko-
lizi s  překážkou, či poruchu, čímž pomáhají 
k rychlému a efektivnímu řešení případných 
nečekaných událostí.

  Potřebuji stínit, když mám okna s  troj-

sklem?

Pokud máme okna s  nižší hodnotou U  – 
prostupu tepla oknem, neznamená to au-
tomaticky, že nám okna zabrání solárním 
a  tepelným ziskům, vliv na  snížení nákladů 
na chlazení je v závislosti na hodnotu U vel-
mi malý. Vnější rolety a  žaluzie mají daleko 
vyšší vliv. Nižší hodnota U znamená, že pro-
stup je v nižší míře, ale pořád zde je, a navíc 
bez stínicí techniky dále neregulovatelný.
Teprve díky automatizovaným, tedy motori-
zovaným stínicím prvkům je ochrana budo-
vy proti solárním ziskům efektivní.

  Může být na stínicí techniku použita do-

tace z programu Nová Zelená úsporám?

ANO. Vhodně zvolená stínicí technika má 
tepelně izolační vlastnosti - v zimním obdo-
bí zabraňuje únikům tepla a  šetří náklady 
na vytápění, v  létě naopak přispívá k tomu, 
aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přiroze-
ně zlepšuje vnitřní klima místností, případně 
i šetří náklady na klimatizaci.
Pokud stavebník zvolí při zateplení domu 
i venkovní stínicí techniku určenou ke sníže-
ní tepelné zátěže, může získat dotaci ve výši 
500 nebo 1.000 Kč/m2 plochy okna. Částka 
se liší podle typu ovládání stínicí techniky: 
manuálně ovládané prvky (tím je myšleno 
jak mechanické, tak motorické ovládání 
např. pomocí tlačítek či dálkového ovladače) 
mají podporu 500 Kč/m2 zastíněného okna. 
Vyšší částka 1.000 Kč/m2 zastíněného okna 
se týká stínicích prvků řízených automatikou 
(ovládání stínicí techniky na základě vyhod-
nocení dat z intenzity slunečního záření, ča-
sového denního režimu uživatele a celoroč-
ního pohybu Slunce).

Těsnění ploché (např. u vnitřní zatemňova-
cí rolety) – těsnění, které utěsní okraj rolety 
ve vodicí liště a současně zamezí průchodu 
světla kolem okraje.

Těsnění kartáčo-
vé (např. u sítí proti 
hmyzu) – těsnění 
ve  formě kartáče, 
které vyplňuje me-
zeru mezi sítí a  rá-
mem okna a  za-
mezuje průchodu 
hmyzu do  interi-
éru (a  současně 
omezuje průchod 
prachu).

Těsnění jazýčkové 
(např. u venkovních 
rolet) – těsnění, 
které utěsňuje la-
mely rolety v  místě 
vstupu do  schránky 
a zamezuje tak prů-
chodu prachu k me-
chanismu rolety.

(Zdroj: ČSN EN 
12216 - 1. návrh)

Odborná terminologie z oboru

ploché těsnění

kartáčové těsnění jazýčkové těsnění
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Kostice, ČR – venkovní žaluzie s lamelami tvaru Z do podomítkové schránky, ovládání elektromotory s dálkovým ovládáním.    
Zdroj: LOMAX & Co s.r.o.

Rodinný dům, Plzeň, ČR – hliníková pergola se screenovými roletami, řízení motorické s automatikou.                             Zdroj: HOPA Plzeň, s.r.o.
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Rodinný dům, Borek u Č. Budějovic, ČR – venkovní žaluzie a venkovní rolety do speciálních roletových a žaluziových překladů.
Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Bytový dům, Kolín, ČR – bioklimatická pergola s integrovaným LED osvětlením a screenovými roletami.                                       Zdroj: VFtyp s.r.o.
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Rodinný dům, Praha, ČR – hliníková pergola se skleněným zastřešením a s  integrovanou markýzou nad sklem, integrované LED osvětlení, 
dálkové ovládání.                                                                                                                                                                                                        Zdroj: AL Pergoly s.r.o.

Rodinný dům, Holubice, ČR - venkovní žaluzie s lamelami tvaru S93, ovládání automatické s automatickým pohybem.     Zdroj: LOMAX & Co s.r.o.



28 Stínicí a vratová technika 1/2021

Aktuální přehled členů SPST

PROFIL ČLENA SPST

msvrata s.r.o. 

sídlo společnosti:                       Čtyřlístková 622, 250 84 Květnice
založení společnosti:                 2017
Obrat za rok 2019:  7 530 000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 6 400 000,- Kč
Obrat za rok 2020:  10 320 000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 8 640 000,- Kč
Regionální působnost:  střední Čechy
Počet zaměstnanců:  4 - externí 
Webové stránky:  www.msvrata.cz

Naše společnost vznikla transformací z fyzické osoby na spol. s r.o. Patříme mezi menší fi rmy s působností v Praze a Středočeském kraji.  
Zabýváme se dodávkami stínicí techniky, garážových vrat a prosklených pergol. Klademe důraz především na kvalitu dodávaných pro-
duktů. Hlavními partnery jsou STOBAG (vnější stínicí systémy a pergoly), ISOTRA (venkovní žaluzie, stínění interiérů), SOMFY (pohony 
a řízení), Kružík (sekční vrata). Nejsme závislí na inzerci, doporučují nás spokojení zákazníci. 

AL PERGOLY

Společně  a snadně j i .

Vzdělávání
Speciální konferenci pro odbornou veřej-
nost připravil také náš svaz, a  to konfe-

renci Stínicí technika – Optimální řešení                                                                                                    

pro vnitřní klima budov, která se konala 
v  pátek 25. září 2020 jako součást dopro-
vodného programu veletrhu FOR ARCH 
2020, nicméně vzhledem k  pandemii CO-
VID-19 jsme zvolili on-line formu. Účastní-
kům, především z  řad odborné veřejnosti, 
byla prezentována témata:
  Aktuální informace ze SPST a z ES-SO
  Nový přístup k hodnocení denního osvět-

lení v  budovách (nová evropská norma 
ČSN EN 17037 (730582):2019 Denní osvět-
lení budov)

  Německé pohony a řízení pro stínicí sys-
témy (Becker)

  Výsledky měření prostupu tepla stíněné-
ho a nestíněného okna

  Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – 
aktuálně

  Univerzální překlad pro stínicí techniku 
HELUZ FAMILY 3in1 nosný

  Inspirace ze stínicí techniky – vítězné 
stavby soutěže REALIZACE ROKU 2019 
VE STÍNICÍ TECHNICE

Také letos připravujeme další ročník této 
konference zaměřené na  stínicí techniku, 
o  které budeme včas informovat na  našem 
webu. Konat by se měla opět v září, v rámci 
veletrhu FOR ARCH.

Poradenské centrum na veletrhu FOR ARCH 2020.



29Stínicí a vratová technika 1/2021

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

PROFIL ČLENA SPST

Žaluzie Renesun s. r. o. 

Sídlo: Ostravská 278, 739 25 Sviadnov
založení společnosti:  2018 s.r.o, od 2005 jako fyzická osoba
Obrat za rok 2019: 24 mil.,  z toho ve stínicí technice: 22 mil.
Obrat za rok 2020: 27 mil.,  z toho ve stínicí technice: 23,5 mil.
Regionální působnost: Morava
Počet zaměstnanců: 10
Webové stránky: www.zaluzie-renesun.cz

Jsme malá fi rma, zabývající se dodávkou a montáží stínicí techniky, ať už interiérové-
ho stínění, tak i exteriérového. Škála je opravdu široká, ale našimi předními produkty 
jsou bioklimatické hliníkové pergoly, vrata, venkovní žaluzie či screenové rolety.
Zaměstnanci jsou schopni k produktům poskytnout kompletní technické poradenství a vyjít zákazníkovi maximálně vstříc. Zakládáme si 
na osobním kontaktu se zákazníkem.
Majitel fi rmy působí na trhu stínicí techniky již více než 15 let, nejdříve jako fyzická osoba a poslední 3 roky již jako společnost s ručením 
omezeným, takže za tu dobu oplývá zkušenostmi.

Aktuální přehled členů SPST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Partnerství s odbornými akcemi
Pandemie koronaviru v poslední době znač-
ně ztěžuje pořádání jakýchkoli odborných 
akcí. Přesto se ještě podařilo uskutečnit 
podzimní veletrh FOR ARCH 2020. Náš svaz 
na něm opět poskytoval poradenství odbor-
né i laické veřejnosti. Přesto, že jsme museli 
po celou dobu fungovat v rouškách a za všu-
dypřítomných hygienických opatření, naše 
účast na  veletrhu splnila svůj účel. Tím, že 
na veletrhu vystavovalo méně fi rem z obou, 
byli jsme jakýmsi reprezentantem stínicí 
techniky. I v tom je účel naší práce.

Spolupráce se školami
Společně se školami se stavebním zaměře-
ním pokračujeme v  přípravách na  otevře-
ní studia stínicí techniky. Zatím tři střední 
školy se stavebním zaměřením se společně 
s  námi připravují na  otevření svých oborů                                
se zaměřením na stínicí techniku. Intenzivně 
pracujeme na přípravě těchto oborů, eduka-
ci pedagogů a  tvorbě učebních materiálů. 
Věříme, že se podaří tyto obory otevřít již 
ve školním roce 2021/2022.

Odborná činnost sdružení
Odborný tým SVST v současné době dokon-
čuje práci na  aktualizaci kalkulačky stínicího 
součinitele, která je dostupná na webu svazu 
v  Odborné sekci. Kalkulačka bude rozšířena 
o  několik dalších ukazatelů, užitečných jak                                                                                                                 
pro obchodníky a  jejich práci se zákazníkem, 
tak ve druhé/rozšířené verzi pro výrobce a pro-
jektanty. Kalkulačka tak po  těchto úpravách 
bude reagovat i na novou hygienickou normu 
ČSN EN 17037: Denní osvětlení budov.

Současně odborný tým sleduje situaci v Nové 

Zelené úsporám. Sledujeme aktuální data 
o tom, v jaké míře je čerpán bonus na stínicí 
techniku v tomto programu, a tato data prů-
běžně uveřejňujeme. V  letošním roce se bu-
deme podílet na přípravách nové verze Zele-
né úsporám, k čemuž nás přizval Státní fond 
životního prostředí.
V letošním roce také proběhne aktualizace 

Produktový listů stínicí techniky – nezá-
vislého dokumentu z oboru stínicí techniky. 
V loňském roce jsme shromažďovali náměty 
pro úpravy či doplnění, a ty budou do konce 
tohoto roku zapracovány.

Valná hromada SVST
Na konci listopadu 2020 se konala další řádná 
valná hromada SPST. Tu jsme byli nuceni kvůli 
pandemii COVID-19 uskutečnit v on-line for-
mě, nicméně splnila svůj hlavní účel: schválili 
jsme plán činnosti na rok 2021. Důležité bylo 
také sdílení informací o činnosti svazu v uply-
nulém roce i o práci celoevropského sdružení 
stínicí techniky ES-SO, jehož jsme členem.
Těšíme se, až se budeme moci setkat na val-
né hromadě klasickou formou – snad v červ-
nu letošního roku. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz 
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2021

EDEN 3000 2. 1. - 30. 12. 2021 Brno ČR

STAVITEL 18.-20. 2. 2021 Lysá nad Labem ČR

R+T Digital 22.-25 2. 2021
(Stuttgart) 
digitálně

Německo

CONECO + RACIOENERGIA 24.-27. 3. 2021 Bratislava Slovensko

FOR WOOD + FOR PASIV + FOR THERM 
+ FOR INTERIOR + FOR HABITAT

15.-18. 4. 2021 Praha ČR

Stavební veletrh Brno 21.-24. 4. 2021 Brno ČR

Krkonošský veletrh Trutnov 30. 4.-1. 5. 2021 Trutnov ČR

HOBBY + Stavební veletrh 12.-16. 5. 2021 České Budějovice ČR

Moderní dům a byt 21.-23. 5 2021 Plzeň ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 28.-30. 5. 2021 Frýdek Místek ČR

STAVOTECH 3.-5. 6. 2021 Olomouc ČR

FOR DECOR + FOR HOME 2.-4. 9. 2021 Praha ČR

Domov a teplo 3.-5. 9. 2021 Lysá nad Labem ČR

Bauen Modernisieren 9.-12. 9. 2021 Zürich Švýcarsko

FOR ARCH 21.-25. 9. 2021 Praha ČR

Bauen + Wohnen 23.-26. 9. 2021 Luzern Švýcarsko

Bauen + Wohnen 16.-24. 10. 2021 Hannover Německo

Moderní dům a byt 22.-24. 10. 2021 Plzeň ČR

Stavotech - Moderní dům, 
Moravská dřevostavba

4.-6. 11. 2021 Olomouc ČR

Hausbau + Energie Messe 18.-21. 11. 2021 Bern Švýcarsko

2022

Bauen + Wohnen 10.-13. 2. 2022 Salzburg Rakousko

R + T 21.-25. 2. 2022 Stuttgart Německo

BAUTEC 22.-25. 2. 2022 Berlín Německo

Fensterbau/Frontale 29. 3.-1. 4. 2022 Norimberk Německo

Bauen + Wohnen 7.-10. 4. 2022 Aargau Švýcarsko



Také letos poskytnou lenové SPST p i p íležitosti Dne stínicí techniky dar v podob  stínicí 
techniky vybranému st edisku pé e o zdravotné postižené ob any. V letošním roce p jde 
o ástku celkem 45.000 K  a podílet se na n m budou tyto  rmy:
AL Pergoly, ALUKON, ALURA, BECKER, GEIGER, HELLA, HELUZ, HOPA, ISOTRA, LOMAX, 
LUXURY CZ, MARON, msvrata, Sodoma Perfecta a VFtyp. 

16. května 2021
Den stínicí techniky
SVÁTEK ŽALUZIÍ | ROLET | MARKÝZ | PLISÉ | BALDACHÝN  | JAPONSKÝCH ST N | SCREEN  | SLUNOLAM  | PERGOL

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

Sociáln  ošet ovatelské 
centrum Praha 4

Domov senior  M lník

2011 Sociáln  ošet ovatelské centrum Praha 4
2012 Diakonie CE - st edisko BETLÉM, Klobouky u Brna 
2013 D tský ran  Hlu ín 
2014 Oblastní charita ervený Kostelec 
2015 Domov Sv. Josefa, Žire  u Dvora Králové 
2016 Domov senior  M lník, Centrum sociálních služeb EXODUS - T emošná 
2017 Sanatorium TOPAS, Škvorec 
2018 Domov pro osoby se zdravotním postižením, Jáchymov - Mariánská  
2019 D tské centrum MELÁ EK,Ostrava 
2020 Pomoc p i koronaviru n kolika st edisk m z minulých let 
2020 Dar DSP Pacov 

Oslavili jsme
naší charitativní činnosti

let



BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA
ARTOSI

JEDINÁ PERGOLA,
KTERÁ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

www.artosi.cz

"Spoléhám se
vždy na to nejlepší

– ARTOSI."

Bioklimatická pergola ARTOSI je vyráběna s vysokou

přesností. Možnost integrace stínicích prvků a LED

osvětlení. Regulace pronikajícího tepla díky střešním

lamelám s možností rozdělení do více sekcí.


