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snadno namontujete stínicí techniku kdykoli. 
Stačí vytáhnout potřebné díly izolantu. Díky uni-
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vlastnosti nepřijde. Perfektní pro pasivní a níz-
koenergetické domy. 
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Editorial
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Vážení čtenáři,

po více než roce, kdy naše životy ovliv-
ňovala pandemie COVID-19, se opět, 
pomalu, ale jistě, vracíme do  života, 
jak jsme ho znali dříve. Pro fi rmy z obo-
ru stavebnictví a  s  ním i  oborů stínicí 
techniky a vrat však období pandemie 
znamenalo pouze minimální útlum. 
Lidé totiž během svého pobytu zvele-
bovali své domovy a  rozšiřovali mož-
nosti svého pobytu na zahradách a te-
rasách. Přesto si řada fi rem našla čas 
na vývoj a nyní proto přichází s novin-
kami ve  svém portfoliu. Tyto novinky 
Vám dnes s radostí představujeme.

Letošní podzim nicméně zůstává vel-
kou neznámou. Připravena je řada 
akcí, které byly v uplynulých měsících 
odkládány nebo dokonce rušeny. S na-
pětím tak očekáváme, jestli se pláno-
vané akce konečně uskuteční. Patří 
k nim např. veletrhy (za pár týdnů FOR 
ARCH a za několik měsíců R+T ve Stutt-
gartu), ale i řada konferencí, mezi nim 
např. konference STÍNICÍ TECHNIKA – 
INOVACE V  TECHNOLOGIÍCH A  MATE-
RIÁLECH. 

Zajímavé budou určitě také informace 
o  nové verzi webové kalkulačky pa-
rametrů stínicích prvků nebo článek 
o vlivu barev vnějšího stínění na riziko 
letního přehřívání. 

V  loňském roce jsme s  naším časopi-
sem završili 10 ročníků jeho působení 
na  trhu. Těchto uplynulých 10 let si 
v  tomto čísle připomeneme samo-
statnou RETRO přílohou a  věříme, že 
si společně s námi rádi zavzpomínáte.

Jako vždy nechybí informace o  aktu-
álním dění v  celoevropském sdružení 
stínicí techniky ES-SO i tuzemském 
Svazu podnikatelů ve  stínicí technice, 
ani pravidelné rubriky Fórum dotazů 
a  Odborná terminologie či Zajímavé 
realizace.

Přejeme Vám příjemné a  inspirativní 
podzimní čtení o našem krásném obo-
ru!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Kalkulačka parametrů stínicích prvků

V současné době je na trhu nabídka různých druhů a typů stínicí techniky opravdu široká a zá-
kazník tak má možnost vybrat si výrobek šitý přímo na míru. Při výběru vhodného stínění však 
řeší spoustu otázek. Jaké stínění mi zaručí nejlepší teplotu v místnosti? Jaké stínění mi zaručí 
největší soukromí? Jaké stínění mi nejlépe zatemní místnost? Odpověď nejenom na tyto otázky 
a pomoc při výběru vhodného stínění dává nově vyvinutá Kalkulačka parametrů stínicích prvků.

Odborný tým Svazu podnikatelů ve  stínicí 
technice (SPST) proto v posledních několi-
ka měsících ve snaze usnadnit výběr vhod-
ného stínicího prvku pracoval na zásadním 
rozšíření Kalkulačky parametrů stínicích 
prvků, kterou následně zpřístupnil na svých 
webových stránkách. Tento unikátní nástroj 
si nyní v  následujících odstavcích předsta-
víme.
Celý projekt navazuje na původní Kalkulačku 
Fc. Ta na základě zadaných parametrů stínicí-
ho prvku a zasklení pracovala pouze s tepel-
nou pohodou. Nová kalkulačka přidává navíc 
parametry zrakové pohody. 
Pro úplnost si připomeňme výpočty původní 
kalkulačky. Do  výpočtu vstupují následující 
parametry: 

a) stínicího prvku (viz obr. 1):
e,B - transmise (propustnost) - činitel pro-

stupu sluneční energie, jedná se o  záře-
ní, které je propuštěno přes stínicí prvek 
do interiéru,

e,B - refl exe (odrazivost) - činitel odrazu 
sluneční energie, tedy záření, které je stíni-
cím prvkem odraženo zpět do venkovního 
prostoru,

αe,B - absorpce (pohltivost) - činitel pohl-
cení sluneční energie, tedy záření, které je 
stínicím prvkem pohlceno a  zvyšuje jeho 
teplotu,

b) zasklení:
Ug - součinitel prostupu tepla zasklení 
 (W/m2K),
g - činitel prostupu sluneční energie za-

sklení.
Oba tyto prvky defi nuje výrobce otvorových 
výplní.

Na  základě takto vyplněných otvorů pak 
kalkulačka vypočítá gtot, tedy činitel pro-
stupu sluneční energie stínicího prvku a Fc, 
což je procento energie, které při zadaných 
parametrech stínicího prvku v  kombinaci 
s výplní otvoru projde do interiéru. 
Na tento výpočet navazuje nová kalkulačka. 
Ta je, jak uvádím výše, koncipována jako ná-
stroj usnadňující výběr vhodného typu stí-
nicí techniky nejenom dle jeho tepelných, 
ale i  vizuálních vlastností. Nabízí možnost 
porovnání vybraných typů stínicích prvků, 
a  tím usnadňuje volbu nejvhodnějšího ře-
šení z pohledu nejen tepelné, ale i zrakové 
pohody pro daného uživatele. 
Pro výpočty a porovnání výrobků jsou použi-
ty dvě následující normy, a to EN ISO 52022-
1:2018, Energetická náročnost budov – tepel-
né a  solární vlastnosti a  vlastnosti denního 
osvětlení stavebních částí a  prvků – Část 1: 
Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik 
zařízení protisluneční ochrany kombinované 
se zasklením, a EN 14501:2006, Clony a okeni-

ce - Tepelná a zraková pohoda – Funkční cha-
rakteristiky a klasifi kace. Právě tato evropská 
norma rozděluje účinnost stínění z  hlediska 
tepelné a světelné pohody podle předem de-
fi novaných tříd.

Pro tepelnou pohodu pak platí rozdělení    
dle gtot (viz tabulku 1).

V  praxi to znamená, že čím je hodnota gtot 
nižší, tím je vybraný stínicí prvek ve vyšší tří-
dě, a  je tedy z hlediska tepelné pohody tím 
účinnější. 
Největší novinkou nové kalkulačky je dopl-
nění výpočtu parametrů tepelné pohody 
o čtyři nové parametry světelné pohody. Jed-
ná se o následující parametry.

Neprůsvitnost výrobku – tento parame-
tr představuje způsobilost stínicí techniky 
v  plně roztažené a  uzavřené poloze zabrá-
nit vniknutí venkovního světla. Neprůsvit-
nost je vyjádřena úrovni intenzity osvětlení,               

Třída

Vliv na tepelnou pohodu

0 1 2 3 4

velmi 
malý vliv

malý 
vliv

mírný 
vliv

značný 
vliv

velký 
vliv

Tab. 1: tepelná pohoda - rozdělení dle hodnoty gtot

Obr. 1: parametry stínicího prvku - transmise (e,B), refl exe (e,B) a absorpce (αe,B)

Klasifi kace výrobku dle míry průsvitnosti Třída

Neprůhledný
1

2

Zatemňovací 3

Tab. 2: klasifi kace výrobků dle míry průsvitnosti
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při které není světlo vnímatelné za stíněním.                  
Laicky řečeno rozděluje stínění na  neprů-
hledné (třída 1 a  2) a  zatemňující (třída 3) 
- blíže viz tabulku 2. Pro lepší představu: 
neprůhlednost je nutná například v  kinech 
nebo pro lepší spánek v ložnicích, zatemně-
ní je nutné v  prostorách pro rentgenování 
nebo ve fotografi ckých studiích.  

Ochrana před oslněním – tento parametr 
je charakterizován způsobilostí stínicí tech-
niky regulovat úroveň jasu otvorů a omezení 
kontrastů mezi rozdílnými zónami v  míst-
nosti.  V  praxi se tedy jedná o  schopnost 
stínicí techniky zabránit rušivým odrazům 
na zobrazovací jednotce (např. monitoru po-
čítače) způsobeným jasem okna či odrazem 
od okolních povrchů.

Noční soukromí -  je způsobilost stínicí tech-
niky v plně roztažené poloze ochránit osoby 
v noci při normálních světelných podmínkách 
před venkovním pohledem. Venkovní pohled 

znamená možnost venkovního pozorovatele 
postaveného 5 m od  stínění rozeznat objekt 
nebo postavu stojící 1 m za stíněním.

Zrakový kontakt s okolím – je způsobilost 
stínění zabránit pohledu z vnějšku, za před-
pokladu, že je plně uzavřeno. Tato funkce je 
samozřejmě ovlivněna rozdílnými světelný-
mi podmínkami, které mohou nastat během 
dne. V  praxi to znamená způsobilost pozo-
rovatele, stojícího uvnitř místnosti ve  vzdá-
lenosti 1 m od  zavřeného stínění, rozeznat  
osobu nebo objekt umístěný 5 m od stínění 
směrem ven.

Do  výpočtů navíc vstupuje nový parametr 
Tv - činitel prostupu světla, který znamená, že 
při zadaných parametrech stínění v  kombi-
naci s výplní otvoru projde z exteriéru do in-
teriéru uvedené % denního světla.
Všechny výše uvedené světelné parametry, 
kromě neprůsvitnosti výrobku, kde jsou pou-
ze 3 třídy, jsou stejně jako ty tepelné, zařaze-

ny do tříd od 0, znamenající velmi malý vliv, 
do 4, znamenající velký vliv. 
Nová kalkulačka pak při zachování možnosti 
vlastního zadání přehledně zařadí vybrané 
stínicí prvky do  jednotlivých tříd. Výsled-
ný výstup, zde např. pro venkovní žaluzie 
a screenové rolety, znázorňuje tabulka 3.
Tento výstup je možné vhodně seřadit podle 
účinnosti vybraného parametru. Každý uži-
vatel tak bude mít možnost vybrat si vhod-
ný typ stínění podle toho, který parametr je         
pro něj nejdůležitější.

Kalkulačka parametrů stínicích prvků je 
k  dispozici na  webových stránkách SPST: 
www.svst.cz v  sekci Pro odborníky. Věříme, 
že tento nově vyvinutý skvělý nástroj si najde 
široké uplatnění a bude sloužit jako vhodný 
pomocník při nelehkém výběru v  obrovské 
nabídce různých typů stínicích prvků. 
     

Petr Sedláček 
Vedoucí odborného týmu SPST

Tab. 3: příklad výstupu z kalkulačky pro vlastní výběr dvou typů stínicích prvků

REALIZACE ROKU 2021
VE STÍNICÍ TECHNICE

Soutěž staveb, v nichž hlavní roli 

hraje stínicí technika.

Podmínky naleznete na www.svst.cz 

v sekci Aktuality.

Těšíme se na Vaše realizace!

Uzávěrka
31. 10. 2021
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Výuka stínicí techniky na středních školách v ČR

Již nějakou dobu usiluje Svaz podnikatelů ve stínicí technice o to, aby se výuka stínicí techniky 
dostala do středních škol se stavebním zaměřením. Doposud se nám podařilo spolupracovat 
s několika školami po území celé republiky, ale zatím především na bázi několika hodin v prů-
běhu školního roku a bez konkrétní koncepce. Od letošního školního roku byla stínicí technika 
zařazena do výuky ve větší míře.
S řediteli tří škol jsme se domluvili na tom, že 
stínicí techniku začlení do vybraných oborů 
na svých školách s tím, že SPST bude garan-
tem odborné stránky výuky. Ta bude spočí-
vat v  návštěvách výrobních či prodejních 
prostor našich členů, v umožnění praxe, jed-
náme také o  možnosti výměnného pobytu 
studentů z České republiky se studenty obo-
ru Mechatronik stínicí techniky z Německa.
V prvním pololetí letošního roku jsme navíc 
zahájili edukaci pedagogů zmíněných škol, 
aby tak byli schopni zajistit teoretickou část 
výuky, byť zpočátku počítáme, že i  v  tom-
to směru poskytneme do  výuky odborníky 
z praxe.
Připravujeme také e-learningový program, 
který bude moci jednak být zahrnut do běž-
né výuky, jednak posloužit v  případě dis-
tanční výuky.
Tomuto kroku předcházela ze strany našeho 
svazu analýza potřeb fi rem z oboru, ze které 
vyplynula zejména potřeba kvalitní pracovní 
síly v montáži a obchodě, tedy znalost mate-
riálů, konstrukce, způsobů kotvení či ovládá-
ní stínicích prvků a  jejich zapojení. V tomto 
směru je poptávka větší než předpokládaný 
počet prvních možných absolventů. To dává 
všem zájemcům o toto profesní zaměření jis-
totu, že po ukončení školy najdou uplatnění 
v perspektivním oboru.

Ředitelům zapojených škol jsme položili 
ohledně jejich zapojení do výuky stínění ně-
kolik otázek:

 Co Vás vedlo k  rozhodnutí, že 

do  výuky na  Vaší škole zařadíte 

obor stínicí techniky?

 Jaká je Vaše představa o  tomto 

začlenění – konkrétně ve  Vaší 

škole? 

 V  čem bude spočívat spolupráce 

školy a  Svazu podnikatelů ve  stí-

nicí technice (SPST)?

 Jak vidíte možnosti uplatnění Va-

šich studentů, kteří budou absol-

vovat takto zaměřené studium?

Zde jsou jejich odpovědi.

BENEŠOV

  Na naší škole se nebude jednat o samo-
statný obor, ale v  rámci oboru truhlář 
bude část výuky v  teoretickém i  prak-
tickém vzdělávání směřovat k  tématu 
zastiňování. Současný vývoj v  oblasti 
ochrany soukromých i  veřejných pro-
stor před klimatickými změnami, jedná 
se hlavně o oteplování, nás vede k roz-
hodnutí zapojit se do  procesu zastiňo-
vání. Jsme přesvědčeni, že i  tradiční 
materiál, jako je dřevo, tu má své místo 
a  naší žáci tak mohou získat nemalé 
zkušenosti.

 V  našem školním vzdělávacím progra-
mu oboru truhlář jsme vybrali učivo, 
kde je možné se dané problematice vě-
novat. V  teoretické výuce bude témati-
ka začleněna do  předmětů technologie                                    
- ve  všech třech ročnících, materiály 
– 1. a  2, ročník a  výrobní konstrukce                                   
– 3. ročník. Jako příklad lze vybrat jen 
namátkou: mechanické vlastnosti dřeva 
- pevnost, pružnost, plastičnost; termo-
fyzikální vlastnosti dřeva; technologie 
výroby stavebně truhlářských výrobků 
apod.
V  odborném výcviku se pak žáci bu-
dou učit získané vědomosti realizovat                
v praxi.

 Od SPST očekáváme pomoc hlavně v ob-
lasti seznamování s technikami zastiňo-
vání, využitím a  realizací stínicích prv-
ků při použití v  praxi. Dále očekáváme 
možnost vzdělávání našich pedagogů 
k  dané problematice, případně i  mož-
nost stáží našich žáků.

 Doufáme, že daný obor některé žáky 
osloví v  takové míře, že budou hledat 
profesní uplatnění v oblasti stínicí tech-
niky, která má v  profesní praxi již dnes 
své místo. Různé formy zastiňování vidí-
me dnes na většině staveb postavených 
v  poslední době. Realizace zastiňování 
se v  nemalé míře objevuje i  u  starších 

staveb. Stínicí prvky jsou nedílnou sou-
částí i veřejných prostor.

PaedDr. Zlata Budayová, MBA 
ředitelka 

Střední odborná škola 
a Střední zdravotnická 

škola Benešov, 
příspěvková organizace

CHOMUTOV

 Koncepce naší školy je postavena 
na  úzké spolupráci se zaměstnavateli, 
resp. na  úpravách vzdělávacích progra-
mů tak, aby příprava mladých lidí na bu-
doucí povolání odpovídala trendům 
trhu práce. Oblast technologií spoje-
ných se stínicí technikou úzce navazuje 
na  profil školy ve  stavebních a  elektro-
technických oborech. Škola tak reaguje 
na  poptávku po  odbornících, kteří bu-
dou schopni poskytnout zákazníkům 
nejen odbornou radu, ale také kvalitní 
montáž a následný servis markýz, rolet, 
žaluzií a další stínicí techniky jak do ex-
teriéru, tak interiéru. 

 Již jsme uvedli, že zaměření výuky stí-
nicí techniky navazuje na  naše elekt-
rotechnické a  stavební obory. Nosnou 
část výuky zařadíme do  odborného 
výcviku oboru Elektrikář, a to od druhé-
ho ročníku. Půjde o  praktickou přípra-
vu pro montáž prvků stínicí techniky 
do  různých materiálů, včetně progra-
mování chytrých systémů. Praktická 
příprava je úzce spojena s  teoretickým 
vzděláváním v  odborných předmětech. 
Proto do výuky elektrotechnických obo-
rů zavádíme nový předmět Stavební 
technologie, abychom poskytli žákům 
dobrý přehled o typech stavebních ma-
teriálů, do  kterých se stínicí technika 
umisťuje a  instaluje. Ve  výuce také po-
čítáme s  rozšířením programování in-
teligentních systémů pro bytové účely 
a  veřejné objekty, kde se stínicí techni-
ka využívá pro pohodlí a dobré pracov-
ní a  společenské prostředí. Tuto školní 
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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

část máme připravenu tak, abychom 
žáky mohli vyslat již v  průběhu studia 
do praxe k výrobcům a servisním orga-
nizacím. Zároveň jsme přesvědčeni, že 
toto zaměření zatraktivní zájem o obo-
ry naší školy.  

 Aktivity odborné školy jsou nemyslitel-
né  bez úzkého spojení se zaměstna-
vateli a  profesními sdruženími podle 
oborového profilu. Přestože řada škol 
upřednostňuje vztah s  konkrétní fir-
mou (zaměstnavatelem), naše škola 
hledá cesty pro vyrovnané partnerství 
jak s  konkrétním zaměstnavatelem, 
tak s profesními a zaměstnavatelskými 
svazy. Jsme přesvědčeni, že partner-
ství se SPST přinese možnost rozvo-
je na  oboru stranách. SPST bude mít 
možnost bezprostředně ovlivňovat 
vzdělávací programy svými stanovisky 
a  doporučeními a  škola bude mít bez-
prostřední informace o nových techno-
logiích a  trendech ve  stínicí technice. 
Také věříme, že bude otevřeno zapo-
jení našich vyučujících k  prohloubení 
kvalifikace účastí na  odborných se-
minářích, účastí na  aktivitách ve  ško-
lících střediscích, případně možností 
zahraničních exkurzí a stáží a že dojde 
k postupné modernizaci vybavení školy 
stínicí technikou. Jsem toho názoru, že 
právě SPST musí hrát roli koordinátora 
a hlavního partnera, který tak bude mít 
jistý „dohled“ nad kvalitou přípravy bu-
doucí pracovníků se stínicí technikou.

 Jsme optimisté a  podle prvních signálů 
se ukazuje, že o oborové zaměření bude 
od  žáků základních škol zájem a  že fir-
my mají „hlad“ po  tomto profilu absol-
venta. Nejde jen o výrobce, ale také o fir-
my, které stínicí techniku pouze instalují 
a  provádí její následný servis. Navíc 
v  profilu absolventa se předpokládá, že 
bude schopen podat zákazníkům dob-
rou radu při volbě prvků stínicí techniky. 
Proto se o zájem a uplatnění absolventů 
nebojíme. 

Mgr. Jan Mareš, MBA
ředitel školy

místopředseda 
Národní rady 

Unie školských 
asociací CZESHA

předseda Rady AEEV

Střední odborná škola 
energetická a stavební, 

Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická 

škola,  Chomutov,
příspěvková organizace 

PRAHA - JAROV

 Se Svazem podnikatelů ve  stínicí techni-
ce spolupracuje naše škola již několik let. 
Uvědomujeme si, že problematika stínicí 
techniky je ve stavebnictví stále důležitěj-
ší a že se z této oblasti stává dosti nároč-
ná součást velké většiny budov. Proto je 
důležité, aby i absolventi stavebně zamě-
řených oborů ve  středních školách měli, 
pokud možno, snadný přístup k profesio-
nálním informacím z této oblasti.

 V  naší škole máme v  plánu problema-
tiku stínicí techniky začlenit především 
do  maturitního oboru Stavebnictví – 
stavební obnova. Např. se bude jednat 
o  tematický celek Materiály pro stínicí 
techniku v  1. ročníku, ale i  zcela nový 
vyučovaný předmět Stínicí technika ve 4. 
ročníku. Některé dílčí a  základní části 
učiva z  oblasti stínicí techniky bychom 
rádi ale začlenili i  do  výuky vybraných 
stavebních učebních oborů.

 Velmi bychom přivítali, a máme již před-
běžně přislíbenu, možnost spolupráce    
při zajišťování různých workshopů a  ex-
kurzí do  firem, ale i  souvislých praxí na-
šich žáků ve firmách. Dále budeme vděč-
ni za odborné studijní materiály pro žáky 
ale i vyučující.

 Absolventi budou znát základy o materiá-
lech ve stínicí technice, typech a významu 
stínicí techniky, včetně montáže a  kotve-
ní, ovládání stínicí techniky. To znamená, 
zlepší se jejich uplatnitelnost ve  střed-
ním článku řízení ve  stavebních fi rmách 
a  uplatnění mohou nacházet i  přímo 
ve  specializovaných fi rmách na  stínicí 
techniku. Zároveň jim tyto znalosti budou 
velmi užitečné v  případě pokračování je-
jich studia na vysokých školách.

Mgr. Miloslav Janeček 
ředitel

Střední odborná 
škola Jarov

Vzhledem k  tomu, že bychom rádi v  bu-
doucnu usilovali o vytvoření samostatného 
oboru Mechatronik stínicí techniky u  nás, 
věříme, že realizace této pilotní výuky naše-
ho oboru přinese užitečná data, na základě 
kterých bude možné připravit kvalitní učeb-
ní plán tohoto oboru a v budoucnu tak být 
připraveni na jeho prosazení u Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST
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Stínění pro Centrum Paraple

Při příležitosti letošního Dne stínicí techniky – 16. května 2021 – umožnili někteří členové Svazu                                                                                        
podnikatelů ve  stínicí technice (SPST) jako každoročně pořízení stínicí techniky některému              
ze středisek péče o  zdravotně postižené občany. Letos jsme se rozhodli podpořit Centrum                                                                                                               
Paraple, o. p. s. v Praze – Malešicích.

Každý rok dochází v  České republice k  po-
škození míchy po  úrazu nebo nemoci při-
bližně u 280 lidí. Z nich 180 ochrne a zůstá-
vá na  vozíku. K  úrazům dochází nejčastěji                  
při sportu, skocích do  vody, dopravních 
nehodách nebo následkem pádu, k  one-
mocněním poškozujícím míchu patří např. 
záněty a  nádory míchy, cévní onemocně-
ní a  další. Před 27 lety jim začalo pomáhat 
Centrum Paraple. V  budově Centra Paraple 

v  Praze – Malešicích probíhá pravidelný 
sociálně rehabilitační program pro klienty 
z  celé republiky – s  ubytováním, v  délce 3 
týdny. Současně je tu k dispozici ambulantní 
program a poradenství. Převážně mimo bu-
dovu a mimo Prahu se konají několikaden-
ní tematické pobyty, zaměřené především 
na pohybové aktivity. Služby centra reagují 
na specifi cké potřeby člověka po míšní lézi 
(poranění míchy). Cílem je zvýšit samostat-

nost klientů a co nejvíce jim pomoci naplnit 
představy o dalším životě, ať už jde o bydle-
ní, dopravu, zájmy, práci, partnerské vztahy 
nebo rodičovství. 

Letošní částka v celkové výši 54.000 Kč, kte-
rou poskytli členové SPST, umožnila pořízení 
žaluzií a velkoplošných rolet do interiéru te-
rapeutických místností, v  nichž jsou posky-
továny služby klientům centra. Cílem je vy-
tvoření komfortnějšího prostředí pro klienty 
i pracovníky Centra Paraple odpovídající po-
žadavkům 21. století. 

Péče o klienty Centra Paraple je fyzicky i psy-
chicky náročná. Denně např. osobní asisten-
ti provedou 100 přesunů klientů z  vozíku 
a na vozík a provedou desítky terapeutických 
cvičení. Neméně důležitá je ale také psycho-
logická pomoc klientům, kteří často potřebují 
znovu nalézt smysl života. Doufáme, že náš 
dar přispěje ke zkvalitnění prostředí pro po-
skytování péče klientům Centra v jejich těžké 
situaci. Obdivujeme nelehkou práci zaměst-
nanců Centra a držíme pěsti jeho klientům.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST
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Serge Ferrari predstavuje inovatívny 

Soltis Veozip pre zipscreeny

Soltis Veozip je prvá screenová tkanina vyvinutá špeciálne pre zip systémy, ktorú uviedla na trh 
francúzska fi rma Serge Ferrari. Využitím vysokej pevnosti polyesterového vlákna extrudované-
ho PVC sa splnili všetky požiadavky kladené na screenové rolety v exteriéroch, ako je vysoká 
pevnosť látky, odolnosť voči vetru a UV žiareniu. 

Vďaka špecifi ckému typu tkania je dizajn 
tkaniny nezameniteľný a  rovnaký z  oboch 
strán, čo poteší výrobcov screenových roliet, 
lebo eliminuje chyby pri výrobe. Výrobcovia 
využijú aj ďalšiu výhodu: ľahkú manipuláciu 
bez rizika poškodenia vlákna, resp. tkani-
ny počas rezania, zvárania alebo inštalácie, 
pretože polyesterové vlákno je odolné voči 
nalomeniu.  

Tienenie bez kompromisov
Soltis Veozip poskytuje najlepšie tepelné 
vlastnosti bez ohľadu na zvolenú farbu, aj 
pre svetlé farby je hodnota solárneho fak-
tora gtot ≤ 5%. Táto novinka z  radu Soltis 
ponúka nielen tepelný komfort pri zacho-
vaní dokonalého výhľadu na  okolie, ale 
zároveň umožňuje optimálne ovládanie 
oslnenia.

Vďaka upravenému PES vláknu a  spôsobu 
tkania sa Veozip prispôsobí zipsystému a ab-
sorbuje deformácie, ktoré môžu vzniknúť 
pri opakovanom rolovaní zipscreenu. Tkani-

na zostáva ideálne natiahnutá - bez vlnenia 
a pokrčenia, čím zvyšuje estetiku a predlžuje 
životnosť screenu.

Bezpečnosť je pre nás kľúčová
Soltis Veozip s certifi kátom Euroclass B-s2,d0 
poskytuje svojim užívateľom najvyššiu 
požiarnu bezpečnosť na  trhu slnečného 
tienenia v súčasnosti.  Je to hlavnou výho-
dou najmä pre komerčné projekty, kde sa 
vyžadujú stále prísnejšie normy požiarnej 
bezpečnosti. Soltis Veozip získal certifi kát 
Greenguard Gold, ktorý potvrdzuje zdra-
votnú nezávadnosť z hľadiska úniku prcha-
vých látok. 

Jedinečná elegancia 
Použitie prírodného Canatex vlákna dodá-
va tkanine Veozip matný vzhľad a prírodný 
textilný dizajn, navyše zaisťuje optimálny 
svetelný komfort a  výrazne znižuje oslne-
nie.

Aktuálna kolekcia 15-tich farieb dokona-
le ladí s  najčastejšie používanými farba-
mi v  súčasnej architektúre a  odráža naj-
novšie trendy. Aby sme pomohli našim 
zákazníkom pri výbere tkaniny, vytvorili sme                                                                                                       
Moodboard - 5 inšpirácií evokujúcich štylis-
ticky rozmanité svety: tropický, autentický, 
elegantný, jasný a pikantný, ktorý si môžete 
stiahnuť na  našej webovej stránke https://
www.sergeferrari.com/soltis-veozip.

Konfi gurátor pergoly
Konfi gurátor, ktorý je prístupný všetkým zá-
kazníkom i profesionálom na našej webovej 
stránke, svojim dizajnom uľahčuje výber 
farby screenovej rolety. Akonáhle používa-
telia zadajú farbu svojej pergoly a  fasády, 
môžu vyskúšať rôzne farby z  kolekcie Sol-
tis Veozip a  získať 360-stupňový pohľad 
na svoj projekt. 

Soňa Ballóková
Country Manager Česká republika, 

Slovensko, Maďarsko
sona.ballokova@sergeferrari.com

(PR)
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Vliv barvy vnějšího stínění na riziko

letního přehřívání: část 1

Vnější stínění obecně patří k nejúčinnějším nástrojům pro zabránění rizika letního přehřívání. 
Jeho provedení má ale významný vliv na výsledný účinek. Barva povrchu stínění určuje i jeho 
odrazivost a  tedy, kolik slunečního záření pronikne v  závislosti na  poloze Slunce na  obloze 
a úhlu natočení stínicích prvků do interiéru. 
Dalším důležitým faktorem je také emisivi-
ta povrchového materiálu a  jí způsobený 
sekundární přenos tepla dlouhovlnným sá-
láním. Tento článek se zabývá parametrickou 
studií rizika přehřívání dle ČSN 73  0540-2          
při použití podrobnějšího modelu zohledňu-
jícího tyto fenomény v  prostředí modelova-
cích nástrojů OpenStudio a EnergyPlus.

Hodnocení rizika letního 
přehřívání dle ČSN 73 0540-2
Standardizovaný způsob hodnocení rizika 
letního přehřívání vychází z hodnocení prů-
běhu teplot v interiéru ve standardizovaných 
okrajových podmínkách defi novaných nor-
mou. Tyto okrajové podmínky počítají s  kri-
tickým dnem dne 15. srpna. Pro tento den 
jsou v  normě uvedeny hodinové průběhy 
teploty vnějšího vzduchu a intenzity sluneč-
ního záření. Na  vnitřní teplotu má vliv také 
způsob větrání. Pro jednotlivé typy přiroze-
ného větrání okny norma opět uvádí hodno-
ty intenzity větrání v jednotlivých hodinách. 
Přehled těchto okrajových podmínek je uve-
den v grafech. Pro účely tohoto hodnocení se 
nepočítá s vnitřními zisky od osob a zařízení.
 
Parametrická studie
Pro hodnocení rizika letního přehřívání se 
doporučuje zvolit tzv. kritickou místnost – 

místnost v  objektu, ve  které se vzhledem 
k  jejímu umístění a míře prosklení dá před-
pokládat nejvyšší riziko přehřívání. Pro úče-
ly této studie byl vytvořen model místnosti 
půdorysných rozměrů 4×3 m a  světlé výš-
ky 2,5 m. Do  delší stěny orientované k  jihu 
je umístěno okno o  rozměrech 3×1,5 m. 
U  ostatních stěn, stejně jako u  podlahy, se 
předpokládá  adiabatická okrajová podmín-
ka – na  jejich opačných stranách jsou stej-
né podmínky, jaké jsou v  daném okamžiku 
v  modelované místnosti, a  nedochází mezi 
nimi k  tepelné výměně. Modelovaná míst-
nost se nachází v nejvyšším podlaží, a  tedy 
konstrukce stropu/střechy jsou vystaveny 
vnějšímu prostředí. Okno místnosti není stí-
něno žádnými venkovními překážkami.
Okno je opatřeno vnějším stíněním s plochý-
mi žaluziemi (šířka lamel 120 mm). Simulace 
je provedena pro kovové lamely v bílé barvě, 
antracitové barvě a  s  hliníkovým povrchem. 
Sklon lamel je parametricky předpokládán 
v  kroku 5° od  0° (svisle, zcela zataženo), až 
po 90° (kolmo k rovině zasklení, zcela otevře-
no). Do defi nované polohy se lamely dostanou 
vždy, když intenzita slunečního záření v rovině 
zasklení přesáhne hodnotu 200 W/m2.
Konstrukce jsou modelované pro zděnou stav-
bu: obvodová stěna sestává ze 30 cm silné zdě-
né konstrukce (λ = 0,21 m∙K/W) zateplené KZS 
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Graf 1: vnější okrajové podmínky pro hodnocení rizika letního přehřívání (Text – teplota vnějšího vzduchu; Isol – intenzita slunečního záření)

Tabulka 1: nejvyšší denní teplota dle simulace ve stup-

ních Celsia

 povrch lamel

sklon [°] bílá antracitová hliník

0 24.0 24.1 24.0

5 23.9 24.0 23.7

10 24.2 24.2 24.3

15 24.4 24.3 24.7

20 24.6 24.5 25.4

25 24.9 24.6 26.1

30 25.7 24.8 26.9

35 26.0 25.3 27.7

40 26.6 25.8 28.5

45 27.0 26.0 29.0

50 27.6 26.6 29.9

55 28.0 26.9 30.4

60 28.7 27.5 31.3

65 29.1 27.8 31.9

70 29.9 28.5 32.4

75 30.3 28.9 33.3

80 31.1 29.6 33.9

85 31.7 30.0 34.5

90 32.2 30.5 35.5

Text Isolsolext
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o  tloušťce 25 cm (λ = 0,033 m∙K/W). Celkový 
součinitel přestupu tepla konstrukce obvodo-
vé stěny je 0,11 W/(m2∙K). Konstrukce střechy 
je tvořená betonovou deskou a tepelnou izo-
lací s  celkovým součinitelem prostupu tepla                                                                                                 
0,13 W/(m2∙K). Konstrukce okna je charakteri-
zována součinitelem prostupu tepla 1.1 W/(m2∙K) 
a  SHGC = 0,7. Příčky k  okolním místnostem 
jsou uvažovány z  keramických cihel tloušťky 
14 cm.

Výsledky parametrické studie
Výsledky parametrické studie jsou shrnuty 
v tabulce a grafu níže. Dle očekávání lze po-
zorovat, že nejnižší denní teploty dosahuje 
interiér při zcela zatažených venkovních ža-
luziích (přibližně 24 °C) a s jejich postupným 

rozevíráním se tyto teploty zvyšují. Nejvíce 
odrazivý povrch (lesklý hliník) pak při pl-
ném rozevření lamel (kolmo k  rovině za-
sklení) vykazuje nejvyšší teplotu v  interiéru                                                                                             
35,5 °C. Méně odrazivý bílý povrch pak                     
32,2 °C a  nejméně odrazivý antracitový po-
vrch 30,5 °C. Hraniční hodnoty z pohledu nor-
my – 27 °C dosahuje stínění lamelami z hliní-
kovým povrchem při sklonu mezi 30° a  35°, 
s bílým povrchem při sklonu 45° a s antracito-
vým povrchem až při sklonu 55°. V  reálném 
provozu lze ale samozřejmě lamely natáčet 
v průběhu dne do různých poloh dle aktuál-
ní polohy Slunce na obloze a požadovaných 
světelných podmínek v interiéru.
Je nutno podotknout, že standardizované 
podmínky, které jsou popsány výše, a  pova-

ha výpočtu v  kvazistacionárním stavu jsou 
velmi vzdálené reálnému provozu objektů 
a  jednotlivých místností. Výsledky těchto 
výpočtů proto nelze považovat za  simulaci 
reálného průběhu teplot v  interiéru budovy. 
Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím tep-
lotní chování interiéru je tepelná kapacita 
konstrukcí. Tato parametrická studie se zabý-
vala těžkou zděnou stavbou. Při lehkých dře-
vostavbách budou teploty v interiéru výrazně 
odlišné. Další část tohoto článku (v příštím vy-
dání) se proto bude zabývat také výpočtem 
pro kritickou místnost v  lehké dřevostavbě 
a také celoroční simulací s reálnějšími okrajo-
vými podmínkami.

Ing. Zdenko Malík,
UCEEB ČVUT
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World of

inspiration
Seznamte se s progresivními nápady a ob-

jevte inovativní produktypro budovy zítřka − 

na veletrhu R+T 2022, největší výstavě 

rolet, vrat a stínicí techniky.

NOVĚ
PO − PÁ

21. − 25. února 2022
Messe Stuttgart, Německo 

www.rt-expo.com

V centru obchodu

www.messe-stuttgart.de/safe-expo

Koncept hybridní akce pro R + T 2022 

ve Stuttgartu 

Od  21. do  25. února 2022 se na  stuttgart-
ském výstavišti opět uskuteční přední svě-
tový veletrh rolet, bran a  stínicí techniky. 
Svou účast na R + T 2022 již potvrdilo více 
než 700 národních a mezinárodních vysta-
vovatelů, včetně nejvýznamnějších lídrů 
trhu v oboru. 
„Přípravy jsou v  plném proudu a  velmi se tě-
šíme, až se po  úspěšné realizaci  R + T digital 
v únoru 2021 konečně znovu osobně setkáme 
s našimi návštěvníky a vystavovateli,“ říká Se-
bastian Schmid, ředitel technologického oddě-
lení Messe Stuttgart. „Pro nadcházející termín 
R + T plánujeme implementovat koncept hyb-
ridní akce, tj. veletrh rozšířený o digitální část. 
Chtěli bychom umožnit všem návštěvníkům, 
bez ohledu na  cestovní omezení, účastnit se 
R + T, a  začlenit znalosti získané z  minulých 
měsíců do nového formátu. Kromě toho bude 
na místě implementováno velké množství hy-
gienických opatření - jako součást konceptu 
„Safe-Expo“ - s  cílem zajistit kontrolovanou 
a bezpečnou realizaci akce.“ 

OUTDOOR.AMBIENTE.LIVING. 
propojení s INTERGASTRA 
& R + T 2022
Speciální show OUTDOOR.AMBIENTE.LIVING. 
jde do dalšího kola: během INTERGASTRA - 

předního veletrhu pro hotelnictví a gastro-
nomii - od 5. do 9. února 2022 budou před-
ní výrobci z oboru stínicí techniky ukazovat 
všechny produkty, díky nimž je venkovní 
stravování možné a  pohodlné za  všech 
povětrnostních podmínek. Ve  venkovním 
prostoru Messe Stuttgart lze za  reálných 
podmínek vyzkoušet markýzy, pergoly, slu-
nečníky a  stínicí plachty, a  prohlédnout si 
také širokou škálu jejich příslušenství. A to 
nejlepší: OUTDOOR.AMBIENTE.LIVING. se 
bude konat také během následného R + T 
od 21. do 25. února 2022. „Vzhledem k vývoji 
pandemie a s  tím spojeným zvýšeným poža-
davkům na  venkovní stravování se výrobky 
pro venkovní bydlení staly ještě důležitějšími. 
Speciální show ukazuje rozmanitost těchto 
systémů řešení a  chce tímto způsobem vy-
hovět potřebám tohoto odvětví,“ vysvětluje 
Sebastian Schmid. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Zdroj: 

www.messe-stuttgart.de
Sebastian Schmid, ředitel technologického oddělení 

Messe Stuttgart
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Becker CentralControl CC41: 

„Jedno řízení pro vše“

Společnost Becker motory zavádí nové centrální řízení společné pro všechny dosavadní systé-
my řízení: CentralControl CC41. Nahradí tak předchozí generace CC31 a CC51 a do budoucna 
půjde o „jedno řízení pro vše“, jak vysvětluje Maik Wiegelmann, vývojář a vedoucí školicího cen-
tra Becker Academy. „Centrální řízení CC41 jsme vyvíjeli sami přímo ve fi rmě, aby přesně odpo-
vídalo našim požadavkům. Pomocí rádiového USB sticku tak lze přímo řídit všechny aktuální 
rádiové produkty značky Becker, tedy systémy Centronic a rovněž B-Tronic, stejně jako novou 
generaci CentronicPlus.“ 

Pomocí rádiového řízení CentronicPlus se 
všechny integrované prvky samostatně za-
pojí i  mezi sebou navzájem do  sítě MESH.                 
Bez problémů může v těchto třech rádiových 
systémech paralelně fungovat i  několik růz-
ných produktů značky Becker najednou. Díky 
možnosti časového nastavení pro různé úko-
ny i  díky režimu dovolená je ovládání kom-
fortní ve  všech situacích. Vytvoření sítě lze 
provést prostřednictvím drátového i bezdrá-
tového internetového připojení, které zajistí 
i pohodlné aktualizace systému. 

Řízení prostřednictvím aplikace 
Becker CentralControl
Nové řízení CC41 slouží k  chytré organizaci 
a ovládání rolet a slunečních clon s automa-
tizovaným provozem pomocí elektrických 
pohonů, senzorů a externích rádiových přijí-
mačů. Nový systém řízení lze nyní také kon-
fi gurovat prostřednictvím bezplatné aplikace 
Becker CentralControl, která umožňuje kom-
fortní obsluhu přes smartphone nebo tablet. 
Předchozí modely se řídily přes webové roz-
hraní, které z  pohledu výrobce vyžadovalo 
podporu. Nová aplikace nabízí programová-
ní a  řízení rozsáhlých scénářů dle místností, 
ale i  organizování jednotlivých přijímačů či 
skupin. Místnosti a  prostorové celky lze in-
dividuálně vytvářet a  pojmenovat. Data se 

lokálně ukládají na centrální jednotku. Volitel-
ně lze využít i přístup s bezpečnou integrací 
do Cloudu. Řízení CC41 lze ovládat také hla-
sově přes Amazon Alexa.

CentronicPLUS – novinka mezi 
rádiovými systémy zn. Becker 
Etablované systémy Centronic a B-Tronic prá-
vě doplnila nová generace systémů rádiové-
ho řízení CentronicPlus, která Vás přesvědčí 
svou výjimečnou schopností. „V  systému 
CentronicPlus jsou všechny integrované prv-
ky vzájemně propojené ve vlastní síť – a tu si 
zapojené prvky vytvoří zcela samostatně,“ vy-
světluje Maik Wiegelmann, vedoucí školicího 
centra Becker Academy. 

Bezpečnost díky komunikaci 
V  odborných kruzích se mluví o „samoopra-
vě“ sítě MESH. Každý prvek rozpozná všechny 
ostatní prvky zapojené do  sítě. Informace se 
tedy šíří mezi všemi prvky zároveň – na rozdíl 
od jiného řešení, kdy jsou jednotlivé prvky na-
vzájem izolované a komunikují pouze s centrá-
lou. Díky vzájemné komunikaci mezi jednotli-
vými prvky si rádiově šířený příkaz najde vlastní 
cestu, což zásadně zvyšuje dosah signálu.

Obousměrné a kompatibilní 
se staršími modely 
Chytré řešení zn. Becker je výjimečné tím, že 
je kompatibilní s  mnoha vysílači a  senzory 

starší řady Centronic II. Díky tomu není zapo-
třebí žádné dodatečné vybavení, jež by bylo 
náročné a nákladné.

Hlavní přednosti 
pro jednoduché ovládání 
Snadná obsluha je pro odborníky na  inteli-
gentní automatizaci domácností prioritou 
při jakémkoli řešení. I v tomto ohledu nasta-
vuje CentronicPlus nová měřítka. K  uvedení 
do  provozu stačí stisk tlačítka a  jednotlivé 
pohony se samy od sebe propojí ve  funkční 
síť. Při zapojení nových prvků je systém oka-
mžitě automaticky rozpozná – stejně jako 
typ přijímače. Dokonce ani o  zadávání pod-
statných informací o  přijímači, jako je např. 
název zapojeného prvku, není třeba se starat.            
CentronicPlus to zařídí úplně sám. 

www.becker-antriebe.de 
(PR)

Obr. 1: „Centrální řízení CC41 jsme vyvíjeli sami přímo 

ve fi rmě, aby přesně odpovídalo našim požadavkům,“ 

vysvětluje Maik Wiegelmann, vedoucí školicího centra 

Becker Academy.

Obr. 2: „Společnost Becker motory zavádí nové cent-

rální řízení společné pro všechny dosavadní systémy 

řízení: CentralControl CC41.“

Obr. 3: Instalace nového rádiového systému Centro-

nicPlus se sítí Mesh od fi rmy Becker je velmi rychlá.
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Geiger Antriebstechnik 

Dobrá pozice pro budoucnost

Společnost GEIGER je celosvětově známá jako partner pro obzvláště tiché motory pro stínicí 
techniku, které mají dlouhou životnost. S více než 250 zaměstnanci společnost se sídlem v Bi-
etigheim-Bissingen vyvíjí a vyrábí řešení, která zlepšují život se sluncem. Portfolio zahrnuje 
inovativní rádiem řízené pohonné systémy pro síťovou chytrou domácnost, a také elektrické 
a mechanické pohony pro ochranu před sluncem. 

Velká část produkce probíhá přímo na místě. 
To stojí poměrně značné množství energie, 
kterou dříve ekologicky vyráběla naše vlastní 
CHP (bloková tepelná elektrárna).
Geiger nechce pouze chránit před sluncem, 
ale také je chce aktivně využívat pro své 
energetické potřeby. Za  tímto účelem spo-
lečnost Geiger ve  spolupráci se Stadtwerke 
Bietigheim-Bissingen (SWBB) nedávno uved-
ly do provozu fotovoltaický systém o výkonu 
250 kWp ve dvou výrobních budovách, které 
se nacházejí podél Holzwegu. Vlastní spotře-
ba fi rmy Geiger je neuvěřitelných 71 procent. 
Kromě toho je do životního prostředí ročně 
vypuštěno o 82 500 kg méně CO2. 
Tento specialista na stínicí techniku se v  těž-
kých dobách přeorientoval a v mnoha oblas-
tech vyrostl. K těmto oblastem patří také trhy, 
které přesahují stínicí techniku. Vzhledem 
k tomu, že mnoha surovin je v současné době 
nedostatek, poptávka v  celé oblasti pohonů 
vzrostla, a  proto jsme s  našimi zákazníky vy-
pracovali nová řešení. V těchto těžkých časech 
jsme otevřeli nové trhy s novým vývojem a ná-

pady od našich zákazníků, a tak jsme uspokoji-
li rostoucí poptávku. Jednou z našich slibných 
oblastí použití v budoucnosti budou výškově 
nastavitelné aplikace. Naše pohony spo-
lehlivě pohybují nejen stínicí technikou, ale 
také střešními okny ve  velikostech od  80 cm 
do 400 cm, ovládají výškově nastavitelné pra-
covní stoly, psací stoly, promyšlené slunečníky 
a výškově nastavitelné stěny proti větru. Díky 
této zkušenosti jsme otevřeni dalším novým 
nápadům a řešením od našich zákazníků. 
Samozřejmě pokračujeme ve  vývoji všech 
produktů na ochranu před sluncem, jako jsou 
žaluzie, rolety, markýzy, pergoly a  screeny. 
Naše pohonná technologie může být stan-
dardizována prostřednictvím různých oblastí 
použití, a  tím přispět k  životnímu prostředí 
prostřednictvím výrobních procesů šetrných 
k  životnímu prostředí. Krátké dodavatelské 
řetězce a úzká spolupráce v Evropě se v těž-
kých dobách osvědčily. Proto si dlouhodobě 
zakládáme na našem inovativním sidle v Ně-
mecku a chtěli bychom nabídnout ekologicky 
šetrnou, bezpečnou, zajímavou a  atraktivní 

výrobu (Made in Germany) v  Bietigheim-                    
Bissingen také pro budoucí generace. 
Vývoj ve  stínicí technice pokračuje nepřetr-
žitě. Brzy představíme své novinky v  oblasti 
pohonů žaluzií, rolet a  markýz. To zahrnuje 
nové pohony, moderní ovládací prvky a roz-
šířenou řadu pohonných technologií. Vedle 
technologie motorizovaných a  mechanic-
kých pohonů zůstává důležitou oblastí ino-
vací i  stínicí technika v  chytrých domech. 
Nové podíly na trhu se získávají prostřednic-
tvím nových projektů s úspěšným partnerem                                                                                            
Loxone. V  České republice probíhá spolu-
práce v  oblasti nových prodejních strate-
gií a  kvalitních školení u  Loxone v  Českých 
Budějovicích. Nové školící místnosti jsou 
vybaveny nejmodernějšími produkty od spo-
lečnosti Loxone a  kompatibilní technologií 
stínicí techniky od společnosti Geiger. S tímto 
otevřeným pohledem do  budoucnosti čeká                                                                                                        
Geiger, jeho partnery a zákazníky i nadále vel-
mi úspěšná budoucnost.

www.geiger.de
(PR)



15Stínicí a vratová technika 2/2021

RetroRetro
p ílohap íloha

magazínu
magazínu
Stínicí a vratová technika

2011 – 2020

10let



16 Stínicí a vratová technika 2/2021

Na začátku tohoto vývoje stály posuvné nebo sklápěcí okenice. Byly 

to posuvné nebo otočné okenice ze dřeva, které se zpočátku použí-

valy pouze v noci. Sklápěcí okenice mohly být ale aretovány pouze 

ve zcela otevřeném nebo zcela zavřeném stavu. Posuvné už přece jen nabí-

zely řešení s variabilním rozsahem otevření. 

V  Orientu prosazovali žárliví panovníci, kteří měli více manželek, vývoj 

pouze jednostranně průhledných okenic. Měly sice umožňovat lidem po-

hled do vnějšího světa, naproti tomu mělo být zabráněno, aby cizí viděli 

dovnitř domů. Toho dosáhli řemeslníci z Orientu tím, že do vnějšího dře-

věného rámu vsadili šikmo nastavená prkénka. Další vývoj tohoto systé-

mu byl patentován poprvé v 19. století ve Francii pod pojmem „Jalousie“          

(= francouzský výraz pro žárlivost). Díky žárlivosti tak tento stínicí prvek 

dostal svůj dnešní název.  Tato žaluzie disponovala jako zvláštností regu-

lovatelnými, později dokonce otočnými prkénky, tak zvanými lamelami. 

Nyní bylo konečně možné ochranu soukromí nastavit zcela podle potřeby. 

Tento systém se navíc jevil jako výtečně vhodný ke zmírnění příliš silného 

přímého slunečního záření.

Od té doby, kdy v roce 1854 začala první německá továrna na výrobu žaluzií 

vyrábět dřevěné žaluzie, se princip fungování lamel pospojovaných šňůrkami 

a pásky a tím plynule nastavitelných, nezměnil. Dřevěné žaluzie jsou nabí-

zeny stále, nicméně moderní zpracování dřeva umožňuje vyrábět podstatně 

tenčí a fl exibilnější lamely. Lamely o síle něco přes 1 mm jsou neprůhledné 

a určené k zatemnění místnosti. V současné době mohou být vyráběny ale už 

i dřevěné lamely o síle menší než 0,5 mm. Tyto nechají vyniknout přirozené 

struktuře dřeva a díky své transparentnosti zajistí výjimečnou atmosféru mo-

derního obytného prostoru.

Ing. Štěpánka Lubinová

RTS Magazín

Díky žárlivosti
Z historie dřevěných žaluzií

Ochrana soukromí a  ochrana před sluncem nejsou témata, která by byla aktuální až dnes.           

Odjakživa lidé usilovali o to, aby si ochránili soukromí. Chtěli si kolem sebe vytvořit určitý pro-

stor, který zůstal skrytý pohledům a přístupu veřejnosti. Proto - brzy poté, co se naučili stavět 

obydlí a domy – vynalezli také zařízení, sloužící k tomu, aby bylo možné v případě potřeby 

uzavřít nezbytné otvory určené k osvětlení a větrání.
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Historicky první číslo časopisu vyšlo v březnu 2011 a jeho 

titulní stranu zdobilo logo německého RTS Magazinu.

„Naším cílem je přinášet české a  slovenské odborné 

veřejnosti informace z našeho často opomíjeného oboru stínicí 

techniky, informace z dění na českém a slovenském trhu. Kul-

tivovat obor, informovat architekty, montážní fi rmy i veřejnost 

o přínosech stínicí techniky a jejích trendech, je jedním z dů-

ležitých cílů SVST*.“ – napsal tehdy v úvodním slovu bývalý 

předseda představenstva našeho svazu, Ing. Petr Sedláček.

* V  té době bylo vydavatelem ještě Sdružení výrobců stínicí 

techniky a  jejích částí (SVST), které v  roce 2020 fúzovalo se 

Svazem podnikatelů ve stínicí technice (SPST). Ten se tak stal 

novým vydavatelem časopisu.

Zrození magazínu
H I S T O R I E

Rozhodnutí začít vydávat úzce specializovaný časopis, zaměřený 

na  stínicí techniku, padlo v  roce 2011. Tehdy jsme se inspirovali 

německým RTS Magazinem (Rolladen – Tore – Sonnenschutz), 

na který jsme získali licenci pro Českou republiku a Slovensko. Tento časopis 

se kromě stínicí techniky zabýval také vraty (Tore), což jsme se rozhodli 

přijmout i přesto, že se náš svaz zabývá pouze stínicí technikou.

V této verzi vycházel časopis až do roku 2016, kdy jsme se rozhodli od li-

cenční smlouvy odstoupit a začít vydávat časopis samostatně. Vzhledem 

k  oborové příbuznosti jsme i  v  nové verzi problematiku vrat ponechali 

a  časopis začal od  roku 2017 vycházet pod novým názvem SVT (Stínicí 

a vratová technika).

Počet vydaných čísel v původní 

verzi RTS Magazínu

Počet vydaných čísel v nové verzi

Stínicí a vratová technika

(do roku 2020)

18 11



18 Stínicí a vratová technika 2/202118

Vrata nad hlavou
Z historie sekčních vrat

V letošním roce je tomu právě 90 let od výroby prvního kusu sekčních vrat. Jaký je ale vlastně 

životopis této nedílné součásti moderní doby?

Nové trendy ve vratové technice se začaly objevovat v USA na začátku 20. 

století. Podstatnou měrou, byť nepřímo, se na tom podepsal Henry Ford, 

když v roce 1903 založil fi rmu Ford-Company a poté v roce 1908 rozjel 

sériovou výrobu osobních aut. Do roku 1927 bylo vyrobeno více než 15 milionů 

kusů tehdy velmi populárního

modelu „T“. S  rozvojem motorismu tedy vznikla potřeba garáží a  tím pádem 

i vrat pro bezpečnou ochranu vozidel.

Nejběžnějším typem tehdejších vrat byla 

masivní dřevěná dvoukřídlová vrata, jež 

byla navíc velmi těžko ovladatelná. Ma-

nipulaci ztěžoval zejména vítr, led a sníh. 

Další nevýhodou byl prostor, který vrata 

ve svém prostoru při otevírání a zavírání 

vyžadovala a zabírala. 

Tento stav hodlal změnit C. G. Johnson 

pomocí svého nápadu nazvaného: 

„overhead door“ – tedy volně přeloženo 

– vrata nad hlavou. Jeho myšlenkou bylo několik nad sebou umístěných vodo-

rovných dřevěných desek, vzájemně spojených pomocí pantů. Vratové křídlo se 

mělo posouvat v kolejnicích do prostoru pod stropem a pro snazší ruční ovládání 

by se váha kompenzovala pomocí pružin. Na  základě této myšlenky vyvinul 

s Paulem McKee první sekční vrata a v roce 1921 založil fi rmu Overhead Door 

Corporation. Jelikož však zpočátku nikdo neměl zájem investovat do nejistého 

podniku, rozhodl se C. G. Johnson vyrábět vrata v jedné detroitské stodole. Zpo-

čátku byla produkce omezena na jedna vrata za den. První vrata byla vyrobena 

v rozměru 8 stop na šířku a 8 stop na výšku; sestávala ze čtyř sekcí a měla šest 

prosklených oken ve dvou horních sekcích. Materiálem pro výrobu sekcí bylo 

dřevo. Cílovou oblastí použití byly pouze garáže.

Sekční vrata však byla v té době naprosto neznámým produktem, a tak C. G. John-

son postavil na podvozku Fordu-T model nového typu vrat a spolu se svou ženou 

objížděl Detroit a okolí, aby mohl předvést veškeré výhody nového typu vrat. Tato 

propagace se bezesporu vyplatila. Již v roce 1926 byla vrata vybavena elektrickým 

pohonem a v současnosti distribuuje americká fi rma Overhead Door Corporation 

své výrobky prostřednictvím více než 450 autorizovaných distributorů.

Nepřívětivé období světové hospodářské krize na konci 20-tých let minulého 

století mělo bezesporu vliv i na odvětví garážových vrat. Produkce nových výrob-

ků poklesla, nicméně nouze vedla jako vždy k vynalézavosti. A protože princip 

sekčních vrat byl již známý, začali si lidé svépomocí předělávat stará, mnohdy již 

nefunkční křídlová vrata, na vrata sekční. O něco podobného se pokoušel i jistý 

Doughtrick von George Huff ord pracující toho času jako pokusný inženýr jedné 

ze subdodavatelských fi rem automobilového průmyslu. Huff ord však narazil 

na problém s pořízením vodicích profi lů a ostatních prvků potřebných pro do-

končení přestavby. O této

nesnázi se zmínil svému šéfovi, který s přihlédnutím na nízký objem obchodů 

po dobu krize učinil rozhodnutí o změně výrobního sortimentu. Jeho jméno bylo 

Frederick C. Crawford. Krátce po krachu na burze v roce 1929 založil vlastní podnik 

– Crawford Door Company. Zpočátku vy-

ráběl pouze kování pro vrata, posléze pak 

kompletní sekční vrata. Vzhledem k ne-

dostatku kapitálu bylo kování vyráběno 

z větší části z odpadu sousedící karosářské 

fi rmy. Později Crawford prodal fi rmu kon-

cernu Celotex. Krátce nato vstoupil Celo-

tex do stavebního koncernu Jim Walters. 

V roce 1960 založil Jim Walters Crawford 

Door European Company AB ve Švédsku.

Na konci 60-tých let minulého století poskytla fi rma Overhead Door Corporation 

lincenci do Anglie, odkud se sekční vrata dostávala přes Holandsko do zbytku 

Evropy.

V Německu začala výroba sekčních vrat na konci 50-tých let. V roce 1958 vyrobi-

la svá první sekční vrata hamburská fi rma Maschinenfabrik Krüger KG,

v roce 1962 představila svá první sekční vrata fi rma Hörmann KG. Celá 70-tá léta 

minulého století byla svědkem rychlého rozvoje spousty fi rem specializujících se 

na výrobu sekčních vrat či jejich komponentů napříč celou částí západní Evropy. 

Do východní části Evropy prorazila sekční vrata na začátku 90-tých let, krátce 

po pádu železné opony. Jelikož je tato komodita stále zajímavým výrobním arti-

klem i v těchto oblastech, vznikla zde v průběhu posledních 20-ti let řada větších 

či menších fi rem zabývajících se ať již výrobou komponentů pro vratový průmysl 

nebo výrobou kompletních vratových systémů včetně automatických pohonů.

Přestože sekční vrata podléhají neustálému vývoji a dá se říci i módním trendům, 

jejich princip objevený před 90-ti lety se v mnohém nezměnil. Mimo původního 

materiálu – dřeva se dnes také používají panely vyrobené z oceli, hliníku, skla či 

umělých hmot. Sekční vrata jsou stále oblíbená pro řadu svých vlastností a hlav-

ně schopnost uspokojit převážnou část požadavků koncových zákazníků. Sekční 

vrata si prorazila cestu nejen do garáží, ale také do průmyslového a komerčního 

sektoru.

Zdeněk Čech

RTS Magazín

C. G. Johnson F. C. Crawford
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První číslo v „novém kabátě“ a pod novým názvem Stínicí 

a vratová technika vyšlo v únoru 2017. Základní skladba 

časopisu i jeho obsah zůstávají téměř beze změn. Přesto 

dochází ke dvěma novinkám:

  od  roku 2017 pravidelně v prvním čísle každého ročníku 

informujeme o  vítězných realizacích soutěže REALIZACE 

ROKU VE STÍNICÍ TECHNICE,

  kromě profi lu fi rem z oboru – členů SPST – přibývají také 

profi ly význačných osobností z oboru stínicí techniky.

Ke změně navíc došlo po 9 letech také ve frekvenci vydávání 

časopisu. Původní 3 čísla ročně se ukázala pro tak úzkou speci-

alizaci jako nepřiměřená, a proto jsme se od roku 2019 rozhodli 

pro dvě vydání ročně. Nechtěli jsme pouze „plnit stránky“, ale 

přicházet s opravdu smysluplnými tématy.

Počet fi rem, které jsme 

představili v rubrice

Profi l člena

Celkový počet uveřejněných článků
z oboru stínicí techniky, vrat nebo o významných akcích či událostech 

z oboru stavebnictví

Počet osobností z oboru stínicí techniky,

které jsme představili v rubrice

Profi l osobnosti

40

384

15
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Pohled do historie... 
„Udělej – Urob si sám“

Jak vypadala minulost stínicí techniky? Částečný obrázek bychom mohli nalézt a vyčíst z historických 

zdrojů a archívů samotných výrobců. Existovaly však i názorné postupy a návody, které byly v dané 

době cíleny na koncové uživatele. Nejenom žaluzie jste si mohli vyrobit doma nebo v dílně „na ko-

leně“ – stačilo popsat návod a český/slovenský národ kutilů si vyrobil cokoliv podle svých představ 

a zručnosti. Otázka kvality zpracování a provedení pak byla samozřejmě velmi subjektivní...

Jedním z takovýchto zdrojů byl časopis „Udělej – Urob si sám“, který obsa-

hoval řadu inspirací a návodů, jak si postavit, vyrobit nebo opravit různé 

náležitosti pro potřeby domácností vlastními silami. Časopis vycházel 

ve své původní podobě 4x ročně od roku 1970 v nákladu cca 125 000 ks a měl 

64 stran dle aktuálního čísla. 

V čísle 22, které bylo vydáno v roce 1977, bylo například popsáno, jak si po-

stavit katamaran nebo plachetnici, vyrobit si vlastní sandály, skládací police 

do stanu, elektrický gril, odkládací poličku do Moskviče, dvourychlostní stěrače 

a další. Jedním z nosných témat daného čísla byla výroba „levné, pěkné a prak-

tické žaluzie z hliníkového plechu“. Celý návod byl popsán na pěti stranách, 

včetně obrázků, schémat a také fotografi í, které zachycovaly postup montáže 

samotné žaluzie.  

Níže v textu naleznete vybraný autentický text (bez návodu na montáž), pro Vaši 

inspiraci, jak mohly být žaluzie vyráběny vlastními silami, před 35 lety...

LACNÉ, PEKNÉ A PRAKTICKÉ ŽALÚZIE 
Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
Sťahovacie rolety majú jednu výhodu a tri nevýhody. Výhodou je ich malá cena, 

nevýhodami to, že zabraňujú prúdeniu vzduchu, zamedzujú výhľad a zhoršujú 

svetelné pomery v miestnosti. Pri žalúziách je to naopak.

Hliníkové žalúzie sú vhodné najmä na okná miestností obrátených na juh, pre-

tože ich lesklý povrch odráža slnečné lúče. Ani s vysokou cenou žalúzií to nie je 

také jednoznačné. Pri cene hliníkového plechu 36,- Kčs za 1 m2 vyjde cena žalúzií 

na okno s veľkosťou asi 2,5 m2 približne na  200 Kčs. Pritom najmä pri francúz-

skych oknách moderných objektov s moderným interiérom možno okrem roliet 

vynechať aj záclony. Potom sú však hliníkové žalúzie tým najlacnejším riešením.

Opísané žalúzie sú aj materiálovo dostupné; hliníkový plech dostať v  Rempe, 

Domstave a pod., tkaninu v Rempe. Údržba sa obmedzuje na občasné pretretie 

prachovkou. Ukázalo sa, že žalúzie takmer neoxidujú, hoci sa okná občas zaro-

sia aj vnútri. Zrejme bude výhodnejšie žalúzie za 10 až 15 rokov preleštiť než ich 

natrieť farbou.

Žalúzie nie sú vyťahovacie; napriek tomu vďaka použitému materiálu nepohlcujú 

v otvorenej polohe ani toľko svetla ako záclony. V tejto polohe plnia aj funkciu 

záclony, pretože pri pohľade zvonka dostatočne kryjú vnútro miestnosti.

V zatvorenej polohe neprepúšťajú takmer nijaké svetlo a zastupujú teda funkciu zá-

vesov. V slnečných letných dňoch udržiavajú žalúzie v miestnosti príjemný chládok, 

ktorý nejde na úkor svetla v byte. Pretože žalúzie nie sú vystavené nijakým účinkom 

vonkajšieho prostredia, zachovávajú si veľa rokov svoj prirodzený lesk a neoxidujú.

POSTUP PRÁCE
Rozmery opísanej konštrukcie sú použité na vyklápacie okná s medzerou medzi 

sklami 60 mm a so šírkou okna 150 cm. Do jedného okna tohto typu treba asi 

40 kusov žalúzií. Na iné rozmery okien treba miery prispôsobiť. Pri dĺžke žalúzií 

do 140 cm stačí plech s hrúbkou 0,4 mm s prichytením na dva nosné rebríčky 

podľa obr. 7.

VÝROBA ŽALÚZIÍ
Ak je medzera medzi sklami 60 mm, necháme si na strojových nožniciach na-

strihať z hliníkového plechu potrebný počet pásov širokých 50 mm. Keď je tvar 

okna vnútri zrezaný, upravíme tvar koncov žalúzií 8 podľa obr. 5. Na klampiarskej 

ohýbačke ohneme okraje v  šírke 9 mm najednej strane o  45° smerom nahor 

a na druhej strane nadol - obr. 5. Vo vzdialenostiach podľa obr. 7 prestrihneme 

na leme ohnutom nadol vodiacu medzeru a ohneme ju o 90 nahor (rez C-C na      

obr. 5). Do vodiacej medzery zapadne závesná tkanina 11, a tým je žalúzia za-

bezpečená proti posunutiu do bokov.
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Keď sa šírka okna líši od opísanej konštrukcie, platí na určenie miesta prestrihnutia 

vodiacich medzier tento postup: Žalúziu položíme na hrany dvoch trojbokých hra-

nolčekov dreva tak, aby sme zistili, ako sa žalúzia „prenáša“. Hranolčeky posúvame 

k stredu alebo k okrajom žalúzie, až zistíme miesto, kde sa už žalúzia neprehýba.

VÝROBA ZÁVESNÉHO SYSTÉMU
Celú konštrukciu nesie hriadeľ 1 z ocele 08 mm. Naň vo vzdialenostiach zodpovedaj-

úcich vodiacim medzerám na žalúziách privaríme nosné ramienka 2 s výstuhami 3 

(obr. 1). Do hriadeľa vyvŕtame potrebný počet zvislých otvorov, do ktorých neskôr 

pomocou závlačiek  pevníme hornú delenú žalúziu. Na konci hriadeľa, kde bude 

upevnený vyklápací kotúč 4, vyrežeme závit M8 a naň potom napevno naskrutku-

jeme kotúč 4. Druhá alternatíva, nakreslená na obr. 4, je riešená tak, že vo valcovej 

časti kotúča je otvor so závitom M4 na upevnenie vyklápacieho kotúča na hriadeľ 

pomocou dlhšieho červíka (rez A-A) M4. Toto riešenie nám umožňuje presné na-

stavenie uhla vyklápania. Až po nastavení zostavu rozoberieme a do hriadeľa 1 vy-

vŕtame na náležitom mieste jamku na dosadnutie hrotu zabezpečovacieho červíka.

Vyklápací Kotúč 4 môžeme zhotoviť z ttsxgumoidu, fíbru, silonu, pripadne z du-

ralu. V drážke na šnúru sú dva otvory 04 mm, ktoré sú na seba kolmé a vytvoria 

v telese kotúča prievlek na ovládaciu šnúru 14 (rez B-B, obr. 4). Na ramienka 2 

zavesíme pomocou strmeňov 7 rebríčky, ktoré nesú vlastné žalúzie. Na spojenie 

strmeňov so závesnými tkaninami 11 použijeme sedlárske nity.

VÝROBA REBRÍČKOV
Závesné tkaniny 11 s priečkami 12 zošivame na šijacom stroji podľa obr. 1. Skôr, 

ako začneme zošívať, musíme si rozmerať celkovú výšku okna na potrebný počet 

políčok (v našom prípade po 37 mm), aby dole nezostalo např. len pol políčka. Zvy-

šujúcu dĺžku môžeme totiž rozdeliť např. po 1 mm na všetky políčka. Preto je lepšie 

vyrobiť rebríčky až nakoniec, keď máme závesný systém hotový a zavesený v okne. 

Zošívanie je veľmi prácne, najmä kecľ uvážime, že určitá presnosť je nevyhnutná, 

aby žalúzie ležali v rebríčkoch  rovnobežne, pokiaľ možno s najmenšími rozdielmi. 

Môžeme použiť aj niektoré z kvalitných lepidiel na textil. Pri niektorých lepidlech je 

veľká pevnosť spojov, a preto by tento spôsob mohol vyhovovať, pretože žalúzia je 

pomerne ľahká. V žiadnom prípade sa nesmie dať lepidlo rozpustiť vodou, pretože 

okná sa predsa občas aj znútra zapotia. Poslednú priečku zhotovíme z pozinkova-

ného drôtu v tvare spony 10. Konce môžeme k sebe prispájkovať. Konce závesných 

tkanín 11 okolo spony 23 přehneme a prešijeme, prípadne ešte zabezpečíme spo-

nami z drôtu (obr. 1).

Aby sme mohli začať montáž, potrebujeme ešte upraviť závesné háky 5 a zaob-

starať si alebo vyrobiť kladku 13. Na priechod šnúry cez rám okna potrebujeme 

ešte medenú rúrku 15 s rozšíreným koncom. Rúrku na konci vyžíhame a prudko 

ochladíme vo vode. Potom ju na sústruhu oporným hrotom dreveného stojana 

alebo hrotom upnutým do vŕtačky lievikovité rozšíříme (obr. 6).

... Keď nám nejaké žalúzie zvýšia, môžeme ich využiť na zakrytie horných častí 

okienok např. na špajzu. Okienka sú väčšinou potiahnuté sieťou proti muchám. 

Ak na okienko svieti slnko, niekoľko žalúzií urobí tieň. Rovnako dobre sa uplatnia 

tieto žalúzie pri prudkom daždi pri letných búrkach.

I takto vypadala minulost stínicí techniky. V současné době má naštěstí zákazník 

k dispozici širokou nabídku produktů stínicí techniky od řady kvalitních českých 

výrobců, kteří mají nejen v České republice, ale i v zahraničí velmi dobrou pověst, 

a to jak po stránce kvality použitých materiálů, tak vysoce vyspělých technologií. 

Vlastní výrobou žaluzie se již tak zákazník zabývat nemusí...

Jakub Vaněk

RTS Magazín

Zdroj: UROB — UDĚLEJ SI SÁM, zväzok 22,  MDT 379 826, 64 055, 1977, 1. vydání
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Počet zodpovězených dotazů 

v rubrice Fórum častých dotazů

177
Počet vysvětlených pojmů v rubrice 

Odborná terminologie

102
Počet fotografi í zajímavých realizací,

kterými jsme Vás inspirovali

197

Od samého začátku byl časopis určen především odborné veřejnosti 

a  z  tohoto důvodu jsme výrazně upřednostnili uveřejňování od-

borných článků před inzercí. Postupně jsme Vás tak seznamovali 

s texty redakčními, ale také s PR články, informacemi z pohledu architek-

tů apod. Nedílnou součástí časopisu se postupem času staly rubriky jako 

např. Zajímavé realizace, Fórum častých dotazů, Odborná terminologie či 

přehled veletrhů a výstav. Pravidelně čtenáře informujeme o práci Svazu 

podnikatelů ve  stínicí technice, který sdružuje jak výrobní, tak montážní 

a obchodní fi rmy, a je v České republice jediným nekomerčním partnerem 

pro komunikaci o oboru stínicí techniky.

Přinášet stále nová a zajímavá témata v tak úzce specializovaném časopisu 

není vždy jednoduché. Zvláště proto, že je určen zejména odborné veřej-

nosti. Po několika úvodních číslech bylo proto nutné přejít od všeobecného 

přehledu o  oborech stínicí techniky a  vrat k  článkům, které půjdou více 

a  více k  meritu věci, předkládat smysluplnou argumentaci a  informovat 

o změnách v legislativě v obou oborech.

Abychom tak mohli připravovat témata, která Vás skutečně zaujmou, 

uvítáme od Vás - našich čtenářů - náměty na články, odborné dotazy či 

jakékoli další podněty. Jen tak budeme mít jistotu, že Vám časopis přináší 

to, co od něj očekáváte.

Jednání redakční rady v lednu 2013 provázelo „střídání stráží“: za těhotnou Petru Beranovou přichází Hana Pobořilo-

vá. Zleva: Monika Karmasinová, Hana Pobořilová, Štěpánka Lubinová, Petra Jurečková, Petra Beranová, Jakub Vaněk.

Jménem vydavatele časopisu 

tímto děkuji za  dosavadní spolu-

práci všem současným i  bývalým 

členům redakční rady, všem in-

zerentům i  autorům odborných 

článků, jakož i všem našim čtená-

řům za věrnost a přízeň v uplynu-

lých 10 letech. Věřím, že i do bu-

doucna budeme přinášet kvalitní 

a  zajímavá témata, která budou 

přínosem pro Váš soukromý i pra-

covní život.

Štěpánka Lubinová

šéfredaktorka

Poděkování
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Rolety | Protisluneční ochrana 
Rolovací vrata | Okna | Dveře  
Fasády | Služby   heroal.cz

heroal S 65
Posuvné 
dveře 
- systém

+  jednoduché na výrobu 
 díky redukovanému
 počtu dílů

+  středový doraz s  
 pohledovou šířkou  
 pouhých  62 mm

+    efektivní výroba s před 
vyrobenými labyrintovými 
profily

+    maximální tepelná izolace při 
zachování dokonalého designu

Ochrana klimatu je v EU důležitou otázkou 
a  průmysl i  koncoví spotřebitelé stále více 
volají po  „zelených řešeních“, říká Peter 
Winters, zakládající člen a bývalý prezident               
ES-SO.

S  novou fi remní identitou si ES-SO klade 
za  cíl zaměřit pozornost na  globální výzvy 
spojené se zvyšováním vln veder, ekologií 
a  planetou, která volá po  nižších emisích 
CO2. 

„Naše nové logo promítá toto hlavní poselství 
do budoucnosti. Lze jej redukovat na tři klíčo-
vá slova: architektura, udržitelnost a pohoda. 
Trojrozměrné znázornění písmene „E“ sym-
bolizuje naši organizaci: evropskou, zabýva-
jící se ochranou před sluncem a ekologickou. 
Modrá barva znamená pozitivní vliv denního 
světla na organismus a zvýšení produktivity. 
Zelená symbolizuje klimatickou neutralitu, 
udržitelnost a  úsporu energie prostřednic-
tvím ochrany před sluncem. Žlutá předsta-
vuje Slunce a  tím i  nejzelenější zdroj energie 
vůbec“, říká Ann Van Eycken, generální ta-
jemnice ES-SO. 

Prostřednictvím výzkumu, odborné přípra-
vy a právních předpisů ES-SO nadále lobbu-

je u tvůrců politik, aby uznali význam stínicí 
techniky a  regulovali ho s  cílem pomoci 
dosáhnout ambiciózních cílů EU v  oblasti 
klimatu.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

ES-SO spouští své nové logo 

posilující její poslání

ES-SO, zastřešující organizace profesionálních sdružení pro stí- 
nicí techniku v  rámci EU, již 15 let propaguje přínosy stínicí 
techniky v budovách – což je odvětví, které v  loňském roce 
zaznamenalo pozoruhodný 40% růst tržeb. Cílem spuštění 
nového loga je posílit poslání oboru: dynamická stínicí tech-
nika jako udržitelné a energeticky účinné řešení pro zabránění 
přehřívání a řízení denního světla, čímž se prosadí ambice EU 
stát se do roku 2050 klimaticky neutrální Evropou.
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Postoj ES-SO ke strategii EU 

pro přizpůsobení se změnám klimatu

Postoj Evropské organizace pro stínicí techniku týkající se nové strategie EU pro přizpůsobení 
se klimatickým změnám. Dynamická stínicí technika přispívá ke zlepšení odolnosti evropského 
fondu budov vůči změnám klimatu.

Dne 14. června 2021 si členové výbo-
ru ENVI (Výbor Evropského parlamentu              
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a  bezpečnost potravin) vyměnili s  Evrop-
skou komisí názory na  nové Strategie EU                  
pro přizpůsobení se změně klimatu. Tato 
strategie má za  cíl vytvořit Unii odolnou 
vůči budoucím dopadům změny klimatu 
na život Evropanů.

ES-SO vítá tuto adaptační strate-
gii, která je nezbytná s  ohledem 
na  nouzovou situaci. Extrémní udá-
losti související se změnou klimatu 
jsou častější, intenzivnější a  trvalej-
ší. Miliony lidí trpí přehřátím, což 
činí z adaptace budov klíčový faktor                                    
pro veřejné zdraví. Tato komplex-
ní strategie přizpůsobení musí být 
aplikována na  všechna odvětví, 
včetně stavebnictví.

V souladu s novým cílem 55% snížení 
emisí skleníkových plynů budou tex-
ty EED1 a EPBD2 revidovány. Tyto re-
vize mají zmírnit změnu klimatu způ-
sobenou zvýšením spotřeby energie 
budov a to mj. i snížením emisí skle-
níkových plynů z klimatizace.

Právě teď jsou důsledky změny kli-
matu hmatatelné a  musíme tomu 
také přizpůsobit naše životy, naše 
obytné prostory, naše budovy.

Pouze 10 % budov v  EU je ohodnoceno 
energetickým certifi kátem třídy A  a  B, za-
tímco téměř 75 % pouze certifi kátem třídy 
D a E. Očekává se, že přibližně 85 % stáva-
jících evropských budov bude v roce 2050 
stále ještě v  provozu, a  do  té doby se bu-
dou extrémní klimatické jevy vyskytovat 
častěji. Předpokládá se, že „vlny veder“ 
budou představovat období vyšších teplot 
po  delší dobu. Vyšší teploty se vyskytují 
v  celé Evropě, dokonce i  v  zemích, které 
se tradičně zaměřují na  potřebu tepelné 
energie. Například jistý francouzský vědec 
předpokládá, že ve  Francii od  roku 2070 
počet horkých dní s teplotou nad 34 °C bě-
hem dne i noci přesáhne 80.

Naléhavě potřebujeme přizpůsobit naše 
budovy vysokým teplotám a  vlnám veder 
v současnosti i do budoucna, aby byly stále 
obyvatelné a  pohodlné. V  EU trpí 100 mi-
lionů lidí v  přehřátých budovách, zatímco 
50 milionů trpí v  budovách nedostatečně 
vytápěných. Nadměrné teplo negativně 
ovlivňuje zdraví lidí trpících kardiovasku-
lárními chorobami, cukrovkou, Parkinsono-
vou chorobou, Alzheimerovou chorobou 

a  epilepsií. Kromě toho se předpokládá 
větší nebezpečí úmrtí v  důsledku horka, 
a  to mnohem více než v  důsledku  chladu 
(viz studii Peseta*/). Nebezpečí přehřátí kli-
matu musí být plně zahrnuto do strategie 
odolnosti klimatu, protože ovlivňuje zdra-
ví a  pohodlí Evropanů, kteří tráví více než 
90 % času uvnitř budov.

Odolnost vůči změně klimatu musí být 
součástí každé politiky, každého odvětví, 
včetně stavebního. Budovy lze přizpůsobit 
klimatickým změnám díky dynamické stíni-
cí technice na oknech.

Dynamická stínicí technika budovu přizpů-
sobuje tím, že brání jejímu přehřívání a sou-
časně výrazně snižuje potřebu aktivního 

chlazení, pokud je instalováno. Dynamická 
stínicí technika se musí stát povinným ná-
strojem, aby budovy i  v  budoucnu těmto 
požadavkům vyhověly. Automatizace a  ří-
dicí systémy budov zlepšují zdraví, zvyšují 
komfort a  energetickou účinnost za  všech 
okolností a poskytují údaje o riziku přehřátí.

Zranitelní lidé s  vyšším zdravotním 
rizikem vyplývajícím z  klimatických 
rizik potřebují více fi nanční pomoci, 
která musí zahrnovat dynamickou 
stínicí techniku, aby pro ně bylo je-
jich domácí klima vhodné.

*/ PESETA (Projection of Economic 
impacts of climate change in Sectors 
of the EU based on bottom-up Analy-
sis): Úmrtnost lidí v  důsledku extrém-
ního tepla a chladu.
Očekává se, že v  důsledku změny kli-
matu budou vlny veder stále častější 
a  intenzivnější. Bez zmírňování změny 
klimatu by se do  konce tohoto století 
mohl počet obětí extrémních veder v EU 
zvýšit více než 30krát oproti součas-
nosti. Při globálním oteplování o  3 °C 
by v  roce 2100 by mohlo ročně zemřít 
na extrémní vedra až 90 000 Evropanů. 
Při oteplování o 1,5 °C se dopad globál-
ního oteplování sníží na  30  000 úmrtí 
ročně.

1 Energy Efficiency Direction - Směrnice 
EU 2018/2020 pro měření tepla, chladu 
a teplé užitkové vody

2 Direction of the Energy Perfomance of 
Buildings - směrnice o energetické nároč-
nosti budov

Zdroj: http://www.es-so.com/
Přeložila: 

Ing. Š. Lubinová, SPST

nárůst 
teplot

Lidé každoročně vystavení 
50leté vlně veder (miliony)

Roční smrtelné následky 
veder (x1000)

Vystavení člověka vlnám veder v Evropě a jejich úmrtí v důsledku tří 

scénářů globálního oteplování do roku 2100, bez zmírňování změny 

klimatu a přizpůsobování se mu.
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Nová Zelená úsporám - aktuálně

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) se zasadil o zastoupení stínicí techniky v progra-
mu Nová Zelená úsporám (NZÚ). Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním 
fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního dotačního programu 
Nová zelená úsporám. Do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v mini-
mální výši 39 miliard korun.

Nová etapa programu přináší řadu novinek, 
těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory 
na bytové domy po celé ČR a sloučení s pro-
gramem Dešťovka. Příjem žádostí se roz-
běhne v říjnu a plynule naváže na program 
stávající. 

Původní a nový program Nové Zelené úspo-
rám na sebe plynule navážou. V novém pro-
gramu budou uznatelné výdaje vynaložené 
od 1. 1. 2021.

Hlavní novinky nového programu:

-  zvýšení max. míry podpory na 50 % u ro-
dinných i bytových domů,

-  výhodné bonusy při kombinaci opatření,
-  podpora bytových domů i  mimo Prahu 

(dosud spadaly pod IROP),
-  hospodaření s dešťovou vodou jako nová 

oblast podpory (dosud jako samostatný 
program Dešťovka),

-  rozšíření podpory výměny zdrojů tepla,
-  zjednodušení a  rozšíření podpory FVE 

(propojení s elektromobilitou),
-  dotovány i  trvale obývané rekreační ob-

jekty,

-  10 % zvýhodnění žádostí z  KVK, ÚLK 
a MSK,

-  plná digitalizace – elektronické podání 
žádosti včetně dokumentů, online komu-
nikace (už žádné papírování.

Jak již možná víte, od  září 2018 je v  tomto 
programu možno získat samostatný bonus 
na stínicí techniku, a to doposud pouze u ro-
dinných domů. Nově by tak měla být dotace 
rozšířena i na bytové domy. Níže proto uvá-
díme základní podmínky pro přidělení bo-
nusu na stínicí techniku.

Dotace je poskytována na venkovní stíni-

cí techniku (rolety, žaluzie apod.), která 

slouží ke snížení tepelné zátěže místností 

uvnitř budovy, přičemž:

  systém musí být vybaven pohyblivými 
prvky pro nastavení úrovně zastínění,

  žádat lze pouze v  kombinaci s  dotací 
na zateplení nebo výměnu oken.

Kdo může žádat

Bytové domy: vlastníci stávajících byto-
vých domů, společenství vlastníků jedno-

tek stávajících bytových domů, pověření 
vlastníci bytových jednotek (kromě novo-
staveb).

Rodinné domy: vlastníci stávajících rodin-
ných domů.

Kolik získáte

Podle typu systému 500 Kč (s ručním ovlá-
dáním)  nebo 1  000 Kč  (s  automatickým 
ovládáním)  na  m2  plochy výplně otvoru, 
na  kterém je instalován stínicí systém.                                                                                     
Pro strukturálně postižené regiony Kar-
lovarského, Ústeckého a  Moravskoslez-
ského kraje je navíc tato dotace o  10 % 
navýšena.

SPST tuto problematiku i  nadále sleduje 
a  zjišťuje aktuální situaci ohledně poda-
ných, vyplacených i zamítnutých žádostí. 

V tabulce č. 1 je uveden počet žádostí o do-
taci na  stínicí techniku k  31. květnu 2021, 
a to podle způsobu ovládání. V tabulce č. 2 
potom stejné údaje vztažené k  jednotlivým 
regionům.
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Aktivní nevyplacené Vyplacené
Neaktivní – zrušené 

žadatelem 
nebo zamítnuté

Celkem přijato

Podoblast
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]

ST s ručním ovládáním 857 8 472 098 540 5 003 693 210 2 138 631 1 607 15 614 422

ST s inteligentním 
ovládáním 

531 14 126 874 166 4 249 970 158 4 765 842 855 23 142 686

Celkem 1 388 22 598 972 706 9 253 663 368 6 904 473 2 462 38 757 108

Tab. 1: počet žádostí o dotaci na stínicí techniku v rámci NZÚ podle způsobu ovládání (stav k 31. 5. 2021)

Aktivní nevyplacené Aktivní vyplacené Neaktivní Celkem přijato

Kraj nemovitosti
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]

Hlavní město Praha 92 2 198 952 61 1 165 406 23 481 105 176 3 845 463

Jihočeský kraj 86 1 221 150 35 383 491 23 644 450 144 2 249 091

Jihomoravský kraj 191 2 742 747 114 1 379 384 73 1 081 779 378 5 203 910

Karlovarský kraj 7 93 280 4 36 740 1 9 515 12 139 535

Kraj Vysočina 67 1 152 702 21 221 066 14 290 350 102 1 664 118

Královéhradecký kraj 69 1 004 700 36 346 447 20 727 475 125 2 078 622

Liberecký kraj 28 421 550 10 99 904 9 156 900 47 678 354

Moravskoslezský kraj 209 3 557 012 126 1 865 369 47 788 480 382 6 210 861

Olomoucký kraj 105 1 668 550 53 574 184 29 651 200 187 2 893 934

Pardubický kraj 61 952 350 32 494 604 9 130 455 102 1 577 409

Plzeňský kraj 54 921 750 27 333 546 15 318 700 96 1 573 996

Středočeský kraj 190 3 109 750 89 1 219 964 47 785 350 326 5 115 064

Ústecký kraj 48 806 329 21 229 368 17 281 490 86 1 317 187

Zlínský kraj 181 2 748 150 77 904 190 41 557 224 299 4 209 564

Celkem 1 388 22 598 972 706 9 253 663 368 6 904 473 2 462 38 757 108

Tab. 2: počet žádostí o dotaci na stínicí techniku v rámci NZÚ podle regionů (stav k 31. 5. 2021)

Výše žádostí ve srovnání s rokem 2020

Průměrná žádost podaná: 

15.742 Kč  (r. 2020 = 15.436 Kč)

Průměrná žádost vyplacená:

13.107 Kč  (r. 2020 = 12.929 Kč)

Přesto je podle našeho názoru zájem žadate-
lů stále nižší, než si stínicí technika se svými 

přínosy zaslouží. Proto se SPST v  budoucnu 
hodlá více zasadit o  zlepšení komunikace                
se zákazníky – více je o  těchto možnostech 
informovat a umět jim správně vysvětlit rozdíl 
mezi oběma variantami. Právě této skuteč-
nosti nyní budeme věnovat zvýšenou pozor-
nost v rámci odborné činnosti svazu a násled-
ně edukovat zejména fi rmy z našeho oboru.
Aktuální informace k této problematice bu-
deme i  nadále uvádět na  našich webových 
stránkách www.svst.cz. 

Na uvedených stránkách je pod logem NZÚ 
umístěna „kuchařka“ nejen se základními 
informacemi, ale také s  dotazy, které se již 
v této souvislosti vyskytly, včetně odpovědí 
na  ně. Tuto stránku budeme i  nadále dopl-
ňovat o nové užitečné informace.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

 Zdroj: Tisková zpráva MŽP z 26. 7. 2021
https://2030.novazelenausporam.cz
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Fórum dotazů

  Jak se sníží účinnost proti prostupu 

tepla, když budu mít rolety trochu po-

zdvižené, abych v pokoji viděla? 

V každém případě záleží především na míře 
pootevření, protože v  tu chvíli část rolety 
neplní svou funkci. Kromě toho hraje roli 
mj. také úhel, pod kterým do místnosti pro-
nikají sluneční paprsky (dle ročního období 
a geografi cké polohy). V praxi např. pootev-
ření rolety cca do  30 cm umožní orientaci 
v místnosti a současně podstatně nezmění 
teplotní podmínky.

  Jakou stínicí techniku doporučujete 

u  dřevostaveb? Uvažujeme o  venkov-

ních roletách. Jak je to popř. s ukotve-

ním? 

V  zásadě lze použít jakoukoli stínicí tech-
niku. U dřevostaveb je však velice důležité 
řešit stínicí techniku již ve fázi přípravy pro-
jektové dokumentace, kde budou vyřešeny 
veškeré detaily uložení a  kotvení stínicího 
prvku a  výpočty energetické náročnosti 
stavby. Případná změna ve fázi realizace je 
již velmi obtížná.

  Jaké barvy jsou nejvhodnější pro mini-

malizaci tepelného prostupu?

Světlé barvy mají velkou schopnost odrážet 
tepelné záření. Tmavé barvy naopak teplo 
hodně absorbují. Ideální poměr prostupu 
světla a tepla proto mají středně tmavé od-
stíny.

  Je pro přiznání dotace na  stínicí tech-

niku nutné zabudování autorizovanou 

fi rmou? 

Pro získání dotace na  stínicí techniku je 
nutné, aby byla ST realizována v kombinaci 
se zateplením nebo s  výměnou oken. Dů-

ležité je, aby došlo ke  zlepšení parametrů 
stavby dle podmínek NZÚ. Pro samotnou 
dotaci na stínicí techniku se dokládá pou-
ze faktura za stínění. Autorizace fi rmy není 
rozhodující.

  Jak je to s odolností proti větru. Je mož-

né ovládat venkovní žaluzie s elektric-

kým ovládáním manuálně v  případě 

poruchy či výpadku elektřiny? 

Záleží na  tom, jaký typ motoru byl dodán. 
Motor s  NHK (nouzové otevírání klikou) 
umožní manuální vytažení žaluzie do horní 
polohy pomocí kliky. Pokud je motor při-
pojen na záložní zdroj, je i v tomto případě 
možné žaluzii ovládat.

  Je možné např. purenitový kastlík na-

hradit OSB? 

OSB desky jsou svými vlastnostmi nevhod-
né pro podfasádní použití, neboť absorbují 
vlhkost a  způsobují např. vypraskávání fa-
sád. Purenit je naproti tomu teplotně a ob-
jemově stálý a pro podfasádní použití patří 
mezi nejvhodnější.

  Pro pasivní budovu je lepší mechanické 

ovládání nebo elektrické? Z  pohledu 

průchodu ovládání systému přes obál-

ku. 

Pro pasivní stavby doporučujeme elektricky 
ovládané stínicí prvky, a  to hlavně z důvo-
du možné automatizace, která optimalizuje 
ideální vnitřní prostředí. Průchod elektroka-
belu lze snadněji utěsnit.

  Je možné zastínit i  velká francouzská 

okna třeba při šíři 3-4 m? 

Ano, je to možné. Stínicí prvky se vyrábějí 
až do  šíře 6 m. Je však nutné brát v  úvahu 

celkovou zastiňovanou plochu a požadavky 
na větrnou odolnost v konkrétní lokalitě.

  Jsou nějaké vícenáklady u  přiznaného 

boxu žaluzií již u novostavby, příp. ně-

jaké komplikace s osazením?

Vícenáklady u  novostavby nemusí vznik-
nout, může však dojít k tomu, že box a ná-
bal žaluzie budu ubírat světlost okna.

  Je nutné nějak zohlednit i  typ oken 

nebo jejich materiál (dřevo, plast, hli-

ník), kdybychom chtěli stínicí techniku 

na dům?

Ano, pokud jde o typ oken, bude určitě roz-
díl mezi okny s  přiznaným rámem a  okny 
bezrámovými. To souvisí se způsobem 
umístění stínicí techniky v ostění. Druh ma-
teriálu na volbu stínicí techniky vliv nemá. 
Správný způsob zabudování by měl být ře-
šen v rámci projektové dokumentace.

  Zaujala mě možnost integrace venkov-

ních žaluzií do fasády. Mám ale obavu 

o  případnou poruchovost. Jak dlouho 

vydrží bez údržby? Vyžaduje oprava 

zásah do fasády? 

Při běžném způsobu používání venkovní 
žaluzie vydrží bez údržby minimálně 10.000 
cyklů (stažení, naklopení, vytažení). V  pří-
padně nutnosti opravy nebo pravidelné 
údržby není nutný zásah do fasády.

Odborný tým SPST

DLE MÍRY PRŮHLEDNOSTI

Blackout látka - speciální zatemňovací lát-
ka, která nepropustí žádné světlo.

Dimoutová látka - zatemňující látka (méně 
než blackout), nepropustí 90 % světla.

Perforovaná látka - děrovaná textilie s ma-
lými otvory, které umožňují u svislých fasád-
ních clon průhled ven.

DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU

Akrylová látka - odolná stálobarevná látka 
s UV ochranou, naimpregnovaná pro snazší 
stékání vody.

Látka ze skelného vlákna - látka, jejímž 
základem je skelné vlákno, potažené vrst-
vou PVC, velmi odolná vůči povětrnostním 
vlivům, u  různých typů s  různou hustotou 
tkaní.

Polyesterová látka - tkanina jejímž zákla-
dem je polyesterové vlákno, potažené vrst-
vou PVC, nesnadno hořlavá, velmi odolná 
vůči povětrnostním vlivům, u  různých typů 
s různou hustotou tkaní.

Odborný tým SPST

Odborná terminologie z oboru
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Zajímavé realizace

Bytový dům, Kralupy n. Vltavou, ČR – venkovní žaluzie s lamelami tvaru Z90, podomítková montáž do purenitových boxů. 
Zdroj: ISOparts s.r.o.

Rodinný dům, Zlín, ČR – bioklimatická pergola s motoricky ovládaným střešním slunolamem na dálkový ovladač.                     Zdroj: AL Pergoly
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Rodinný dům, Rosice, ČR – zastínění zimní zahrady screenovou roletou, ovládání pomocí dálkového ovladače, součástí je větrné čidlo.        
Zdroj. Luxury CZ, s.r.o. – Nové žaluzie

Administrativní budova, Olomouc, ČR – samonosné hliníkové žaluzie, typ lamely C80, motorický pohon s dálkovým ovladačem. 
Zdroj: PAKL s.r.o.
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Administrativní budova, Olomouc, ČR – bioklimatická pergola se screeny, speciální nosná konstrukce, motorické ovládání s dálkovým ovlada-
čem; u přilehlé místnosti: venkovní hliníkové žaluzie.                            Zdroj: PAKL s.r.o.

Rodinný dům, Vysoký Újezd u Brna, ČR – bioklimatická pergola se screenovými roletami a intergovaným LED osvětlením, motorické ovládání 
s dálkovým řízením pomocí telefonu, tabletu či PC.                            Zdroj: AL Pergoly s.r.o.
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Aktuální přehled členů SPST

AL PERGOLY

Společně  a snadně j i .

Členská základna
V závěru prvního pololetí tohoto roku se opět 
rozrostly naše řady – členem svazu se stala 
fi rma SOMFY spol. s  r.o. Vzhledem k  tomu, 
že se jedná o významného výrobce pohonů 
pro stínicí techniku a také systémů řízení in-
teligentních budov, věříme, že naše vzájemná 
spolupráce bude opět ku prospěchu celého 
oboru. Nového člena tímto vítáme v  našich 
řadách a těšíme se na budoucí spolupráci!

Valná hromada SPST
Vzhledem k opatřením souvisejícím s pande-
mií COVID-19 jsme se teprve po  roce mohli 
opět setkat osobně na další řádné valné hro-
madě svazu. Tentokrát jsme se sešli v krásném 
prostředí města Telč,  zapsaného na  Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. Jako 
obvykle bylo úkolem valné hromady vyhod-
notit výsledky práce v uplynulém roce a pro-
brat aktuální témata oboru a  práce svazu. 
Úvodní informace o tom, jaký byl uplynulý rok 
ve fi rmách našich členů, byly v naprosté vět-

šině případů příznivé: fi rmy zaznamenaly ná-
růst poptávky po produktech stínicí techniky. 
Důvodem bylo zřejmě to, že v době pandemie 
a  zejména se špatnými vyhlídkami na  mož-
nosti cestování se lidé zaměřili na  vylepšení 
svých domácností a také teras a zahrad, jako 
varianty pro strávení prázdninového volna. 
Nedílnou součástí jednání bylo také schválení 
hospodářského výsledku svazu za rok 2020.
Jednání valné hromady předcházel seminář 
pro členy, tentokrát na téma Textilie ve stínicí 
technice a  jejich spojování. Ve  večerní části 
valné hromady pak měli členové možnost 
vzájemné inspirace, a to díky prezentaci zave-
dení systému 5S ve fi rmě ISOTRA. 

Vzdělávání
Pandemie a  problematické setkávání se nás 
přimělo k tomu, že jsme zavedli systém on-line 
vzdělávání pro naše členy, a to formou pravi-
delných seminářů, při nichž vždy kombinuje-
me téma tzv. měkkých a tvrdých dovedností. 
Od  února 2021 tak členové měli možnost 

Účastníci valné hromady SPST – červen 2021, Telč

Seminář Textilie ve stínicí technice a jejich spojování prezentovaly: Vladimíra Linda Klausová a Soňa Ballóková
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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

Oltera - Oldřich Rosenkranc 

Sídlo: Karpatská 1186/6, Praha 10, pobočka: U Plynárny 111/75, Praha 10
založení společnosti:  1992
Obrat za rok 2019: 18 000 000 Kč z toho ve stínicí technice: 10 000 000 Kč
Obrat za rok 2020: 15 000 000 Kč z toho ve stínicí technice: 9 000 000 Kč
Regionální působnost: Praha, Střední Čechy
Počet zaměstnanců: 3
Webové stránky: www.oltera.cz

Jsme rodinnou fi rmou se sídlem na Praze 10, která se v oblasti stínicí techniky a gará-
žových vrat pohybuje již od roku 1992. V naší nabídce stínicí techniky naleznete ne-
jenom předokenní rolety, venkovní žaluzie a screenové rolety, ale také vnitřní stínění 
pro střešní okna značky Velux, garážová vrata a markýzy. Díky rodinnému zázemí 
naší společnosti si od počátku své existence zakládáme na individuálním přístupu 
k zákazníkovi, a tudíž nabízíme nejenom prodej a montáž výše uvedených výrobků, ale také konzultace na místě realizace, nebo v našem 
showroomu, záruční a pozáruční servisní práce a opravy.

Aktuální přehled členů SPST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

absolvovat témata, jako jsou: Inteligentní sys-
témy řízení stínicí techniky, Aktuální právní 
aspekty pandemie COVID-19, Instalace stíni-
cích prvků bez tepelných mostů, Kotvicí prvky              
pro montáž stínicí techniky či Kyberbezpeč-
nost v podnikání. Tohoto vzdělávání se účastní 
kromě členů svazu také pedagogové, kteří se 
budou od září letošního roku podílet na výuce 
stínicí techniky na středních školách se staveb-
ním zaměřením, o  kterém blíže informujeme 
v  tomto čísle časopisu. Dosavadní průběh 
těchto seminářů se setkal s kladným ohlasem, 
proto v tomto způsobu edukace jak členů, tak 
pedagogů, budeme i nadále pokračovat.
Na  konec září, a  to na  24. 9. 2021 náš svaz 
připravil další z  cyklu speciálních konferen-
cí o  stínicí technice, tentokrát pod titulem 
STÍNICÍ TECHNIKA – INOVACE V TECHNOLO-
GIÍCH A  MATERIÁLECH, která proběhne jako 
součást doprovodného programu veletrhu 
FOR ARCH 2021. V  případě zhoršení epide-
mické situace jsme připraveni také na její on-
-line formu, proto sledujte aktuální informace 
na www.svst.cz v sekci Aktuality, kde je uve-
den podrobný program a kde se také mohou 
přihlašovat zájemci o účast. 

Spolupráce se školami
Se vzděláváním souvisí také rozšíření naší 
spolupráce se středními školami se staveb-
ním zaměřením. V budoucnu bychom rádi vy-
tvořili nový učební obor Mechatronik stínicí 
techniky. Odrazovým můstkem k němu bude 
rozšíření výuky předmětů se stínicí technikou 
ve  stávajících oborech některých středních 
škol, které jsme zahájili od  tohoto školního 
roku 2021/2022. Více informací k této aktivitě 
přinášíme na straně 6 tohoto čísla časopisu. 

Partnerství s odbornými akcemi
Vypadá to, že díky zklidňující se situaci kolem 
pandemie COVID-19, bude možné realizovat 
některé akce, které byly v loňském roce buď 
zrušeny nebo přeneseny do on-line prostře-
dí. Počítáme tak opět s  tím, že se jako part-
neři budeme podílet na významných akcích 
z oboru stavebnictví, jako jsou např. Setkání 
lídrů českého stavebnictví, Konference ředite-
lů projektových kanceláří a další.
V každém případě se opět zúčastníme veletrhu 
FOR ARCH, kde budeme působit  v  Poraden-
ském centru pro okna a stínicí techniku a kam 
Vás všechny srdečně zveme, a to ve dnech 21. 
-25. září 2021, Hala3, stánek 3C01. 

Odborná činnost sdružení
V uplynulých měsících opět odvedl obrovský 
kus práce odborný tým SPST, který dokončil 
1. fázi aktualizace kalkulačky parametrů stíni-
cích prvků. První fáze bude sloužit především 
obchodníkům pro práci s  klienty při výbě-
ru vhodného stínění, a  je již nyní k  dispozici 
na našich webových stránkách. Bližší informa-
ce k ní přinášíme také na straně 4 tohoto čísla 
časopisu. Ve  druhé fázi bude kalkulačka dále 
rozšířena o  některé parametry, které budou 
sloužit zejména projektantům při navrhování 
stínicí techniky již do připravovaných projektů.
Ihned po dokončení 1. fáze kalkulačky se odbor-
ný tým SPST pustil do aktualizace Produktových 
listů stínicí techniky – nezávislého dokumentu 
z oboru stínicí techniky. Je to další důležitý pro-
jekt v  naší odborné činnosti, kterým tak zpří-
stupňujeme marketingově nezávislé informace 
o našem oboru široké veřejnosti.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST, www.svst.cz
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tak docházet ke změnám. Proto doporučujeme si aktuální situaci průběžně ověřovat.

2021

EDEN 3000 2. 1.-30. 12. 2021 Brno ČR

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

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

Dům Louny 3.-5. 9. 2021 Louny 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

Bauen + Wohnen 11.-14. 11. 2021 Wien Rakousko

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

2022

Infotherma 24.-27. 1. 2022 Ostrava ČR

Stavíme, bydlíme 4.-5. 2. 2022 Hodonín ČR

FOR PASIV + FOR WOOD 10.-12. 2. 2022 Praha ČR

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

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

BAUTEC 22.-25. 2. 2022 Berlín Německo

Stavební veletrh Brno + Dřevo a stavby 
+ MOBITEX

23.-26. 2. 2022 Brno ČR

Stavíme, bydlíme 19.-20. 3. 2022 Uherské Hradiště ČR

CONECO + RACIOENERGIA 23.-26. 3. 2022 Bratislava Slovensko

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

STAVOTECH 31. 3. - 2. 4. 2022 Olomouc ČR

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



Konference 

STÍNICÍ TECHNIKA – INOVACE 
V TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH

Poradenské centrum bude 
ur eno jak odborník m, 
tak koncovým uživatel m!

PORADENSKÉ CENTRUM
PRO STÍNICÍ TECHNIKU A OKNA

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

ešíte design nebo energetickou úsporu?

Pokra ování cyklu konferencí o stínicí technice, tentokrát zej-
ména o novinkách v používaných materiálech a technologiích.

Odborný garant: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., VUT Fakulta stavební 

P ihlásit se m žete na: www.svst.cz v sekci Aktuality.
V p ípad , že dojde ke zp ísn ní opat ení v souvislosti s pandemií COVID-19, bude se konference konat 
on-line. Konference je akreditována v rámci celoživotního vzd láván KAIT a ohodnocena 1 bodem.

Odborná záštita: Mediální partne i: Oboroví partne i:

24. zá í 2021
výstavišt  PVA EXPO 
Praha – Let any
Vstupní hala I, sál . 1

21.-25. zá í 2021

Hala 3
stánek 3C01



HLINÍKOVÁ PERGOLA ARTOSI

SCREENOVÁ ROLETA ALFA-ZIP

DOKONALÁ
SOUHRA

Hliníková pergola ARTOSI a screenová roleta ALFA-ZIP,

to je dokonalé souznění moderního designu a praktičnosti.

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI i exteriérová látková

roleta ALFA-ZIP jsou ryze české výrobky přicházející přímo

z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Díky tomuto

jedinečnému spojení bude Váš čas strávený na zahradě

či terase ještě delší a komfortnější.

www.artosi.cz

Sestavte si pergolu na míru
a odešlete nezávaznou
poptávku na www.artosi.cz


