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Ochrana proti přimrznutí
Zabraňuje roztržení pancíře
při mrazu.

Vyrovnání délky závěsu
Automatická oprava při
pozměněném chování navíjení,
nebo stárnutí závěsu.

Rozpoznání překážek
Ochrana zařízení před 
poškozením.

Obousměrný radiový signál
Zpětné vazby pozice závěsu,
nebo při poruše.

Mesh technologie
Zvýšení rozsahu signálu.

Loxone Smart Home Ready
Možná integrace do Miniserveru
Smart Home řízení bez
dodatečného hardwaru.
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Vážení čtenáři,

s podzimem nadešel čas, kdy se ve sta-
vebním oboru nejen fi nišuje s většinou 
zakázek, ale také věnuje velká pozor-
nost osvětě, a  to jak směrem k  laické, 
tak k odborné veřejnosti. Na následující 
měsíce je připravena řada konferencí 
a  seminářů, ale také veletrh či výsta-
vy. Sdružení výrobců stínicí techniky 
a  jejích částí se stalo partnerem něko-
lika z nich. Na veletrhu FOR ARCH jsme              
pro návštěvníky opět připravili Pora-
denské středisko pro okna a stínicí tech-
niku, kam si můžete přijít pro nezávislou 
konzultaci z našeho oboru. Najdete nás 
ve  stánku C02 v  Hale 3. Ke  konferenci 
Otvorové výplně stavebních konstrukcí 
v říjnu v Hradci Králové přispějeme ně-
kolika přednáškami, na které Vás tímto 
srdečně zveme a bližší informace k nim 
přinášíme na straně 29.

Zapojit se můžete také do dvou soutěží, 
o  kterých Vás v  tomto čísle informuje-
me. Stavbu, na  které jste se podíleli, 
můžete přihlásit do soutěže REALIZACE 
ROKU 2017 VE  STÍNICÍ TECHNICE, jejíž 
uzávěrka je 31. 10. 2017 a  informace 
o ní se dočtete na straně 8. Hlasovat ale 
můžete také v soutěži Stavba roku, jejíž 
25. ročník právě probíhá.

Ne každá fi rma to s oborem a svým pů-
sobením v něm myslí vážně a má sku-
tečný zájem o jeho rozvoj. O certifi kátu 
Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky 
se více dozvíte hlavně na našem webu 
www.svst.cz, ale opět jsme si o něm po-
vídali také s  oblíbeným hercem Sašou 
Rašilovem.

Jako již tradičně nechybí na  stranách 
25 – 27 ani další fotografi e zajímavých 
realizací a doufáme, že v nich opět na-
leznete inspiraci pro svou práci nebo 
svůj domov.

Věříme také, že Vás zaujmou i informa-
ce o aktuálním dění ve Sdružení výrob-
ců stínicí techniky a  jejích částí, které 
dlouhodobě usiluje o  rozvoj našeho 
oboru. Přejeme Vám zajímavé a inspira-
tivní čtení.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Jak prožil léto Saša Rašilov – tvář certifi kátu 

Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky?

Přibližně po 4 měsících jsme se opět sešli se Sašou Rašilovem – tváří certifi kátu Ověřená fi rma 
v oboru stínicí techniky. Sešli jsme se na Zbraslavi a Saša nebyl sám – přišel i s přítelkyní Lídou 
a dcerou Maruškou. A protože bylo horko, seděli jsme pod příjemnou markýzou – jak jinak, 
když šlo o stínicí techniku.

  My jsme si spolu povídali na  konci dub-

na. Mezitím skončil nejen školní rok, ale 

v podstatě i divadelní sezóna. Jak jste si 

užíval letních – a zřejmě i volných – dní, 

co jsme se neviděli? Užil jste si nějakou 

dovolenou?

Dovolenou jsme letos záměrně neplánovali, 
protože se měla narodit Maruška, ale vzhle-
dem k tomu, že bydlíme na Zbraslavi, máme 
možnost spustit na vodu člun v každé volné 
chvíli, takže si léto užíváme takto.
A  jinak volných dnů moc nebylo, protože 
vlastně hned krátce po skončení sezóny zača-
lo hraní v rámci Shakespearovských slavností. 
Letos se už třetí. sezónu hraje Romeo a Julie, 
které režíruje takové česko-slovenské režijní 
duo, velmi úspěšné, vyhlášené, které mj. reží-
ruje i veleúspěšný Sen noci svatojanské, a  je 
vidět, že se tahle dvojka té klasiky nebojí.
S představením Romeo a Julie jsme se do-
stali asi na  20 představení. V  rámci Shake-
spearovských slavností se každý rok některé 
představení případně vyřadí a  nějaké nové 
se nastuduje. A tam je ten divácký zájem ne-
milosrdný, pořád to je jednoznačné měřítko 
úspěchu. Každé představení si totiž na sebe 
musí vydělat a  podle úspěšnosti se pak 
v příštím roce znovu nasadí nebo ne.
Takže ani teď nevíme, jestli to poslední před-
stavení Romea a  Julie v  rámci sezóny není 

tím posledním představením už navždy. Až 
se zavře ta kasa defi nitivně, a všecko se spo-
čítá, tak vzhledem k  těm ostatním titulům, 
které se tam hrají, se pak posoudí úspěšnost. 
Já věřím, že pokračovat budeme – je to zá-
bavné a  lidé na  nás stále chodí. Letos jsme 
například začínali na Bratislavském hradě.

  To jsem se právě chtěla taky zeptat – hra-

jete pravděpodobně i jinde než jen v Pra-

ze, takže, kde ještě?

Ano, čím je ta inscenace dále od  premiéry, 
tím dále se s  tím představením dostáváme. 
Teď jsme byli 5 nebo 6 dnů v Bratislavě, hráli 
jsme tam 4 představení a bylo to moc hezký, 
krásná atmosféra a  taková ta národní vzá-
jemnost, že ač tam jsou stále ty tendence si 
potvrzovat tu svou národní identitu, přesto 
my jsme tam byli přijati moc pěkně a hrálo 
se nám tam moc fajn. Jinak jsme taky hráli 
třeba pod hradem Loket – tam to mělo taky 
skvělou atmosféru! 

  Před pár dny se Vám a  Vaší přítelkyni 

narodila dcera – už třetí v  pořadí. Máte 

něco proti chlapcům  nebo Vám to pro-

stě takto vychází? A  jak to vůbec proží-

váte?

Ano, je to pravda, mám třetí dceru - Marušku, 
ale proti chlapcům nic nemám . Asi jsme si 

to s bráchou tak nějak rozdělili – on je přes ty 
chlapce a já zase holčičky.
A jak to prožívám – snažím se být doma ale-
spoň co nejvíce je to možné – vidíte, že jsem 
s nimi chtěl být i teď, když si spolu povídáme. 
Není to lehké, protože jak jsem říkal, jsem 
teď hodně na cestách. Raději jsme letos ani 
neplánovali dovolenou, protože Maruška je 
opravdu maličká, tak je jí nejlépe doma.

  Ještě chvilku zůstaňme u  toho volna – 

nedá mi to, abych se nezeptala. Při na-

šem minulém rozhovoru jste čtenářům 

doporučil Váš rodinný kulinářský zlep-

šovák: brambory s trochou sádla pečené 

ve  žhavém uhlí. Ale trendem současné 

doby jsou údajně grilované sýry a ovoce. 

Už jste to vyzkoušel? Nebo přece jen dáte 

přednost klasickému steaku?

Přiznám se, že sýry jsem zatím nevyzkoušel, 
ale ovoce na  grilu ano, právě v  souvislos-
ti s  tím masem. Třeba ananas v  kombinaci         
se steakem, ten je nejen dobrý, ale taky pod-
poruje trávení, a  to nemluvím o  řadě jeho 
dalších pozitivních vlastností. Takže zatím to 
vypadá, že zůstanu spíše u té klasiky, maxi-
málně s ovocem.

  Ale teď už k  tomu, co je podstatou naší 

spolupráce. Říkal jste mi, že od  chvíle, 

kdy jste se stal tváří certifi kátu Ověřená 

fi rma v  oboru stínicí techniky, Vás řada 

Vašich známých začala považovat za od-

borníka na stínění. Co Vy na to – neuva-

žujete o změně oboru ?
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To bych si právě vůbec netroufnul. Ze začát-
ku mi to připadalo zábavné a  trochu jsem 
si na to i hrál, že jim teď poradím a tak. Ale 
brzy jsem přišel na to, že to, co jsem o stínění 
doteďka věděl, je opravdu strašně málo a že 
do toho těm odborníkům raději fušovat ne-
budu. Třeba se mě zeptali, čím by se dala nej-
lépe zastínit terasa. A já jsem věděl, že na to 
existují takové ty látkové věci, co se rozrolují 
nebo vyjedou na  takových ramenech, ale 
nevěděl jsem, jak se jim říká a  jaký je mezi 
nimi rozdíl. Víte, co myslím?

  Podle toho, co popisujete, to byly nej-

spíš markýzy, a  ty se dnes dělají buď 

v jednodušším provedení, které Vám za-

jistí stín na terase během dne, až po so-

fi stikovanější, kde je v  těch ramenech 

integrováno třeba i LED osvětlení, takže 

pod nimi můžete sedět klidně i  dlouho 

do večera.

Taky jsem viděl něco podobného, co bylo ale 
podepřeno sloupky ve všech rozích. To vypa-
dalo skoro jako další pokoj vysunutý na za-
hradu. To už asi nebyly markýzy?

  To už byly spíše pergoly, které v poslední 

době získávají velkou oblibu možná pro-

to, že jsou méně choulostivé na  změny 

počasí. Jsou sice dražší než markýzy, ale 

řada lidí dá přednost svému pohodlí. Ty 

poslední typy totiž mají „strop“ tvořen 

hliníkovými lamelami, které se dají buď 

naklápět, takže pod pergolu jde sluníč-

ko nebo světlo, anebo se úplně uzavřou 

a vytvoří tak pevnou střechu, která odo-

lá i  velkému dešti nebo klidně i  sněhu. 

Do těch rámů se pak může taky integro-

vat osvětlení nebo i reproduktory.

Ale vidím, že jsme si nějak vyměnili role 
a ptáte se Vy mě. Vraťme se zase k původní-
mu scénáři: já se ptám, Vy odpovídáte .

  Je něco, co pro Vás bylo v poslední době 

v souvislosti se stíněním nové - co jste te-

prve objevil nebo co Vás překvapilo?

Už jsem to vlastně trochu zmínil před chvílí 
– a mimochodem, vůbec mi nevadí, že jsme 
ten rozhovor pojali pro mě tak „edukativně“. 
Já jsem hlavně zjistil, že toho je ve  vašem 
oboru mnohem více, než jsem si vůbec my-
slel. Dnes už díky těm našim rozhovorům, 
ale i  těm dotazům z  mého okolí vím, že to 
dnes už vůbec není jen o nějaké roletě nebo 
žaluzii uvnitř bytu, která mi odcloní sluníčko. 
Ale že to třeba doma dost výrazně sníží tep-
lotu v létě, a to i bez klimatizace, která může                                                                                                          
pro některé lidi kvůli alergii být i nepřijatelná. 
A my třeba doma alergie taky řešíme. A teď 
mě napadá, že to asi může nějak podobně 
působit i  v  zimě – že zase to teplo z  domu 
neuniká. Ale už mám zase chuť se Vás zeptat, 
o kolik stupňů atd. A to už bychom si zase vy-
měnili role. Tak já si to asi na někdy příště na-
studuju a budete se mě na to moci zeptat Vy.

  Skvělé, to zní skoro, jako byste ode mě 

dostal domácí úkol. Ale já Vám s ním tro-

chu pomůžu – je pravda, že jen třeba in-

stalace venkovních rolet pomůže v zimě 

zvýšit teplotu v místnosti až o 4 až 5 °C, 

to podle konkrétní situace – velikosti 

místnosti, velikosti oken a podobně.

 Nicméně, abych se zase nerozpovída-

la já, vraťme se ještě na  chvilku k  již 

zmíněnému certifi kátu Ověřená fi rma 

v  oboru stínicí techniky? Co si pod ním 

Vy sám představíte – jakou pro Vás hra-

je roli?

Jak už jsem říkal, myslím, i minule: mně se 
líbí, že tím někdo - v  tomto případě vaše 
sdružení - dává záruku za různé fi rmy v obo-
ru. Je to pro mě více, než když to o  sobě 
prohlašuje samotná ta fi rma, když se sama 
chválí. A  když ten certifi kát vydává někdo, 
kdo se tím oborem dlouhodobě zabývá,  
tak to už něco znamená.

I tentokrát Vám děkuji za milý rozhovor        

a přeji krásný zbytek léta.

Ing. Štěpánka Lubinová
Časopis SVT

POUZE OD SPOLEHLIVÝCH PARTNERŮ!

ŽALUZIE,
ROLETY,
MARKÝZY, ...
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S T A V E B N Í C H  K O N S T R U K C Í

Celostátní odborný seminář

OTVOROVÉ VÝPLNĚ

w w w. s t avo ko n z u l t. c z

17.–18. října 2017

Zveme Vás 
na XII. ročník

CLIMAX venkovní látkové clony 

výborně stíní a skvěle vypadají 

Látkové clony představují zajímavou variantu k již tradičním venkovním žaluziím a roletám. Nejenže 
výborně stíní, ale díky velké barevné škále konstrukcí a látek, skvěle vypadají. Dodávají fasádám mo-
derní vzhled a chrání před přehříváním interiéru. Největší výrobce stínicí techniky v Česku a na Slo-
vensku, společnost Servis CLIMAX, vyvíjí vlastní systém svislých fasádních clon s libovolnými varian-
tami bočního vedení. Samozřejmostí je vysoká kvalita zpracování a snadná montáž. 

Spolehlivá forma stínění
Někdy potřebujeme vytěsnit ostré slunce, 
nepříjemný průvan nebo zvědavé oči sou-
sedů z  našich domovů.  Fasádní clony tuto 
funkci plní skvělým způsobem. Zvyšují kom-
fort bydlení a krášlí náš dům. 

Široké využití  
Kromě zastínění různých typů oken nebo 
balkónů bytových domů jsou látkové clony 
vhodným doplňkem pergol, jako boční krytí 
proti větru či zvědavým pohledům zvenčí.

Velké množství látek
Stínění zajišťují vysoce kvalitní látky od nej-
lepších evropských dodavatelů. Vybírat lze 

jak z technických screenových a soltisových, 
tak i  designových akrylových látek z  nepře-
berného množství barev.
Vedení látky je řešeno pomocí lanka nebo 
vodicích lišt. Celý systém lze snadno integro-
vat do fasády, ale také ho i rafi novaně přiznat 
jako jemný dekorativní prvek. 

Tento způsob venkovního stínění je již řadu 
let standardem v  zemích západní Evropy, 
odkud se k nám postupně dostává a získává 
na popularitě.
Nová CLIMAX fasádní clona reaguje na  nej-
novější trendy v oblasti venkovní stínicí tech-
niky a  odpovídá současným požadavkům 
náročných zákazníků. Vybírat bude možné               
ze široké řady kvalitních látek a  ofi ciálně 
bude představena v  roce 2018 na  veletrhu 
R+T ve Stuttgartu.

Jana Čadová, 
tisková mluvčí SERVIS CLIMAX a.s.

www.climax.cz

(PR)
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Pěkné markýzy také v zimním období

Bohužel už zase stojí podzim 
pomalu před našimi dveř-
mi. Po  posledních hřejivých 
slunečních paprscích pro-
bíhá úklid a  čištění balkonů 
a  teras, aby byly připravené 
na  zimní sezónu. A  nastal 
také ten pravý čas na kritické 
zhodnocení stávající ochra-
ny proti slunci.
Kazetová markýza předsta-
vuje dobré řešení, pokud 
ovšem její motor dokáže za-
jistit vždy bezpečné a úplné 
zavření kazety. V  takovém 
případě je totiž markýza 
chráněna za  každého poča-
sí a  je připravená k  opětov-
nému použití i  po  dlouhém 
a vlhkém zimním období.
Stačí jen několik milimetrů: pokud však            
při zavírání zůstane v  kazetě škvíra, může 
se dovnitř dostat vlhkost a  špína. Zima pak 
na  látce markýzy zanechá nehezké a  trva-
lé stopy, někdy i  neopravitelná poškození. 
Dochází nejen k estetickému znehodnocení 
textilie nečistotami a  mapami od  vody, ale 
skvrny na látce mají kvůli obsaženým plísním 
také nepříznivý vliv na zdraví. Při silném zne-

čištění už pomůže jen úplná výměna látky 
nebo celé markýzy.

Společnost GEIGER proto vyvinula pohon 
pro markýzy SOLIDline SoftPlus-Qi, aby už 
na  vás na  jaře nečekala žádná nepříjemná 
překvapení. Trubkový motor je kromě funkcí 
automatického vyrovnávání délky závěsu 

a  rozpoznávání pojezdového dosahu vy-
baven i  funkcí minimalizace uzavírací síly: 
při uzavírání se snižuje síla motoru tak, aby 

docházelo jen k  minimálnímu zatěžování 
textilie a  v  každém případě bylo zajištěno 
úplné uzavření kazety. Díky inteligentní elek-
tronice zajišťuje pohon SOLIDline SoftPlus-Qi 
trvalou ochranu látky, takže markýza bude 
vypadat dobře ještě i po letech. Terasová se-
zóna tak může i v zimě pokračovat.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
www.geiger.de

(PR)

Rozhodující je správná volba motoru pro příslušný produkt

Powertronic vždy zajistí úplné uzavření kazety Minimalizace uzavírací síly předchází přetěžování látky 

a prodlužuje tak životnost markýzy
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Soutěž REALIZACE ROKU 2017

VE STÍNICÍ TECHNICE

Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích částí (SVST) vyhlásilo druhý ročník soutěže staveb, 
v nichž hlavní roli hraje stínicí technika. Navazujeme tak na úvodní loňský ročník a rádi bychom 
díky soutěži ukázali architektonicky či technologicky zajímavá řešení stínění. 

Podmínky soutěže
  Do  soutěže budou zahrnuty stavby do-
končené v roce 2017. Přihlášená stavba se 
bude prezentovat zasláním fotografi í stav-
by se stínicí technikou a popisem použité 
stínicí techniky a způsobu její montáže.

  Přihlašovatel stavby: fyzická nebo právnická 
osoba, která má k přihlášené stavbě vztah 
– majitel, investor, dodavatel, architekt aj., 
a která současně vlastní autorská práva k za-
slaným 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.

  Přihlášení staveb: 1. 5. - 31. 10. 2017, a to 
elektronicky na adresu info@svst.cz. 

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

 Popis stavby musí obsahovat:
- typ stavby (rodinný dům, obytný dům, 

admin. budova, hotel, restaurace apod.),
- místo stavby (obec a stát),
- typ použité stínicí techniky včetně tech-

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

fi ckého provedení stínicí techniky či její 
montáže, problém, který byl při realizaci 
vyřešen aj., rozsah max. 4.000 znaků,

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

Vítěz obdrží dárkovou sadu vín. Navíc 
budou první 3 místa odměněna prostorem 

pro prezentaci v  našem časopisu v  rozsahu 
1 strany. 

Hlasování
Výběr vítězů proběhne hlasováním elektro-
nickou formou na  adrese: www.svst.cz, a  to 
ve dvou kategoriích: laická veřejnost a odborná 
veřejnost. Doba on-line hlasování: listopad – 
prosinec 2017. Výsledky budou vyhlášeny v na-
šem časopisu a na www.svst.cz v únoru 2018.
Věříme, že letos bude do soutěže přihlášeno 
více zajímavých staveb, než tomu bylo v loň-
ském roce, a  že tak soutěž přinese spoustu 
další inspirace na  architektonicky zajímavé, 
ale také efektivní využití stínicí techniky. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

REALIZACE ROKU 2017
VE STÍNICÍ TECHNICE
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Garážová vrata udrží v domě teplo 

i při klesajících teplotách

Letošní léto se naplno přihlásilo o slovo až v srpnu, s postupným zkracováním dnů je však 
pomalu na ústupu. Postupné ochlazování se promítá i do průměrných měsíčních teplot. Za-
tímco v září atakuje v průměru rtuť na teploměru stále 20 °C, v dalších měsících už lze zazna-
menat prudký pokles. U domů brání jejich výraznému ochlazení izolační prvky, jedním z nich 
jsou přitom i moderní garážová vrata, která eliminují výraznější tepelné ztráty.

Tepelná izolace je v  dnešní době jedním           
ze základních požadavků při pořizování 
garážových vrat. Zatímco starší typy se dří-
ve při nízkých teplotách potýkaly s  výraz-
nými tepelnými ztrátami a  neumožňovaly 
tak ideální uživatelský komfort v  podobě 
nasednutí do  vyhřátého vozu, současné 
modely jsou v  tomto ohledu díky použi-
tým materiálům mnohem pokročilejší. Na-
příklad u  dnes nejpoužívanějších sekčních 
vrat jsou jednotlivé sekce vyplněny izolační 
polyuretanovou pěnou, s hustotou až 50 ki-
logramů na metr krychlový. 
Díky použití tohoto materiálu jsou tak vrata 
relativně lehká, a  to při zachování výbor-
ných tepelně-izolačních vlastností. Chytrá 
vnitřní konstrukce přerušuje jednotlivé te-
pelné mosty, tedy místa, kudy uniká největ-
ší množství tepla. Součinitel prostupu tepla, 
který ukazuje množství uniklé energie, tak 
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v tomto případě činí asi 1,2 m²K. Výsledkem 
je tak velmi účinná izolace, která v  garáži 
udrží teplý vzduch i při klesajících teplotách 
s blížícím se koncem roku. Značně přívětivá 
je přitom i spotřeba energie, moderní gará-
žová vrata spotřebují při provozu v režimu 
stand-by pouze 0,6 wattu.

Dvě křídla dnes nahrazuje 
sekční typ
Dříve velmi populární dvoukřídlový typ 
vrat v  současné době nahrazují prostoro-
vě úspornější řešení. Ta lze najít především 
v  už zmíněném typu vrat sekčních, která 
oproti jiným druhům oplývají řadou vý-
hod. Jednou z největších je možnost jejich 
instalace téměř do  jakékoliv garáže. Jed-
notlivé části vrat zvané sekce se za pomoci 
vodicích kolejnic a soustavy torzních pružin 
otevírají nejčastěji pod strop. Díky tomuto 
řešení tak zabírají minimum místa, jsou při-
tom vhodná do velmi nízkých garáží. Pokud 
do  konkrétní garáže není možné zasunout 
vrata pod strop, je ideálním řešením posuv-
ná varianta. Jedná se o speciální sekční typ, 
u  kterého se však jednotlivé části otevírají 
do  boku garáže. Jejich použití umožňuje, 
že strop garáže zůstane volný, díky čemuž 
je možné na  něj pověsit například příslu-
šenství k  vozu. Kromě nulového snížení 
průjezdní výšky je u  tohoto typu velkou 

výhodou i  možnost částečného otevření 
například při průchodu osob.
Zajímavou alternativou ke  klasickým sekč-
ním a  posuvným vratům je i  rolovací vari-
anta. Lamely se u tohoto typu vrat navíjejí 
do boxu umístěného nad vjezdem a maxi-
málně šetří místo pod stropem garáže. Ta-
kovouto prostorovou úsporu přivítají pře-
devším vlastníci menších garáží. Širokou 

paletu možností pak doplňují i  standardní 
dvoukřídlový a výklopný typ vrat. Oba při-
tom patří mezi stále využívanou klasiku. 

Otevírání ručně i mobilem
Z hlediska otevírání je možné u všech typů 
využít jak klasické manuální, tak jeho dopl-
nění o elektrický pohon, který zaručí větší 
uživatelský komfort. Vrata lze u elektrické-

Dvoukřídlová vrata

Rolovací vrataSekční vrata posuvná do boku

Sekční vrata pod strop
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ALUKON je Váš partner pro  

 

 

www.alukon.com

ALUKON  
 

  
  

D-  

ho ovládání otevírat celou řadou způsobů, 
ať už se jedná o čip, kódovanou klávesnici, 
spínač nebo kapesní dálkový ovladač, kte-
rý v současnosti platí stále za nejvíce vyu-
žívanou variantu. S rozvojem nových tech-
nologií se pak objevují možnosti ovládání 
i pomocí mobilního telefonu, ať už zavolá-
ním na  konkrétní číslo či pomocí mobilní 
aplikace. Rozmach těchto technologií záro-
veň klade nároky na  jištění proti nepovo-
lanému vstupu. Renomovaní výrobci proto 
omezují riziko napojení se do  komunikač-
ního systému pomocí takzvaného plovou-
cího kódu, který dokáže vytvořit biliony 
kombinací. 

Široké možnosti řešení na míru
Současné trendy u  garážových vrat jdou 
vstříc co největší individualizaci zákazníko-
vi. Děje se tak nejen díky samotné dispozi-

ci garáže či různým řešením otevírání vrat, 
velkou roli hraje i samotný vzhled. Vrata je 
možno opatřit různými typy prolisů, velmi 
bohatá nabídka je pak k dispozici i z hledis-
ka barevného odstínu fi nálního laku. Klient 
tak může vrata dokonale sladit s exteriérem 
domu. 
Zajímavým řešením mohou být z  hledis-
ka vzhledu i  nerezové prvky, které zaručí 
opravdovou originalitu výsledných vrat. 
Nejen vizuálním, ale také funkčním a odol-
ným prvkem jsou trendové imitace dřeva. 
Velmi praktická je také instalace proskle-
ných sekcí či vsazovaných nerezových oken, 
která pustí dovnitř garáže slunce. Tuto sku-
tečnost ocení především domácí kutilové, 
kterým bude garáž sloužit jako dílna.

Lubomír Valenta
Externí spolupracovník časopisu SVT
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Jak jsme vlastně začínali aneb Pohled do 25leté 

historie fi rmy ISOTRA a.s. 

Po sametové revoluci dostali všichni občané České republiky možnost soukromě podnikat. 
V tu dobu jsme náhodou narazili v tisku na inzerát, kde již soukromá fi rma sháněla po celé 
ČR montéry pro montáž silikonového těsnění do oken a dveří (do té doby byl u nás známý 
pouze Kovotěs). Neměli jsme žádný kapitál, ale měli jsme obrovskou chuť něco dělat a něco 
vytvořit. Nějakou dobu jsme jezdili po rodinných domech a bytech a montovali těsnění. Za-
kázek bylo hodně a pracovali jsme denně od rána až do večera, mnohdy i v sobotu. Zákazníci 
se často ptali na žaluzie do oken, zda je také montujeme. Na žaluzie byl tenkrát pořadník 
s čekací dobou cca 2 roky. A už byla myšlenka na světě! 

V  roce 1992 jsme založili fi rmu ISOTRA 
s.r.o., podle  ISO (od slova isolation – izola-
ce) a TRA (od slova trade – obchod). V roce 
1993 jsme přijali do  pracovního poměru 
naše první zaměstnance, v  garáži jsme za-
čali vyrábět první žaluzie a spolu s těsněním 
je i  montovali zákazníkům. Ještě v  tomtéž 
roce jsme dosáhli obratu 5 mil. Kč a otevře-
li podnikovou prodejnu v  Ostravě. Výroba 
byla převedena z domácí garáže do prostor 
v nájmu v Bolaticích. Rok 1994 byl ve zna-
mení dynamického růstu poptávky po  na-
šich interiérových žaluziích. Měli jsme už 45 
zaměstnanců s ročním obratem 25 mil. Kč. 
V roce 1995 jsme se rozhodli vyrábět vlastní 
komponenty k žaluziím i k jiným výrobkům 
stínicí techniky. Zakoupili jsme svou první 
budovu v  Rohově, první 3 vstřikovací lisy 
a první stroje vlastní nástrojárny. To jsme už 
měli 76 zaměstnanců a náš roční obrat do-
sáhl 49 mil. Kč. Stávající prostory už nám ne-
mohly stačit, proto byla v roce 1996 výroba 
žaluzií přesunuta do prostor v Chuchelné.

Ale naše snaha nesla ovoce. V  roce 1998 
jsme poprvé exportovali naše výrobky 
do  zahraničí. Následující rok 2000 pro nás 
znamenal obrovský rozmach ve  vývoji fi r-
my. Vyvinuli jsme nový typ žaluzie s řetízko-
vým ovládáním „ISOTRA systém“ a  poprvé 
jsme vystavovali na  největším světovém 
veletrhu stínicí techniky R+T ve  Stuttgar-
tu jako jediná česká fi rma. Rokem 2001 
jsme pokračovali v  našem, troufáme si říci 
- šíleném - tempu. To už jsme měli 146 za-
městnanců s  ročním obratem 101 mil. Kč. 
Stávající prostory stále nestačily našemu 
rozmachu, a proto jsme zakoupili 2 výrobní 
haly v Rohově a zrekonstruovali je vlastními 
silami. V  tomtéž roce jsme zahájili výrobu 
prvních venkovních žaluzií s produkcí 20 ks 
žaluzií měsíčně. 

Mezníkem v našem podnikání byl rok 2004, 
kdy jsme zakoupili současný výrobní areál                                     

v  Opavě ve  snaze umístit po  12 letech    
podnikání celou fi rmu na  jedno místo. 
V příštích letech naše snaha, úsilí a píle při-
nášely další ovoce. Právní úpravu jsme změ-
nili na  ISOTRA a.s., exportovali do  46 zemí 
světa, zavedli výrobu venkovních rolet, sítí 
proti hmyzu, garážových vrat a mříží, výro-
bu forem pro vstřikování termoplastů. In-
vestovali jsme nemalé fi nanční prostředky 

do  vybavení vlastní nástrojárny (obráběcí 
centra, CNC technologie pro řezání vodním 
paprskem atd.), vlastního vývojového pra-
coviště a  konstrukce. Začali jsme používat 
nejnovější 3D technologie, aktivně jsme se 
účastnili mezinárodních veletrhů v  Evropě 
i mimo Evropu. Vyvinuli jsme vlastní střiha-
cí stroje a  plně automatizované válcovací 
tratě. Jsme majiteli 16 užitných vzorů a  6 
patentových vynálezů. Spolupracovali jsme 
s  VŠB – Technickou univerzitou Ostrava 
na vývoji pohonné jednotky elektromobilu 
KAIPAN. Uvedli jsme na  trh širokou škálu 
látkových rolet, venkovních markýz, scree-
nových rolet, systémů plisse včetně mož-
nosti implementace do  střešních systémů 
a naprosto unikátní řetězovou žaluzii TITAN. 
Zavedli jsme povrchovou technologii DE-
CORAL pro dekorování hliníkových profi lů. 

V loňském roce jsme dosáhli obratu 643 mil. 
Kč. Našim nynějším 470 zaměstnancům jsme 
v roce 2015 a v roce 2016 vyplatili na bene-
fi tech a  mimořádných odměnách částku 
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ve výši 30,8 mil. Kč na důkaz toho, jak si je-
jich práce velice vážíme. Již v roce 2013 jsme 
získali mezinárodně uznávané hodnocení 
„Top rating“ za stabilitu, solventnost a důvě-
ryhodnost. Zařadili jsme se mezi přední české 
a světové výrobce stínicí techniky v ČR a stali 
jsme se technickým lídrem ve  svém oboru. 
Troufáme si říci, že jsme jediná fi rma na světě 
v  oboru stínicí techniky, která umí vyvinout 
nový výrobek na zakázku, navrhnout design, 
vyrobit k němu jednotlivé komponenty, otes-
tovat a  zcertifi kovat nový produkt, nastavit 
technologické procesy, vyvinout nové strojní 
zařízení a dodat takto kompletní technologii. 
V současné době s naším vývojovým týmem 
pracujeme na nejproduktivnější výrobní lin-
ce v  oboru stínicí techniky pro výrobu ven-
kovních žaluzií různých typů se zavedením 
technologie průmyslové revoluce 4.0, což je 
označení pro trend digitalizace a s ní souvi-
sející automatizace umožňující značnou vari-
abilnost výrobků a výroby. Na stavebním ve-
letrhu FOR ARCH 2016 v Praze byl náš stánek 
oceněn jako nejlepší výstavní expozice nad 
60 m2. Na  letošním mezinárodním veletrhu 
CONECO v  Bratislavě získala naše řetězová 
žaluzie TITAN 90 čestné uznání za inovativní 
výrobek. 

Zároveň naše společnost získala 3. místo 
v ocenění Českých lídrů v Moravskoslezském 
kraji. Velkým oceněním je pro nás hodnocení 
CZECH TOP 100 – skóringové ocenění Czech 
Stability Award AAA, kterým jsme se zařadili 
mezi nejstabilnější fi rmy v České republice.

O tom, jak se fi rma vyvine do stávajících roz-
měrů, se nám nikdy ani nezdálo. Náš růst byl 
často odrazem logické návaznosti a  reakce 
na poptávku na českém i zahraničním trhu. 
Máme nápady, víme co, víme jak a  máme 
početnou klientelu odběratelů. Myšlenky je 
třeba zrealizovat, ale to už nejde tak rychle 
a už vůbec ne snadno. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem našim zákazníkům, kteří 
s  námi spolupracují již takovou řádku let. 
Rovněž a zejména bychom chtěli poděkovat 
všem našim zaměstnancům, kteří nám svou 
prací, svým elánem, snahou a  nasazením 
pomáhají vytvářet hospodářský výsledek 
fi rmy, kteří svou loajalitou a  přesvědčením 
budují fi remní kulturu a podílejí se na všech 
úspěších naší ryze české fi rmy, která vznikla 
z úplné nuly a v garáži. 

S úctou a poděkováním 
Bohumír Blachut a Erich Stavař

(PR)
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25. ročník soutěže STAVBA ROKU 

představuje stavby

Od června se na www.stavbaroku.cz prezentuje 52 staveb, z toho 5 objektů v zahraničí.  Sou-
těží stavby různých velikostí i druhů – komerční, bytové i historické stavby, liniové, doprav-
ní, průmyslové i  úpravy veřejného prostoru. Odborná osmičlenná porota a  Sbor expertů                     
s 18 specialisty hodnotili stavby do druhého kola pro osobní návštěvu a následně nomino-
vali 15 objektů na titul STAVBA ROKU. Nominace budou vyhlášeny 7. září a odstartováno 
hlasování veřejnosti. Slavnostní udílení 5 titulů a dalších Zvláštních cen proběhne 5. října 
v Betlémské kapli v Praze.

„Soutěž STAVBA ROKU se neomezuje jen 
na  architektonický pohled, ale hodnotí cel-
kovou kvalitu stavby, výsledek přístupu 
a  komplexní spolupráce  investora, autora, 
projektanta, stavitele a  dodavatelů. Žádné 
dílo se v ní v průběhu 25 let nesmělo objevit 
dvakrát,“ komentuje Doc. Ing. arch. Radomí-
ra Sedláková, CSc., předsedkyně odborné 
poroty, a  doplňuje: „Prestiž kvality soutěže 
dokládá i to, že se tři stavby loňského roční-
ku utkaly o  světovou cenu za  architekturu, 
Cenu Mies van der Rohe. Letošní ročník tvoří 
reprezentativní průřez českého umění sta-
vebnictví a architektury. První dojmy porot-
ců a  odborníků potvrzují velmi silný ročník 

úrovně kvality staveb a  její nespornou vze-
stupnou tendenci.“
 „Naše soutěž samozřejmě kopíruje aktuál-
ní situaci na stavebním trhu. Stavební pro-
dukce v roce 2016 klesla meziročně reálně 
o  7,6 %, v  pozemním stavitelství o  3,3 % 
a  inženýrské stavitelství zaznamenalo 
meziroční pokles o  16 %. I  přes tento po-
kles můžeme v  25. ročníku odprezentovat                        
přes 50 většinou velkých staveb, které byly 
dokončeny do  letošního května,“ hodnotí 
situaci Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident 
SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní 
rady Nadace pro rozvoj architektury a stavi-
telství a rady programu Stavba roku.  

Veřejný prostor, bytový dům, 
vodní dílo nebo mrakodrap?
Mezi přihláškami staveb z  ČR jsou kvalita-
tivně zajímavé objekty s rozdílným účelem 
využití, například unikátní projekt student-
ského bydlení Kampus Palace v  Ostravě, 
který poskytuje komplexní zázemí a služby 
pro ubytované, dále skvělé rekonstruk-
ce historických budov (nejen uzavřených 
památek, ale i  používaných v  denním 
provozu, jako radnice atd.), velmi dobře 
zvládnuté veřejné prostory, což jsou spíše 
urbanistické práce – Tyršovy sady v Pardu-
bicích, Bakaláře v Písku, Studentské náměs-
tí v Kadani.  
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Mezi zahraničními stavbami je přihlášeno 
vodní dílo na Slovensku, které funguje jako ví-
ceúčelový objekt, dále polský komplex tří výš-
kových budov, který má ambice tvořit nový 
městský prostor ve  svých stěnách nebo dál-
niční obchvat v evropském koridoru sever-jih.

Kolik úhlů hodnocení má kvalita?
Stavby budou posuzovány z různých úhlů po-
hledu kvality díla – dle investičního záměru, 
účelnosti, začlenění do  okolí, architektury, 
efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních 
prací a  materiálů, trvalé udržitelnosti, ener-
getické náročnosti, bezbariérovosti, spokoje-
nosti stavebníka a uživatele a dalšími kritérii 
dle uvážení poroty.
Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj archi-
tektury a  stavitelství jako nadační program 
řízený radou programu za  účasti spoluvypi-
sovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví. 

Příběhy vybraných staveb
 Kampus Palace v Ostravě – z vybydlené-

ho hotelu je designová studentská rezi-
dence.

 Residence Garden Towers na Žižkově je 
největší rezidenční budovou v Praze.

 Do vily Nová Koulka v Praze se otiskl po-
zemek.

 Rezidence Haus Merkur I - po více než 70 
letech vyplňuje proluku v Drážďanech.

 Obecní dvůr v Praze je dostavěný. Rekon-
strukce spojila minulost se současností.

 Five na Smíchově v Praze - z tramvajové 
vozovny jsou moderní kanceláře s proskle-
nou fasádou.

 Dokončení vltavské vodní cesty - ar-
chitektonicky zajímavá stavba, komfortní   
pro vodáky s respektem k vodní fauně.

 Rekonstrukce základní školy Juventa - 
i teď chrání netopýry a rorýse.

 Termální park Velké Losiny - jin a  jang 
souznění s přírodou i v rámci technologií.

 Kotelna Park Radlice - tovární komplex 
před demolicí přetvořen originální indus-
triální koncepcí.

 Rekonstrukce skladového areálu v Měš-

icích u Prahy - překvapivý vzhled spojený 
s účelností budovy.

 Rekonstrukce Galerie moderního umě-

ní v Hradci Králové - pozdně secesní bu-
dova zbavena nánosů stavebních úprav 
minulosti.

 Slovenská vodní elektrárna Želiezovice 
- zajímavě hravý betonový design u funkč-
ního objektu.

 Rekonstrukce objektu Filozofi cké fakul-

ty v  Košicích - národní kulturní památka 
obnovena na základě archivů.

 Nové viadukty přes údolí potoků Hrabyn-

ka a Kremlice na Ostravsku si hrají se stíny.
 Sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově 

je plné zeleně.
 Malá budova BROKER VISION v  Tepli-

cích vyčnívá svým architektonickým kon-
ceptem.

 Nízkoenergetické budově Krajského ře-

ditelství LESY ČR dominuje dřevo.
 Campus rezidenční areál II – LIVE UP 

v Brně: panoramatické bydlení v zeleni.
 Radnice a knihovna Kardašova Řečice je 

zrekonstruovaná a konečně má hodiny.
 Gulliver v  Praze: vzducholoď propojuje 

technický a kulturní svět.
 Rekonstrukce parteru kolem historické-

ho centra Písku otevřela prostor pro život.

Více informací o soutěži i přihlašovací formu-
láře najdete na www.stavbaroku.cz. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Časopis Stínicí a vratová technika

Zdroj: tisková zpráva Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství

25 let LOMAX
oslavujte s námi !

každý týden      

až do konce íjna

Bližší informace na: 
www.lomax.cz
volejte zdarma: 800 100 372 

garážová vrata
p edokenní rolety
venkovní žaluzie
vchodové dve e 

Lomax_RTS_74,3x297mm_3mm_spad_žaluzie_barvy2017 akce 25 let.ai   1   4.8.2017   14:31:22

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ 
STAVBU ROKU 2017 I VY!

JEN DO 5. ŘÍJNA
WWW.STAVBAROKU.CZ

* Classic 7 Business park - budova "M" v Praze 
 se prezentuje v soutěži STAVBA ROKU 2017 
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K teplým dnům patří životu venku – rozšiřte si 

životní prostor s novými pergolami HELLA

Léto je rok od roku stále teplejší. Často začíná již na jaře a protahuje se do podzimu. Proto je 
„bydlení v zeleni“, tj. na terase nebo na zahradě stále populárnější.

Útulné prostory se dají téměř všude relativně 
rychle zařídit a  můžete si užívat teplých slu-
nečních paprsků. Slunce začne pálit postup-
ně stále intenzivněji a brzo Vám může být už 
nepříjemné. Pak přijde ke slovu zastínění. Po-
mohou klasické kloubové markýzy nebo nyní 
stále oblíbenější pergoly! HELLA, specialista 
na zastínění uvádí na český trh nové pergoly 
HELLA – FRAMA.
Se stabilní a  pevnou konstrukcí, elegantní 
a  s  nadčasovým lehkým designem, chrání 
nové pergoly HELLA nejen před intenzív-
ním sluncem, ale také naprosto bezpečně              
před deštěm a větrem. Počasí odolná shrno-
vací střecha se nechá plynule otevírat a zaví-
rat, přesně tak, jak si to přejete. Svislá markýza 
CLOSER uzavře pergolu z boků. A to nejlepší: 
HELLA vyrábí každou pergolu individuálně 
podle požadavků zákazníka a  je ji možno 
harmonicky přizpůsobit barevností a velikostí 
architektuře domu. 

GHOST je unikátní elegantní pergola s rolo-
vací střechou. Textilie se navíjí do hliníkových 
kazet o  rozměrech 80x80 milimetrů, které 
jsou vedeny uvnitř vodicích profi lů. Každá 
z  kazet funguje jako roleta pro jednotlivé 
pásy textilie. Textilie zůstává v  každé pozici 
dokonale vypnutá a bez viditelného zvlnění. 
Pro kotvení na  stěnu je potřeba pouze 160 
milimetrů na výšku, proto se GHOST používá 
i tam, kde je pro klasickou pergolu nedosta-
tek místa. Maximální šířka jednoho modulu je 
4.000 mm a maximální výsuv 5.000 mm (v zá-
vislosti na šířce).
GALLILEO je vhodná pro velké plochy (hote-
ly a restaurace). Pergola otevírá střechu boč-
ně. Šířka může být až 12 m bez mezisloupků 
v prostoru. Dešťová voda je odváděna závě-
sem pod sklonem pěti stupňů. Maximální šíř-
ka jednoho modulu je 12.000 mm a maximál-
ní výsuv 8.000 mm (v závislosti na šířce).
VENTUR je bioklimatická pergola s pohyb-
livými hliníkovými lamelami a vodorovnou 
střechou. V uzavřené poloze tvoří lame-
ly vodotěsnou střechu a dokonale chrání                  
před deštěm. Otevřená střecha vytváří ne-
jen stín, ale poskytuje i osvěžující proudění 
vzduchu. Terasa se tak stává v horkých letních 
dnech oázou. Pro příjemné večerní hodiny 
je možné na přání nainstalovat LED s funkcí 
nastavení intenzity světla. Boční uzavření ro-
letou Vás pak večer chrání i před průvanem.VENTUR – bioklimatická pergola s pohyblivými hliníkovými lamelami

GALILEO – pro hotely a gastronomii, plocha až 84 m2

GHOST – textilie je rolována do kazet, mizí jako „duch“ textilie zůstává v každé pozici dokonale vypnutá
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SINTESI – decentní, pevná a elegantní

CLOSER – svislá markýza pro uzavření pergoly z boku, bohatý výběr textilií od screenových až po průhledné

SINTESI ARCHI – elegantní, bez předních sloupků

SINTESI - jednoduchá, pevná, a  velice ele-
gantní pergola. Pergola SINTESI je inovativní 
výrobek s  precizním a  spolehlivým vedením 
textilie, která v sobě v zatažené poloze snoubí 
lehkost konstrukce s dobrými vlastnostmi tka-
niny. Mechanické části jsou skryté v obzvláště 
štíhlé konstrukci. Nabízí estetiku a  současně 
praktické výhody: zatažená střecha potřebuje 
o 20 procent méně prostoru než běžné kon-
strukce, zasunutá textilie je chráněna stříškou 
v barvě textilie, pergola je vodotěsná, s inteli-
gentním provedením odtoku vody vodicími 
lištami a sloupky, provedení FREE pro montáž 
na  stávající konstrukce. Maximální šířka jed-
noho modulu je 6.000 mm a maximální výsuv 
7.000 mm (v závislosti na šířce).
SINTESI ARCHI nabízí elegantní řešení                                                                                                      
bez předních sloupků, montuje se přímo 
na  stěnu. Pergola je nesena štíhlými ocelo-
vými oblouky a  kotví se čelně na  stěnu. Má 
výsuv až 4 m a je ideálním řešením zasouva-
cího přístřešku před vchody, kde není mož-
nost kotvení do  země. Maximální šířka jed-
noho modulu je 6.000 mm a maximální výsuv 
4.000 mm (v závislosti na šířce).
Svislá markýza CLOSER, krásná, jednodu-
chá a  fungující bez kompromisů. Tato svislá 
markýza je navržená především pro boční 
uzavření pergol, ale je vhodná také pro uza-
vření arkád, balkónů a stávajících konstrukcí 
ze dřeva nebo hliníku. CLOSER se dodává 
s rozličnými stínicími textiliemi nebo s trans-
parentním průhledným závěsem. Maximální 
šířka 5.500 mm a maximální výška 3.000 mm 
(v závislosti na šířce).

Všechny pergoly nabízejí modulární rozšíření 
šířky. Standardně jsou dodávány ve  20 bar-
vách a s výběrem z více než 100 textilií. Do-
dávku lze doplnit o  bodové světlení v  krytu 
pergoly nebo na sloupcích, popř. LED osvět-
lení v profi lech textilie.
Celý proces od konstrukce, přes výrobu, kon-
trolu kvality, dodávku a  montáž má HELLA 
ve vlastních rukou. Pouze tak můžeme využít 
inovativní sílu, dokonalý design a garantovat 
dlouhodobou životnost a funkčnost výrobků. 
HELLA je předním světovým výrobcem stíni-
cí techniky a  významným zdrojem impulzů 
v  neustálém vývoji systémů pro ochranu     
před nežádoucím slunečním zářením a regu-
laci klimatu. Přinášíme úspory energií a  pří-
jemnou atmosféru do Vašich domů.  

Více informací získáte na www.hella-czech.cz.

HELLA stínící technika s.r.o.       
www.hella-czech.cz

(PR)
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Odborná terminologie z oboru

Sluneční a větrná
automatika 
Pod tímto pojmem se skrývá většinou dvojice 
prvků, a to senzor měřící intenzitu slunečního 
záření společně s intenzitou větru a vyhodno-
covací jednotky, která na  základě zjištěných 
hodnot řídí pohyb stínicího prvku, tedy vy-
tažení (zastínění) – při překročení nastavené 
prahové hodnoty slunečního záření, nebo 
naopak zatažení (tedy odstínění) - při poklesu 
pod nastavenou prahovou hodnotu sluneční-
ho záření. Samozřejmostí je pak bezpečnostní 
zatažení systému v případě překročení nasta-
vené prahové hodnoty intenzity větru – z dů-
vodu ochrany stínicího systému.
Propojení mezi senzorem a řídicí jednotkou 
může být bezdrátové (rádiové) nebo pomo-
cí kabelů, vyhodnocovací jednotka je pak 
propojena s přívodem napájení a pohonem 
nebo je nadřazena jinému systému např. re-
léovému ovládání více prvků.

Větrný „otřesový“ senzor
Jedná se o  rádiový větrný senzor k  marký-
zám, který je konstruován tak, aby byl umís-
těn přímo na čelním, tedy výsuvném, profi lu 
markýzy. Podle typu a provedení jsou dodá-
vány v  různých variantách, z  nichž některé 
se instalují na vnitřní stranu profi lu, tak aby 
jejich přítomnost nerušila celkový dojem        
při pohledu na markýzu, některé se naopak 
instalují na vnější část a uživatel tak pozná, 
zda je markýza tímto senzorem vybavena. 
Jeho předností je krátká vzdálenost k řízené-
mu stínicímu prvku, tj. maximálně na délku 
výsuvu markýzy. Jakmile na  markýzu zapů-
sobí poryv větru, dojde k rozkmitání čelního 
profi lu, následně senzor toto kmitání převe-
de na  hodnotu větru a  dá povel k  bezpeč-
nostnímu zatažení markýzy. Rychlost reakce 
je tedy vyšší než u větrného senzoru umístě-
ného na fasádě domu. Provoz těchto senzo-
rů je bateriový, nevyžadující žádnou kabeláž.

Časová automatika 
Tento řídicí prvek představují spínací hodi-
ny. Jde o programovatelnou řídicí jednotku, 
u které může být nastaven čas pro automa-
tické vytažení stínicího prvku – počátek stí-
nění např. ráno, a také čas pro automatické 
zatažení stínicího prvku – konec stínění např. 
večer. Standardně je možné nastavit tyto ča-
sové povely k  pohybu stínicího prvku v  tý-
denním režimu – tedy ve všechny dny v týd-
nu stejně, nebo v blocích – pro pracovní dny 
a  víkendové dny zvlášť, nebo individuálně 
– pro každý den v týdnu samostatně. Novější 
prvky pak nabízí i  možnost automatického 
nastavení časů pojezdu v závislosti na pohy-
bu slunce po orbitě a uživatel pak již nemusí 
nic nastavovat.
Tyto spínací hodiny jsou v  provedení jak           
pro kabelové propojení s řízeným prvky, tak 
i pro rádiové propojení.

Odborný tým SVST

Fórum dotazů

 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.

 Jakým způsobem venkovní roleta pomá-

há stínit?

Rolety jsou zpravidla složeny z  hliníkových 
lamel vyplněných polyuretanovou pěnou. 
Díky tomu se jedná o  účinnou tepelnou 
izolaci, která při stažení zabraňuje jednak 
pronikání sluneční paprsků do interiéru, ale 
především prostupu tepla skrze samotnou 
roletu. 
Další používanou variantou je látková roleta, 
screen nebo zip screen. U těchto systému se 
řeší prostupnost světla skrz látku (respekti-
ve tkaninu), kterou lze vybrat v široké škále, 

určujícím parametrem je  % propouštěného 
slunečního záření. Tento způsob stínění již 
nevyniká tak výraznou ochranou proti pro-
stupu tepla.

 Není jednoduší budovy chladit pomocí 

klimatizace?

V  dnešní době, kdy se počet horkých dnů 
v roce zvyšuje, je efektivnější předejít ohře-
vu budovy než následně interiéry chladit 
prostřednictvím klimatizace. Důvodů je 
hned několik. Za  prvé je to důvod energe-
tický – stínicí prvky spotřebovávají energii 
pouze po dobu pojezdu, než dosáhnou po-
žadované polohy, oproti tomu klimatizace 
spotřebovává 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 najed-
nou většími celky – skupinami rolet. Proto je 
potřeba rolety vždy sloučit do skupiny, to se 
provádí například pomocí systému relátek či 
aktorů. Tyto prvky pak od centrálního řídicí-
ho systému přijmou povel k pohybu, nejčas-
těji po  datové sběrnici a  konkrétní skupina 
rolet se nastaví do zadané polohy. O stupeň 
výše pak stojí systémy sběrnicového řízení 
se zpětnou vazbou SMI-KNX.  Prvky řízené 
touto sběrnicí nejen že povel po sběrnici při-
jmou a vykonají, ale zároveň i odesílají zpět-
né hlášení o svém stavu, tj. dosažení zadané 
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heroal VS Z 
Systém Zip Screen heroal VS Z je vyroben z tkaniny  

propouštějící světlo, která snižuje odrážení slunečního 

záření až o 75 % – aniž by zcela zamezila pronikání 

denního světla. Tím vytváří tento systém, který je k 

dostání ve velkém množství barev a designů, optimální 

klima v interiéru a také ochranu proti ostrému slunci, 

kolemjdoucím a působení horka. S těmito vlastnostmi 

je systém heroal VS Z vhodný zejména pro použití v 

objektech, jako jsou školy, kancelářské nebo obytné 

budovy. Další výhoda: díky sníženému pronikání a úniku 

tepla umožňuje tento systém úspory za provoz 

klimatizace a topení, a představuje tak inovativní a 

energeticky účinné řešení s budoucností. 

Další informace najdete na www.heroal.com

Systém Zip Screen pro
optimální klima v interiéru

heroal – Johann Henkenjohann  
GmbH & Co. KG  
Österwieher Str. 80  
33415 Verl (Germany)  
Tel  +49 5246 507 - 0  
Fax +49 5246 507 - 222 

VY  
NAVRHUJETE MY  

USKUTEČŇUJEMEpolohy, popřípadě o  kolizi s  pře-
kážkou, či poruchu, čímž pomáhají 
k rychlému a efektivnímu řešení pří-
padných nečekaných událostí. 

 Jaké výhody mají venkovní ža-

luzie?

Venkovní žaluzie se skládá z  lamel, 
které se dají horizontálně naklápět. 
Proto je možné vidět z interiéru ven, 
ale ne naopak. Regulace prostup-
nosti denního světla a  zabránění 
přehřívání interiéru jsou vlastnosti 
každé venkovní žaluzie. Z  pohledu 
architekta se dají využít venkovní 
žaluzie optimálně i designově. Tyto 
systémy mají jistá omezení, co se 
týká rychlosti větru, proto je ke ka-
ždé skupině venkovních žaluzií nut-
né doplnit větrné čidlo, kvůli bez-
pečnosti a také ochraně samotných 
žaluzií. Bezpečnostní systémy větr-
né (a sluneční) automatiky nabízejí 
výrobci pohonů ve  verzi s  kabelo-
vým  připojením nebo s  radiovým 
ovládáním. Součástí větrného čidla 
může být rovnou i integrované slu-
neční čidlo pro automatické naklá-
pění a nastavení lamel žaluzií. 

 Potřebuji stínit, když mám okna 

s trojsklem? 

Pokud máme okna s  nižší hodno-
tou U – prostupu tepla oknem, ne-
znamená to automaticky, že nám 
okna zabrání solárním a  tepelným 
ziskům, vliv na  snížení nákladů 
na  chlazení je v  závislosti na  hod-
notu U  velmi malý. Vnější rolety 
a žaluzie mají daleko vyšší vliv. Nižší 
hodnota U znamená, že prostup je 
v nižší míře, ale pořád zde je, a navíc 
bez stínicí techniky dále neregulo-
vatelný. Teprve díky automatizova-
ným, tedy motorizovaným stínicím 
prvkům je ochrana budovy proti 
solárním ziskům efektivní.

 Lze venkovní roletu vybavit slu-

nečním čidlem?

Ano, u  roletových pohonů s  inte-
grovaným rádiovým přijímačem 
lze venkovní roletu snadno doplnit 
o rádiový ovladač ve formě sluneč-
ního čidla, které se instaluje nejčas-
těji ve formě přísavky na okno. Ro-
leta pak v  případě automatického 
zastínění sjede těsně nad úroveň 
senzoru a  zajistí tak v  závislosti 
na  výšce, v  jaké je na  okně senzor 
umístěn, stínění tohoto okna. U po-
honů bez integrovaného rádiové 
přijímače, je tato funkce dostupná 
prostřednictvím obdobných senzo-

rů, ty se ale musí propojit kabelem 
s příslušnou řídicí automatikou, kte-
rá pak daný pohon ovládá.

 Jaké výhody má dálkové ovlá-

dání markýz proti standardnímu 

kabelovému ovládání?

U  běžného kabelového řešení jsou 
jeho struktura a vlastnosti omezené 
tím, jak byly nastaveny při jeho za-
budování. Jakákoli pozdější změna 
je spojena s  nutnými stavebními 
úpravami: pokládkou nových ka-
belů, instalací nových ovladačů 
apod. Bezdrátový ovládací systém 
naproti tomu dovoluje kdykoliv 
změnit strukturu ovládání: přidat 
ovladač, změnit jeho umístění, vy-
tvořit novou skupinu zařízení, a  to 
vše bez nutnosti jakýchkoli sta-
vebních úprav. Jedním vícekaná-
lovým dálkovým ovladačem navíc 
můžete ovládat nejen markýzu, ale 
také osvětlovací či topnou rampu              
pod markýzou.

 Je možné namontovat markýzu 

i na zateplenou fasádu?

Ano, je to možné. K  tomu slouží 
speciální kotvy, které umožňují 
markýzu namontovat na  zatep-
lenou fasádu, aniž by docházelo 
ke vzniku tepelných mostů. Vždy je 
však potřeba vědět, jaké je složení 
a  vlastnosti materiálu, do  jakého 
bude markýza ukotvena (zeď, strop 
nebo krov).

 Je látka textilní markýzy chráně-

na proti plísním a UV záření?

Zásadní vlastností textilií pro mar-
kýzy je dostatečný UV fi ltr. Nekvalit-
ní markýzové látky mohou propou-
štět nebezpečné sluneční záření, 
takže při silném slunečním záření 
neplní jednu ze svých základních 
funkcí a neměly by takto být vlastně 
vůbec používány. Správná markýza 
by měla být oboustranně impreg-
nována, jen tak jí neuškodí mírný 
déšť. Je totiž třeba mít na  paměti, 
že textilní markýza není určena 
k  ochraně před deštěm. Pokud už 
markýza navlhne, je nutné ji pak co 
nejdříve rozvinout a  nechat dobře 
vyschnout. 

Odborný tým SVST
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Stínicí technika pohledem architekta 

MSc. Arch. Hana Petrik 

a Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD

Z občasných rozhovorů na téma stínicí techniky s architekty a projektanty jsme se rozhodli vy-
tvořit pravidelnou rubriku, ve které Vám budeme přinášet zajímavé názory, projekty a zkušenosti 
z České republiky, ale i za zahraničí. Tentokrát jsme oslovili dvojici mladých architektů, kteří téměř 
deset let působili v USA a v současné době své zahraniční zkušenosti uplatňují a dále rozšiřují 
v dalších projektech v České republice: MSc. Arch. Hana Petrik a Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD.

  Jak byste charakterizovali své projekty – 

co je pro ně, podle Vás, specifi cké?

Specifi cké je vždy zadání a od  toho se odvíjí 
náš návrh.  Snažíme se nevytvářet si nějaký 
formální výraz, spíš vždy dojít k silnému kon-
ceptu, který pak určí výraz a uspořádání stav-
by. Cílem je najít esenci zadání.

  Jaká zadání máte nejraději?

Máme rádi výzvu, zadání, kde se dobrým ná-
padem a projektem dá vytvořit nové a nečeka-
né, objevit skrytý potenciál stavby nebo místa.

  Naše čtenáře budou samozřejmě za-

jímat nejvíce projekty, na  kterých se 

uplatňuje stínicí technika. Jaký je Váš 

vztah k  ní – používáte stínicí techniku 

jako architektonický prvek? Hledáte v ní 

estetický aspekt, nebo je to spíše funkční 

záležitost? Anebo je to nutnost, bez které 

byste se raději obešli? 

Světlo je pro nás ústředním motivem. Mar-
tin se na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v  rámci doktorského studia věnuje prostupu 
světla do  interieru. V úvodním textu práce je 
taková provokace, výzva:  „V naší době musíme 
neúnavně a  s  novými ambicemi hledat pokro-
čilá řešení a  způsoby, které umožní světlu pro-
stoupit povrchem a formovat tak vnitřní prostor,       
při tom však mít vědomou kontrolu nad porozi-
tou tohoto obleku, který vytváří lidská přístřeší, 
naplňuje potřeby a poskytuje komfort.“ Není to 
vtip, je to apel a  důležitý, navíc v  aktuálním 
kontextu nezvratných klimatických změn a je-
jich globální ignorace.

  Na  který svůj projekt jste nejvíce hrdí – 

pokud možno takový, kde byla apliková-

na stínicí technika. 

Náš první společný projekt jsme realizovali 
v  New Yorku pro České ministerstvo zahra-
ničních věcí. Byla to konverze nefunkčního 
bazénu na nový společenský prostor, rozšíření 
domu české velvyslankyně při OSN. Ústřed-
ním motivem byla úroveň vodní hladiny 
v  původním bazénu a  její nahrazení novou 
víceúčelovou platformou. Stávající průhledné 
zasklení jsme doplnili motorizovanými roleta-
mi s průsvitnou tkaninou, která je navíc večer 
podsvícena. Celý strop se tak stává večer sví-
tilnou a naplňuje prostor příjemnou atmosfé-
rou.

Ukázky z katalogu doktorské práce Parallel Porosity

Secret Garden New York – půdorys a řez

Secret Garden New York – PŘED A PO
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  Jaké byly u  tohoto projektu požadavky 

investora? Museli jste z architektonické-

ho hlediska udělat nějaké kompromisy, 

aby jim bylo možné plně vyhovět?

Potýkali jsme se hlavně s rozpočtem. New York 
je drahý, nejvíc lidská práce, na Manhattanu je 
komplikovaná doprava stavebního materiálu 
i  odvoz sutě. Byl to těžký úkol. Naštěstí jsme 
našli skvělou stavební fi rmu, se kterou jsme 
vymysleli spoustu nových řešení, projekt na-
konec dopadl bez kompromisů, všechno slí-
bené tam je a funguje.

  Jaká jsou v současné době nejčastější za-

dání investorů, pokud jde o využití stínicí 

techniky? Co je nejvíce „v kurzu“? 

Během skoro deseti let praxe ve Spojených 
státech jsme se setkali s mnoha nevšedními 
zadáními. Myslím, že nejčastěji s požadavky 
na rovnoměrnost osvětlení interiérů pracov-
ních ploch, kanceláří. V  USA je také v  kur-
zu stavět budovy s  certifi kací LEED – rada                                                                                                 
pro šetrné budovy. Jednou z  podstatných 
složek bodovacího systému je také schop-
nost budovy „bránit“ se přehřívání a  pro-
stupu sluneční energie do interiéru. To jsme 

se snažili plnit různými strategiemi, kromě 
low-e*/ vrstev na vnějším povrchu skla jsme 
experimentovali s několika výrobci s vkládá-
ním kapilárních vrstev mezi jednotlivé tabul-
ky skel.
Po těchto zkušenostech jsme se vrátili do čes-
kého prostředí, kde je poptávka po ekologicky 
zodpovědných řešeních zatím menší, na  za-
čátku. Ale není to tak vždycky. Ve  Fulneku 
připravujeme projekt vysoce ekologický, vy-
tápěný a  chlazený tepelnými čerpadly s  jižní 
fasádou sestávající z  horizontálních pohyb-
livých lamel. Fasádní systém je možné uživa-
telsky přizpůsobovat, panely jsou otevíratelné 
a  sklopné dle aktuálních potřeb v  interiéru, 
množství světla atp.

  Dá se říci, že jsou tato zadání v souladu 

s  Vašimi doporučeními? Nebo se spíše 

snažíte klienty přesvědčovat k  jiným 

konceptům?

Máme zkušenost s  obojím. V  řadě případů 
jsme se o ekologicky zodpovědných řešeních 
bavili hned na začátku, zpravidla s klienty, kteří 
s podobnými systémy již měli zkušenost. Jindy 
se na nás obrátili klienti s požadavkem doda-

tečného zastínění venkovních nebo interiéro-
vých prostor, které jsme jim rekonstruovali.

  Do  jaké míry podle Vás souvisí stínicí 

technika s ekologickými stavbami? Jsou 

již podobné projekty v  Česku/zahraničí 

běžné? Nebo jsou podle vás ekologické 

stavby stále spíše raritou? 

Jak jsme o tom již mluvili v předchozí otázce, 
například LEED certifi kace je ve  Spojených 
státech a Kanadě velkým trendem. Budovy 
se pyšní oceněním, pro investory z nich ply-
nou daňová zvýhodnění, pro zaměstnance 
a  uživatele těchto staveb znamená nejen 
dobrý pocit, ale v  mnoha případech i  při-
danou hodnotu v  podobě lepšího vybave-
ní pracovního prostředí. Tepelnému příjmu 
budovy/fasády je věnována v  LEED velká 
kapitola. Stínění a  odraz sluneční energie 
napomáhá získat cenné body v  přísné kla-
sifi kaci. 

  Jste spokojeni se současnou nabídkou 

stínicí techniky na  českém trhu? Dostá-

váte od  výrobců všechna data, která     

pro svou práci potřebujete? 

Spokojeni nejsme. Mnoho produktů, které 
se nám líbí, není přímo dostupných v  Če-
chách. Nyní se například snažíme najít stínění            
pro zahradní terasy a  téměř neexistuje artikl 
pohybující se někde mezi prostou vypnutou 
celtou a  technokraticky předimenzovanými 
robustními pergolami, kterým odpovídá i ne-
dosažitelná cena. Přitom při stále intenzivněj-
ších létech toto právě bude víc a víc poptáva-
ný sortiment. Zaráží mě, že na to výrobci zatím 
neumějí reagovat.

  U  rezidenčních budov jsou požadavky 

na  zastínění individuální, lze ale vysle-

dovat nějaké trendy či vzestupnou po-

ptávku po něčem konkrétním?

Poptávku zaznamenáváme zejména po subtil-
ních a cenově dostupných systémech stínění 
venkovních teras.

  Trendem posledních let je zahrnutí stíně-

ní do komplexního celku, tzv. inteligent-

ní domácnosti. Jaký na to máte názor?

Secret Garden New York – galerie

Sportovní a kulturní areál ABUNDARE ve Fulneku – celkový pohled Sportovní a kulturní areál ABUNDARE ve Fulneku – detail jižní fasády
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Myslím si, že je to přirozený vývoj. Bude to 
tak, stejně jako lidé přestanou jezdit v autech 
na benzin a naftu. Otázka je kdy. Nevím, jestli 
znáte video „A Day Made of Light” které ukazu-
je komplexní vizi běžného života ve velmi blíz-
ké budoucnosti. To video je už relativně staré, 
některé věci z něj už máme, ale zas tolik ne. Jde 
to pomalu. Ford T byl vyrobený v roce 1908, to 
znamená, že více než sto let jezdíme na fosilní 
paliva a jen málo lidí se nad tím pozastavuje ...

  Podle mých informací jste studovali ar-

chitekturu mj. na Kolumbijské Univerzitě 

v New Yorku a v New Yorku také doposud 

působíte – střídavě s Prahou. Jak na tom 

podle Vás je současná česká architektura 

ve srovnání s tím, jak se projektuje v USA 

nebo i ve světě?

Bohužel musíme říct, že velmi zřídka snese 
současná česká architektura kritické srovná-
ní s  realizacemi v  zahraničí. Jistě jsou výjim-
ky, a  to je moc dobře, jsme hrdí na  to, když 
CNN zmíní českou chatu u jezera nebo třeba 
vysílač na Ještědu od Karla Hubáčka. V main-
streamu je ale současná česká architektura                  
bez opodstatnění namyšlená, vykořeněná 
a  bez kulturního a  historického kontextu. Je 
to dáno jistě historickými souvislostmi ale 

i  výukou na  našich školách architektury, po-
dávkou po  kvalitní architektuře včetně sou-
těžních porot vybírajících v soutěžích zpravi-
dla nejlevnější řešení.

  Máte nějakou negativní vlastnost – mys-

lím tím hlavně po pracovní stránce? 

Vše se snažíme domyslet dokonce a do detai-
lu, vymýšlíme nové varianty, stavíme modely, 
mnohdy strávíme na projektu víc času, než by 
nám poradila naše paní účetní, je to špatný 
business model, ale děláme práci, která nás 
baví a dělá nám radost.

  Hovořím stále v  množném čísle - podle 

mých informací pracuje Vaše životní 

partnerka ve  stejném oboru, jako Vy. 

Považujete to za výhodu nebo spíše ne-

výhodu? Nenosíte si práci, případně pra-

covní spory i domů?

Práci si nosíme domů často, jinak to zatím ne-
jde. Doma máme druhou kancelář.

  Na jaký Váš projekt se můžeme v nejbliž-

ší době těšit?

V září se bude otevírat Školicí středisko Otevře-
ný prostor u Slaného. Je to rekonstrukce soko-
lovny z r. 1923, na které jsme pracovali několik 

let a postupně se ze zpustlé budovy stalo živé 
centrum pro různé zážitkové akce a  setkání. 
Ve  Fulneku řešíme projektovou dokumen-
taci ke  Sportovnímu a  kulturnímu areálu                                           
se sportovní halou, hotelem, restaurací, galerií 
a wellness a workshopy. Bude to fi lantropický 
projekt pro město a  region, nabídne mnoho 
různých programů a  my se snažíme, aby na-
bídnul i dobrou architekturu. 

Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD
MSc. Arch. Hana Petrik
Kropac Architects Inc.

www.martinkropac.com

*/ Sklo s nízkou emisivitou, sklo s Low E povrchem má vy-
sokou schopnost odrážet infračervené záření.

Sportovní a  kulturní areál ABUNDARE ve  Fulneku – 

Workshop / Art Centrum Sportovní a kulturní areál ABUNDARE ve Fulneku – celkový pohled

Otevřený prostor Slaný – sál

Otevřený prostor Slaný – Workshop

Otevřený prostor Slaný – schodiště do ubytovacího úseku
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Bezpečný dům s ALUPROF

Prázdniny, delší víkendy a  zejména svátky jsou časem odpočinku a  rodinných výletů daleko 
od domova. Je to také období zvýšené aktivity zlodějů, kteří jen čekají na příležitost, aby nám 
ukradli cenné věci. Tímto se naskýtá otázka: jaká dodatečná bezpečnostní opatření bychom měli 
udělat, abychom se ochránili proti krádeži během delší nepřítomnosti?

Jedním z řešení může být třeba montáž bez-
pečnostních rolet. Obecně se usuzuje, že 
každá roleta chrání náš dům proti vloupání. 
Mnoho fi rem tímto způsobem také propa-
guje své výrobky. Není to však úplně pravda. 
Samozřejmě rolety mohou odrazovat poten-
ciálního lupiče, avšak ve  skutečnosti nemají 
vhodná zabezpečení, která zaručují účinnou 
ochranu proti vloupání. Firma Aluprof navrhla 
inovativní systém bezpečnostních rolet, kte-

rý na  základě výsledku speciálních zkoušek 
provedených v  akreditované zkušební labo-
ratoři v České republice, v souladu s normou                                     
ČSN-EN 1627:2011, získal III. třídu odolnosti 
proti vloupání. Toho se podařilo dosáhnout 
hlavně díky zavedení novátorských konstrukč-
ních řešení. Účinné zabezpečení zaručují mj. 
vyztužená konstrukce vodicích lišt, která za-
braňuje ohnutí a  vytažení roletových lamel, 
a speciální výztuha v koncové liště, zajišťující 
vysokou tuhost a pevnost pancíře. Kromě toho 
vhodně pevná a  odolná konstrukce pancíře 
rolety, vyrobeného z  lamel z  extrudovaného 
hliníku, zabraňuje jeho poškození při nárazu. 
Navíc západkový mechanismus namontovaný 
ve spodní části rolety zabraňuje zvednutí spuš-
těné rolety, což zaručuje účinné zabezpečení 
domu. Konstrukci proti vloupání lze používat 
v  adaptačních a  podomítkových systémech. 
Roletové lamely jsou vyrobeny z extrudované-
ho hliníku, proto je lze lakovat na  libovolnou 
barvu z palety RAL, díky čemuž dokonale ladí 
s okny nebo dveřmi. Montáž tohoto řešení se 
provádí podobným způsobem jako v případě 
obyčejné rolety. Aby však systém proti vlou-

pání fungoval správně, je třeba pamatovat, že 
podklad pod roletovou schránku a vodicí lišty 
musí zajišťovat roletě pevnou oporu po  celé 
ploše přiléhání. Pokud se tedy rozhodnete          
pro nákup rolet s myšlenkou na nutné zajiště-
ní účinné ochrany svého domu proti vloupání, 
ověřte si, zda výrobek, který chcete koupit, má 
příslušná zabezpečení.
Před dovolenou stojí také za  zvážení insta-
lace inteligentního ovládání. Dostupnost 

moderních technologií přispěla totiž k tomu, 
že nyní můžete z  libovolného místa v jakou-
koli dobu ovládat své rolety pomocí počíta-
če, tabletu nebo smartphonu. Inteligentní 
ovládání ZenPro SmartControl, které nabízí 
fi rma Aluprof, určitě pomůže uspokojit vaše 
očekávání v této oblasti. Díky bezplatné apli-
kaci, která spolupracuje s  řídicí ústřednou, 
můžete ovládat skupiny zařízení podle míst-
ností nebo podlaží a  programovat scénáře, 
které umožňují ovládat protisluneční stínění 
podle vašich individuálních potřeb. Funkce 
autoprogramování se dokonale osvědčí v pří-
padě vaší delší nepřítomnosti, protože auto-
maticky zapne rolety ve  stanovenou dobu, 
a tímto bude simulovat přítomnost obyvatel, 
což může mít rozhodující význam v  odraze-
ní potenciálního lupiče. Zmíněná aplikace 
má velmi snadno ovladatelné rozhraní, které 
spolupracuje s  operačními systémy Android 
nebo iOS. Je to nejen velmi pohodlné, ale 
také bezpečné řešení, které znemožňuje pří-
stup k  uživatelskému panelu cizím osobám, 
a potažmo ovládání zařízení bez zadání hesla 
(šifrování na bankovní úrovni).

Řešení nabízená fi rmou Aluprof byla navr-
žena především s  myšlenkou na  uspokojení 
vašich potřeb. Seznamte se s nimi a vyberte 
si vhodný způsob zabezpečení přizpůsobený 
svým potřebám. Díky tomu se budete moci 
těšit z  bezstarostného odpočinku daleko 
od domova.

www.rolety.aluprof.eu

(PR)
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BECKER motory s.r.o.: 

Chytří pomocníci pro větší bezpečí

Centrální domovní automatizace lupičům komplikuje život

„Kdo by se tak k nám měl vloupat...“, myslí si většina z nás a pak je najednou pozdě. Statistiky totiž 
hovoří jinou řečí: přibližně každou třetí minutu si v uplynulém roce obstarali lupiči v Německu 
přístup do cizího obydlí. To je nový rekord. A právě současné pošmourné roční období zlodějům 
přeje. Rozbitá okna či vypáčené dveře, vyprázdněné skříně a zpřeházené zásuvky rázem předsta-
vují nejen materiální škody, ale především také nedobrý pocit, že člověk už se doma necítí v bez-
pečí. Tomu však lze snadno předejít s pomocí inteligentních systémů domovní automatizace. 

Mimo domov a přece „doma“ 
Specialisté ze společnosti Becker motory 
přesně vědí, jaké přednosti má moder-
ní domovní technika: „Lupiči se zpravidla 
obávají přímé konfrontace. Jakmile se cítí 
přistiženi, většinou se okamžitě uchylují 
do  ústraní.“ uvedl Maik Wiegelmann, ve-
doucí Becker Academy. Pomocí zařízení 
CentralControl CC51, které představuje pá-
teř domovní automatizace značky Becker, 
lze realisticky simulovat vlastní přítomnost. 
Zhruba 70 procent všech případů vloupání 
se totiž uskuteční v  době, kdy jsou obyva-
telé domu pryč. Ovšem i  kdo je delší dobu 
mimo domov, například na dovolené, může 
pomocí domovní automatizace ovládat ro-
lety i  světlo jako obvykle – prostřednictvím 
předem nastavených časů, které lze snadno 
také měnit, anebo pomocí mobilního tele-
fonu, např. smartphonu. Už jen to mnohé 
zloděje odradí.  

Co ovšem dělat, když se někdo i přesto po-
kusí překonat okna či dveře? I tehdy poslouží 
zařízení CC51. Prostřednictvím integrované-
ho editoru lze totiž hravě nastavit podmínky 
fungování, takzvané funkce „jestliže x, pak y“. 
Pokud systém zaznamená pokus o vloupání, 
okamžitě se spustí alarm. Lze tak aktivovat 
i  další činnosti, jako například automatické 
spuštění rolet. Příslušné pokyny registru-
je zařízení CC51 prostřednictvím kontaktů 

na dveřích a/nebo oknech, která lze snadno 
začlenit do systému pomocí standardu KNX. 

Rychlá pomoc 
pro všechny případy
Kdo by se však i  přesto v  noci vzbudil hrů-
zou, že slyší neznámé zvuky, může se i tehdy 
spolehnout na  domovní automatizaci: jed-
ním kliknutím lze například pomocí ručního 
vysílače spustit předem defi novaný „scénář“, 
který lupiče rychle zažene na útěk. Nastavit 
se dá například vysunutí rolet a  rozsvícení 
světla nebo zapnutí rádia. S tímto vědomím 
se dá spát zase o něco klidněji. 

A  funguje to samozřejmě i  tehdy, když jste 
na cestách a říkáte si, jestli je doma vše v pořád-

ku. Díky zabezpečenému internetovému při-
pojení lze totiž získat přístup k zařízení Central-
Control odkudkoli a mít tak své obydlí neustále                                         
pod kontrolou – na přání dokonce i přes kame-
ru. A když je člověk vyzbrojen pro všechny pří-
pady, může doma klidně „vypnout“. 

BECKER-Antriebe GmbH
Společnost s  celosvětovou působností byla 
založena v  roce 1921 v  hesenské obci Sinn. 
Dnes se podnik specializuje na pohony a říze-
ní rolet, stínicí techniky a vrat. Firma s rodin-
ným vedením má více než 300 zaměstnanců, 
různé dceřiné společnosti a četná zastoupení, 
díky kterým působí na mezinárodní úrovni.

www.becker-antriebe.de
(PR)

Díky domovní automatizaci lze lupiče účinně odradit od jejich nekalých úmyslů.

Smart Home poskytuje pocit bezpečí, a doma tak můžete kdykoli „vypnout“.

I když jste mimo domov, můžete velmi jednoduše aktivovat veškeré funkce domovní 

automatizace značky Becker – nyní ještě pohodlněji díky nové grafi ce.
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Verměřovice, ČR - sekční garážová vrata na míru, automatické-motorové  dálkové ovládání.                      Zdroj: LOMAX & CO s.r.o.

Rodinný dům, Praha, ČR - venkovní žaluzie s lamelou Z 90, ovládání pomocí elektromotoru s napojením na inteligentní řízení domu.   
Zdroj: SAMEŽALUZIE.CZ s.r.o.
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Rodinný dům, Brno, ČR - sekční garážová vrata v hladkém prolisu - barva stříbrná, ovládání elektrické (dálkové), venkovní žaluzie - lamela Z93, 
barva stříbrná, ovládání elektrické (dálkové)                            Zdroj: Lomax & Co s.r.o.

Rodinný dům, Plzeň, ČR – svislá textilní markýza, ovládání elektropohonem                                                                                  Zdroj: HOPA PLZEŇ s.r.o.
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Rodinný dům, Svémyslice, ČR - kazetová markýza a venkovní roleta s akrylovou tkaninou, ovládání pomocí motoru na dálkové ovládání.   
Zdroj: SAMEŽALUZIE.CZ s.r.o.

Rodinný dům, Štěnovice, ČR - zastínění zimní zahrady, ovládání elektropohonem                                                                       Zdroj: HOPA PLZEŇ s.r.o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

ALUKON KG

Sídlo: D-95176 Konradsreuth, Münchberger Str. 31, Německo
Založení společnosti: 1974
Regionální působnost:  celý svět, těžiště centrální Evropa
Počet zaměstnanců:  400
webové stránky:  www.alukon.com 

Firma ALUKON s přibližně 400 zaměstnanci patří k významným dodavate-
lům v oblasti rolet, protisluneční techniky a ochrany proti hmyzu. Firma byla 
založena v roce 1974, se sídlem v bavorské obci Konradsreuth. Její hlavní čin-
ností byla konfekce a prodej předokenních rolet. Vzhledem k velké poptávce 
po tomto sortimentu výrobků se fi rma rychle rozrůstala. Dalším významným 
krokem byl nákup strojů pro válcování hliníkových vypěněných roletových 
lamel a dalších strojů. Tím se fi rma zařadila mezi výrobce a dodavatele met-
ráže a příslušenství pro výrobu roletových systémů. Firma se stále rozšiřuje, 
inovuje, modernizuje a zavádí nové a nové promyšlené systémy výrobků.

Členská základna SVST
V červenci se naše sdružení rozrostlo o dal-
šího přidruženého člena: STUDIO H+H s.r.o. 
z  Karlových Varů. Věříme, že se náš nový 
člen brzy aktivně zapojí do činnosti sdružení 
a na tuto spolupráci se těšíme!

Valná hromada SVST
17. května 2017 se ve  Služátkách nedaleko 
Pelhřimova konala další řádná valná hro-

mada SVST. Kromě hlavního bodu, kterým 
bylo odsouhlasení hospodářského výsledku 
za rok 2016, byly i tentokrát podrobně pro-
jednány otázky členské základny, odborné 
činnosti či marketingu sdružení, ale také 
časopisu Stínicí a vratová technika. Zajímavé 
byly také výstupy praktického workshopu, 
ve kterém přišli členové s řadou vlastních ná-

vrhů na další směřování aktivit sdružení. Šlo 
především o posílení vlivu sdružení na kon-
cové zákazníky a také o práci se stavebními 
školami. Většina členů totiž pociťuje silný ne-
dostatek kvalifi kované pracovní síly, a proto 
považujeme za důležité začít vychovávat své 
budoucí zaměstnance.  

Účastníci valné hromady SVST

Valná hromada SVST - workshop členů k dalšímu zací-

lení aktivit sdružení
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Přidružení členové SVST

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

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Sídlo: Poděbradská 777/9b, Praha 9, 190 00
Založení společnosti: 2011
Obrat za rok 2015: 16 000 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 16 000 000 Kč
Obrat za rok 2016: 19 000 000 Kč, z toho ve stínicí technice: 19 000 000 Kč
Regionální působnost:  Praha a Střední Čechy, Vysočina, Jižní Čechy
Počet zaměstnanců:  6 - 8
webové stránky:  www.samezaluzie.cz

Jsme rychle rostoucí fi rma, která prodává a montuje venkovní a vnitřní stínicí techniku od předních ev-
ropských a samozřejmě také tuzemských výrobců. Díky naším zahraničním partnerům jsme neustále 
v kontaktu s nejmodernějšími trendy ve stínicí technice a snažíme se je prezentovat našim zákazníkům. 
Některé zahraniční fi rmy zastupujeme v ČR exkluzivně a jejich produkty dodáváme na trh velkoob-
chodně. Naším cílem je dodat přesně ten produkt a službu, kterou zákazník skutečně požaduje, nabízí-
me opravdu široké portfolio produktů, vyráběných zcela na míru. Dále se snažíme rozšiřovat síť našich 
prodejních míst, a to formou volných franšíz, nově připravujeme prodejní místo v Brně.

FOR ARCH 2017
V  rámci veletrhu FOR ARCH 2017 bude ná-
vštěvníkům k  dispozici Poradenské středis-
ko pro okna a stínicí techniku, na kterém se 
spolu s  námi bude podílet také společnost 
STAVOKONZULT Eduk. Zájemcům v něm ne-
závisle usnadníme základní orientaci v pro-
duktech stínicí techniky, podáme informace 
o  jejích výhodách a o  jejím vlivu na úspory 
energií – jak na chlazení v létě, tak na vytá-
pění v zimě. Poradenské středisko naleznete 
v Hale 3, stánku C02.
Kromě toho jsme pro členy našeho sdružení 
připravili seminář na téma TEXTILIE VE STÍNI-
CÍ TECHNICE, který se bude konat ve čtvrtek 
21. 9. 2017 od 10.00 do 13.00 hodin. V rámci 
semináře zazní přednášky na tato témata:

  Textilie ve  stínicí technice - komplexní 
pohled na aktuální možnosti – Ing. Ladi-
slav Souček (SVST),

  Textílie Soltis: vlastnosti a  použitie v  sl-
nečnom tienení – Soňa Ballóková (Serge 
Ferrari),

  Exteriérové stínicí textilie - jejich cesta 
od výroby až ke spokojenému zákazníko-
vi – Vladimíra Linda Klausová,

  Textilie ve  stínicí technice z  pohledu ar-
chitekta-designéra - Ing. arch. Pavlína Še-
bestová (Matério).

Produktové listy 
stínicí techniky
Odborný tým sdružení dokončil aktualizaci 
nezávislého dokumentu z  oboru stínění – 
Produktových listů stínicí techniky. V  elek-
tronické podobě je dokument k  dispozici 

na webu sdružení, v sekci PRO ODBORNÍKY. 
V aktualizované verzi přibyl nový produkto-
vý list Pergoly a  také pro informace o ovlá-
dání stínicích prvků vznikly dva nové samo-
statné produktové listy: Pohony pro stínicí 
techniku a Řídicí systémy stínicí techniky.
Produktové listy stínicí techniky jsme také 
nabídli pro výuku na  středních školách                
se stavebním zaměřením, které zatím nemě-
ly k  dispozici žádný jiný nezávislý materiál         
pro výuku problematiky stínění. Pokud jste 
tedy odborník z  oboru stavebního školství, 
rádi Vás s tímto dokumentem seznámíme.

Konference Otvorové výplně 
stavebních konstrukcí
Jako již každoročně, i  letos se jako partner 
zapojíme do  konference Otvorové výpl-
ně stavebních konstrukcí, která se koná 
ve  dnech 17. – 18. října 2017 v  Hradci Krá-
lové. Jménem SVST na této konferenci zazní 
následující přednášky:

 Příklady zabudování stínicí techniky 
do zateplovacích systémů - Doc. Ing. Šár-
ka Šilarová CSc.,

  Energetické úspory a  úspory pořizova-
cích a  provozních nákladů při použití 
venkovních stínicích prvků na  konkrét-
ním projektu - Ing. Petr Sedláček,

 Produktové listy stínicí techniky - aktuali-
zovaný nástroj pro projektování, výrobu 
a montáž stínicí techniky - Ing. Štěpánka 
Lubinová.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST, www.svst.cz
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Veletrhy a výstavy 2017 - 2018

Domov a teplo 1.-3. 9. 2017 Lysá nad Labem ČR

FOR ARCH + FOR STAV + FOR WOOD 19.-23. 9. 2017 Praha ČR

FOR INTERIOR 5.-8. 10. 2017 Praha ČR

HOBBY PODZIM 12.-15. 10. 2017 České Budějovice ČR

Moderní dům a byt 13.-15. 10. 2017 Plzeň ČR

Podzimní trhy 13.-15. 10. 2017 České Budějovice ČR

Dům a bydlení Liberec 20.-22. 10. 2017 Liberec ČR

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

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

ARCHDESIGN Morava  9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR

Ekoenerga 9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR

Bytová show 9.-12. 11. 2017 Hradec Králové ČR

INFOTHERMA 22.-25. 1. 2018 Ostrava ČR

BAUTEC 20.-23. 2. 2018 Berlín Německo

R+T 2018 27. 2.-3. 3. 2018 Stuttgart Německo

FENSTERBAU/FRONTALE 21.-24. 3. 2018 Norimberk Německo T
IR
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27. 2. - 3. 3. 2018 

Veletrh R+T ve  Stuttgartu je celosvětově největším veletrhem 

v oboru stínicí techniky. Díky Sdružení výrobců stínicí techniky 

a jejích částí je českým vystavovatelům na tento veletrh poskyt-

nuta dotační podpora. Zveme Vás na tuto výjimečnou akci v na-

šem oboru, která se koná pouze jednou za tři roky!
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Potřebujete vyměnit nebo opravit okna? Nemáte stínění nebo potřebujete lepší?
Řešíte design nebo energetickou úsporu?

Poradenské střediskoPoradenské středisko
pro okna a stínicí techniku
Hala 3, stánek C02.

Poradenské středisko je určeno především Vám – zákazníkům a koncovým uživatelům! 
Přijďte se poradit a dozvědět řadu novinek.




