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Konference 

STÍNICÍ TECHNIKA – INOVATIVNÍ KONCEPT 
PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY

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

PORADENSKÉ CENTRUM PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU

2019

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

ešíte design nebo energetickou úsporu?

• Stínicí technika – její minulost, sou asnost a budoucnost,
• Stínicí technika ú inná a inspirativní,
• Význam do asné ochrany prost ednictvím stínicí techniky 

pro sv tové klima.

Tato a další témata budou p ipravena pro ú astníky této celostátní 
úzce specializované konference.
Vstupní hala I, Konferen ní centrum, sál 1.

Témata:

20. zá í 
2019
výstavišt  
PVA EXPO 
Praha – Let any

Hala 3
stánek 3C01
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Vážení čtenáři,

nadešel opět podzim, kdy se ve staveb-
nictví jednak koná řada vzdělávacích 
aktivit a  veletrhů, ale také je zapotřebí 
stavební prvky nebo celé stavby připra-
vit na zimní období.

V  této souvislosti Vám přinášíme po-
zvánky na  některé zajímavé akce. 
Za zmínku určitě stojí konference Stínicí 
technika - inovativní koncept pro ener-
geticky úsporné budovy, kterou pořá-
dáme v rámci veletrhu FOR ARCH 2019. 
Na tomto veletrhu budeme také působit 
v Poradenském centru pro okna a stíni-
cí techniku. K  oběma akcím naleznete 
v  tomto čísle bližší informace a  zveme 
Vás na jejich návštěvu.

Nepřehlédněte také soutěže zajímavých 
staveb – jedna z  nich (Stavba roku) se 
týká staveb jako celku a druhá (Realiza-
ce roku 2019 ve stínicí technice) sleduje 
speciálně řešení stínění v  nedávno do-
končených stavbách.

Vzhledem k  tomu, že do  staveb, a  tím 
i do stínicí techniky, začlenit více proni-
kají technologie, naleznete v tomto čísle 
také novinky v ovládání stínění či např. 
jeho napojení na větrná čidla.

Ani tentokrát nebudou chybět aktuální 
argumenty, které dokazují vliv stínění 
na  energetickou bilanci budovy, tento-
krát mj. v  rámci informací z  celoevrop-
ského sdružení stínicí techniky ES-SO.

Pozornost můžete věnovat také pravi-
delným rubrikám jako jsou Fórum do-
tazů a Odborná terminologie či inspiraci 
v podobě Zajímavých realizací.

Věříme, že i tentokrát pro Vás bude náš 
časopis zdrojem zajímavých a inspirativ-
ních informací.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Jaké jsou možnosti při výběru okenního stínění

Při rozhodování se, jaký typ stínicí techniky umístíte na okna svého domu, je nutné zvážit dů-
vody, které Vás vedou k jejímu pořízení. Jde pouze o ochranu před světlem? Trápí Vás přehří-
vání interiéru v létě? Nebo je zapotřebí utlumit hluk přicházející zvenčí? Zahrnují požadavky 
i tepelně-izolační faktor? Má jít dokonce o dodatkový komponent domovního zabezpečení? 

Všechny tyto funkce může stínicí technika 
plnit, ať už každou zvlášť nebo všechny do-
hromady. Provedeme Vás proto vybraným 
vzorovým sortimentem, na  kterém Vám 
předvedeme možnosti, které tento obor 
skýtá, a  pomůžeme Vám zorientovat se 
a vybrat fi nální řešení pro Vaši nemovitost.

Interiér
Prvním krokem by měla být volba mezi 
umístěním stínění v exteriéru či v interiéru. 
Interiérové rolety a žaluzie dotvářejí charak-
ter místnosti, jsou efektním doplňkem (čas-
to úplně nahrazují záclony) a zároveň obra-
nou před přebytkem denního světla. Jejich 
instalace je často jednodušší než montáž 
venkovního stínění. 

Patří sem jak klasické žaluzie horizontální 
a  vertikální, tak látkové rolety s  přidanou 

vysokou designovou hodnotou, pro které 
existuje na  trhu široká nabídka jak stan-
dardních, tak specifi ckých látek. Tyto mo-
hou obsahovat např. skelné vlákno a  jsou 
tak vhodné pro alergiky nebo mohou být 
opatřeny speciální nehořlavou povrchovou 
úpravou, popř. být plně zatemňující. Zvlášt-
ní kategorií jsou pak látky den/noc. 

Orientální nádech dodají japonské stěny, 
elegantní interiéry pak může posílit plissé. 
Jedná se o  látkové skládané žaluzie, které 
díky svému materiálu zútulní vnitřní pro-

story a zároveň poskytnou kvalitní odstíně-
ní. Díky látkovému materiálu nabízí široké 
možnosti vzorů a barevných provedení. 

a) Pokud se podíváme konkrétně na případ 
interiérových žaluzií a  hodnoty re-

dukčního součinitele Fc, vypočítané dle 
ČSN EN 14501, EN ISO 52022-1, pro za-
sklení typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K), 
tak je zřejmé, že vliv na hodnotu tohoto 
součinitele má nejen barva lamely, ale 
také stupeň pootevření interiérové žalu-
zie. 

Fc - redukční součinitel. Hodnota tohoto součinitele se pohybuje mezi 0 (teoreticky nejlepší ochrana proti sluneční-

mu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě platí g = gtot). 

stav interiérové žaluzie barva světlá - Fc barva střední - Fc barva tmavá - Fc

interiérová žaluzie uzavřená 0,578 0,693 0,885

venkovní žaluzie otevřená 45° 0,676 0,762 0,905
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Celkový činitel prostupu sluneční energie 
gtotal se pak počítá dle rovnice: gtotal = g*Fc. 
Pokud za  okenní výplň umístíme uzavře-

nou interiérovou žaluzii (světlá barva), 

tak platí, že ze 100 % dopadající sluneční 

energie projde do interiéru  34 %.

Exteriér
Exteriérové stínicí prvky (primárně venkov-
ní žaluzie, rolety a  screeny) nabízejí stan-
dardně více než jen bariéru slunečního zá-
ření. V případě vhodného výběru a správné 
instalace zesilují tepelně-izolační parame-
try okna. Společně se vzduchovou meze-
rou, která vznikne mezi stíněním a  sklem, 
zabraňují úniku tepla, případně v létě ome-
zují přehřívání vnitřního prostředí. Sluneční 
záření, které je silným nositelem energie, 
totiž při zatažené exteriérové stínicí techni-
ce vůbec nepronikne ke sklu, které tak není 
ohříváno a  jež by za  opačných okolností 
fungovalo jako silný sálavý tepelný zdroj. 
Se slunečním zářením dovnitř nevnikne ani 
zářivá energie o výkonu cca 500 W/m2. 

Nemluvě o  faktu, že kvalitní venkovní ža-
luzie či roleta v  zatažené pozici zároveň 
zeslabí hluk přicházející z  ulice, například 
od  projíždějících dopravních prostředků. 
Většina z  nich též zintenzivňuje bezpeč-
nostní parametry objektu. 

b)  Pokud se podíváme na  případ venkov-

ních žaluzií a  hodnoty redukčního 

součinitele Fc, vypočítané dle ČSN EN 
14501, EN ISO 52022-1  pro zasklení typu 
C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K), je zřejmé, 
že vliv na  hodnotu tohoto součinitele 
má nejen barva lamely, ale také stupeň 
naklopení lamely venkovní žaluzie.

 
Celkový činitel prostupu sluneční energie 
gtotal se pak počítá dle rovnice: gtotal = g*Fc. 
Pokud před okenní výplň umístíme uza-

vřenou venkovní žaluzii (světlá barva), 

tak ze 100 % dopadající sluneční energie 

projde do interiéru 3,7 %.

c)  Pokud se podíváme konkrétně na případ 
venkovních rolet a hodnoty redukční-

ho součinitele Fc, vypočítané dle ČSN 
EN 14501, EN ISO 52022-1, pro zasklení 
typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K), tak je 
zřejmé, že vliv na  hodnotu tohoto sou-
činitele má nejen barva lamely, ale také 
stupeň pootevření venkovní rolety. 

Celkový činitel prostupu sluneční energie 
gtotal se pak počítá dle rovnice: gtotal = g*Fc. 
Pokud před okenní výplň umístíme uza-

vřenou venkovní roletu (světlá barva), 

tak ze 100 % dopadající sluneční energie 

projde do interiéru 2,6 %.

d)  A podíváme-li se na případ sreenových 

rolet a  hodnoty redukčního součini-

tele Fc, vypočítané dle ČSN EN 14501, 
EN ISO 52022-1, pro zasklení typu C                           
(g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K), je zřejmé,            
že vliv na  hodnotu tohoto součinitele 
má nejen barva screenové látky, ale také 
míra její perforace (otvorový činitel).

Celkový činitel prostupu sluneční energie 
gtotal se pak počítá dle rovnice: gtotal = g*Fc. 
Pokud před okenní výplň umístíme scree-

novou roletu blackout (světlá barva), 

tak ze 100 % dopadající sluneční energie 

projde do interiéru 2,6 %.

stav venkovní žaluzie barva světlá - Fc barva střední - Fc barva tmavá - Fc

venkovní žaluzie uzavřená 0,063 0,094 0,145

venkovní žaluzie otevřená 45° 0,182 0,176 0,165

stav venkovní rolety barva světlá - Fc barva střední - Fc barva tmavá - Fc

venkovní roleta uzavřená 0,045 0,076 0,129

venkovní otevřená 
- viditelné perforace 0,066 0,097 0,149

Fc - redukční součinitel. Hodnota tohoto součinitele se pohybuje mezi 0 (teoreticky nejlepší ochrana proti sluneční-

mu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě platí g = gtot). 

stav screenové rolety barva světlá - Fc barva střední - Fc barva tmavá - Fc

venkovní screenová roleta 0,254 0,19 0,166

venkovní screenová 
roleta blackout 0,044 0,076 0,129
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Materiál a barevnost
Také materiál a výsledný tvar stínicí techni-
ky hrají svou roli. Výběr ovlivní nejen design 
místnosti či fasády domu, ale i intenzitu svě-
telné propustnosti, konečnou průhlednost, 
míru izolačních charakteristik či výslednou 
odolnost související i s bezpečnostní funkcí 
stínicí techniky.

Kromě toho, že by okenní stínění mělo 
lahodit našemu oku, hraje barva na  žalu-

ziích či roletách svou roli i  z  jiného důvo-
du. Je jím odrazivost slunečního záření. 
Obzvláště prvky bílé či stříbrné jsou z  te-
pelně-izolačního hlediska efektivní, v  létě 
se neohřívají na  vysoké teploty a  nesálají 
teplo na skleněné tabule oken. Uživatel tak 
má o  starost méně a  na  energiích ušetře-
no více. Řeč je stále o exteriérovém stínění 
ve světlých barvách, které sluneční záření 
odrážejí a  roleta či žaluzie v  zatažené po-
loze velmi efektivně ochrání vnitřek domu 

před přehřátím. A velmi podobně tyto bar-
vy působí i v zimě, kdy nepropouštějí teplo 
zevnitř do externího prostředí a snižují tak 
náklady na vytápění. 

Helena Široká 
externí spolupracovník SVT

Jakub Vaněk 
časopis SVT
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TEXTILNÍ 
PROTISLUNEČNÍ 
OCHRANA
Systém zip-screen heroal VS Z

Systém zip-screen heroal VS Z pro 

výstavbu objektů a soukromých budov 

je inovativní, energeticky účinný a nabízí 

vysokou rozmanitost. Průsvitná tkani-

na zaručuje příjemné klima v prostoru 

a ochranu proti oslnění, aniž by přitom 

bylo zabráněno pronikání denního 

světla.  

Zjistěte nyní více 

www.heroal.cz

ROLETY | PROTISLUNEČNÍ OCHRANA 
ROLOVACÍ VRATA | OKNA | DVEŘE 

FASÁDY | SLUŽBY

Max. velikosti až 5 m 

na šířku a výšku a max. 

plocha až 15 m²

Integrované šroubovací kanály a 

osvědčené hákové spojení zjedno-

dušují zpracování profilů

Předsazené, částečně 

nebo plně zabudované 

řešení s fasádním sys-

témem heroal C 50

Redukce slunečního záření až o 75 

% a UV záření až o 98 % a odolnost 

proti větru o rychlosti až 145 km/h

Soutěž REALIZACE ROKU 2019 

VE STÍNICÍ TECHNICE

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE SE BLÍŽÍ: 31. ŘÍJNA 2019! 
Připomínáme proto podmínky soutěže, kterou letos již po-
čtvrté vyhlásil Svaz podnikatelů ve  stínicí technice (SPST), 
abychom veřejnosti ukázali architektonicky či technologicky 
zajímavá řešení stínění.
Podmínky soutěže

  Do  soutěže budou zahrnuty stavby do-
končené v  období od  začátku listopadu 
2018 do konce října 2019.

  Přihlášená stavba se bude prezentovat       
zasláním fotografi ckých snímků stavby    
(realizace) se stínicí technikou za  sledo-
vané období, snímky budou doplněny 
popisem charakteristiky použité stínicí 
techniky a způsobu její montáže.

  Přihlašovatelem stavby může být fyzická 
nebo právnická osoba, která má k přihlá-
šené stavbě prokazatelný vztah – majitel, 
investor, dodavatel, architekt nebo stu-
dio, které stavbu navrhovalo, a která sou-
časně vlastní autorská práva k  zaslaným 
fotografi ím a informacím.

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

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

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

 Snímky, resp. informace k nim, musí obsa-
hovat následující informace:
- typ stavby/realizace (rodinný dům, 

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

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

technického provedení a způsobu ovlá-
dání,

- způsob montáže stínicí techniky,
- další zajímavé informace týkající se 

např. specifi ckého provedení stínicí 
techniky či její montáže, nestandardní 
problém, který bylo nutné při realizaci 
vyřešit atd.,

- zdroj (majitele fotografi e) – ten sdě-
lením těchto údajů současně uděluje 

souhlas s  použitím fotografi í v  rámci 
odborné činnosti SPST, na webu SPST 
a v časopisu Stínicí a vratová technika,

- maximální rozsah textu: 4.000 znaků.
  Snímky a informace budou doručeny elek-

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

Odměna pro vítězné stavby

  Vítěz obdrží dárkovou sadu vín. 
  Navíc budou první 3 místa odměněna 
prostorem pro bezplatnou prezentaci 
v našem časopisu v rozsahu jedné strany. 

Hlasování
Výběr vítězných snímků proběhne hlaso-
váním elektronickou formou na  adrese:             
www.svst.cz, a  to ve  dvou kategoriích: hla-
sování laické veřejnosti a hlasování odborné 
veřejnosti. Doba on-line hlasování: listopad 

2019 - leden 2020.

Vyhlášení výsledků soutěže 
Výsledky budou ofi ciálně vyhlášeny na  vý-
stavě Infotherma 2020 (leden 2020 v Ostra-
vě) a poté i v našem časopisu a na webových 
stránkách www.svst.cz.

Vzhledem k tomu, že se nám zatím dařilo rok 
od roku počet přihlášených staveb pomalu, 
ale jistě, zvyšovat, věříme, že touto cestou 
půjdeme i letos. Svědčí to o stále větším zá-
jmu o naši soutěž a tím i o zajímavé ukázky 
realizované stínicí techniky.
Proto se i letos těšíme na přihlášené stavby, 
které opět přinesou další inspiraci na archi-
tektonicky zajímavé, ale i  efektivní využití 
stínicí techniky.

Ing. Štěpánka Lubinová
Svaz podnikatelů ve stínicí technice
a časopis Stínicí a vratová technika

REALIZACE ROKU 2019
VE STÍNICÍ TECHNICE
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27. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA

INFOTHERMA MÍSTEM DISKUZÍ A NÁMĚTŮ

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

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výsta-
višti Černá louka v Ostravě uskuteční  již 27. 
pokračování  Infothermy, tradičně věnované 
vytápění, úsporám energií a  smysluplnému 
využívání obnovitelných zdrojů v  malých 
a středních objektech.  V České republice se 
jedná o největší takto specializovanou výsta-
vu, kde jsou zastoupeny domácí, evropské 
a světové značky výrobků a produktů, které 
jsou potřebné k tepelné pohodě našich do-
movů. Nomenklatura výstavy se od prvního 
ročníku prakticky nemění, doplňuje se však 
o nové technologie a systémy.
Je hodně témat, nad kterými by se mělo 
a bude na  Infothermě diskutovat, jak při za-
hájení výstavy tak i po celé čtyři dny na  od-
borném doprovodné programu, který bude 
v Konferenčním centru a ve vstupním pavilo-
nu A1, či při jednotlivých obchodních a spo-
lečenských setkáních.  Například byly přijaty 
a  připravují se nové zákony související s  té-
maty výstavy. V  platnosti je zákon o  zákazu 
provozování zastaralých kotlů 1. a  2. emisní 
třídy k 9/2022. Ministerstvo životního prostře-
dí letos spustilo poslední vlnu Kotlíkových 
dotací, které byly určené k  výměně starých 
kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Kot-
líkové dotace jsou od roku 2015  a do konce 
roku 2020 má být realizováno minimálně 90 
tisíc výměn. Podpory výměny starých kotlů 
za nový zdroj tepla nekončí a měly by v bu-
doucnu být součástí programu Nová zelená 
úsporám v  rámci podprogramu s  názvem 
Adaptační a mitigační opatření NZÚ. 
Dalším aktuálním tématem výstavy budou 
otázky, jak zlepšit možnosti fi nancování 
oprav domů z  nového podprogramu Nová 
zelená úsporám – Finanční záruky.  

Drobně se mění také oblasti podpory v Nové 
zelené úsporám: Energetické úspory – za-
teplení domu, Výstavba v  nízkoenergetic-
kém standardu – výstavba domů v pasivním 
a  téměř pasivním standardu, Efektivní vyu-
žití zdrojů energie – výměny a modernizace 
vytápění, větrací systémy apod., Adaptační 
opatření v budovách – zelené střechy, stínicí 
technika apod.
Tak, jako každoročně, budou pokračovat 
diskuze, zda se dotace a podpory dostanou 
k  těm nejpotřebnějším a  nebylo by lepší 
přenechat více pravomocí starostům obcí 
a měst. 
Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat 
vstupní expozice s názvem „DŮM PLNÝ ENER-
GIE A  INFORMACÍ“. Zde chceme návštěvní-
kům výstavy nabídnout současnou  realitu 
a  představit možné alternativy vytápění ro-
dinných domů a nové perspektivní stavební 

prvky. Expozice bude po celou dobu výstavy  
komentována odborníky z  portálu TZB-in-
fo a  návštěvníci tak budou moci diskutovat 
o  jednotlivých zdrojích vytápění, nákladech 
a provozu. 
Již dnes je Infotherma 2020 téměř „vyproda-
ná“  a  ostravské výstaviště bude opět obsa-
zeno do posledního místa. Svědčí to o tom, 
že  vytápění a úspory energií jsou aktuálními 
tématy nejen pro majitele a uživatele rodin-
ných domů, ale pro většinu domácností.   
Těšíme se na  tradiční i  nové  vystavovatele 
a návštěvníky. Věříme, že výstava bude opět 
setkáním všech, kteří se zajímají o  vytápění 
a úspory energií.    
         

Agentura INFORPRES, 
pořadatel 

www.infotherma.cz
e-mail: info@infotherma.cz

Na výstavě Infotherma bude 
Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) 
opět působit v Poradenském centru 

pro stínicí techniku.

20. až 23. ledna 2020
Výstaviště 
Černá louka
Ostrava
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Inovativní a přitom osvědčené pohony rolet

Rozpohybujte Vaše rolety, aniž byste se museli sami hýbat: pouze jedním stiskem tlačítka na Va-
šem vysílači, které pro Vás rádiově zařídí všechno ostatní. Tak by se daly stručně popsat roleto-
vé motory s integrovaným rádiovým přijímačem od fi rmy BECKER, které se navíc od letošního 
roku mohou rovněž ovládat také impulsním tlačítkem. Design si můžete vybrat přesně stejný 
jako u dalších tlačítek ve své domácnosti. Nová funkce je výborná zejména pro dodatečné vy-
bavení Vašeho bydlení, ale i pro novostavby, kde chcete mít k dispozici hi-tech systém.

Při vývoji této zatím poslední inovace rá-
diových pohonů vycházela fi rma BECKER 
z podnětů a přání svých zákazníků. Zároveň 
kladla důraz na  zachování všech standard-
ních funkcí motorů, jako například volba 
dvou uživatelských mezipoloh, jednoduchá 
časová automatika, funkce ochrany pevné 
sítě proti hmyzu, respektive zabránění po-
škození motoru v případě zablokování touto 
sítí či funkce ochrany proti přimrznutí, ať již 
ve  spodní nebo horní koncové poloze atd.  
Při samotné produkci byly využity dlouho-
leté zkušenosti získané výrobou ekvivalent-
ních pohonů pro roletové a stínící systémy, 
například ZIP screenové. Samozřejmostí je 
tak nyní možnost ovládat takové systémy jak 
rádiovým dálkovým ovladačem, tak i jedno-
duchým impulsním spínačem přímo na zdi, 
a navíc povely z centrální jednotky pro auto-
matizaci domácnosti  - Central Control CC31 
či CC 51 s integrovaným dotykovým disple-
jem. K ovládání Vám postačí mobilní telefon, 
tablet či jiné SMART zařízení. Díky tomuto 
inovativnímu pohonu a  ovládacím prvkům 
od fi rmy BECKER tento způsob ovládání ro-
let získává zcela nové rozměry a  možnosti 
využití. 
Pomocí těchto centrálních jednotek CC51, 
CC31 můžete propojit mnohé další inte-
ligentní prvky a  vytvořit si vlastní logiku                                 
pro optimální řízení své domácnosti. Mezi ta-

kové prvky patří například aktory pro ovládá-
ní světel, ať již s funkcí stmívání či bez ní, rádi-
ově ovládané zásuvky, termostatické hlavice 
radiátorů, čidla slunce, větru nebo deště atd.

Bezpečnost a zároveň 
sluneční ochrana
Rolety Vám poskytnou bezpečnou ochranu 
před nežádoucími pohledy, ale i  nepříjem-
ným sluncem. Zvláště v  dnešní době, kdy 
teplotně nadprůměrných dní přibývá, jsou 
rolety s komfortním rádiovým ovládáním ví-
taným pomocníkem. Vlastní roleta je vedena 
ve vodících lištách, které rovněž snižují prů-
svit světla. Firma Becker nyní nabízí pro au-
tomatizaci těchto osvědčených roletových 
zařízení inovovanou sérii pohonů C01.
V  kombinaci se slunečním senzorem pak 
motor zajistí sluneční ochranu Vašeho ná-
bytku. Pokud dojde k překročení nastavené 

intenzity slunečního záření, sjedou rolety 
na nastavenou úroveň a zabrání jednak pře-
hřívání objektu, tak i UV záření, aby nezane-
chalo stopy na Vašem nábytku.
Pokud roleta při jízdě narazí na  překážku 
nebo v  zimě přimrzne, motor C01 pohyb 
rolety zastaví a  následně provede krátkou 
automatickou reverzní jízdu, aby uvolnil 
překážku, respektive uvolnil pnutí v zámcích 
jednotlivých roletových lamel, a pak zastaví. 
Vy tak snadno poznáte, že roleta nedojela 
do určené polohy a je potřeba uvolnit dráhu 
rolety.

Jednoduché nastavení 
a ovládání
Řada pohonů C01 rozpozná automaticky 
koncové polohy, a proto je nastavení mimo-
řádně jednoduché. Stejně snadné je i nasta-
vení uživatelských mezipoloh pro oba směry 
pohybu rolety. Vlastní ovládání roletového 
systému je velmi snadné, díky integrova-
nému rádiovému přijímači, ať již prostřed-
nictvím ručního dálkového ovladače, či po-
vely z  centrální jednotky pro automatizaci 
domácnosti - Central Control CC31 či CC 51 
s integrovaným dotykovým displejem.

Šetrný provoz
Aby roleta vydržela co nejdéle v optimální 
kondici, pohon zajišťuje vyrovnanost role-
tového pancíře při zavřené roletě, tzn., že 
pohon sám automaticky vyrovnává případ-
né rozdíly v délce rolety způsobené teplot-
ními změnami. Pro zákazníka to znamená 
delší životnost systému a radost z ochrany 
před sluníčkem a  komfortně zabezpečený 
objekt.

(PR)
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VE JMÉNU ZDRAVÍ

Trendem současnosti jsou kanceláře s velkými prosklenými fasádami, které vůči okolí komu-
nikují otevřenost, transparentnost, lehkost a estetiku. Jako pracoviště však vzhledem k riziku 
přehřívání a oslnění mají svá omezení. Právě proto jsou neoslňující pracovní místa, zajištěná 
proti nadměrnému světlu a slunci, důležitou složkou komfortu na pracovišti, ve škole i doma!

Výzkumy z oblasti poškozování zdraví na pra-
covišti dokazují, že vedle suchého vzduchu 
a vysoké hladiny hluku jsou za nejvíce rušivé 
považovány světelné podmínky a  teplota 
v místnosti. Velké prosklené plochy výrazně 
ovlivňují klima a množství světla v místnosti. 
U  pracovišť, kde se pracuje s  monitory, na-
bývá osvětlení zvláštního významu, neboť 
špatná kvalita osvětlení způsobuje stres, sni-
žuje výkon a nahlodává motivaci!

Vědecké poznatky dokazují, že při nepřimě-
řeném stupni oslnění se vidění stává namá-
havým, vzniká pocit nejistoty, únava zraku 
posléze přechází na  nervovou soustavu, 
zhoršuje se množství i jakost vykonané prá-
ce, na některých pracovištích roste nebezpe-
čí úrazu. 

Aby pracoviště – zvláště ta, na  kterých se 
používají monitory – nebyla příčinou zdra-
votních potíží, byla již v  roce 1990 v Evrop-
ské unii uvedena v platnost směrnice, která 

předepisuje minimální standardy pro kan-
celářská pracovní místa. Již při navrhování 
pracovišť je třeba brát v úvahu, že monitory 
vykazují ve  srovnání s  nezastíněným otvo-
rem, kterým vstupuje světlo, nižší stupeň 
jasu. Citlivé lidské oko se neustále snaží za-
měřit nejsvětlejší bod ve svém okolí. To však 
znamená, že zrakový orgán je neustále (ale 
ne vědomě) zatěžován tím, že zaměřuje 
svou pozornost nikoliv na světlé okno, nýbrž 
na v tomto srovnání tmavší monitor, který je 
při činnosti středem pozornosti.

V  této situaci často zaměstnanci a  studenti 
aktivují stínicí techniku (pokud je k  dispo-
zici) a  současně rozsvěcejí umělé osvětlení. 
Aby bylo možno tomuto způsobu chování 
zabránit, byla speciálně pro pracovní místa 
u monitorů vyvinuta systémová řešení, která 
současně stíní, a přesto propouštějí do míst-
nosti světlo. Vždy je při tom rozhodující, aby 
v zorném poli byla k dispozici ochrana proti 
oslnění, která však nad úrovní hlavy umož-

ňuje pronikání světla do  místnosti. Tohoto 
efektu se dá dosáhnout buď kombinací 
klasických systémů stínění anebo prostřed-
nictvím dvoudílných produktů, např. jedné 
žaluzie s  rozdílným nastavením lamel, jejíž 
dolní část odstíní zorné pole, zatímco horní 
lamely jsou více pootevřené a  zajišťují po-
třebné množství denního světla.

Učení při správném světle
Na všechny shora uvedené poznatky reago-
vali například v německém Hannoveru, kde 
byla před časem realizována v  rámci PPP 
(public private partnership) novostavba ško-
ly, která poskytuje žákům i  učitelům velmi 
příjemnou pracovní atmosféru.

Ve  vstupní hale základní školy In der Stein-
breite, která slouží zároveň jako aula, se 
pozorovateli otevírají bezprostředně dva 
důležité aspekty moderního plánování zá-
kladních škol. Na prvním místě je to otevře-
ný a  transparentní způsob stavby. Vstup-
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ní hala je navržena velkoryse a  zahrnuje 
do  výšky obě poschodí stavby. Dvě velké 
skleněné plochy, jedna směrem na  dvůr 
a  jedna ve  vstupním prostoru, dodávají 
hale světlý a přátelský vzhled. Odtud vedou 
pohledové osy do  různých částí budovy, 
což dětem usnadňuje orientaci. Totéž platí                                                                                                    
i  pro jasné členění celého komplexu školy. 
Skládá se ze tří samostatných částí: správ-
ní části, traktu střídami a  ze sportovní haly. 
Dalším prvkem přitahujícím pozornost je 
barevnost. Ve vstupní hale, stejně jako v celé 
budově, si návštěvník všimne barevných 
akcentů, které ovšem nepůsobí rušivě. Hlav-
ními barvami jsou oranžová, zelená a  také 
červené tóny. Působí uklidňujícím a harmo-
nizujícím dojmeme a  zároveň aktivují smy-
sly. Také červená cihlová fasáda působí živě 
a  kontrastuje s  jednotlivými zelenými skle-
něnými prvky integrovanými do oken. Díky 
nim je ve třídách i v zimě příjemné světlo.

Místo setkávání
Dvanáct tříd navštěvuje celkem 300 žáků.       
Při plánování prostor byl kladen důraz 
na  tvorbu orientačních bodů. Vždy tři třídy 
jsou spojeny do jedné ročníkové zóny a sdí-
lejí spolu světlou prostornou společenskou 
místnost. Při využití místností je kladen dů-
raz právě na společenský aspekt. Vždyť děti 
tráví stále více času ve  veřejných vzděláva-
cích zařízeních. Hlavním místem setkávání je 
proto opět vstupní hala se sousedící jídelnou 
a kavárnou. Zde se žáci setkávají o přestáv-
kách i s obyvateli čtvrti, kteří navštěvují ka-
várnu. Školu navíc využívá farnost a  spolek 

na  podporu městské části Davenstedt jako 
místo pro kulturní akce. Tímto způsobem 
není vzdělávací ústav oddělený svět sám 
pro sebe, ale integruje se úspěšně do okolní 
městské části.

Světlo a viditelnost ovlivňují 
úspěch při učení
Hlavním předpokladem pro zvýšení úspěchu 
při učení je přívod optimálního denního svět-
la. To také potvrzují výzkumy. Musí-li děti pra-
covat v  nedostatečně nebo převážně uměle 
osvětlených třídách, může to vést k  psycho-

motorickým poruchám. Také úspěch při učení 
se snižuje. Studie kanadského ministerstva 
školství potvrzuje velký vliv denního světla 
na  výkonnost žáků. Dokládá, že žáci základ-
ních škol v budovách s větším podílem den-
ního světla mají o 14 % lepší výkony než jejich 
stejně staří spolužáci v tmavších místnostech. 
Přívod denního světla je ovšem závislý na po-
časí, denní a roční době. Proto musí být osvět-
lení pracovních míst smysluplně propojeno 
s  umělým osvětlením. Zde je ovšem nutné 
počítat s  tím, že umělé osvětlení může činit 
až 35 % nákladů na energii celé budovy. Au-
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tomatické venkovní žaluzie pomáhají přivést 
dovnitř velké množství denního světla a šetří 
tak energii. Díky nastavitelným lamelám při-
chází přirozené světlo do místnosti a zaručuje 
tak lepší viditelnost.

Ochrana proti slunci a teplu 
pomocí automatických 
venkovních žaluzií
Také s  ohledem na  protisluneční ochranu 
je nezbytné použití nastavitelných stínicích 
prvků, které přispívají k tomu, aby se přede-
šlo oslnění, a  vytvářejí příjemnou atmosfé-

ru. To platí v této základní škole především                                
pro pracovní místa s  počítači. Nezastíně-
ná okna by silně zhoršila viditelnost, což 
by narušilo koncentraci žáků. Při jasu cca                         
190 Cd/m2 na  obrazovce může mít přímé 
okolí maximálně trojnásobnou a vzdálenější 
okolí maximálně desetinásobnou hodnotu 
jasu. To je možné díky inteligentně ovládané 
protisluneční ochraně, kterou je možné řídit 
jednoduše a  bez velké námahy. Venkovní 
žaluzie navíc chrání před solárním teplem, 
a představují tak důležitou součást pasivní-
ho provedení školy.

Popis projektu
Dvoupatrová školní budova uzavírá školní 
pozemek od  silnice a  vytváří tak prostor-
ný školní dvůr chráněný před hlukem ulice 
a dopravního ruchu. Uvnitř budovy se oteví-
rá aula jako velkorysé dvoupodlažní fórum 
v  centru školy. Novostavba byla postavena 
jako masivní konstrukce ve  standardu pa-
sivního domu s  vysoce izolační a  vzducho-
těsnou vnější obálkou s  cihlovými obklady 
a  barevně sladěnými dřevo-hliníkovými 
okenními konstrukcemi s  trojitým sklem. 
Střešní plocha je nad třídami a správní budo-
vou pokryta zelení, v oblasti sportovní haly 
je kryta štěrkem.

Budova je principiálně vyhřívána solárními 
a vnitřními tepelnými zisky, podporovanými 
systémem větrání a  odvětrávání s  účinnou 
tepelnou návratností převyšující 80 procent. 
Mechanické větrání budovy zaručuje příjem-
né vnitřní prostředí. Díky tomu, že je budova 
koncipována jako pasivní, je potřeba vytápě-
ní omezena na  hodnotu pouze 15 kW/m2a 
(kWh/m2 za rok).

Všechny shora uvedené skutečnosti posky-
tují další pohled na stínicí techniku – nejen 
jako na  prostředek úspor energie (na  umě-
lé osvětlení, na vytápění či na chlazení), ale 
také jako na prostředek s pozitivním vlivem 
na lidské zdraví.

Ing. Štěpánka Lubinová
Šéfredaktorka časopisu SVT 

Zdroj: www.sonnelichtschatten.at
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Hlasování veřejnosti
Cena Radia IMPULS
Hlasujte na 
www.stavbaroku.cz!

Hlasování otevřeno 
do 20. října 2019 do 12:00!

Vypisovatelé:

Mediální  
partner:  

STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené 

stavby a otevírá hlasování veřejnosti

Již od ukončení přihlášek se na www.stavbaroku.
cz prezentuje 59 přihlášených staveb a staveb-
ních děl, z toho 53 přihlášených do Stavby roku 
2019 a 6 staveb přihlášených do Zahraniční stav-
by roku 2019. Soutěží stavby různých velikostí, 
z  celého typologického spektra a  stavebních 
odvětví. Odborná pětičlenná porota a následně 
Sbor expertů pracují na hodnocení přihlášených 
staveb. Výsledkem budou nominace na  titul 
Stavba roku, následné udělení titulů Stavba roku 
2019 a udělení dalších cen. Nominace byly vy-
hlášeny 9. září 2019 v Dopravní hale Národního 
technického muzea v  Praze. Slavnostní udílení 
titulů a Zvláštních cen proběhne 21. října 2019 
tradičně v Betlémské kapli v Praze. 

Které regiony se utkají o prestižní 
celorepublikový titul Stavba roku?
Přihlášené stavby představují špičku stavitel-
ského umění, kterým se přestavují jednotlivé 
regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (13 
staveb), následují shodně Královéhradecký 
kraj (7), Středočeský kraj (7), po  5 stavbách 

jsou zastoupeny kraje Jihočeský a Moravsko-
slezský, kraj Plzeňský je zastoupen 4 a  kraj 
Liberecký 3 stavbami, po 2 přihláškách přišlo 
z kraje Pardubického, Jihomoravského a Zlín-
ského. Po  jednom kandidátovi mají kraje 
Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediný neza-
stoupený kraj je kraj Olomoucký.
Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novo-
stavby nad rekonstrukcemi. Typologicky byly 
přihlášeny rekonstrukce historických objektů, 
zámků, komerční a  kancelářské budovy, ob-
chodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, 
bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kul-
turní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní 
stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla 
i stavby infrastruktury. Mezi přihlášenými na-
příklad najdeme i objekty projektované v BIM, 
objekty navazující na  koncept Smart Cities 
i stavby energeticky soběstačné.

Kolik úhlů hodnocení má kvalita?
Stavby budou posuzovány z různých úhlů po-
hledu – dle investičního záměru, účelnosti, 

začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, 
inovativnosti, kvality stavebních prací a  ma-
teriálů, trvalé udržitelnosti, energetické ná-
ročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, 
spokojenosti stavebníka a  uživatele, součin-
nost projektantů, stavebních fi rem a investo-
ra v průběhu stavby, a dalších kritérií.

Spuštění hlasování veřejnosti
Již tradičně můžete také na  www.stavbaro-
ku.cz dát svůj hlas Vaší favorizované stavbě 
v hlasování veřejnosti od 15. 8. 2019 od 10:00 
do neděle 20. 10. 2019 do 12:00 h. 
Vypisovateli 27. ročníku tradiční prestižní sou-
těžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství, která je ji organizátorem 
celé soutěže, Česká komora autorizovaných 
inženýrů a  techniků činných ve  výstavbě, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Tisková zpráva 
Nadace ABF
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KONFERENCE ŘEDITELŮ 
PROJEKTOVÝCH A INVESTORSKÝCH 
SPOLEČNOSTÍ 2019

2. října 2019
Registrace na: konference@ceec.eu

Pasti klimatizace: jak studený vzduch ohřívá svět

Poprvé během léta roku 2019 dosáhly teploty vrcholu nad 40 °C, a to i tam, kde byste to v ev-
ropských městech s mírným podnebím nikdy neočekávali. V několika vlnách vysokých veder 
musely úřady opakovaně aktivovat své pohotovostní plány. Trh s klimatizací dosáhl vrcholu ... 
Ale je to opravdu správná cesta?

V USA stavební odborníci nejprve přijali kli-
matizaci jako způsob moderního řešení po-
třeby chlazení a spotřebitelé se pak potýkali 
s jakousi její „falešnou dokonalostí“. Rychlost 
výstavby podporovaná vývojáři vyvolala tlak 
na stavitele. Takže jednoduše stavěli a spolé-
hali, že technologii „opraví později“.

Pastí je však to, že čím více používáme kli-
matizaci, tím je tepleji. Veškerá tato klima-
tizace vysává každý rok miliony tun oxidu 
uhličitého.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
ve své poslední zprávě k budoucnosti chla-
zení z  května 2019 upozorňuje na  skuteč-
nost, že růst celosvětové poptávky po chla-
zení prostoru je v energetických opatřeních 
slepým místem. Používání klimatizací a elek-

trických ventilátorů představuje téměř 20 % 
celkové elektrické energie používané v  bu-
dovách po celém světě. Pokud se toto nebu-
de řešit, bude v roce 2050 množství energie 
potřebné k  chlazení více než trojnásobné!
A přesto vidíme, jak se změna klimatu stává 
stále naléhavější, mezi odborníky ve  sta-
vebnictví v  USA i  mimo ni roste povědomí 
o tom, že je třeba se vrátit k zásadám pečli-
vého designu s důrazem na obálku budovy, 
tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi veli-
kosti otvorů, plochou stěn, tepelnými vlast-
nostmi, orientací budovy a využitím stínicích 
technologií.

PŘEZKUM EPBD - JAK REAGUJÍ 
EVROPSKÉ ENERGETICKÉ 
REGULAČNÍ ÚŘADY NA ZMĚNY 
KLIMATU A ZVYŠUJÍCÍ SE 
POTŘEBU CHLAZENÍ?

Směrnice EPBD, směrnice o  energetické ná-
ročnosti budov 2018, je zaměřena především 
na  výrobu energeticky účinnějších budov 
a  obydlí. Chlazení prostoru je považováno 
za  jednu z  technologií spotřebovávajících 
energii a použití stínicích prvků se v článcích 
EPBD neobjevuje. Evropská komise nedávno 
zveřejnila dvě doporučení (pokyny), aby zajis-
tila jednotné chápání členských států při pří-
pravě jejich transpozičních opatření EPBD.

Podrobnější prostudování těchto doporu-
čení členským státům ukazuje, že zahrnují 
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ALUKON KG  KONRADSREUTH  
Münchberger Straße 31 I D-95176 Konradsreuth

ALUKON KG HAIGERLOCH        
Am Griesbaum 1 I D-72401 Haigerloch
     

MODERNÍ 
A ODOLNÁ  
v materiálu 
a v designu

ZIPTEX   
TEXTILNÍ OCHRANNA PROTI SLUNCI

• větru odolná ochrana proti slunci 

• pro velikosti ploch do 18 m² 

• max. šířka do 600 cm 

• třída odolnosti větru 6  
(do 120 km/h) 

• UV – stálá, snadná údržba  
odolná vodě a znečištění 

• Made in Germany

WWW.ALUKON.COM

opatření, která vedou odborníky 
ve  stavebnictví k  integraci účinků 
globálního oteplování do  moder-
ního designu navrhovaných budov, 
aby bylo dosaženo nižší spotřeby 
energie a většího pohodlí a pohody, 
a  to s  významným využitím prvků 
stínicí techniky.
 
Pokyny Evropské komise 
k renovaci budov, 
8. května 2019

Pokyn Evropské komise z 8. května 
2019 zahrnuje opatření k  adapta-
ci budov na  změny klimatu, jako 
jsou stínicí zařízení, která zabraňují 
přehřívání budov během období 
vysokých teplot, systémy, které mají 
přímý dopad na  spotřebu energie 
budov omezením potřeby aktivní-
ho chlazení, zejména např.:

• zahrnout další přínosy kromě 
energie: pohodlí, pohodu, zdraví,

•  zahrnout důležitost BACS /buil-
ding automation and controls 
- automatizace budov a  řízení/, 
kde je dynamická stínicí technika 
součástí dynamického pláště bu-
dovy, Smart Readiness indicator  
/indikátoru inteligentní připrave-
nosti/,

•  zohlednit pozitivní vliv lokální 
sluneční expozice a  přirozeného 
světla.

Pokyny Evropské komise 
pro modernizaci budov, 
9. června 2019

Pokyn Evropské komise z 9. června 
2019 poukazuje na  hlavní význam 
obvodového pláště budovy s  od-
kazem na  přístup k  energetické 
bilanci, který zohledňuje energe-
tické ztráty (související se ztrátami 
tepla) i  energetické zisky (z  pasiv-
ního zachycování slunečního záření 
na budovách a stavebních prvcích) 
při výpočtu energetické náročnosti 
budovy nebo stavebního prvku ob-
vodového pláště budovy.

ZPRÁVA REGULAČNÍM 
ÚŘADŮM A STAVEBNÍM 
PROFESIONÁLŮM

Výše uvedené prvky EPBD předlože-
né Evropskou komisí pomáhají snižo-
vat rostoucí potřebu chlazení lepším 
designem budov a stavebními před-

pisy, v nichž jsou opatření energetic-
ké účinnosti na prvním místě. Chytrá 
stínicí technika v  kombinaci se stra-
tegiemi nočního chlazení je prvním 
řešením, které by návrháři budov 
měli implementovat do  stávajících 
a  nových budov, aby bojovali proti 
přehřátí a  poskytovali obyvatelům 
zdravé prostředí. Díky použití meto-
diky energetické bilance a  rostoucí 
potřebě chlazení může inteligentní 
stínění na  oknech v  Evropě dosáh-
nout 22% úspory energie a  snížit 
emise CO2 v nových a renovovaných 
budovách o 137,52 Mt/rok.

Energetická bilance okna
je rovnováha mezi tepelnými 
zisky (hodnota g) a  tepelný-
mi ztrátami (hodnota U) okna                 
při využití:

- zastínění jako minimálního 
požadavku k tomu, aby se za-
bránilo přehřívání na proskle-
ných fasádách orientovaných 
na jih, východ a západ,

- dynamického zastínění zasklení 
dosahujícího minimální celkové 
hodnoty g = 0,15 pro účinné   
odvádění tepla z oken,

- dynamického zastínění s  při-
rozeným větráním (noční 
chlazení otevřením oken).

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

Zdroj: ES-SO

ES-SO je nezisková organizace se sí- 
dlem v Bruselu. Jedná se o zastřešu-
jící organizaci profesionálních sdru-
žení pro stínicí techniku v  různých 
členských státech EU a  zahrnuje 
také některé členy ze zemí mimo 
EU. V  zemích, kde žádné profesní 
obchodní sdružení neexistuje, jsou 
významné jednotlivé společnosti 
vyzvány, aby se připojily jako při-
družení členové.

Více o ES-SO a jeho aktivitách 
http://www.es-so.com.
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Průmyslová rolovací vrata fungují na stejném 
principu, jako rolovací vrata určená pro privát-
ní sektor. Hlavním jednotícím prvkem vrat je 
jejich výplň, která se skládá z podélných pro-
fi lů tzv. lamel. Lamely jsou vzájemně spojeny 
pomocí speciálních zámků a tvoří tak samotné 
křídlo vrat. Rolovací vrata určená pro průmy-
slové použití jsou nejčastěji vyráběna z  jed-
nostěnných nebo dvoustěnných lamel o krycí 
výšce cca 100 mm a síle profi lu cca 23 mm. La-
mely jsou válcovány z hliníkového nebo ocelo-
vého plechu o různé síle materiálu (v závislosti 
na šířce otvoru). Některé typy lamel jsou také 
nabízeny v  provedení z  nerezové oceli růz-
ných tříd. Tyto lamely jsou využívány převážně 
v  agresivním prostředí (např. sklad soli, atd.). 
Dvoustěnné lamely bývají vyplněny polyure-
tanovou pěnou (PUR), polystyrenovou nebo 
minerální izolací. Spodní hrana vrat je zpravi-
dla tvořena taženou hliníkovou lamelou, která 
je opatřena pryžovým těsnícím profi lem, jehož 

základní funkcí je utěsnění nerovností podlahy 
v prostoru vrat. Prosvětlení vratového křídla je 
možné použitím speciálních lamel s vloženými 
polykarbonátovými pásy nebo samostatnými 
sklíčky. V  případě požadavku na  provětrání 
vratového křídla jsou nabízeny speciální per-
forované jednostěnné lamely s  otvory o  prů-
měru cca 3,2 mm. Pro dvoustěnné zateplené 
lamely jsou nabízeny lamely s  ventilačními 
mřížkami, případně podélnými ventilačními 
prolisy. Průmyslová rolovací vrata mohou být 
dále dodávána ve speciálních provedení, jako 
jsou například vrata s otočným bočním dílem 
s  integrovanými dveřmi, s  pevným polem, 
s  šikmým podlahovým profi lem, vedlejšími 
dveřmi, atd.

Lamely jsou vedeny v  po  stranách otvoru 
ukotvených hliníkových nebo ocelových vo-
dících lištách s PVC kluzáky. Navíjejí se na oce-
lovou hřídel kruhového průřezu, jež je uložena 

na  nosných ocelových konzolách, kotvených 
po  stranách otvoru. V  závislosti na  typu lamel 
a vodících lišt je možné vyrobit vrata pro zvláš-
tě široké a vysoké otvory. Výjimkou nejsou ani 
vrata široká až 20 m případně vrata vysoká až 
10 m. Vratové křídlo takto rozměrných vrat bývá          
dle požadavků normy ČSN EN 12424 na odol-
nost proti větru vybaveno speciálními aretace-
mi, tzv. větrnými háky, které v případě náporu 
větru zabrání vypadnutí křídla z  vodících lišt. 
Rolovací vrata určená pro montáž na obvodový 
plášť standardně splňují odolnost proti zatížení 
větrem ve třídě 3 (tlak 700 Pa).

Rolovací vrata jsou povahou svojí konstrukce 
nenáročné na hloubku montážního prostoru, 
takže jen minimálně zasahují do prostoru haly 
a  neomezují tak prostor pod stropem. Naví-
její se kompaktně za překladem. Po stranách 
a  v  prostoru stropu se neztrácí žádná cenná 
užitná plocha haly, kde tak může být umís-
těno další zařízení jako je vzduchotechnika, 
osvětlení haly, případně jeřábová dráha. Také 
manévrování vysokozdvižných vozíků a plošin 
v  prostoru vrat není ohroženo nebezpečím 
kolize s  konstrukcí vrat. Rolovací vrata bývají 
standardně montována v interiéru na vratový 
otvor. V  případě potřeby je však možná také 
montáž z  exteriéru, kdy je hřídel a  pohonné 
ústrojí vrat kryto samostatným krycím boxem.

Pohon vrat
Pohon navíjecí hřídele je v  naprosté většině 
případů zajištěn použitím bočního nástrčného 
pohonu. Jedná se o  třífázový motor s  převo-
dovkou, která v sobě zároveň integruje tzv. pá-
dovou brzdu. Toto zařízení tedy zajišťuje vrata 
proti nekontrolovanému odvinutí křídla v pří-
padě selhání pohonného ústrojí vrat. Nadroz-
měrné typy vrat pak bývají poháněna z důvo-
du vysoké hmotnosti vratového křídla bočním 
pohonem s řetězovým převodem. Zde již zaří-
zení proti pádu vrat není integrováno v převo-
dovce pohonu, ale je separátně umístěno jako 
protilehlé uložení navíjecí hřídele. Oba zmíně-
né typy pohonů se vyznačují vysokou účinnos-
tí díky použití třífázových motorů. V  případě, 
kdy není na vrata kladen požadavek na vyso-
kou účinnost, tedy časté otevírání a zavírání, je 
možné také použití trubkových průmyslových 

Průmyslová rolovací vrata

Průmyslová rolovací vrata jsou určena především pro náročné provozy s vysokou intenzitou 
používání. Často slouží k uzavření výrobní haly, továrny, skladu, hangáru, depa a dalších ob-
jektů, ve kterých je kladen požadavek na možnost průjezdu velkých dopravních prostředků. 
V oblasti průmyslového sektoru jsou kladeny velmi vysoké nároky na životnost, variabilitu, 
funkčnost a bezpečnost uzavření stavebního otvoru. Aby byly všechny tyto požadavky spl-
něny, vrata musí mít dokonale promyšlenou konstrukci a precizní provedení profi lů.
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pohonů, případně nástrčných bočních poho-
nů s  jednofázovým motorem. U  těchto typů 
pohonu se však předpokládá max. 10 otevře-
ní a zavření vrat za jeden den. Někteří výrobci 
vrat nabízejí trubkové pohony třífázové, jejichž 
četnost použití je až 30 otevření a zavření vrat 
za  jeden den. Naopak při požadavku na  ob-
zvláště vysokou frekvenci použití vrat bývají 
standardní boční nástrčné pohony nahrazeny 
speciálními pohony s  přídavným nebo inte-
grovaným frekvenčním měničem. Tyto typy 
pohonů umožňují plynulou regulaci počtu 
otáček na  výstupní hřídeli od  0-60 (dle typu 
a  výrobce) a  tedy vysokou rychlost otevírání 
a zavírání vrat. Výhodou tohoto typu pohonu 
je možnost nastavení plynulého rozjedu a do-
jezdu vrat do  koncových poloh, což příznivě 
ovlivňuje celkovou životnost vrat. Možnou va-
riantou pohonu v případě např. nedostupnosti 
elektrické sítě je použití pohonu s manuálním 
řetězovým převodem. Tato převodovka je 
umístěna, stejně jako boční nástrčný elektric-
ký pohon, vně navíjecí hřídele. Její převod pak 
pomáhá navíjet lamely na hřídel při otevírání 
vrat. Toto řešení je však, oproti elektrickému 
pohonu, omezeno maximální plochou a také 
výškou vrat vzhledem k převodovému pomě-
ru pohonu. Samotné ovládání vrat (otevírání 
a  zavírání) pak vyžaduje manuální sílu a  po-
strádá tak komfort elektricky poháněných vrat.

Bezpečnost provozu a ovládání
Provoz rolovacích vrat a  jejich ovládací prvky 
jsou vázány dodržením bezpečnosti provozu 
a  dalších předpisů dle ČSN EN 13241-1. Jed-
ním ze specifi ckých a  zároveň nejdůležitějších 
bezpečnostních prvků je u rolovacích vrat tzv. 
pádová brzda. Jedná se o  mechanické zabez-
pečení proti samovolnému odvinutí lamel z hří-
dele a nekontrolovanému pádu vratové výplně. 
Funguje na  podobném principu jako bezpeč-
nostní pásy v  autě, kdy při překročení určité 
rychlosti otáčení navíjecí hřídele (počtu otáček 
za minutu) dojde k jejímu zablokování a pomo-
cí integrovaného mikrospínače také k rozpojení 
bezpečnostního vstupu řídící jednotky. Je tedy 
ochráněn jak majetek a  zdraví uživatelů, tak 
i vlastní vrata před jejich poškozením.
Základním způsobem ovládání vrat s elektric-
kým třífázovým pohonem je použití řídící jed-
notky s ovládáním v tzv. režimu „mrtvý muž“. 
Při tomto způsobu ovládání musí obsluha vrat 
držet ovládací tlačítko pro zvolený směr (ote-
vírání nebo zavírání) po celou dobu běhu vrat. 

V případě nebezpečí kolize pak pouhým uvol-
něním tlačítka dojde k okamžitému zastavení 
vrat. Pro komfortní způsob ovládání s  dálko-
vým vysílačem jsou použity pokročilejší typy 
řídících jednotek, které jsou vybaveny výstupy 
pro vyhodnocení bezpečnostních prvků. Vrata 
jsou zpravidla provozována v  tzv. impulzním 
režimu, kdy vysláním příkazu k  pohybu vrat 
v libovolném směru vrata zajíždí do nastavené 
koncové polohy, nebo následným příkazem 
zastaví v  průběhu jejich dráhy. Podmínkou         
pro ovládání vrat v impulzním režimu je zabez-
pečení nájezdové hrany vrat. Toto zabezpeče-
ní je realizováno pomocí optické, kontaktní, 
nebo tlakové spínací lišty umístěné v těsnícím 
profi lu spodní lamely vrat. Tento bezpečnostní 
prvek pak musí být před zavřením vrat otesto-
ván řídící jednotkou a teprve po vyhodnocení 
jeho funkčnosti dojde k pohybu vrat. Některé 
typy řídících jednotek jsou navíc vybaveny 
vstupy pro připojení a  vyhodnocení dalších 
zařízení zvyšujících bezpečnost provozu, jako 
jsou světelné závory, výstražná světla a majáky, 
elektronická ochrana proti vsunutí ruky (nutné 
u vrat s výškou nižší než 2,5 m). Při použití in-
tegrovaných funkcí nebo přídavných karet je 
také umožněno jednosměrné či dvousměrné 
řízení provozu pomocí semaforů (např. vra-
ta v  hromadných garážích), kaskádové řízení       
při propojení více vrat, atd.

Barevná provedení
Průmyslová rolovací vrata jsou obvykle nabíze-
na s lamelovou výplní v přírodním hliníkovém 
provedení povrchu a v případě použití ocelo-
vých lamel je povrch ošetřen zinkováním. Zá-
kladní provedení lamel bývá ještě doplněno 
transparentním lakem, který zvyšuje životnost 
a  zlepšuje vzhled vratového křídla. Vybrané 
typy lamel bývají rovněž nabízeny v  několika 
základních odstínech barevné škály RAL. Tyto 
základní barvy jsou naneseny už na  povrch 
rozvinutého plechu, z něhož se lamely válcují. 
Tím je zajištěna rovnoměrná povrchová úprava 
lamel a ochrana proti korozi v celé ploše, včet-
ně všech záhybů. Ostatní konstrukční díly vrat 
bývají nabízeny v  základním provedení povr-
chu (přírodní hliník, pozinkovaná ocel), avšak 
stejně jako lamely je možno dle požadavku zá-
kazníka lakovat do odstínů standardizovaných 
vzorníků RAL. Není zde také žádnou výjimkou 
provedení vrat tzv. „bicolor“. To znamená, že 
lamely mají z  interiéru i  exteriéru jinou bar-
vu. Některé typy lamel mohou být dodávány 

v  provedení „STUCCO“, kdy povrch imituje 
vzhled štukové omítky. Zároveň toto provede-
ní povrchové úpravy zvyšuje životnost celého 
vratového křídla. 

Design vrat
Vzhled rolovacích vrat je dán především krycí 
výškou lamely. Nejčastěji se krycí výška pohy-
buje kolem 100 mm. U  jednotlivých výrobců 
se pak lamely liší převážně tvarovým profi -
lem, hloubkou a  počtem podélných drážek, 
či strukturou povrchu. Samotná konstrukce 
lamely se už na první pohled příliš neodlišuje. 
Lamelovou výplň je také možno doplnit o pro-
světlovací okénka a to buď nahrazením někte-
ré z lamel v libovolné výšce lamelou s okénky 
a vloženým čirým polykarbonátovým pásem, 
nebo samostatným dvoustěnným sklíčkem 
z téhož materiálu, zafrézovaným do standard-
ní lamely. Druhá z  uvedených variant nabízí 
možnost volby vzdáleností mezi okénky, stří-
dání okének mezi lamelami a u lamel se spe-
ciálními povrchy také zachování jednotného 
vzhledu v  celé ploše výplně vrat. Nedílnou 
součástí podtrhující celkový vzhled vrat je ba-
revné provedení krycího boxu a vodících lišt. 
Toto platí především v případě, kdy jsou vrata 
montována před otvor (z exteriéru) a tyto díly 
se tak stávají součástí fasády objektu. V tomto 
případě se zde nabízí další možnosti kombina-
cí barevných odstínů jednotlivých dílů. 

V  dnešní době i  rolovací vrata nabízejí svým 
uživatelům širokou možnost individualizace 
a záleží už jen na naší fantazii a smyslu pro de-
tail při volbě vzhledu vrat, potažmo vzhledu 
celé fasády domu.

Speciální typy rolovacích vrat
Někteří výrobci nabízejí ocelová rolovací po-
žární vrata. Jedná se o speciální uzávěry, které 
brání šíření požáru, pronikání tepla a plamene. 
Požární vrata jsou obvykle vyráběna s  klasifi -
kací požární odolnosti ve třídách EW15, EW30, 
EW45 i EW60.

Na trhu jsou k dispozici také speciální neprů-
střelná vrata, která bývají žádána zejména 
na místa se zvýšeným nebezpečím, jako jsou 
věznice, banky a další objekty vyžadující maxi-
mální zabezpečení.

Václav Božek
externí spolupracovník

časopisu SVT
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TECHNOLOGICKÉ FÓRUM zaostří 

na blížící se milníky českého stavebnictví

Digitalizace stavebnictví a rekodifi kace stavebního práva. To jsou hlavní pilíře blízké budouc-
nosti stavebnictví v Česku. Odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM se zaměří právě 
na tyto milníky 17. září 2019 v rámci prvního dne stavebního veletrhu FOR ARCH. 

Během přednáškových bloků i  úvodní pa-
nelové debaty se konference zúčastní řada 
odborníků z oboru a také – pro oblast sta-
vebnictví klíčoví – představitelé vlády. 
Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení 
a  také jedno úložiště dat včetně jednoho 
výkladu stavebního práva a  další zjedno-
dušení. To je cílem nového stavebního zá-
kona, na který čeká Česko již více než 20 let 
a jehož věcný záměr schválila před pár dny 
vláda.
„Projednat a  prosadit takto radikální změ-
nu současného stavu legislativy v  oblasti 
stavebnictví je velmi složité a hledání kom-
promisů obtížné, je to ale také nesmírně dů-
ležité pro další rozvoj České republiky. Ráda 
bych poděkovala všem resortům a  dalším 
organizacím a  institucím za  vstřícný a  kon-
struktivní přístup při přípravě a  projednání 
návrhu věcného záměru,“ říká ministryně 
pro místní rozvoj Klára Dostálová, která se 
jako jedna z členů panelové debaty zúčastní 
zářijové konference TECHNOLOGICKÉ FÓ-
RUM: digitalizace_stavební právo.

Debata odborníků s politiky
i prezentace novinek
V úvodu akce, kterou organizátoři slavnost-
ně zahájí v 9.30 hodin, se účastníci seznámí 
s  aktuálním vývojem ve  stavebnictví z  po-
hledu Petry Cuřínové z  Českého statistic-
kého úřadu. Krátce po  desáté dopolední 
hodině odstartuje úvodní diskuse, která se 
zaměří na očekávanou rekodifi kaci stavební-
ho práva a digitalizaci stavebnictví. 
Účast v  diskusním panelu přislíbil také vice-
premiér a ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček. „Digitalizace je dnes klíčovým té-
matem průmyslu, stavebnictví nevyjímaje. 
I zde musíme být inovativní, efektivně a eko-
nomicky rozumně přenášet poznatky z vědy 
a výzkumu do praxe. Přetvářet je v konkrétní 
produkty, které budou moderní a  které bu-
dou rychle a operativně reagovat na poptáv-
ku na  trhu. Česká republika tak bude lépe 
konkurenceschopná a jako inovační lídr bude 
skutečnou zemí pro budoucnost, Country for 
the Future,“ říká vicepremiér a ministr průmy-
slu a obchodu Karel Havlíček.  

Na Technologickém fóru nebude chybět ani 
předseda Svazu měst a  obcí ČR František 
Lukl, člen správní rady Institutu ekonomic-
kého vzdělávání Mojmír Hampl nebo Dušan 
Kunovský z Central Group. Do debaty se za-
pojí také předseda ČKAIT Pavel Křeček, před-
seda ČKA Jan Kasl nebo František Korbel                                   
ze společnosti HAVEL & PARTNERS. Od pra-
vého poledne začne v  Kongresovém sále 
výstaviště PVA EXPO PRAHA také blok 
prezentací Digitalizace stavebnictví – vize 
a současnost. Jednotlivé příspěvky představí 
praktické uplatnění BIM ve stavebnictví, pří-
klady digitalizace na konkrétních realizacích 
a vize budoucnosti.  V rámci bloku vystoupí 
mimo jiné předseda Odborné rady pro BIM 
Petr Matyáš, dále Václav Švub ze společnosti 
ABB, či Leoš Svoboda, který se zaměří na di-
gitální mapu. Ta v současné době jde v po-
době novely zákona do parlamentu. 

Více na webu www.forarch-forum.cz. 
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Volná cesta pro záchranáře do budovy

V případě nouze musí být únikové a záchranné cesty v budově volně přístupné. Pro zastínění to 
znamená: pryč z cesty! Absolutně spolehlivý pohon ochrany před sluncem je v tomto případě 
životně důležitý. Svou řadou RESCUEline pro venkovní žaluzie prezentuje společnost Geiger 
bezpečné a inovativní řešení pohonu pro žaluzie v rámci druhé záchranné cesty.

Pokud je úniková cesta v případě nouze za-
blokovaná, musí se připravené záchranné 
jednotky dostat do  budovy zvenku, aby se 
uvězněné osoby dostaly ven z  objektu. Je 
dobré, aby byla v  rámci projektu navržena 
druhá úniková cesta, například dostatečně 
velké okno. V  takovém případě se dostane 
pomoc do domu během několika sekund.

Jistota při plánování 
pro architekta i projektanta
Aby záchrana v závažných případech zafungo-
vala, musí odpovědný projektant konzultovat 
svůj protipožární koncept s  příslušným úřa-
dem požární ochrany. Úřad může požadovat 
druhou záchrannou cestu a stanoví pro reali-
zaci příslušné předpisy. Jeden takový předpis 
zní, že i zastínění musí být v podstatě v tako-
vém konceptu protipožární ochrany defi no-
váno. Tudíž spuštěné žaluzie před únikovým 
oknem stojí záchranné složky cenné minuty, 
v  nejhorším případě zabrání zcela přístupu 
do objektu. Sázka na jistotu je pro architekty 
a  projektanty pohon pro systémy zastínění                                                                                        
RESCUEline. V tomto případě se v nouzi zastí-
nění spolehlivě vytáhne nahoru a tím se ote-
vře cesta pro pomoc a záchranné složky.

Miniaturizované externí 
žaluziové řešení
Externí žaluziový pohon RESCUEline je tak 
zcela kompaktní, že může být plně integro-
ván do všech běžných, v prodeji dostupných 

kolejnic. Současně zůstává estetika fasády 
nedotčena. Řešení se skládá ze tří optimál-
ně koordinovaných strukturálně oddělených 
komponentů: jedním pohonem pro žaluzie, 
řídicím modulem s baterií pro nepřetržité na-
pájení - a na trhu unikátní - zobrazova-
cí modul LED. Na LED displeji 
lze na  první pohled 
rozpoznat 

celý stav systému a přečíst si všechny chybo-
vé zprávy, podobné systému semaforů.
V běžném provozu umožňují nástěnné spí-
nače snadný ruční provoz. Pohon stínění lze 
navíc snadno integrovat do dadavatelských 
řešení inteligentních domů nebo automa-
tizovaných systémů budov. RESCUEline lze 
připojit k  ústředně požárního poplachu sa-
mostatnou linkou a v nouzovém případě tak 
externě ovládat. Je také možná operace jako 

samostatný systém: spouštění se pak prová-
dí nouzovým spínačem v interiéru.
Pohon nevyžaduje údržbu. Několik úrovní 
zabezpečení v řídicím modulu a integrované 
dobíjecí baterie zaručují, že v případě poru-
chy nebo výpadku napájení se vnější žaluzie 
okamžitě přesune do  bezpečnostní polohy, 
to je do horní koncové polohy. Nouzový vý-
chod nebo nouzový vstup tak nejsou v pří-
padě poruchy blokovány.
Tento systém se již mnohokrát osvědčil v růz-
ných zemích. Nejčastěji ve  veřejných budo-
vách, školkách nebo kancelářích. Tento trend 
však také ukazuje nové využití v soukromém 
sektoru - jako je rodinný dům. Tento systém 
lze integrovat pomocí standardního tlačítka 
požární signalizace nebo do  jednoduchého 
i složitějšího systému.

(PR)
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komponentů: jedním pohonem pro žaluzie, 
řídicím modulem s baterií pro nepřetržité na-
pájení - a na trhu unikátní - zobrazova-
cí modul LED. Na LED displeji 
lze na  první pohled 
rozpoznat 
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Větrná čidla se používají na ochranu výrob-
ků stínicí techniky, které mohou být poško-
zeny silným větrem. Jedná se především 
o markýzy, které jsou z hlediska poškození 
větrem nejzranitelnější. Následují další typy 
venkovních látkových stínicích prvků a nej-
odolnější jsou venkovní žaluzie ve vodicích 
lištách. Vcelku pochopitelně zde neuvádí-
me předokenní rolety, které jsou natolik 
odolné, že chránit je proti větru není třeba.

V dalším textu se budeme věnovat umístění 
větrných čidel na  principu miskového ro-
tačního anemometru (dále: anemometrická 
čidla), která jsou v systémech řízení protislu-
neční ochrany nejběžnější. Ostatní typy vě-
trných čidel, používaných v systémech ovlá-
dání stínicí techniky a  v  řídicích systémech 
budov, budou krátce zmíněny v příslušných 
pasážích textu.

Základní poznatky 
o proudění plynů
Problematiku proudění kapalin a plynů řeší 
celé vědní odvětví, stejně jako vlivy a důsled-
ky, které má tento fyzikální jev ve stavebnic-

tví a architektuře. Působení větru na budovy 
a doprovodným efektům v jejich okolí se po-
drobně věnuje publikace [1], speciálně vlivu 
větru na zařízení stínicí techniky pak článek 
[2]. Z  obou jmenovaných pramenů čerpá 
i další text. Čtenáře, kteří by se chtěli s touto 
problematikou seznámit hlouběji, odkazuji 
na zmíněné prameny.

V  následujících řádcích nejprve krátce shr-
neme nejzákladnější poznatky o  proudění 
plynů. Pro účely tohoto článku se přitom 
nevyhneme určitým, místy i značným, zjed-
nodušením. Jelikož se nejedná o  vědecké 
pojednání, ale o  příspěvek pro denní praxi 
techniků v oblasti stínicích zařízení, věřím, že 

problematiky znalý čtenář bude tato zjedno-
dušení tolerovat.

Prvními pojmy, se kterými se musíme sezná-
mit, jsou laminární a  turbulentní proudění. 
Laminární proudění je takové, při kterém se 
jednotlivé vrstvy plynu (vzduchu) pohybují 
hladce a rovnoměrně nad sebou nebo boč-
ně vedle sousedních vrstev. Pokud bychom 
v takovém proudění vytvořili obarvené vrst-
vičky, resp. vlákna plynu, objevil by se nám 
stav podle obrázku 1a. Laminární proudění 
je tedy hladké a  rovnoměrné. Turbulentní 
proudění je naopak nerovnoměrné a vířivé, 
viz obr. 1b.

Pokud plyn proudí ustáleně a  rovnoměr-
ně ve  volném prostoru, jsou jeho rychlost 
a  směr ve  všech bodech stejné, viz obr. 2a. 
Pokud však dojde ke  kontaktu proudícího 
plynu s  pevnou hladkou plochou, rovno-
běžnou se směrem proudění plynu, rychlost 
proudění se vlivem tření směrem k  povrchu 
této plochy snižuje, až je přímo na jejím po-
vrchu nulová, obr. 2b. Pokud povrch plochy 
nebude hladký, rychlostní profi l se změní, viz 
obr. 2c. To odpovídá například situaci v  zá-
stavbě nižšími a  přibližně stejně vysokými 
budovami.

Rychlostní profi l se může změnit také v pří-
padě, že povrch nebude rovnoběžný s prou-
děním plynu. Tomu odpovídá například 
situace na  návětrných úbočích kopců, kdy 
na vrcholu kopce může dojít ke zvýšení rych-
losti větru vzhledem k jeho rychlosti ve vol-
ném prostoru, obr. 3.

Správné umístění větrných čidel

Zatímco při instalaci slunečních nebo dešťových čidel je vcelku zřejmé, kam je umístit, aby 
správně plnila svoji funkci, u  větrných čidel je situace složitější. Jelikož větrná čidla mají 
ochrannou funkci a mají zabránit poškození nebo zničení výrobků stínicí techniky, citlivých 
na vítr, je jejich správné umístění klíčové. Celá řada skutečně realizovaných umístění větrných 
čidel, se kterými se autor během své dlouholeté praxe setkal, však ukazuje na naprostou ne-
znalost a nepochopení této problematiky. V posledních několika letech nebyl na toto téma 
publikován žádný příspěvek, následující článek si proto klade za cíl vyplnit tuto informační 
mezeru.

Obrázek 1a Obrázek 1b
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Anemometrická čidla musí být pro zajištění 
správné a spolehlivé funkce umístěna vždy 
v  oblasti laminárního proudění vzduchu. 
Dále, čidla tohoto typu měří pouze tu složku 
rychlosti vzdušného proudu, která je kolmá 
na  osu rotace lopatek (misek). Jelikož osa 
rotace bývá výrobci anemometrů stanove-
na výhradně jako svislá, měří anemometric-
ká čidla pouze horizontální (vodorovnou) 
složku rychlosti větru. Pokud vítr nevane 
horizontálně, jeho rychlost se rozkládá 
do  vertikální a  horizontální složky (skuteč-
ná rychlost je jejich vektorovým součtem). 
Rychlost udávaná anemometrickým čidlem 
se pak liší od  rychlosti skutečné. Výlučně 
horizontální složka rychlosti větru a  tím 
správný výsledek měření anemometrickým 
čidlem je tedy zaručena pouze ve  volném 
prostoru, v dostatečné vzdálenosti anemo-
metru od zemského povrchu a od okolních 
předmětů.

Aerodynamické poměry 
v okolí osamocené budovy
Nejjednodušší případ nastane, pokud se 
jedná o pravoúhlou budovu s plochou stře-
chou, stojící samostatně v rovinatém terénu, 
a v případě, že vítr vane kolmo na jednu její 
stěnu. Ale i  tato jednoduchá situace skrývá 
početná úskalí, nazíráno z  hlediska instala-
ce větrného čidla. Podívejme se na vzniklou 
situaci nejprve v  bočním pohledu, obr.  4a. 
Část vzdušného proudu se na návětrné stě-
ně otočí zpět a vytvoří víry u povrchu země, 
část se ohne směrem vzhůru a  po  stře-
tu s  horizontálním proudem vytvoří víry 
na hraně střechy. Další víry se vytvoří na zá-
větrné straně budovy.

Pokud budeme stejnou situaci pozorovat 
shora, v  půdorysu, uvidíme víry před čelní 
stěnou, ale i  u  bočních stěn budovy - a  sa-
mozřejmě opět na závětrné straně za budo-
vou, obr. 4b.

Důležitá je také situace při čelním pohledu 
na  návětrnou stěnu budovy, tj. ve  směru 
vanoucího větru, obr. 4c. Protože objemové 
množství vzduchu, proudící proti budově, 
musí budovu „obtéci“ celé, rychlost větru 
na bočních hranách budovy, ale i na hraně 
střechy, bude v  důsledku toho vyšší než 

rychlost proudění u  země nebo uprostřed 
čelní stěny, ale také než ve volném prostoru. 
Díky tomu mohou být již na  dvou soused-
ních oknech rozdílné jak rychlost, tak směr 
větru.

Zároveň je z obrázku 4c zřejmé, že uprostřed 
stěny pod hranou střechy může mít proud 
vzduchu výhradně vertikální směr a  zcela 
postrádat horizontální složku. Obdobná si-
tuace je i  u  povrchu okolního terénu nebo 
uprostřed čelní stěny budovy. Miskový ro-
tační anemometr je z  principu své funkce 
schopen měřit pouze horizontální složku 
vzdušného proudu, jak bylo uvedeno výše, 
proto pokud bude umístěný v pozicích A či 
B a  obdobných, nebude měřit skutečnou 

rychlost větru. Anemometr, umístěný v pozi-
ci C, nemusí v krajním případě fungovat vů-
bec, protože se bude nacházet ve výhradně 
stoupavém vertikálním proudění, které není 
schopen registrovat.

Ani umístění anemometru na  plochou 
střechu nemůže být libovolné, ale je nut-
né respektovat určité zákonitosti proudění 
vzduchu. Nad plochou střechou se totiž 
vlivem střetu stoupavého proudu před 
čelní fasádou s  horizontálním prouděním 
ve  volném prostoru budou vytvářet víry                        
a  nad střechou může vzniknout jakýsi 
„vzdušný válec“, viz obr. 5. Pokud bude 
anemometr umístěn v pozici A, bude měřit 
menší rychlost, než je skutečná, protože se 
nachází v zóně interakce vertikálního a ho-
rizontálního proudění. V  krajním případě, 
pokud bude stoupavý proud velmi silný 
nebo pokud na  hraně střechy vzniknou 
víry, opět nemusí měřit vůbec.

Na  ploché střeše však nelze anemometr 
umístit libovolně ani v případě, že se bude 
nacházet ve větší vzdálenosti od její hrany. 
Jestliže bude anemometr umístěn příliš 
nízko, v  pozici B, může se ocitnout v  mrt-
vé zóně uvnitř vzdušného válce. Umístění 
v pozici C se již sice nachází mimo mrtvou 
zónu, je ale naopak v  oblasti zhuštěného, 
a  díky tomu zrychleného proudění vzdu-
chu, anemometr proto bude měřit rychlost 
větru vyšší, než je skutečná. Dostatečná 
výška nad plochou střechou je proto dalším 
základním předpokladem správné funkce 
anemometru.
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Situace proudění vzduchu kolem budovy 
ve  tvaru pravoúhlého hranolu, znázorněné 
na  obrázcích 4 a  5, jsou samozřejmě závis-
lé na  mnoha faktorech: na  výšce budovy, 
na  její štíhlosti, tj. poměru jednotlivých 
rozměrů, a  samozřejmě na  rychlosti větru. 
I  u  jedné a  téže budovy se poloha a  veli-
kost vírů, stoupavých proudů a  vzdušného 
válce bude měnit v  závislosti na  rychlosti 
větru. Situace přesně čelního větru se navíc 
v  reálném světě prakticky nevyskytuje, vítr 
vanoucí ze šikmých směrů pak vytváří další 
víry jak podél stěn, tak podél hran střechy. 
Podrobnější informace lze najít v [1].

Aerodynamické poměry 
v okolí složitějších budov 
a v zástavbě
Nejjednodušší situaci v  tomto případě 
představuje budova s  půdorysem ve  tva-
ru L, vystavená působení větru kolmo 
na jednu z vnějších fasád, obr. 6. V případě 
opakování této struktury vznikne půdorys 
ve  tvaru písmene E, případně hřebenový 
půdorys. Proudění vzduchu kolem celé bu-
dovy je velmi komplikované, a  to zejména 
v  prostorech mezi jejími jednotlivými kří-
dly, kde závisí na  poměru jejich hloubky 
a šířky, na tom, zda mají stejnou výšku jako 
hlavní budova nebo jsou nižší, a samozřej-
mě na směru a  rychlosti větru. Celou řadu 
modelových situací pro různé půdorysy 
i  tvary budov lze nalézt v  [1]. Použití jed-
noho čidla větru zde proto téměř nikdy 
nepostačuje, je nutné použít více čidel, 
vhodně rozmístěných na  budově, případ-
ně je doplnit směrovkou větru. Protože lze 
očekávat častý výskyt vertikálních proudů 
a  vírů, je dále vhodné pro měření rychlos-
ti větru použít čidla, která pracují na jiném 
než anemometrickém principu, a  která 
jsou schopna rozpoznat a  měřit rychlost 
větru i  za  těchto podmínek. Jedná se ze-
jména o  čidla, pracující na  principu ochla-
zování vyhřívaného odporového elementu.                                                                                             
Pro zpracování a  správné vyhodnocení 
všech těchto údajů je však zapotřebí po-
měrně sofi stikovaný řídicí systém pro ovlá-
dání fasádních clon. Vzhledem k  tomu, že 
popisované budovy mají obvykle téměř 
vždy komerční využití, bývají takovým řídi-
cím systémem vybaveny a  uvedené poža-
davky nejsou na překážku.

Obdobně složitá situace vzniká, jestliže bu-
dova nestojí osamoceně, ale nachází se v in-
travilánu. Představme si zde pouze dvě nej-
jednodušší situace, mnoho dalších je opět 
popsáno v [1].

Situace na obr. 7 znázorňuje situaci, která je 
velmi častá např. na sídlištích z 80. a 90. let 
minulého století. V tomto případě je vhodné 
umístit anemometrické čidlo v  dostatečné 

výšce (viz předchozí odstavec) na  střechu 
budovy. Lze totiž očekávat, že kritická rych-
lost větru na fasádě bude na střeše budovy 
dosažena spíše při jeho směru ve směru pro-
luky mezi domy (A), než při směru kolmém 
(B), kdy začnou působit víry v prostoru mezi 
budovami. Ovšem i  zde hraje významnou 
roli poměr mezi výškou budov a šíří proluky 
mezi nimi, a to vše společně ještě ve vztahu 
k  rychlosti a  směru větru. Pro markýzy, in-
stalované na balkónech a lodžiích takových 
domů, se jako velmi vhodné jeví použití 
otřesového čidla.

Druhá situace, kterou si zde představíme, 
jsou dvě (nebo více) budovy vedle sebe, 
mezi nimiž se nachází proluka, obr. 8.  S od-
voláním na  obr. 4c dojdeme k  závěru, že 
v  proluce mezi budovami dojde k  výraz-
nému zvýšení rychlosti proudění. Pokud 
není možnost umístit čidlo do této proluky, 
ale pouze do  otevřeného prostoru, např. 
na střechu budovy, pak je nutné pro ochra-
nu stínicích prvků v  proluce nastavit na  ří-
dicí jednotce takového čidla mezní rychlost 
větru nižší, než v případě, kdy by čidlo bylo 
umístěno přímo v proluce.

Jak tedy větrné čidlo 
správně umístit?
Z  předchozího textu vyplývá, že jedno-
značná rada na  vhodné umístění větrného 
čidla neexistuje. Je pouze možné upozornit 
na  umístění zaručeně nevhodná a  na  další 
obecná hlediska, která je nutné mít při in-
stalaci anemometrických čidel na  zřeteli.                                                                                                          
Je to především nutnost umístit anemome-
trické čidlo vždy do  laminárního proudění 
a při nastavování limitní rychlosti větru zo-
hlednit rychlostní profi l dané lokality a kon-
krétního umístění čidla i  chráněných zaří-
zení. Ve  složitých situacích je pak vhodné 
použít čidla, která využívají pro vyhodnoce-
ní kritické situace (záměrně nepíši „kritické 
rychlosti větru“) jiný princip než anemome-
trický: vyhřívaná odporová čidla nebo, spe- 
ciálně pro markýzy, čidla otřesová.

Na  tomto místě nelze nezmínit ještě další 
dva faktory, které přistupují ke  všem dříve 
zmíněným a  dále komplikují volbu, kam či-
dlo umístit.

Prvním faktorem je použití čidel s rádiovým 
přenosem informací o  rychlosti větru. Zde 
je nutné dodržovat další požadavky, nutné 
pro spolehlivou rádiovou komunikaci mezi 
čidlem a  všemi jím chráněnými zařízeními. 
To je ovšem téma na  samostatný článek. 
Stručně lze říci, že místo instalace čidla vhod-
né z hlediska aerodynamiky budovy nemusí 
být vhodné z  hlediska rádiové komunikace 
a  naopak. Zde neexistuje kompromis, řeše-
ním je obvykle pouze použití více čidel nebo 
přechod ke kabelové va- riantě.

Druhým faktorem je otázka architektonic-
kého řešení či vzhledu budovy. Velmi často 
buď investor/uživatel nebo architekt odmítá 
umístění anemometrického čidla na  místě, 
které zaručuje jeho spolehlivou funkci, ale 
kde je čidlo (bohužel) viditelné. Požadavkem 
proto často bývá umístění čidla např. na vnitř-
ní stranu atiky ploché střechy nebo na  jiná, 
z  hlediska aerodynamiky budovy a  správné 
a  spolehlivé funkce čidla naprosto stejně 
nevhodná místa. Diskuze o umístění čidla se 
pak mnohdy přesouvají z  roviny technické 
spíše do roviny diplomatické, a pokud by při 
nich tento článek posloužil jako argument                    
pro správné umístění čidla, byl by jeho záměr 
více než naplněn.

Ing. Roman Martinů
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu
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Pergola ARTOSI z dílny společnosti ISOTRA

Pergoly představují na  zahradě či terase malou oázu klidu, kterou občas potřebuje každý 
z nás. Vytváří elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. Svým výjimečným 
designem dotváří Vaše nové zážitky.

Přední výrobce stínicí techniky, společnost 
ISOTRA, uvedla na trh v průběhu 2 let něko-
lik typů pergol. Jednou z nich je samonosná 
bioklimatická pergola ARTOSI, která je abso-
lutní novinkou přicházející přímo z  vývojo-
vého oddělení společnosti ISOTRA.

Tato pergola svým inovativním a  čistým 
designem splňuje náročné požadavky sou-
časného uživatelského komfortu nejen tím, 
že může mít šířku 4 metry, výsuv až 7 metrů 
a výšku 3 metry, ale také svými dalšími před-
nostmi. Hliníkové lamely lze orientovat od 0° 
do 130°, samozřejmostí je dokonalé těsnění 

a sklon lamel pro řízený odtok vody stojkou. 
Nosnost lamel je od  116 kg/m2  v  závislosti 
na šířce pergoly. Do pergoly je možno inte-
grovat stínicí prvky – screenové rolety nebo 
venkovní žaluzie a také LED osvětlení. 

Další předností pergoly ARTOSI je možnost 
rozdělení střechy na více nezávislých sekcí 
ovládaných individuálně podle pozice slu-
nečních paprsků. Lamely jsou tvarově opti-
malizovány tak, aby vykazovaly co nejlepší 
pevnostní výsledky s  co nejmenším náro-
kem na  materiál. Pohon je umístěn v  ob-

vodovém rámu, což zajišťuje, že není vidi-
telný z žádné strany a nenaruší tak celkový 
vzhled pergoly. 

Stojku pergoly lze umístit až jeden metr 
mimo roh pergoly. Jednotlivé pergoly lze 
spřažit. Pergolu ARTOSI je možné sestavit až 
pěti způsoby a lze kombinovat volně stojící 
část s částí kotvenou do zdi. Výroba pergo-
ly je možná s  přesností na  jeden centimetr 
a přizpůsobí se tak Vašim potřebám. Vzhle-
dem ke všem těmto parametrům pergoly je 
její cena také významnou předností.

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

(PR)
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Odborná terminologie z oboru

Astrofunkce
Jedná se o  automatické ovládání (např. 
prvků stínicí techniky) v  závislosti na  vypo-
čtených časech východu a  západu Slunce 
v dané oblasti. 
Pro správné fungování systému je nutné 
správně zvolit a zadat zeměpisné určení mís-
ta, tedy zeměpisnou šířku a délku. 

ASTRO posun
Jedná se posunutí ASTRO funkce o  pevně 
nastavený časový úsek. To znamená, že po-

žadovaná akce v daném místě nebude pro-
vedena v okamžiku východu slunce.
Příklad: aktuálně vyjde slunce v 7:00, ASTRO 
posun je nastaven na např. 60 min. K auto-
matickému pohybu stínicího systému nedo-
jde v 7:00, ale až v 7+1, tedy v 8:00 hodin.

Prázdninový režim, 
často uváděn též jako režim dovolená
Jedná se o funkci, která se po dobu, kdy ne-
jste doma, postará o to, aby případný pozo-
rovatel objektu nabyl dojmu, že pohony ro-

let/žaluzií nejsou ovládány automaticky, ale 
manuálně. 
Při aktivaci této funkce dojde každý den 
k  posunutí standardně nastavených spí-
nacích časů o  dobu určenou generátorem 
náhodných čísel. Doba, která je pod tímto 
parametrem zadána (např. 45 min), předsta-
vuje maximální čas, o jaký je povel posunut 
vpřed nebo zpět.

Odborný tým SPST

Fórum dotazů

  Můžeme mít síťové dveře na  terase 
i přes zimu nebo je nutné je uklízet?

Nejen dveře proti hmyzu, ale i klasické oken-
ní sítě proti hmyzu není nutné v zimním ob-
dobí demontovat. Jejich sezónním odstraně-
ním však jistě zvyšujete jejich životnost.

  Jak je vhodné „zazimovat“ textilní mar-
kýzu?

Bez ohledu na typ markýzy – otevřenou, ka-
zetovou, svislou nebo výklopnou –  prvním 
krokem musí být její očista. Nejprve lehce 
omyjte teplou vodou se saponátem kon-
strukci markýzy. Pak se vrhněte na  potah. 
V domácích podmínkách se doporučuje jen 
přiměřená základní péče - vlažnou mýdlo-
vou vodou a krouživými pohyby jemně po-
tah očistit. 
Markýzová látka je oboustranně impregno-
vaná, aby chránila i  před mírným deštěm, 
přesto se zásadně  NEdoporučuje čistit ji 
silným proudem vody nebo wapkou (vy-
sokotlakým čističem). Výrobci látek takové 
čištění dokonce výslovně zakazují a  existují 
metody zkoumání porušení struktury látky 
vinou vysokotlakého mytí. Takový potah pak 
ztrácí záruku, neboť narušená struktura vlák-
na nemá již deklarované vlastnosti, může se 
natáhnout, prověsit a také protékat.
Důležité je po jakémkoliv čištění nechat po-
tah pořádně proschnout před stočením lát-
ky na  hřídel. V  opačném případě by mohlo 
dojít ke zplesnivění.
Obdobným způsobem se postupuje i u ostat-
ních typů fasádního látkového stínění – např. 
markýzolet (venkovní látková roleta se sklop-
nou částí).

  Jak se provádí čištění baldachýnů?  
Čištění baldachýnů je doporučeno pro-
vádět 1-2x za  rok. Důvodem je zamezit 
hloubkovému pronikání prachu a  mastnot 
do  vlákna textilie a  následnému žloutnutí 
či šednutí textilií či materiálu baldachýnů. 
Doporučenou metodou kombinace od-
prašnění a  vakuového čištění. Hloubkové 
odprašnění se provádí prostředním vodní-
ho separačního stroje s rotačním separáto-
rem, jenž dokonale hloubkově vysaje prach 
z  póru textilie. Dalším krokem v  případě 
dodržování pravidelného čištění je vakuo-
vé vodní čištění a vyprání textilie. Vakuový 
stroj dokáže prostřednictvím hlavice dů-
kladně hloubkově proprat textilní vlákno. 
Pokud je textilie či materiál zasažen mast-
notami je doporučeno přidat mezikrok pro-
střednictvím parního čištění, které účinně 
rozpouští mastnoty. Vyčištěný baldachýn 
lze po  důkladném vyčištění také ochránit 
proti pronikání prachu impregnací odpuzu-
jící nečistoty na období cca osmi měsíců. Je 
vhodné se obracet na  profesionální fi rmy, 
které používají postupy, které jsou v soula-
du s pokyny výrobce a zaručí tudíž, že nebu-
dou porušeny podmínky záruční doby.

  Je nutná nějaká údržba/čištění větrných 
a slunečních čidel? 

Větrná i  sluneční čidla jsou navržena jako 
bezúdržbová, a  proto za  běžných okolností 
žádnou údržbu nevyžadují. Je ale vhodné, 
čidla občas zkontrolovat, zda vlivem mimo-
řádných okolností nedošlo k narušení jejich 
funkce. U  větrného čidla se jedná zejména 
o  jeho vychýlení z  vodorovné polohy nebo 

o  mechanické poškození lopatek snímače. 
U  slunečního čidla by mohlo dojít k  ulpě-
ní cizích předmětů nebo k  mimořádnému 
znečištění snímací plochy slunečního čidla. 
Pak je nutné čidlo očistit. Pokud čidla vyu-
žívají pro svoji činnost napájení ze solárních 
článků, je vhodné zkontrolovat také jejich 
čistotu.

  Jak se provádí údržba interiérového stí-
nění a jak často?

Záleží především na druhu použitého mate-
riálu.
Například u vnitřních žaluzií, které bývají nej-
častěji plastové nebo hliníkové, postačí otřít 
lamely při každém mytí oken hadříkem nebo 
jemným kartáčem s dlouhým vlasem a zba-
vit je tak prachu. Je také možno je přeluxo-
vat vysavačem s  hubicí s  dlouhým vlasem. 
Jednou za čas (cca 1x ročně) je však vhodné 
důkladné omytí žaluzií včetně částí, které 
se překrývají, a  včetně očištění vodicích la-
nek. V tomto případě bývá dobré obrátit se 
na specializovanou fi rmu, aby nedošlo k po-
škození vodicích lanek nebo ovládacího me-
chanismu. Pro čištění žaluzií nepoužívejte 
vysokotlaké čističe, mohlo by dojít k poško-
zení žaluzie a zejména elektrického pohonu, 
pokud je jím žaluzie vybavena. 
U  textilního interiérového stínění se dopo-
ručuje pouze suchý způsob údržby, tedy 
odprašnění jemným kartáčem s  dlouhým 
vlasem, případně za použití vysavače s hubi-
cí s dlouhým vlasem.
Nezapomínejte, že čištění je nutné provádět 
oboustranně.

Odborný tým SPST
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Zajímavé realizace

Rodinný dům Hustopeče, ČR – venkovní žaluzie C80                    Zdroj: LOMAX

Rodinný dům Jeseník, ČR – hliníková bioklimatická pergola, motorické ovládání na dálkový ovladač s napojením na větrné čidlo
Zdroj: Ondřej Kadič
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Rodinný dům Hriadky, SK – předokenní roleta                                                                                                                                                         Zdroj: Erik Bereš

Rodinný dům Starý Poddorov, ČR – venkovní žaluzie S93                   Zdroj: LOMAX
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Rodinný dům Praha, ČR – venkovní bezpečnostní roleta, motorické ovládání, dálkový ovladač                                                          Zdroj: Almma s.r.o. 

Rodinný dům - Karlovy Vary ČR - Hliníková bioklimatická pergola, motorické ovládání na dálkový ovladač                                 Zdroj: Jan Bílek
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Aktuální přehled členů SPST

PROFIL ČLENA SPST

Halenda žaluzie s.r.o.

sídlo společnosti:                       Královice 93, 27401 Slaný
založení společnosti:                 2011
výroba a vzorková prodejna:    Unhošť, Štefánikova 764, 27301
Regionální působnost:                Česká Republika
Počet zaměstnanců:                  8
webové stránky:      www.halenda.cz /      
  www.facebook.com/halendazaluzie

Společnost Halenda žaluzie je český výrobce stínicí techniky a to především venkovních ro-
let, rolovacích vrat ze systému Aluprof s pohony a doplňky značky Somfy, vjezdových hliní-
kových bran a plotů. Dále nabízíme veškerou stínicí techniku značky Isotra, garážová vrata, 
vchodové dveře a  interiérové dveře značky Hörmann. Dodáváme okna od výrobců z profi lů Schüco, Gealan, Salamander. Terasy, výplně 
plotů a bran od Woodplastic. Jsme dynamicky se rozvíjející se společnost, každoročně navyšující rozsah výrobků a služeb. Nabízíme konzul-
tace, provedení zaměření a návrhu řešení zdarma. Máme vybavenou vzorkovou prodejnu, kde si zákazník vše může vyzkoušet ve skutečných 
velikostech. Naším cílem je maximální spokojenost zákazníka, díky profesionálnímu přístupu všech pracovníků fi rmy. 

AL PERGOLY

Členská základna
Naše členská základna se i nadále rozšiřuje. 
V srpnu se naším novým členem stala fi rma 
Chytrá Stínící Technika s.r.o. Nového člena 
tímto vítáme v  našich řadách a  těšíme se 
na budoucí spolupráci!

Partnerství s odbornými akcemi
V  nejbližších týdnech a  měsících se bude 
konat řada akcí z oboru stavebnictví, na kte-
rých se budeme opět podílet jako partneři. 
Kromě veletrhu FOR ARCH, kde budeme pů-
sobit v Poradenském centru pro okna a stínicí 
techniku, budeme partnerem celostátní kon-
ference OVSK (Otvorové výplně stavebních 
konstrukcí), která se uskuteční v říjnu v Hradci 
Králové a kde budeme prezentovat 2 témata:
- Montáž základních typů stínicích prvků 

a nezbytná stavební příprava pro ně,
- Stínicí technika v Nové Zelené úsporám.
Náš časopis je navíc partnerem Konference 
ředitelů projektových a  investorských spo-
lečností 2019 a  také Setkání lídrů českého 
stavebnictví. Hned v počátku roku 2020 pak 
budeme poskytovat poradenství na  mezi-
národní výstavě INFOTHERMA 2020, opět 
v  rámci Poradenského centra pro stínicí 
techniku. 

Vzdělávání
Významná bude ale také konference Stínicí 

technika – Inovativní koncept pro ener-

geticky úsporné budovy, kterou pořádá 

náš svaz a  která proběhne v  pátek 20. září 

2019 v rámci veletrhu FOR ARCH 2019, a to 
mj. za  účasti zahraničního přednášejícího 
– pana Wilhelma Hachtela, viceprezidenta 
představenstva ES-SO, který bude prezen-
tovat téma Význam dočasné ochrany pro-
střednictvím stínicí techniky pro světové 
klima. Zájemci o účast se mohou stále hlásit 
na adrese info@svst.cz. 

Spolupráce se školami
Pokračujeme ve spolupráci se školami se sta-
vebním zaměřením. V září 2019 se uskuteční 
návštěva střední školy v německém Wiesau, 
které se zúčastní pedagogové z  České re-
publiky. Budeme mít možnost seznámit se 
s  výukou oboru Mechatronik stínicí techni-
ky, abychom pak společně mohli posoudit 
možnosti zavedení obdobného učebního 
oboru u nás.

Odborná činnost sdružení
Odborný tým SPST v  poslední době pokra-
čuje v  analýze dokumentů, které má nyní 
k dispozici z celoevropského sdružení ES-SO, 
a  připravuje jejich zpřístupnění české od-
borné i  laické veřejnosti a  také jejich využití              
pro podporu českého trhu stínicí techniky. 
Zapojili jsme se také do  činnosti Technické 
komise ES-SO a zástupci dvou našich členů se 
zúčastní celoevropského Business Summitu 
ES-SO o otázkách budoucnosti našeho obo-
ru. Business Summit proběhne v  říjnu 2019 
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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

Loxone s.r.o. 

Sídlo: U Staré trati 1775/3, 370 11 České Budějovice 
Založení společnosti: 2012 (matka 2009)
Obrat za rok 2017: 92,6 mil., z toho ve stínicí technice 14 mil
Obrat za rok 2018: 136,5 mil., z toho ve stínicí technice 20,5 mil
Regionální působnost:  Česko a Slovensko (matka celosvětově)
Počet zaměstnanců:  12
webové stránky:  www.loxone.com/cscz/

Jsme dceřinná společnost rakouské fi rmy Loxone GmbH pro český a slovenský 
trh. Společně se sítí zhruba 1200 instalačních partnerů zde šíříme systém Loxone 
Smart Home. Ten je alternativou pro tradiční ovládání a řízení techniky v domác-
nostech i komerčních budovách. Jeho hlavními přínosy jsou inteligentní auto-
matizace, zjednodušení obsluhy a možnost vzdálené kontroly pomocí aplikace. 
Je nezávislý na internetu, vyvíjen i vyráběn v Evropě a připraven sloužit desítky 
let. Šetří starosti a umožňuje využít potenciál investice do techniky na maximum.

Aktuální přehled členů SPST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

v  Portugalsku za  účasti celkem 32 předních 
společností z oboru stínění z Evropy.

Valná hromada SVST
Na  konci května se konala další řádná val-
ná hromada SPST. Jako obvykle bylo jejím 
úkolem vyhodnotit výsledky práce v  roce 
2018 a probrat aktuální témata oboru nebo 
práce svazu. Součástí valné hromady byla 

přednáška zástupce právní kanceláře Bird & 
Bird na téma „Jak efektivně právně ochránit 
koncept podnikání?“. V  rámci následného 
workshopu jsme se pak věnovali nejdůleži-
tějším tématům, o která projevili zájem čle-
nové svazu. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST,

www.svst.cz

Účastníci valné hromady SPST – květen 2019, Střítež u Jihlavy

Vojtěch Chloupek – partner Bird & Bird
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Veletrhy a výstavy 2019 - 2020
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EDEN 3000 2. 1. - 30. 12. 2019 Brno ČR

Domov a teplo 6. - 8. 9. 2019 Lysá nad Labem ČR

FOR ARCH 17. - 21. 9. 2019 Praha ČR

FOR WOOD 17. - 21. 9. 2019 Praha ČR

FOR STAV 17. - 21. 9. 2019 Praha ČR

FOR THERM 17. - 21. 9. 2019 Praha ČR

FOR INTERIOR 10. - 13. 10. 2019 Praha ČR

Bauen + Wohnen 12. - 20. 10. 2019 Hannover Německo

Dům a bydlení Liberec 18. - 20. 10. 2019 Liberec ČR

Moderní dům a byt 1. - 3. 11. 2019 Plzeň ČR

Stavotech - Moderní dům 7. - 9. 11. 2019 Olomouc ČR

Moravská Dřevostavba 7. - 9. 11. 2019 Olomouc ČR

Ekoenerga 7. - 9. 11. 2019 Olomouc ČR

Bytová show 7. - 10. 11. 2019 Hradec Králové ČR

INFOTHERMA 20. - 23. 1. 2020 Ostrava ČR

Střechy Praha 6. - 8. 2. 2020 Praha ČR

FOR WOOD 6. - 8. 2. 2020 Praha ČR

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

FOR PASIV 7. - 9. 2. 2020 Praha ČR

BAUTEC 18. - 21. 2. 2020 Berlín Německo

Bauen & Energie Messe 20. - 23. 2. 2020 Vídeň Rakousko
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Svaz podnikatel  ve stínicí technice v letošním roce oslaví 10 LET 
od svého založení. Proto jsme se rozhodli rok 2019 vyhlásit 

ROKEM STÍNICÍ TECHNIKY. 

Sledujte proto aktivity naše i našich len , sledujte náš obor. 
V Roce stínicí techniky se toho bude dít hodn !

www.svst.cz f Sledujte náš 
facebook
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