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H Vážení čtenáři,

letní měsíce jsou pro obory stínicí tech-
niky a  vrat obdobím nejčilejší sezóny.               
Zatímco většina lidí si s  rodinou či zná-
mými užívala dovolené a  odpočívala 
od  pracovního shonu, výrobci, obchod-
níci a montážní firmy z těchto oborů pra-
covali na tom, aby odpočinek spousty lidí 
v domech, bytech, na  terasách či zahra-
dách byl příjemný a osvěžující, aby jejich 
obydlí a jejich auta byla v bezpečí.

Nezaháleli jsme ani v redakci našeho ča-
sopisu, abychom Vám přinesli opět řadu 
zajímavostí a  novinek, praktických rad 
a inspirací.

V  tomto čísle časopisu Vám přineseme 
pokračování seriálu článků z  historie na-
šich oborů, který jsme v  minulém čísle                                                                                             
zahájili článkem o  dřevěných žaluziích. 
Dnes navážeme článkem o původu sekč-
ních vrat a připravujeme i další pokračo-
vání.

14. září 2011 to byly právě dva roky 
od  vzniku Sdružení výrobců stínicí tech-
niky a  jejích částí. Při té příležitosti se                
konala další valná hromada sdružení 
a  bylo zvoleno představenstvo na  další 
dva roky činnosti. Také o této skutečnosti 
Vám v  novém čísle magazínu přinášíme 
čerstvé informace.

Z dosavadních ohlasů na náš RTS Maga-
zín zjišťujeme, že velkému zájmu se u Vás 
těší jednak Zajímavé realizace a  potom 
také Fórum častých dotazů. Proto jsme 
i  těmto rubrikám věnovali opět velkou 
pozornost.

I  nadále však budeme vděčni za  Vaše 
náměty a názory na další utváření časo-
pisu, které nám můžete sdělovat nejlépe                                                                                               
prostřednictvím webových stránek 
www.svst.cz a  tam sekce RTS Maga-
zín nebo je můžete zasílat na  adresu                         
rts-magazin@svst.cz. 

Přeji zajímavé čtení!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Bezpečnost provozu motoricky ovládaných vrat 
se svislým pohybem

Tipovací zařízení

Jedná se o způsob ovládání vrat 
pomocí ručního tlačítka, kdy vra-
ta jsou v pohybu jen po dobu ak-
tivace tlačítka. Jakmile se ovláda-
cí tlačítko uvolní, vrata se zastaví. 
Obecně je tento způsob ovládání 
vrat známý pod pojmem „mrtvý 
muž“. Aktivace vrat není v tomto 
případě jiným způsobem pří-
pustná. Umístění ovládacího tla-
čítka musí být zvoleno tak, aby 
ovládající osoba měla dokonalý 
výhled na vrata, a přitom nesmí 
být v nebezpečné poloze, tj. žád-
nou částí těla nesmí zasahovat 
do prostoru pohybujících se vrat. 
Za bezpečnost provozu vrat pak 
odpovídá obsluha, která musí 
v případě překážky či jiných bez-
pečnostních rizik zastavit chod 
vrat.

Omezení sil

Nejrizikovější částí vrat se svis-
lým či vodorovným posuvem 
je jejich zavírací hrana. Zajištění 
bezpečnosti zavírací hrany má 
za úkol zařízení pro omezení sil. 
Zjednodušeně řečeno má toto 
zařízení jedinou funkci – zasta-
vit vrata při najetí na  překážku 
a  současně zajistit její uvolnění 
reverzním chodem vrat. Přesná 
definice přípustných sil a  re-
akčních časů je uvedena v  nor-
mě EN 12453, nicméně graf 1 
poskytne základní orientaci 
v problému. Dynamická síla (Fd) 
nesmí překročit hodnotu 400 N, 
přičemž reakční čas (Td) během 
něhož se měří síly nad 150 N                        
nesmí být delší než 0,75 s. Sta-
tická síla (Fs) nesmí překročit 
hodnotu 150 N a  po  časovém 

intervalu 5 s  musí poklesnout 
na hodnotu < 25 N.

Zařízení pro zajištění zavírací 
hrany se skládá z kontaktní lišty 
a systému vyhodnocení signálu, 
který musí být součástí řídicí jed-
notky pohonu. Některé poho-
ny mají vestavěnou schopnost 
vyhodnotit zavírací síly bez pří-
tomnosti aktivní kontaktní lišty 
a  na  zavírací hraně vrat postačí 
pasivní gumový profil. Aktivní 
kontaktní lišty pracují na  růz-
ných technologiích – mohou být 
optické, odporové, elektrome-
chanické (ESPE) či tlakové (PSPE).

Prostředky pro detekci 
osob nebo překážek 
nacházejících se na jedné 
straně vrat 

Pro zajištění průjezdního pro-
storu v  otevřených vratech je 

nutné použít vhodné zařízení 
pro detekci přítomnosti osob 
či překážek. Nejpoužívanější            
je infrazávora s lidovým označe-
ním fotobuňka. Je to v podstatě 
optický paprsek tvořený jeho 
vysílačem a  přijímačem, který 
dokáže detekovat přítomnost 
překážky v  daném prostoru. 
Pokud je tedy nějaká překážka 
umístěna mezi vysílačem a  při-
jímačem, paprsek neprobíhá.                                          
Při jeho přerušení je ztráta 
signálu vyhodnocena a  vrata 
jsou blokována pro elektrické 
ovládání pohonem pro směr 
do  spodní koncové polohy. 

Vrata tedy nelze zavřít. A  jsou-
li již v  chodu směrem dolů, 
po přerušení paprsku se zastaví 
a reverzují zpět. Použití bezpeč-
nostní infrazávory je blíže spe-
cifikováno normou EN 12453.                                                                        
Při použití tohoto bezpečnost-

ního prvku však pozor na  jeho 
umístění. Výška paprsku musí 
být < 300 mm nad podlahou 
a vzdálenost od vratového kříd-
la musí být < 200 mm. Umístění 
infrazávory je výše uvedenou 
normou akceptováno jak z ven-
kovní, tak z  vnitřní strany vrat. 
Neodpovídá-li umístění výše 
uvedeným pravidlům, pak in-
frazávora neplní funkci bezpeč-
nostního prvku.

A kdy použít který 
bezpečnostní prvek,
jde-li o vrata s dálkovým 
ovládáním?

Norma EN 12453 stanovuje vše-
obecné požadavky takto:

Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat definuje norma EN 13241-1 respekti-
ve EN 12453. Tato norma stanovuje funkční požadavky s ohledem na bezpečnost používání 
všech typů motoricky ovládaných vrat a  závor určených do  míst s  pohybem osob, jejichž 
účelem je bezpečný přístup zboží a  vozidel doprovázených osobami v  průmyslových, ko-
merčních či obytných objektech. Norma mimo jiné ukládá pravidla pro použití následujících 
bezpečnostních prvků:

Graf 1: Silová křivka dle EN 12453
Fd = největší síla naměřená během dynamické periody Td

Fs = největší síla naměřená mimo dynamickou periodu Td

Td = časová perioda během které se měří síly překračující 150 N
Tt = časová perioda během které se měří síly překračující 25 N
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pozor na jeho umístění. Výška paprsku musí být < 300 mm nad podlahou a vzdálenost od vratového křídla musí 
být < 200 mm.  Umístění infrazávory je výše uvedenou normou akceptováno jak z venkovní, tak z vnitřní strany 
vrat. Neodpovídá-li umístění výše uvedeným pravidlům, pak infrazávora neplní funkci bezpečnostního prvku. 
 
A kdy použít který bezpečnostní prvek jsou-li vrata na dálkové ovládání? 
Norma EN 12453 stanovuje všeobecné požadavky takto: 
 
Tabulka 1 – Minimální úrovně bezpečnostní ochrany hlavní uzavírací hrany 
Typ aktivace vrat Typy použití 
 Vyškolení uživatelé 

(neveřejné prostory) 
Typ 1 

Vyškolení uživatelé 
(veřejné prostory) 

Typ 2 

Nevyškolení 
uživatelé 

Typ 3 
Tipovací zařízení A B nepřijatelné 
Impulsní aktivace v dohledu vrat C nebo E C nebo E C a D, nebo E 
Impulsní aktivace mimo dohled vrat C nebo E C a D, nebo E C a D, nebo E 
Automatické ovládání C a D, nebo E C a D, nebo E C a D, nebo E 
 
Typ 1 = omezená skupina osob je školena na ovládání vrat a vrata jsou mimo veřejné plochy 
Typ 2 = omezená skupina osob je školena na ovládání vrat a vrata jsou umístěna ve veřejné ploše 
Typ 3 = každá osoba může ovládat vrata a vrata jsou ve styku s širokou veřejností 
 
A = tlačítkové ovládání tipovacího zařízení 
B = tipovací zařízení s klíčovým spínačem nebo podobné zařízení 
C = omezení síly 
D = prostředky pro detekci přítomnosti osob nebo překážek nacházejících se na podlaze na jedné straně vrat 
E = prostředky pro detekci přítomnosti, které jsou navrženy a instalovány takovým způsobem, že za žádných 
okolností se nemůže osoba dotýkat pohybujícího se křídla vrat 
 
Výjimku s možností odchýlení se z výše uvedených požadavků mají neautomatická, motoricky ovládaná, domovní 
garážová vrata se svislým pohybem pro jednu domácnost, s vyloučením jejich otevírání do veřejných přístupových 
ploch. Pohony těchto vrat však musí splnit veškeré požadavky prEN 60335-2-95:1999 

 
 

 
   
  

Tabulka 1 – Minimální úrovně bezpečnostní ochrany hlavní uzavírací hrany

Typ aktivace vrat Typy použití

Vyškolení uživatelé
(neveřejné prostory)

Typ 1

Vyškolení uživatelé
(veřejné prostory)

Typ 2

Nevyškolení
uživatelé

Typ 3

Tipovací zařízení A B nepřijatelné

Impulsní aktivace v dohledu vrat C nebo E C nebo E C a D, nebo E

Impulsní aktivace mimo dohled vrat C nebo E C a D, nebo E C a D, nebo E

Automatické ovládání C a D, nebo E C a D, nebo E C a D, nebo E

Výjimku s  možností odchýlení 
se z výše uvedených požadavků 
mají neautomatická, motoric-
ky ovládaná domovní garážo-
vá vrata se svislým pohybem                 
pro jednu domácnost, s  vylou-
čením jejich otevírání do  veřej-
ných přístupových ploch. Poho-
ny těchto vrat však musí splnit 
veškeré požadavky prEN 60335-
2-95:1999.

Zdeněk Čech
RTS Magazín

Typ 1  omezená skupina osob je školena na ovládání vrat a vrata jsou mimo veřejnou plochu

Typ 2  omezená skupina osob je školena na ovládání vrat a vrata jsou umístěna na veřejné ploše

Typ 3  každá osoba může ovládat vrata a vrata jsou ve styku se širokou veřejností

A  tlačítkové ovládání tipovacího zařízení

B  tipovací zařízení s klíčovým spínačem nebo podobné zařízení

C  omezení síly

D  prostředky pro detekci přítomnosti osob nebo překážek nacházejících se na podlaze na jedné straně vrat

E  prostředky pro detekci přítomnosti osob, které jsou navrženy a instalovány takovým způsobem, že za žádných okolností 
 se nemůže osoba dotýkat pohybujícího se křídla vrat
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Jedním z  partnerů bylo také 
Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a jejích částí, které vzhledem 
k mezinárodní účasti vědeckých 
pracovníků z této problematiky 
požádalo o příspěvek pana Kur-
ta Grüna, zástupce ES-SO (Euro-
pean Solar-Shading Organisati-
on) pro země východní Evropy.
 
Příspěvek měl název Stínicí tech-
nika a její vliv na vytápění a chla-
zení budov a pan Grün se v něm 
zaměřil zejména na  4 základní 
oblasti vlivu stínicí techniky:

tepelná pohoda – dostatečné 
teplo v  zimě, ale zabránění pří-
lišnému horku v zimě,

optická pohoda – dostatek svět-
la příjemného pro oči, bez odra-
zů, oslnění, s přiměřeným výhle-
dem na okolní krajinu,

akustická pohoda – zamezení 
nepřiměřenému hluku,

kvalita ovzduší – dostatek čers-
tvého a zdravého vzduchu.

Využili jsme návštěvy pana Kurta 
Grüna a položili mu několik otá-
zek k samotné organizaci ES-SO.

n Proč ES-SO vlastně existuje?

Základním důvodem existence 
tohoto evropského sdružení je 
společný postup k dosažení lep-
ší energetické úspornosti budov 
na evropské úrovni. Stínicí tech-
nika k tomuto řešení může jed-
noznačně přispět.

Působení ES-SO na  evropské 
úrovni významně pomáhá jed-
notlivým zemským organiza-
cím v  jejich lokálním působení: 
především tím, že jim poskytuje 
informace z  jednání na  evrop-
ské úrovni, např. o  úpravách 

evropských směrnic. Díky tomu 
jsou pak zemská sdružení kva-
litnějším a  respektovanějším 
partnerem pro jednání s místní 
legislativou.

n Jaký je tedy hlavní cíl ES-SO? 

V  současné době, kdy evrop-
ská směrnice EPBD již stínicí 
techniku plně respektuje jako 
jeden z  faktorů ovlivňujících 
energetickou náročnost budov, 
což považujeme za  dosavadní 
největší úspěch ES-SO, je nej-
bližším cílem pomoci dostat stí-
nicí techniku také do zákonných 
předpisů jednotlivých států 
Evropské unie. Posledním lokál-
ním úspěchem je v tomto směru 
např. Francie, kde od roku 2012 
vstoupí v  platnost zákonem 
stanovená maximální hodnota 
roční energetické spotřeby bu-
dov do 50 kWh/m2 a jako jeden 
z  prvků, kterými má být této 
hodnoty dosaženo, je doporu-
čována stínicí technika.

n Jaký je současný stav členské 
základny ES-SO, např. i  v  sou-
vislosti s východní Evropou?

ES-SO má v  současné době 10 
řádných členů, kteří se plně 

podílejí na  chodu organizace, 
6 přidružených členů (těmi se 
mohou stát země, kde zatím 
tato oborová asociace neexis-
tuje a členem bývá v tom přípa-
dě společnost z  průmyslového 
odvětví stínicí techniky a  rolet 
s  vedoucí pozicí na  trhu) a  3 
spolupracující členy (těmi bývají 
obvykle organizace ze souvi-
sejících průmyslových odvětví, 
které mají zájem podporovat 
aktivity ES-SO). Ve  východní 
Evropě podle našich informací 
zatím sdružení v  oboru stínicí 
techniky existuje pouze v České 
republice a  rádi bychom proto 
české Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí co nejdří-
ve přivítali ve svých řadách.

Za  rozhovor i  za  reprezentaci 
na  mezinárodní konferenci SO-
LARIS 2011 děkujeme a  bude-
me se těšit na  budoucí spolu-
práci!

Ing. Štěpánka Lubinová
SVST

SOLARIS 2011
V srpnu se v Brně pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR ko-
nala 5. Mezinárodní konference slunečního záření a denního osvět-
lení. Jejím organizátorem byla Stavební fakulta VUT Brno a partnery 
se stali: Edinburgh Napier University, The University of Sheffield, Slo-
venská akademie věd, ČSO a ČSPŽP-ČSVTS.
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Látková roleta Sunlite 
- nové pojetí vnímání interiéru

I když světlo vnímáte většinou podvědomě, 
určuje vaše pocity, nálady i chuť něco dělat. 
Prosvětlená místnost podporuje duševní 
i fyzickou aktivitu, tlumené osvětlení naopak 
zklidňuje a vybízí k relaxaci.

Všimli jste si, že díky světlu vnímáte odliš-
ně atmosféru i podobu místnosti? Intenzita 
světla závisí na orientaci interiéru, jeho archi-
tektonickém řešení, počtu a  velikosti oken 
i  na  rozmístění osvětlovacích těles. Na  pro-
měnlivé světelné podmínky však můžete 
reagovat jen díky stínicí technice. Zmírňuje 
dopad slunečních paprsků, dokonale zatem-
ní místnost a  vytváří intimní až magickou 
atmosféru.

Poslední trendy v  oblasti interiérové stínicí 
techniky směřují především k  textilním ro-

letám. Hlavním důvodem, proč jim dávají 
majitelé domů či bytů přednost před kla-
sickými žaluziemi, není jen jejich dokonalá 
schopnost ovládat sluneční svit, ale přede-
vším jejich dekorativní charakter. Navíc mají 

mimořádnou schopnost opticky upravit 
prostorové dispozice – jednobarevné světlé 
rolety opticky „zvětší“ malá okna, výrazné 
barevné vzory zase vyniknou na velkých ok-
nech. Rolety se svislými pruhy je opticky ze-
štíhlí a prodlouží, vodorovné pruhy naopak 
okna pocitově zkrátí.

Obdivuhodným designérským kouskem 
jsou látkové rolety Sunlite od  společnosti 
ISOTRA. Dodají místnosti noblesu a  přitom 
dokonale splynou s  moderním i  klasickým 
pojetím Vašeho domu. Výběrem textílie, 

atraktivního vzoru, harmonické barvy a sla-
děním s  ozdobnou horní lištou ve  dvojím 
provedení podtrhnete styl interiéru. Pokud 
si vyberete látku s  plně zatemňujícím účin-
kem, bude odpolední odpočinek stejně 
posilující jako spánek během noci - kvalitní 
materiál nepropustí paprsek světla.

Po setmění se látková roleta Sunlite promění
v  dekorativní prvek se schopností vytvářet 
atmosféru podle vašeho momentálního roz-
položení. Unikátní led-diodové osvětlení za-
komponované do horní ozdobné lišty rolety 
navodí i  v  zamračených podzimních a  zim-
ních měsících duševní pohodu. Led-diodový 
pásek vydává bílé nebo barevné RGB svět-
lo - jeho intenzitu a  barevný režim snadno 
nastavíte na dálkovém ovladači. Pak už jen 
přepnete podle libosti barvy nebo změníte 
zatemnění.

Nová řada látkových rolet Sunlite společnos-
ti ISOTRA je elegantním a vhodným řešením 
do domů, bytů, ale i do kaváren a restaurací.

ISOTRA a.s. 

(PR)
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Klíčíčovovýý prprododukukt – exexteteriérovováá

ststíníniicí tetechchnika

Vysoký stupeň zastínění, termoregulační 

i ochranný efekt, snižování hladiny hluku, mož-

nost elektrického ovládání nebo systém dvojího 

naklápění lamel u ISOTRA Duo systému - to jsou 

základní přednosti exteriérových žaluzií a rolet. 

Termoregulační efekt

Případné úniky tepla lze vyhodnotit na základě 

termovizního měření, které znázorňuje rozložení 

povrchové teploty pomocí měření hustoty infra-

červeného záření z povrchu před použitím a ná-

sledně s použitím exteriérové stínicí techniky. 

Jako příklad lze uvést porovnání termogramů 

s použitou stínicí technikou ISOTRA Zetta 70. Na 

základě výsledků měření lze zaznamenat znač-

ný pokles tepelného projevu sledovaných oken, 

jak je patrné na obr. 1. Termogramy prokazují 

výborné zastínění okenních ploch stínicí techni-

kou. Prostup tepla z vnitřní části objektu při po-

užití stínicí techniky ISOTRA Zetta 70 se výrazně 

snížil. Průměrná teplota v ploše (TAVR) poklesla 

v průměru o 4,4 °C za daných podmínek. 

Exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje 

tepelnou regulaci v interiérech. Automatizované 

systémy řízení budov, jejich propojení s řídicími 

systémy žaluzií, energetická nezávislost těchto 

systémů a snížení prostupu tepla umožňuje do-

sažení vyšší kvality a komfortu při celkově niž-

ších nákladech. 

Společnost ISOTRA se dlouhodobě zajímá 

o technologie clon slunečního záření a jejich 

dopad na energetickou úspornost. Technologie, 

vypracované postupy, vývoj a výzkum v této ob-

lasti ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky 

a je vnímána jako jeden z technologických lídrů 

oboru nejen v ČR, ale i ve světě.

www.isotra.cz

ISOTRA QUALITY, značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání 
kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které 
tvoří jeden celek - fi nální výrobek ISOTRA a.s.

☎ 800 800 110

Interiérová a exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje tepelnou regulaci interiéru. Požadované 
parametry zejména exteriérové stínicí techniky jsou zcela zřejmé – omezení teploty interiéru v letním 
období, resp. snížení úniku tepla v zimním období. Obecně se udává, že při využití stínicí techniky je úspora 
spotřeby energie v rozmezí 20-25 % v energetické bilanci budov (dle konkrétního objektu). 

Obr. 1: Termovizní měření: první snímek bez stínicí techniky, druhý snímek s použitím stínicí techniky ISOTRA Zetta 70. Měření probíhalo v době od 19:30 do 20:30. Okolní 
teplota v průběhu měření se pohybovala v rozmezí (0 až 1)°C za bezvětří. Vnitřní teplota v objektu byla 23°C v přízemní části, v patře 24°C. Termogramy před použitím 
a následně s použitím stínicí techniky byly vytvořeny s 15 minutovým odstupem, kde mohlo dojít pouze k mírnému zkreslení povrchových teplot.
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n V  jaké fázi projektu je nut-
né se stínicí technikou počítat 
a proč?

Stínicí technikou se zabýváme 
od  prvopočátků návrhu stavby. 
Především se zabýváme tvarem 
budovy. Vhodně navržený tvar 
základních hmot může ušet-
řit nemalé náklady na  chlazení 
v  letním období. Pokud nemů-
žeme vhodně zastínit okenní 
otvory tvarem, rozhodujeme se 
o  použití dalších forem zastíně-
ní. Někdy pomůže také sousední 
budova nebo strom u malé stav-
by rodinného domu. Zastínění 
třeba z  jihu vhodně navrženým 
přesahem nad okenním otvo-
rem nám umožní nechat okno 
například bez venkovních žalu-
zií, což umožní nerušený pohled 
z  budovy směrem ven. V  jiných 
případech zase dáváme přednost 
aktivním systémům zastínění, 

protože dovedou reagovat v čase 
na měnící se klimatické podmín-
ky a požadavky uživatele.

n V čem vidíte hlavní přínos stí-
nicí techniky?

Umožňuje nám regulovat 
množství světla a tepelné ener-
gie pronikající transparentními 
konstrukcemi do objektu. Zcela 
zásadní význam má odstínění 
tepelného toku při orientaci 
bytových jednotek na prosluně-
nou stranu bez možnosti příční-
ho provětrávání. Bez zastínění 
jsou takové bytové jednotky 
v  letním období, kdy jsou tro-
pické teploty, neobyvatelné. 
Proto jsme prosadili venkovní 
zastínění například u  stavby 
domu s  pečovatelskou službou 
na  ulici Gajdošova v  Ostravě. 
Stínicí technika nám umožňuje 
prakticky libovolnou orientaci 

obytných místností vůči osluně-
ným světovým stranám.  

n Na základě jakých kritérií vy-
bíráte vhodnou stínicí techniku 
pro daný projekt?

Na prvním místě musí být funk-
ce, ale neméně důležitý je vzhled 
a  cena. Každá stavba má jiné 
nároky na  zastínění či regulaci 
světelného toku. Pro kanceláře 
platí jiné priority než pro rodinný 
dům. 

Pro kanceláře potřebujeme, 
zjednodušeně, v  letním období 
hlavně chránit interiér před pře-
hříváním, protože tyto prostory 
mají mnoho dalších zdrojů tep-
la, jako jsou kopírky, počítače, 
množství lidí, atd. Dále součas-
ně potřebujeme maximalizovat 
vstup denního světla. V zimním 
období musí zastínění propouš-
tět maximum slunečního záření, 
které pomáhá objekt vytopit. 
Tyto požadavky jsou protichůd-
né, v  návrhu se jednotlivý po-
měr proto musí prověřit výpo-
čtem a  je vhodný automatický 
systém ovládání a  řízení zastí-
nění. 

U  rodinného domu tolik zdrojů 
tepla v  interiéru není a  hlavní 
prioritou je především zajis-
tit uživatelský komfort a  větší 
důraz je kladený na  estetické 
parametry jednotlivých prvků 
zastínění. Během topné sezóny 
naopak potřebujeme co nej-
více tepelných solárních zisků, 
což nám výrazně sníží náklady 
na  topení. I  u  rodinného domu 
je vhodné použití automatické-
ho ovládání a řízení zastínění.

n Jaký typ stínicí techniky je 
nyní v  popředí zájmu zákazní-
ků, z jakého důvodu?

Díky informovanosti už začíná 
převládat venkovní zastíně-
ní, které je fyzikálně výhod-
nější, než stínit až v  interiéru.                      
Pokud odstíníme sluneční zá-
ření před rovinou skla v  exte-
riéru, nedostane se nám teplo 
do  interiéru. Ale platí zásada,                          

Stínicí technika z pohledu architekta 
Jak je vnímána stínicí technika z pohledu architekta, jaká jsou kritéria pro výběr a poslední 
trendy ve stínicí technice, na to jsme se zeptali architekta Radima Václavíka. 
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že všechno je dovolené a  je 
to vždy otázkou konkrétního 
návrhu. Při stále stoupající po-
třebě optimalizace energetické 
spotřeby staveb je výhodné 
používání elektrického ovládá-
ní, které ovládá systém i v době 
nepřítomnosti osob v  budově. 
Počasí se často a  rychle mění 
a je nutné na to vždy odpovědět 
správným nastavením zastínění.

n A co stínicí technika z pohle-
du architektů, jaký je současný 
trend?

Před deseti lety to byly určitě po-
suvné okenice. Ty jsou populární 
pořád. Nyní se hodně používají 
různé perforované povrchy, kte-
ré ukrývají hlavní hmotu stavby. 
Takovéto domy mají fasády kon-
cipované tak, že není poznat kde 
je okno. Pro mne je velice zají-
mavé stínit popínavou rostlinou.          
To se ale nedá často využít.

n V  současné době jsou často 
skloňovány pojmy nízkoener-
getické a  pasivní domy. Jsou 
kladeny specifické požadav-
ky na  stínicí techniku v  tomto 
směru?

Tyto domy mají takové tepelně-
technické vlastnosti, že je nutné 
přesně řídit zastínění, které ale 
nesmí způsobit zbytečně navý-
šenou potřebu umělého nasví-
cení interiéru. Když je místnost 
zatemněná, musí se v  ní déle 
svítit. Tím potřebujeme  více 
elektrické energie, což nechce-
me. Proto se tento protiklad řeší 
úpravou náklonu lamel v  horní 
části okna. Při zatemnění je hor-
ní část trochu otevřená a  tím 
vpouští do interiérů denní světlo. 

Toto řešení jsme použili při ná-
vrhu energeticky pasívního kan-
celářského objektu v  Ostravě 
pro společnost Intoza. Veškeré 
výplně v  plášti budovy jsou na-
vrženy s  konstrukčním řešením                   
pro pasivní stavby, tj. se zasklením 
trojsklem a s profilem pro pasivní 
domy. Pro ochranu před přílišným 
tepelným ziskem ze slunečního 
svitu v létě a pro omezení nočních 
tepelných ztrát v zimě jsou okna 
opatřena venkovním stíněním 
s regulací a systémem dvojího na-
klápění lamel. 

n Jak vidíte budoucnost stínicí 
techniky z pohledu architekta?

V  dnešní době, kdy se stavby 
nezdobí jako v  minulosti, hra-
je často zastínění roli ozdoby, 
šperku. Fasády objektů se díky 
proměně nastavení stínících 
elementů v čase mění, čehož se 
při výtvarném konceptu využí-
vá. V oblasti interiérového zastí-
nění až zatemnění se nám dnes 
nabízí nekonečná škála typů. 
Mimo klasické interiérové žalu-
zie využíváme také interiérové 
rolety a  japonské panelové stě-
ny, které v  současné době spl-
ňují vysoké nároky na specifické 
vlastnosti látek (nehořlavost, 
vhodnost pro alergiky) a dotvá-
ří celkovou atmosféru interiéru. 
V tomto směru je jediné omeze-
ní – výše prostředků určených 
pro stavbu. 

n Můžete jmenovat projekt, 
ve  kterém byla stínicí technika 
použita netradičním způsobem?

Vždy si vzpomenu na  projekt 
francouzského architekta Jeana 
Nouvela Institut du Monde Ara-
be. Na této stavbě hraje zastíně-
ní zcela zásadní koncepční roli.                                                                
Mechanická fasáda fungující po-
dobně jako uzávěr před objekti-
vem fotoaparátu vytváří na fasá-
dě proměnlivý dekor.

n Myslíte si, že architekti a pro-
jektanti mají dostatek infor-
mací pro navržení vhodné stí-
nicí techniky? Pokud ne, které 
informace jsou nedostatečné?

Myslím, že podstatný je nápad – 
vize. Následně přesné provede-
ní se vždy s  příslušným techni-
kem zhotovitele dohodne. Nové 
inspirující referenční stavby jsou 
vždy okysličením, v  tomto du-
chu jsou zdroje nevyčerpatelné.

n Vnímáte povědomí o  výho-
dách stínicí techniky u  široké 
veřejnosti jako dostatečné?

Ze zkušenosti vím, že pokud si 
někdo staví pro sebe, tak se zastí-
nění věnuje většinou dostatečně. 
Pokud investor není uživatel, tak 
se někdy zastínění ruší z důvodu 
pořizovacích nákladů. To ovšem 
vždy postihne následně uživate-
le a dodatečná instalace je vždy 

nákladnější a často už není mož-
né zvolit optimální řešení.

n Co byste navrhoval pro zvý-
šení znalostí lidí o  stínicí tech-
nice a jakým způsobem?

To, co pro jakoukoli jinou oblast 
života. Dívat se bez předsudků 
kolem sebe.

Ing. arch. Radim Václavík

Radim Václavík se narodil 
v  roce 1969. Autorizovaný 
architekt, vlastní architekto-
nický ateliér, člen autorizační 
rady ČKA, odborný asistent 
na  Katedře architektury                                                                        
na  FAST VŠB-TU Ostrava, spo-
luzakladatel a předseda sdru-
žení Centrum nové architektu-
ry. Jednou z oceněných staveb 
je Dům s  pečovatelskou služ-
bou v  Moravské Ostravě 
a  Přívozu, který byl zařazen 
do  prestižní zahraniční publi-
kace Evropská architektura.
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Každého investora, který se 
rozhodl doplnit své bydlení 
nebo komerční objekt o  garáž 
a  který se již vypořádal (s  vět-
ším či menším přičiněním pro-
jektanta) s  dilematem, zda se 
má tato praktická stavba stát 
součástí objektu, či být pojata 
jako samostatný celek, čeká 
ještě zodpovězení další, nemé-
ně důležité otázky: Jakým způ-
sobem ovládat garážová vrata, 
aby co nejlépe sloužila svému 
účelu a  současně zajišťovala 
maximální bezpečí i  komfort 
svým uživatelům? Podobným 
vnitřním dialogům budou čelit 
i majitelé vjezdových bran a  je 
na  odbornících, aby poradili 
s  výběrem optimálního řešení 
a  pomohli investorovi vybrat 
z  bohaté škály variant tu nej-
lepší.

Stále oblíbenější 
GSM klíče

S  motorizací garážových vrat 
a  vjezdových bran se nutně 
pojí volba způsobu komunika-
ce se zařízením. Velké oblibě 
se v  současnosti těší takzvané 
GSM klíče, které mají na  rozdíl 
od klasických ovladačů neome-
zený dosah. Jak systém fungu-
je? Klíč má zpravidla 1 nebo více 
výstupních spínacích kontaktů, 
kterými je posléze ovládána ří-
dicí jednotka brány nebo vrat, 
případně i více zařízení součas-
ně. Do GSM klíče se vloží běžná 
karta SIM od  libovolného ope-
rátora a  následně se vyberou 
telefonní čísla, která budou mít 
oprávnění s  vraty či bránou 
manipulovat. Jedná se o  velmi 
rychlou a snadnou instalaci s je-
dinou podmínkou – dostatkem 
mobilního signálu. Tento způ-
sob umožní ovládat garážová 
vrata nebo vjezdové brány i vět-
šímu počtu uživatelů (řádově až 
100 uživatelů) bez jakéhokoliv 

dálkového ovladače jen s  pou-
žitím mobilního telefonu. Přístu-
pová práva lze uživateli kdykoli 
jednoduše přidat nebo ubrat – 
uložením jeho telefonního čísla 
na  SIM kartu GSM klíče. Povely 
k  otevření a  zavření se provádí 
vytočením čísla vložené SIM 
karty, která automaticky zavěsí 
hovor, a tak nedojde k odečtení 
žádných jednotek. Provoz klíče 
je tedy z  tohoto pohledu zce-
la bezplatný. Systém jde však 
ještě dál. Některé GSM klíče 
mají i  pokročilé funkce a  mo-
hou na  povel majitele kdykoliv 
umožnit a poté zase znemožnit 
dočasný vstup komukoli, kdo 

zavolá na  číslo dané SIM karty, 
což je vhodné např. v  průmys-
lovém areálu během veletrhu 
apod. Na  GSM klíči lze nastavit 
automatické zavření po uplynu-
tí zvoleného času, aby nemusel 
uživatel vždy dávat povel k ote-
vření a  další povel k  uzavření 
prostoru. Navíc je možné podle 
vlastní potřeby předdefinovat 
určité časy, kdy se garážová vra-
ta nebo vjezdová brána automa-
ticky otevřou a v jiný zvolený čas 
zase zavřou. GSM klíč tak může 
fungovat i  jako časový spínač. 
Jakým způsobem majitel objek-
tu parametry GSM klíče upravu-
je? Většina GSM klíčů umožňuje 

dva způsoby nastavování. Zapr-
vé je možné veškeré nastavení 
provést na dálku odesláním „na-
stavovací“ SMS v přesně defino-
vaném tvaru na  číslo SIM karty 
GSM přijímače. Podmínkou je, 
že taková textová zpráva musí 
být odeslána vždy z  telefonní-
ho čísla s  oprávněným přístu-
pem. Na  povely z  jiného čísla 
samozřejmě nebude přijímač 
reagovat. Druhou variantou je 
komfortní nastavení pomocí 
běžného osobního počítače 
a administračního softwaru do-
dávaného jako doplněk k někte-
rým klíčům. Profesionální GSM 
klíče přispívají i  k  zabezpečení 

Moderní garáž a vjezdová brána
S volbou garážových vrat a vjezdových bran je úzce spjat také výběr způsobu komunikace 
mezi oběma články – zařízením a jeho uživatelem. Standardem se stává bezdrátové ovládání 
pomocí dálkového ovladače, stále lákavější je komfort, jaký nabízejí GSM klíče nebo takzva-
né „Hands free“ vysílače.
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objektu, protože umožňují zasí-
lání oznamovací zprávy majiteli, 
případně hlídači v  komerčním 
objektu, zda je brána otevřená 
nebo zavřená. Tímto má maji-
tel vždy přehled, co se s bránou 
děje, bez ohledu na vzdálenost.  
Co se týká napájení a  zapojení 
GSM klíčů – jsou kompatibilní 
s  většinou běžně dostupných 
řídicích jednotek na  ovládání 
vrat nebo bran. GSM klíč se na-
pájí zpravidla 24 V (v některých 
případech 12 V) a  většinou do-
káže spínat jeden až 2 reléové 
výstupy 12 nebo 24 V a  k  ně-
kterým klíčům jsou dostupné 
i  rozšiřovací moduly na  spínání 
230 V. Všechny tyto výstupy jsou 
určené pro ovládání externích 
zařízení, tedy především řídicích 
jednotek vrat nebo bran.

Novinka nebo tradiční 
způsob ovládání?

Někteří uživatelé i  montážní fir-
my stále upřednostňují klasický 
způsob ovládání garážových 
vrat a  bran pomocí dálkových 
ovladačů a  v  některých přípa-
dech i bez dálkového ovládání – 
pouze klíčovým spínačem nebo 
tlačítkem, zejména u  průmys-
lových vrat. U  prvních systémů 
dálkového ovládání s  pevně 
nastaveným kódem, řádově 10 
let nazpět, uživatelé často řešili 
problém, že svým ovladačem 
nechtěně otevřeli sousedovu 
garáž apod., což bylo způso-
beno většinou montážními 
techniky, kteří nastavili na obou 
ovladačích stejný pevný kód. 

Po přenastavení kódu již systém 
většinou fungoval spolehlivě. 
V současné době už nejsou tyto 
obavy na místě, protože všechny 
dálkové ovladače dnes zpravidla 
vysílají plovoucí kód daný uni-
kátním algoritmem měnících se 
čísel, který není možné náhodně 
zduplikovat jiným ovladačem.

Při výběru systému ovládání hra-
je roli samozřejmě cena a  také 
požadavky zákazníků. Konzer-
vativní zákazníci volí většinou 
dálkové ovladače, technicky 
založení zákazníci si často vy-
bírají GSM ovládání a například               
pro seniory a uživatele se zhor-
šeným zrakem hraje rozhodující 
roli a  intuitivní ovládání, takže 
volí raději jednoduché dálko-
vé ovladače. Při větším počtu 
uživatelů, zejména ve  společ-
ných garážích, investoři naopak 
začínají upřednostňovat GSM 
klíče z  důvodu úspor nákladů.                                                               
I  přes několikanásobné pořizo-
vací náklady na  samotný GSM 
klíč oproti běžnému přijímači, 
nakonec celá zakázka vyjde lev-
něji, protože není třeba kupovat 
desítky dálkových ovladačů, 
které výslednou cenu navýší. 
Často však bývá řešením i kom-
binace obou variant – dálko-
vých ovladačů i GSM klíče.

Další způsoby 
řízení vrat a bran

Do průmyslových objektů se čas-
to volí jako přístupový systém 
čtečka čipů a  osobních karet, 
kterou lze připojit k závoře, bráně, 

garážovým vratům nebo vstup-
ním dveřím. Výhodou kartového 
systému je nízká cena karet, ob-
tížnost pořízení duplikátu a  ne-
oprávněného vstupu. Výhodou 
kartového systému je také vysoký 
počet možných uživatelů, který se 
v tomto případě pohybuje v řádu 
několika tisíců, což bez problémů 
postačí i pro velké výrobní závody.

Další možností jsou například 
kódové zámky s  vestavěným 
vysílačem, které po  zadání bez-
pečnostního PIN kódu fungují 
jako běžný dálkový ovladač. Kó-
dové zámky i  dálkové ovladače 
od stejného výrobce bývají kom-
patibilní díky shodné frekvenci 
a  způsobu kódování a  je tedy 
možná jejich kombinace na jed-
né bráně nebo vratech. Toto 
řešení může být vhodné např.                                                                                 
pro rodiny s  dětmi, kde rodi-
če používají dálkové ovladače 
a  obávají se jejich ztráty, pokud 
by je dali i  svým dětem. Potom 
je možné naučit děti pouze čtyř-
místné číslo kódového zámku 
a využívat obou způsobů ovládá-
ní brány. Pokud dojde k prozraze-
ní PIN kódu, může si ho uživatel 
samozřejmě kdykoli změnit po-
mocí tzv. „MASTER“ kódu, který 
si sám určí při první instalaci. Sys-
tém tedy funguje podobně jako 
PIN kód u mobilních telefonů.

Další systém ovládání, který je 
možné kombinovat s  běžnými 
dálkovými ovladači, jsou tzv. 
„HANDS FREE“ vysílače, které 
dokážou samy vyslat povel k ote-
vření brány nebo vrat, pokud se 

dostanou do jejich blízkosti. Mají 
obdobnou velikost jako běžné 
dálkové ovladače – klíčenky, tak-
že je lze nosit v kapse nebo vozit 
v autě a uživateli tak odpadá nut-
nost dělat jakýkoli úkon pro ote-
vření brány nebo vrat. Pokud vás 
na první pohled nenapadá přínos 
tohoto systému, můžeme jme-
novat jeho uplatnění například 
ve  skladech, kde jezdí skladníci 
s  manipulační technikou mno-
hokrát denně skrz vrata a  ušetří                                                                                 
tak drahocenný čas, který by 
strávili jejich otevíráním. Samo-
zřejmě je možné nastavit aktivní 
oblast, ze které vrata přijímají po-
vely k otevření, aby se neotevíra-
la samovolně kdykoli se uživatel 
ocitne na dohled.

Na  závěr lze říci, že ve  většině 
případů si zákazníci pro ovládání 
vrat a  bran stále vybírají běžné 
dálkové ovladače, ale procento 
moderních ovládacích systémů 
rok od  roku roste a  používají se 
nejčastěji v kombinaci s dálkový-
mi ovladači. 

Před rozhodnutím, jaký systém 
si zvolit, by měl každý zájemce  
nejdříve kontaktovat renomo-
vanou montážní firmu nebo 
přímo výrobce ovládacích sys-
témů, protože mají dlouholeté 
zkušenosti i  přehled v  daném 
sortimentu, takže dokážou 
nabídnout spolehlivé řešení                                                                             
podle potřeb každého zákazní-
ka.

Bc. Petr Podzimek
Odborný tým SVST
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Hradec Králové, Hořická 283, tel. 495 211 376, climastyl@climastyl.cz
Pardubice, Tř. Jana Palacha, tel. 466 536 243, pardubice@climastyl.cz

www.climastyl.cz  

CLIMASTYL s.r.o. je dodavatelem značkové 
stínicí techniky CLIMAX®. 

Nabízíme, dodáváme a montujeme veškeré 
prvky stínicí techniky:

•  interiérové horizontální 
 a vertikální žaluzie 
• interiérové látkové rolety 
• venkovní žaluzie 
• venkovní rolety 
• markýzy
• sítě proti hmyzu

Venkovní žaluzie
Venkovní žaluzie jsou nejpoužívanějším exteriérovým stínícím 
prvkem. Umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení, zachycují 
přímé sluneční záření a chrání před jeho škodlivými účinky. Umístěním 
žaluzií do exteriéru nejúčinněji ovlivníme tepelné klima v interiéru. 
Žaluzie mohou být ovládány klikou, šňůrou nebo elektropohonem.

Venkovní rolety 
Venkovní rolety se používají nejen jako ochrana před únikem tepla, 
kdy se výrazně zvyšuje izolační schopnost oken, představují také 
vynikající protihlukovou ochranu. Hliníkové předokenní rolety pak 
představují skvělou ochranu před povětrnostními vlivy, která chrání 
plastová, dřevěná i hliníková okna proti rozmarům počasí a znatelně 
tak prodlužují jejich životnost. Samozřejmě používáme venkovní 
rolety také jako ochranu před přílišným slunečním zářením.

Markýzy 
Markýzy mají několik předností. Především jsou schopny zastínit větší 
plochy teras, balkónů či prosklených výloh. Dále dotváří architektonický 
vzhled objektu a stávají se jeho nedílnou součástí. V naší nabídce je velké 
množství typů, které vyhoví Vašim náročným požadavkům.
 
Ovládání markýz je velice jednoduché. Základním typem je ovládání 
klikou. V případě většího počtu markýz nebo markýzy s větší plochou je 
pohodlnější motorické ovládání se spínačem nebo dálkovým ovládáním. 
Žádaným doplňkem dnes bývá i větrné čidlo, které automaticky stáhne 
markýzu při velkém větru a zabrání tak poškození. Clona může být 
opatřena také slunečním nebo časovým spínačem.

Sítě proti hmyzu
Sítě proti hmyzu jsou nejefektivnější přirozenou ochranou proti 
obtížnému hmyzu. Přestože je jejich funkce především praktická, svým 
moderním designem se stávají elegantním doplňkem oken a dveří. 
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Nové trendy ve  vratové technice 
se začaly objevovat v USA na za-
čátku 20. století. Podstatnou 
měrou, byť nepřímo, se na  tom 
podepsal Henry Ford, když v roce 
1903 založil firmu Ford-Company 
a poté v roce 1908 rozjel sériovou 
výrobu osobních aut. Do  roku 
1927 bylo vyrobeno více než 15 
milionů kusů tehdy velmi popu-
lárního modelu „T“. S  rozvojem 
motorismu tedy vznikla potřeba 
garáží a tím pádem i vrat pro bez-
pečnou ochranu vozidel.

Nejběžnějším typem tehdejších 
vrat byla masivní dřevěná dvou-
křídlová vrata, jež byla navíc velmi 
těžko ovladatelná. Manipulaci ztě-
žoval zejména vítr, led a sníh. Další 
nevýhodou byl prostor, který vra-
ta ve svém prostoru při otevírání 
a zavírání vyžadovala a zabírala.

Tento stav hodlal změnit C. G. 
Johnson pomocí svého nápa-
du nazvaného: „overhead door“ 
– tedy volně přeloženo – vrata            
nad hlavou. Jeho myšlenkou bylo 
několik nad sebou umístěných 
vodorovných dřevěných desek, 
vzájemně spojených pomocí 
pantů. Vratové křídlo se mělo po-
souvat v  kolejnicích do  prostoru 
pod stropem a  pro snazší ruční 
ovládání by se váha kompenzo-
vala pomocí pružin. Na  základě 
této myšlenky vyvinul s  Paulem 
McKee první sekční vrata a v roce 
1921 založil firmu Overhead Door 
Corporation. Jelikož však zpočát-

ku nikdo neměl zájem investovat 
do  nejistého podniku, rozhodl                                             
se C. G. Johnson vyrábět vrata 
v  jedné detroitské stodole. Zpo-
čátku byla produkce omezena 
na jedna vrata za den. První vrata 
byla vyrobena v  rozměru 8 stop 
na šířku a 8 stop na výšku; sestáva-
la ze čtyř sekcí a měla šest proskle-
ných oken ve  dvou horních sek-
cích. Materiálem pro výrobu sekcí 
bylo dřevo. Cílovou oblastí použití 
byly pouze garáže.

Sekční vrata však byla v té době 
naprosto neznámým produk-
tem, a tak C. G. Johnson postavil 
na podvozku Fordu-T model no-
vého typu vrat a  spolu se svou 
ženou objížděl Detroit a  okolí, 
aby mohl předvést veškeré vý-
hody nového typu vrat. Tato pro-
pagace se bezesporu vyplatila.                                                                             
Již v  roce 1926 byla vrata vy-
bavena elektrickým pohonem 
a  v  současnosti distribuuje 
americká firma Overhead Door 
Corporation své výrobky pro-
střednictvím více než 450 autori-
zovaných distributorů.

Nepřívětivé období světové hos-
podářské krize na konci 20-tých let 
minulého století mělo bezesporu 
vliv i  na  odvětví garážových vrat. 
Produkce nových výrobků pokles-
la, nicméně nouze vedla jako vždy 
k vynalézavosti. A protože princip 
sekčních vrat byl již známý, začali 
si lidé svépomocí předělávat sta-
rá, mnohdy již nefunkční křídlová 
vrata, na vrata sekční. O něco po-
dobného se pokoušel i  jistý Dou-
ghtrick von George Hufford pra-                                                                                           

cující toho času jako pokusný 
inženýr jedné ze subdodavatel-
ských firem automobilového 
průmyslu. Hufford však narazil na 
problém s pořízením vodicích pro-
filů a ostatních prvků potřebných                  
pro dokončení přestavby. O  této 
nesnázi se zmínil svému šéfovi, 
který s přihlédnutím na nízký ob-
jem obchodů po dobu krize učinil 
rozhodnutí o  změně výrobního 
sortimentu. Jeho jméno bylo Fre-
derick C. Crawford. Krátce po kra-
chu na  burze v  roce 1929 založil 
vlastní podnik – Crawford Door 
Company. Zpočátku vyráběl pou-
ze kování pro vrata, posléze pak 
kompletní sekční vrata. Vzhledem 
k nedostatku kapitálu bylo kování 
vyráběno z  větší části z  odpadu 
sousedící karosářské firmy. Později 
Crawford prodal firmu koncer-
nu Celotex. Krátce nato vstoupil 
Celotex do  stavebního koncernu                      
Jim Walters. V roce 1960 založil Jim 
Walters Crawford Door European 
Company AB ve Švédsku.

Na konci 60-tých let minulého sto-
letí poskytla firma Overhead Door 
Corporation lincenci do  Anglie, 
odkud se sekční vrata dostávala 
přes Holandsko do zbytku Evropy.

V  Německu začala výroba sekč-
ních vrat na  konci 50-tých let. 
V  roce 1958 vyrobila svá první 
sekční vrata hamburská firma 
Maschinenfabrik Krüger KG, 
v roce 1962 představila svá první 
sekční vrata firma Hörmann KG.

Celá 70-tá léta minulého století 
byla svědkem rychlého rozvoje 
spousty firem specializujících se 
na  výrobu sekčních vrat či jejich 
komponentů napříč celou čás-
tí západní Evropy. Do  východní 
části Evropy prorazila sekční vra-
ta na  začátku 90-tých let, krátce 
po  pádu železné opony. Jelikož 
je tato komodita stále zajímavým 
výrobním artiklem i v těchto ob-
lastech, vznikla zde v  průběhu 
posledních 20-ti let řada větších 
či menších firem zabývajících 
se ať již výrobou komponentů                             
pro vratový průmysl nebo vý-
robou kompletních vratových 
systémů včetně automatických 
pohonů.

Přestože sekční vrata podléha-
jí neustálému vývoji a  dá se říci 
i módním trendům, jejich princip 
objevený před 90-ti lety se v mno-
hém nezměnil. Mimo původního 
materiálu – dřeva se dnes také 
používají panely vyrobené z oce-
li, hliníku, skla či umělých hmot. 
Sekční vrata jsou stále oblíbená 
pro řadu svých vlastností a hlavně 
schopnost uspokojit převážnou 
část požadavků koncových zákaz-
níků. Sekční vrata si prorazila cestu 
nejen do garáží, ale také do prů-
myslového a komerčního sektoru.

Zdeněk Čech
RTS Magazín

V letošním roce je tomu právě 90 let od výroby 
prvního kusu sekčních vrat. Jaký je ale vlastně 
životopis této nedílné součásti moderní doby?

C. G. Johnson F. C. Crawford

Vrata nad hlavou
Z historie sekčních vrat
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Vybudovali jsme funkční a  akce- 
schopnou organizaci, která pracuje 
s  dobrými myšlenkami a  nápady 
svých členů. Jsme členy uznáva-
ného Svazu podnikatelů ve  sta-
vebnictví, jsme respektovaným 
partnerem pro státní orgány. Jsme 
v  kontaktu se dvěma odbornými 
pracovními týmy, které tvoří vy-
hlášky a  normy pro stavebnictví 
v České republice. A také s Evrop-
skou organizací stínicí techniky.  
V  současné době jsme dokončili 
první produktové listy, definující 
standardy pro venkovní žaluzie 
a interiérové žaluzie v ČR. Standar-
dy pro další výrobky budou násle-
dovat.  

Velkým, praktickým a blízkým cí-
lem, jehož naplněním posuneme 
náš obor významně dopředu,             
je začlenění zastínění do  Národ-
ního kalkulačního nástroje – pro-
gramu pro výpočet energetické 
náročnosti budov (ENB). Vliv 
zastínění bude součástí výpočtu 
a bude přímo ovlivňovat konečné 
zatřídění budovy do třídy ENB. 

Chceme aktivně prosazovat rychlé 
přebírání evropské legislativy, tý-
kající se našeho oboru. V některých 

státech Evropy (Francie, Němec-
ko,…) je zastínění respektovanou 
součástí legislativy i  konkrétních 
stavebních předpisů a  norem, 
u nás tomu tak ještě zcela není.

Rádi bychom - právě v době, kdy 
bude pokračovat práce na  stan-
dardech jednotlivých druhů za-
stínění - získali pro spolupráci 
všechny zásadní výrobní firmy na-
šeho oboru na našem trhu. Pojď-
me společně posunout náš obor 
dál, pojďme nyní pozitivně ovlivnit 
prostředí, ve kterém podnikáme!  

Spojme své zkušenosti a  výtečné 
znalosti a opravdu aktivně a účin-
ně prosazujme stínicí techniku 
na  našem trhu. Vysvětlujme její 
velké přínosy - koncovým uživa-
telům i odborné veřejnosti. Témat, 
na  kterých má smysl pracovat,        
je celá řada. I Vaše myšlenky, ná-
měty a  síly jsou v  tomto procesu 
důležité. Je mi ctí, že se i já právě 
v této přelomové době na budo-
vání našeho oboru mohu podílet. 
Zvu Vás všechny ke společné práci!

Ing. Jiří Husák
Předseda představenstva 

SVST

V  těchto dnech slavíme druhé výročí fungo-
vání Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích 
částí (SVST).  Čeho jsme dosáhli a co nás čeká? 
Předně: spolupracujeme! Na  obchodním poli 
jsme si mnohdy konkurenty, ale přesto chápe-
me, že máme společný cíl – rozvoj našeho obo-
ru. A na dosažení tohoto cíle společně pracu-
jeme. Udělejme ze zastínění obvyklou, běžnou 
součást vybavení každé domácnosti! 

SVST dnes a v roce 2012Specialista na rolovací systémy

ROLETY

SCREENY

VRATA

www.minirol.cz

MINIROL je registrovaná značka pro výrobky zhotovené z komponentů 
firmy Building Plastics.

předokenní

garážová
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Vývoj v  oblasti sortimentu i  technickém 
provedení klade nároky na  průběžnou                     
aktualizaci tohoto systému, proto tým pro-
gramátorů průběžně pracuje na jeho vylep-
šení. Velkou výhodou je, že jeho prostřed-
nictvím si každý zákazník může objednat 
veškerý sortiment značky CLIMAX.

Při objednání systém sleduje technické         
parametry výrobků, jejich provedení a  také 
barevné ladění. Zákazníkovi nedovolí objed-
nat výrobky za  hranicí výrobních rozměrů 
a odeslat nekompletní objednávku. Umožní 
mu výběr pouze těch barevných provede-
ní, které jsou pro daný typ výrobku možné. 
Po celou dobu vytváření objednávky zákaz-
ník vidí cenu každého výrobku a  tedy i cel-
kové náklady zakázky. Tímto má k dispozici 
kompletní cenové podklady. 

Podstatnou předností je, že si zákazník             
v  systému může vytvářet cenové nabídky 
pro své odběratele. K  nim je možné také 
vygenerovat všechny potřebné podklady, 
např. průvodní dopis, dodací list či předá-
vací protokol. Systém taktéž umožňuje po-
rovnávat ceny zakázek u  jednotlivých typů             
výrobků. Na  základě tohoto nástroje se 
může prodejce rozhodnout, který typ výrob-
ku následně zákazníkovi nabídne.

Zákazník má také možnost označit výrobek 
vlastním značením. Přesněji řečeno, umístnit 
na identifikační štítek výrobku vlastní údaje. 
Díky tomu se následně lépe orientuje v do-
daných výrobcích a velmi mu to usnadní prá-
ci při samotné montáži.

V  případě přání je možné E-SHOP CLIMAX 
propojit on-line s  informačním systémem 
zákazníka tak, aby tyto systémy spolu bez-
problémově spolupracovaly a  předávaly si 
potřebné informace.  

Zákazník, který si své zboží objedná                  
přes E-SHOP CLIMAX, má neustálou evidenci 

odeslaných objednávek včetně potvrzené-
ho termínu dodání a ceny. Má také neustálý 
přehled nad aktuálním stavem rozpracova-
nosti zakázek.

Mezi další výhody patří:
l  aktuální informace z  výroby a  příjmu       

zakázek,
l  přístup k  aktuálním ceníkům a  manuá-

lům,
l přehledné členění a uživatelsky příjemné 

ovládání,
l generování nákupní ceny s přihlédnutím 

na aktuální zákaznické slevy,
l možnost hromadného načtení zakázek 

z textových souborů zákazníka,
l možnost vstupu do systému i odběrate-

lům našich zákazníků,
l  přehled o stavu neuhrazených faktur zá-

kazníka,
l možnost vložení zákaznických interních 

poznámek do objednávky,
l různé jazykové mutace,
l  součástí e-shopu je i diskusní fórum.

Přidanou hodnotou tohoto systému je i ze-
fektivnění práce uvnitř naší firmy. Informa-
ce o  zakázkách (provedení, ceny, termíny 
atd.) jsou ukládány do databáze, ze které se 
načítají zejména pro potřeby příjmu zaká-
zek, výroby, nákupu, fakturace či expedice 
výrobků. 
   
Čísla dokazují, že obliba tohoto systému 
neustále stoupá. Za  první pololetí tohoto 
roku bylo přes E-SHOP CLIMAX přijato 80 % 
z  obratu celé firmy. V  České republice bylo 
přes systém přijato 90 % obratu, v zahraničí 
za  stejné období 70 % obratu. Pevně věří-
me, že tato čísla se budou i nadále zlepšovat 
a zákazníci budou tohoto systému stále víc 
využívat. 

Ing. Roman Havel
http://eshop.climax.cz 

(PR)

Systém, který Vám 
usnadní život:
E-SHOP CLIMAX
Již v roce 2004 zavedla společnost SERVIS 
CLIMAX a.s. elektronický obchod, který umož-
ňuje objednávat výrobky prostřednictvím                  
internetu. Název, pod kterým se tento unikát-
ní systém skrývá, je E-SHOP CLIMAX.  

Podíl obratu zakázek přijatých z eshop.climax.cz
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PRAKTIK – i vrata můžou být ECOlogická !

Vrata sama o  sobě však nejsou tak říkajíc to 
„pravé ořechové“. Je nutno ještě doplnit ideální 
způsob ovládání. Vrata PRAKTIK je možno do-
dat s úsporným pohonem na dálkové ovládání 
Marantec COMFORT 220.2 BlueLine. Za  svou 
úspornou charakteristiku ve spotřebě elektric-
ké energie v režimu stand-by tento pohon zís-
kal Inovativní cenu veletrhu R+T 2009 ve Stutt-
gartu. Klidovou spotřebu se totiž podařilo 
snížit na téměř neuvěřitelných 0,3 W/h, čímž se 
pohon dostal na desetinu běžného standardu. 

Odměnou pro uživatele je pak finanční úspora, 
přírodě šetrnost k životnímu prostředí. Za tato 
vrata získala firma LOMAX & Co s.r.o. v únoru                                                                                          
letošního roku čestné uznání Stavební výrobek 
– technologie roku 2010 od  České stavební 
akademie Praha. Vrata byla přihlášena do sou-
těže pod názvem PRAKTIK ECO a  lze jistě 
s klidem říci, že si tento přívlastek právem za-
slouží jednak díky spojení s  úsporným 
pohonem, ale také díky vynikajícím 
tepelně izolačním vlastnostem.

A  jaké další výhody je možno zmínit? Přede-
vším to, že vrata mají dlouhou životnost, jelikož 
neobsahují žádné prvky pro podporu chodu 
(pružiny či lanka). Provozuschopnost těchto 
vrat je tedy možná s minimální údržbou, kte-
rou je možno zvládnout svépomocí. Také 
na tato vrata Lomax poskytuje záruku 10 let.

www.lomax.cz

(PR)

Vrata firmy LOMAX & Co s.r.o. - PRAKTIK slouží k uzavření otvoru do garáže. Jedná se o posuv-
ná sekční vrata. Celý koncept vychází ze standardních, na trhu velmi oblíbených, posuvných 
vrat. Největší devizou těchto vrat je jejich praktičnost, mimochodem se odrazila i v jejich ná-
zvu. A v čem se skrývá? Jde o to, že vrata je možno otevřít jednak kompletně pro vjezd vozi-
del, jednak pouze částečně pro průchod osob. Jeden výrobek tak splňuje funkce garážových 
vrat, stejně jako i personálního vstupu. K tomu přičtěme minimální požadavky na provedení 
stavebního otvoru – nadpraží pouhých 110 mm a ostění jen 90 mm a výhody jsou na světě. 
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Dar Sociálně ošetřovatelskému 
centru v Praze 12

Sociálně ošetřovatelské centrum v Zárubo-
vě ulici funguje již pátým rokem a osobám 
trvale odkázaným na  pomoc druhého je 
zde poskytována tzv. sociálně zdravotní 
péče. Poukaz na  shromážděnou částku 
předal již 16. května tehdejší místopředse-
da sdružení Ing. Jiří Husák ředitelce centra 
PaedDr. Marii Mandíkové. 

V  průběhu letních měsíců jsme pak tuto 
částku proměnili v  realizovanou stínicí 
techniku. Seniorům jsme pořídili interiéro-
vé žaluzie do některých prostor, které jimi 
zatím vybaveny neměli, a  některé poško-
zené žaluzie jsme nahradili novými. Zejmé-
na jsme ale nainstalovali novou markýzu 
na  terase centra, kde za  pěkného počasí 
probíhá mj. ergoterapie seniorů. Pracov-
nice centra, převážně ženy – sestřičky 
a  terapeutky, ocenily zejména zpočátku 
motorický pohon markýzy, neboť se obá-
valy obtížné manipulace s  markýzou. Byly 
však příjemně překvapeny tím, jak snadné 
je ovládání klikou v případě nouze – např. 
výpadku proudu.

Také v  příštím roce bychom rádi poskytli 
takovýto dar jinému podobně prospěšné-
mu zařízení v některém z dalších regionů 
republiky. Věříme, že se – stejně jako letos 
– zapojí nejen členové, ale i  firmy mimo 
naši členskou základnu, možná naši bu-
doucí členové. Vedení Sociálně ošetřova-
telského centra v Praze 12 si tohoto daru 
velmi váží a  my ještě jednou děkujeme 
všem dárcům:

ALUKON GmbH & CO.KG
ALURA spol. s r.o.
BUILDING PLASTICS ČR, s.r.o.
CLIMASTYL s.r.o.
HELLA stínící technika, a.s.
ISOTRA a.s.
LOMAX & Co s.r.o.
SERVIS CLIMAX a.s.
SOMFY, spol. s r.o.
SUN SYSTEM s.r.o.

Ing. Štěpánka Lubinová
SVST

V rámci Dne stínicí techniky, který SVST letos poprvé uspo-
řádalo 16. května jako nový „svátek“ stínicí techniky, se roz-
hodlo 10 našich členů přispět částkou celkem 30.000 Kč                
na pořízení stínicí techniky pro Sociálně ošetřovatelské cen-
trum seniorů v Praze 12.

11

My vrata skutečně vyrábíme!
Jsme si jisti tím co děláme
a proto Vám nabízíme na naše
garážová vrata záruku 10 let.

garážová vrata
předokenní rolety
ploty a brány
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Jsem toho názoru, že stínicí 
technika by měla lidem sloužit 
a lidé by neměli být jejími otro-
ky. Aby tomu tak skutečně bylo, 
je důležité, aby ti, kteří prodá-
vají a  montují stínicí techniku, 
disponovali perfektní znalostí 
nabízených výrobků. V  praxi 
se však setkáváme s  případy,       
kdy se na  technické poradce 
obrací montéři, kterým chybí 
základní znalosti. Neznají na-
příklad, jak vypadá vodící lišta 
u  venkovních žaluzií, jak po-
stupovat při montáži žaluzií,                                                                       
jak upevnit držák na  fasádu. 
Všem těmto případům a  mno-
hým dalším se dá dopředu pře-
dejít.

Jedním z  řešení je účast na od-
borných seminářích a  škole-                                                                   
ních, které výrobní firmy 
pořádají pro své zákazníky. 
Výhodou těchto setkání je 
možnost detailně se seznámit 
s  jednotlivými výrobky, nau-
čit se, jak je správně vyměřit, 
určit stranu ovládání či je na-
montovat. Již tyto kroky určují,                                       
zda samotná montáž proběhne 
bez problémů. Špatně vyměře-
ný výrobek je nemožné správ-
ně namontovat. 

Během školení se však člověk 
nenaučí vše. Proto je vhodné 
mít po  ruce kontakt na  tech-
nického poradce, a  pokud si 
nejsme jisti, zavolat o  radu.                    
Tu je možné využít, jak při návr-

hu řešení, tak při samotném vy-
měření či objednání. Při montáži 
špatně vyměřeného či objedna-
ného výrobku je již pozdě.

Důležitá je také příprava před 
samotnou montáží na  místě 
stavby. Posouzení a  technické 
řešení stavební připravenosti 
je záležitost dodavatelské fir-
my. Nikdy bychom neměli chtít 
po zákazníkovi, aby si sám zjiš-
ťoval přípravu, kterou výrobek 
vyžaduje. Je nutné, aby toto 
řešila dodavatelská firma a  ta 
řekla zákazníkovi, kde bude stí-
nicí techniku kotvit, kde chce,                     
aby byl vývod elektrického ka-
belu a  především navrhla celé 
řešení umístění. Pokud by tomu 
tak nebylo, vystavila by zákaz-
níka řadě problémů, které sám 
nedokáže dobře vyřešit a  pře-
devším by zpochybnila vlastní 
odbornost. Špatná stavební 
příprava může téměř znemož-
nit montáž. 

Velmi dobrým trendem, který 
se v  poslední době začíná ob-
jevovat, je, že se prvky stínicí 
techniky stále častěji objevují 
v  projektové přípravě. Tím se 
samozřejmě předchází kompli-
kacím při přípravě i  samotné 
montáži. Pevně věřím, že časem 
budou architekti a  projektanti 
přistupovat ke  stínicí technice 
tak, jako například k  oknům, 
tedy jako k  nezbytné součásti 
domu.   

Důležitá je příprava
Jak předcházet problémům při montáži stínicí techniky?

Montáž výrobku u zákazníka je poslední částí 
dlouhého procesu přípravy. Na začátku vše-
ho stojí zákazník, který má potřebu ochránit 
své obydlí, jak před zvědavými pohledy, tak 
především před sluncem. Již v této fázi je dů-
ležitá přítomnost vyškoleného odborníka. 
Ten by měl na místě u zákazníka navrhnout 
takové řešení, které by vyhovovalo konkrét-
ním potřebám člověka a také možnostem 
prostoru. 
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Oslovili jsme technické porad-
ce z  oboru a  požádali je, aby 
nám zodpověděli nejčastější 
dotazy a  problémy, se  kterými 
se na ně montážní firmy či jed-
notlivci obracejí. 

U venkovního i vnitřního stíně-
ní zákazníky často zajímá, zda 
je možné překročit uvedené 
výrobní mezní rozměry. Nedo-
poručujeme to. Žaluzie je kon-
cipována tak, aby její chod byl 
bezproblémový a  dodržením 
maximálních a  minimálních 
rozměrů můžeme garantovat 
její správnou funkci. Pokud 
zákazník trvá na  tom, že chce 
rozměr větší či menší než ga-
rantovaný, vystavuje se velké-
mu riziku, že žaluzie nebude 
fungovat správně. Někteří 
montéři jsou zvyklí před nároč-
nější montáží výrobek rozbalit 
a  zkontrolovat si, zda balení 
obsahuje všechny potřebné 
díly. Rovněž si připraví kotevní 
a  spojovací prvky. Vyhnou se 
tak stresu na  místě montáže. 
Jednoznačně doporučujeme, 
aby všichni montéři měli tak 
zvaný servisní balíček z důleži-
tých náhradních dílů.

U  markýz se zákazníci často 
ptají, jaký maximální sklon mar-
kýz je možný. Odpověď na tuto 
otázku se odvíjí od typu marký-
zy.  Existují fasádní clony, kte-
ré jsou kolmé k  zemi. Naproti 
tomu jsou i markýzy, které mo-
hou svírat úhel až 90°.

Obvyklým dotazem řady lidí 
je, zda markýzy mohou slou-
žit i  jako ochrana proti dešti. 
I v takových případech musíme 
umět zákazníkům poradit. Pře-
devším je nutné si uvědomit,                                                     
že markýza není deštník ale clo-
na, sloužící primárně k ochraně 
před sluncem.To ale nevyluču-
je krátkodobou ochranu před 
„lehkým„ deštěm. K  tomuto 
účelu je možné použít skupinu 
látek  se zvýšenou odolností 
proti vodě (All Weather). Ná-
sledně je nutné nechat látku 
uschnout. Vždy je ale zapo-
třebí předcházet tomu, aby se 
za  deště na  vytažené marký-
ze hromadila voda. Množství 
vody, které by markýza zachy-
tila, může způsobit poškození 

nosné konstrukce markýzy. 
Navíc se tím snižuje životnost 
látky.

K pravidelně řešeným dotazům 
patří způsob montáže jed-
notlivých výrobků, rozmístění 
montážních držáků pro kotve-
ní venkovních žaluzií a  způsob 
vyměření. Řada dotazů se také 
týká roletového nadokenního 
boxu a  jeho technického řeše-
ní. V  těchto případech je nut-
né zvolit individuální přístup, 
neboť není možné poskytnout 
univerzální radu. Záleží např. 
na  tom, o  jaký konkrétní typ 
boxu se jedná, v  jakém stadiu 
stavební připravenosti se na-
chází či jaký typ stínění máme 
řešit. Důležitou roli zde také 
hraje příprava před montáží.

Asi největší část technického 
poradenství u  venkovního stí-
nění se zabývá problematikou 
elektroovládání. Zákazníci se 
často ptají na  vhodnost použití  
konkrétního motoru, na  jeho 
vlastnosti a  parametry. Dále je 
zajímá, jak je možné tyto moto-
ry řídit. Velmi často vysvětluje-
me principy jednotlivých způso-
bů řízení a rozdíly mezi řízením 
rádiovým, elektronickým sla-
boproudým a  silovým. Radíme 
také s nastavením přijímačů dál-

kového ovládání a  koncových 
poloh motorů. Zde jednoznač-
ně doporučujeme absolvování 
odborných školení.

Častým dotazem u  lákového 
stínění je jeho vyměření a mož-
nosti montáže. Stejně jako kaž-
dé okno i  každá látková roleta 
má svá specifika. Pro usnadně-
ní vyměření řada firem vyvinula 
vyměřovací přípravky. Pomocí 
nich lze výrazně předejít pro-
blémům. Druhou skupinou 
dotazů u  těchto výrobků jsou 
možnosti umístění výrobků 
na  okna či do  ostění. Zde je 
možno zákazníkovi přímo na-
vrhnout konkrétní typ vhodný 
pro požadovanou montáž.

Někteří zákaznicí se na  nás ob-
racejí s  dotazem, zda je možné 
na místě změnit stranu ovládání 
u interiérových žaluzií. U někte-
rých typů je to možné. Záleží 
na  typu žaluzie, na  způsobu 
ovládání a  v  neposlední řadě 
také na zkušenostech montéra.

Architekti a stavitelé domů ob-
čas dodavatelům stínicí tech-
niky komplikují situaci tím,                 
že navrhují a  realizují okna, 
která jsou sice pěkná, ale je-
jich zastínění je problematické.                                                                    
Majitelé následně hledají ře-

šení, které by přineslo kýžený 
efekt. Jednou z možností je vy-
užít interiérové žaluzie v prove-
dení šikmina. Tyto výrobky však 
mají své limity z  hlediska pro-
vedení a v některých případech 
jsou bez možnosti ovládání. 
Ideálním řešením je využití vý-
robku, který je přímo koncipo-
ván na atypická okna a proskle-
né plochy. Takovým výrobkem 
je plisé. Jedná se o zajímavý ža-
luziový systém, který je tvořen 
skládanou technickou textilií 
opatřenou povrchovou úpra-
vou proti zašpinění. Umožní 
zastínit i  velmi atypické pro-
vedení oken, např. šikmé, troj-
úhelníkové či zaoblené tvary 
oken. Používá se také pro stíně-
ní střešních oken a zahrad.

Obor stínicí techniky je poměrně 
rozsáhlý a existuje celá řada vý-
robků, které může prodejce zá-
kazníkovi nabídnout. Aby jeho                                                                                    
přístup byl profesionální, je nut-
né, aby znal výrobky a věděl, jak 
je namontovat. Výrobní firmy 
nabízejí řadu školení a materiá-
lů, které mohou pomoct a i zde 
platí zásada: „Dvakrát měř a jed-
nou řež.“. 

Petr Tinka 
SVST
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Sluneční záření

Sluneční záření jsou elektro-
magnetické vlny vyzařova-
né termojadernými procesy 
na  Slunci. Je tak rozhodujícím 
činitelem většiny atmosféric-
kých procesů, ovlivňuje životní 
prostředí a  je důležitým obno-
vitelným energetickým zdro-
jem. Vlivem astronomických 
zákonů, které určují polohu 
Slunce na  obloze, má intenzita 
slunečního záření a jeho složek 
v daném místě zemského povr-
chu výrazný denní a roční chod. 
Ten je také značně ovlivněn 
aktuálním stavem atmosféry 
– především oblačností a  pra-
chovými částicemi obsaženými 
ve  vzduchu. V  důsledku těchto 
faktorů je sluneční záření časo-

vě i prostorově velmi proměnli-
vým klimatickým prvkem.

Měření slunečního záření se pro-
vádí tzv. radiometry – v  České 
republice v  radiační síti ČHMÚ1, 
a  to prostřednictvím 79 meteo-
rologických stanic. Z těchto mě-
ření je zřejmé, že nejvíce energie 
dopadá ve  formě sluneční radi-
ace v  celoročním měřítku na  ji-
hovýchodní Moravě. Tato část 
republiky je nejméně ovlivněna 
výskytem frontální oblačnosti, 
a má proto výraznější kontinen-
tální charakter klimatu.

Sluneční svit

O něco bližší je nám ale pojem 
slunečního svitu. Fyzikálně je to 
doba, kdy je intenzita toku pří-

mého slunečního záření na plo-
chu kolmou k  paprskům vyšší 
než 120 W/m2. Jinak se dá také 
říci, že je to časový interval              
mezi východem a západem Slun- 
ce, během kterého není slu-
neční kotouč zakryt oblačností        
nebo jinými překážkami.  Tako-
vými překážkami – přírodními 
nebo umělými – mohou být např. 
stromy, terén nebo budovy.

Také měření slunečního svitu 
(prostřednictvím tzv. slunomě-
rů) přináší v  České republice 
podobný výsledek jako měření 
slunečního záření. Naměřené 
hodnoty se udávají nejčastě-
ji v  hodinách jako úhrn doby          
trvání slunečního svitu. Na mapě 
průměrného ročního úhrnu 
doby trvání slunečního svitu je 

patrné, že tato hodnota je nej-
vyšší na jižní Moravě.

Je však nutné podotknout,            
že právě tato hodnota se v zim-
ním období zajímavě mění,                                                                                  
neboť v  tomto období v  hor-
ských oblastech nad inverzní 
vrstvou oblačnosti dopadá 
srovnatelné nebo i  větší množ-
ství slunečního záření než v níži-
nách. Proto na mapě slunečního 
svitu vidíme v  zimním období 
(prosinec), že se na stejnou úro-
veň jako jižní Morava dostávají 
oblasti Šumavy, Beskyd a  také 
malá část Jeseníků. 

Oblačnost

Časovou a prostorovou proměn-
livost slunečního záření také 

Na území České republiky docházelo done-
dávna ke  zjevnému poklesu množství slu-
neční energie dopadající na zemský povrch. 
Nejvýraznější byl tento posun v  průběhu                                                                                          
70. a  80. let minulého století. V  dekádě 
na  přelomu tisíciletí se ale příkon sluneč-
ní energie opět zvýšil a v  roce 2003 dosáhl 
největšího maxima za sledované období let 
1951 – 2004. 

Stínicí technika 
a klimatické podmínky 
v České republice

1 Vaníček, K. a kol., 1994. Popis pole globálního záření na území České republiky v období 1984-1993. Národní klimatický program ČR, sv. 15. Praha: ČHMÚ. 84 s.

Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu. Mapa slunečního svitu - prosinec.



ITT protokol 

Je zápisem z „počáteční zkoušky 
typu“ (Intention-To-Treat). Touto 
zkouškou jsou posuzovány pa-
rametry jednotlivých výrobků 
vzhledem k  jejich shodě s  pře-
depsanými normami výrobku. 
ITT protokol je základním pod-
kladem pro vydání Prohlášení 
o shodě (podle § 5 Nařízení vlá-
dy č. 190/2002 Sb.).

Vodotěsnost vrat 

Je jedním z  parametrů sledo-
vaných při počáteční zkoušce 
typu výrobku. Při testu vodo-
těsnosti se sleduje prostup vody 
na vnitřní stranu zavřených vrat 
při jejich postřiku ze strany ven-
kovní. Vodotěsnost se stanovuje                    
dle požadavků normy EN 12425 

na  základě zkoušek provede-
ných podle EN 12489. Výsled-
kem testu je zařazení výrobku 
do  jednotlivých tříd: 0 (bez 
postřiku); 1 (postřik zkušebním 
tlakem 30 Pa (N/m2)); 2 (postřik 
zkušebním tlakem 50 Pa (N/m2)); 
3 (postřik zkušebním tlakem 
>50 Pa (N/m2), výjimečná; do-
hoda mezi výrobcem a odběra-
telem). Třída vodotěsnosti vrat 
musí být uvedena na výrobním 
štítku. 

Průvzdušnost vrat 

Dalším sledovaným paramet-
rem vrat je průvzdušnost neboli 
vzduchotěsnost vrat. 

Klasifikaci stanovuje pro vra-
ta v  uzavřené poloze norma                 
EN 12426 na  základě testování                                                                                       

dle normy EN 12427 při zku-
šebním tlaku 50 Pa, kdy se měří 
množství vzduchu, jež projde 
přes vratové křídlo. Zařazení je 
provedeno do tříd průvzdušnosti:                                                                           
0 (bez požadavků); 1 (24 m3/m2h); 
2 (12 m3/m2h); 3 (6 m3/m2h);                           
4 (3 m3/m2h); 5 (1,5 m3/m2h);          
6 (výjimečná; dohoda mezi vý-
robcem a  odběratelem). Třída 
průvzdušnosti vrat musí být 
uvedena na výrobním štítku. 

Hlukový útlum 

Veličina odborně označovaná 
jako vzduchová neprůzvučnost. 
Stanovuje míru hlukové izola-
ce mezi venkovním a  vnitřním 
prostředím, na  jejichž rozmezí 
jsou instalována vrata. Zvukově 
izolační vlastnosti, pokud jsou 
požadovány, musí být vyjádřeny 

laboratorní vzduchovou neprů-
zvučností určenou podle EN ISO 
140-3. Výsledky zkoušky musí 
být vyhodnoceny v  souladu 
s  EN ISO 717-1. Vyjádření třídy 
hlukového útlumu na výrobním 
štítku je nepovinné.

Kategorizace hodnot vážené 
vzduchové neprůzvučnosti Rw 
je následující:

Třída (TZI) Rw (dB) 
0 ≤ 24
1 25 – 29
2 30 – 34
3 35 – 39
4 40 – 44
5 45 – 49
6 ≥ 50

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru 
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významně ovlivňuje množství 
oblačnosti – míry plošného po-
krytí oblohy. Podle toho potom 
hovoříme o jasných nebo zamra-
čených dnech. Údaje o množství 
oblačnosti tak v podstatě potvr-
zují informace o hodnotách slu-
nečního svitu: zatímco v  letním 
období je nejvíce jasných dní 
na  jižní Moravě (Kuchařovice) 
a  v  nížinách (Hradec Králové), 
nejvíce zamračených dní se vy-
skytuje v  horských oblastech 
(Churáňov) a  na  severozápadě 
ČR (Ústí nad Labem). V  zimních 
měsících mají naopak horské ob-
lasti výrazně vyšší výskyt jasných 

dní než nížiny v důsledku své po-
lohy nad inverzní oblačností.

Vítr

Než dospějeme k  možnostem 
využití stínicí techniky v  sou-
vislosti s  klimatickými podmín-
kami, je důležité zmínit ještě 
jednu veličinu, a tou je vítr. Také 
výsledky  jeho měření poskytují 
cenné informace pro výrobce 
– v tomto případě zejména pří-
slušenství stínicích prvků.

Z  mapy průměrné roční rych-
losti větru u  nás je zřejmé,               

že nejvyšších hodnot je dosa-
hováno v  horských oblastech: 
v  Jeseníkách, Krkonoších, Kruš-
ných horách a na Šumavě. Zají-
mavé však jsou v  tomto směru 
i oblasti Z a SZ od Prahy a  jižní 
Morava. Z  hlediska ročních 
období se pak celkově dá říci,                          
že nejnižší hodnoty rychlosti 
větru bývají naměřeny v  letní 
a nejvyšší v zimní sezóně.

Co s tím?

Po  letních měsících, které se 
pomalu chýlí ke konci, by neby-
lo správné se domnívat, že teď 
stínicí technika na řadu měsíců 
pozbyde svého smyslu. Jsou 
regiony v  naší republice, kde 
je právě v  zimním období po-
třeba ochrany před přílišným 
slunečním zářením vyšší než 
v období letním. Současně s po-
třebou ochrany nás – uživatelů 
– je vhodné brát v  úvahu také 
ochranu samotných stínicích 
prvků (zejména exteriérových) 
před poškozením, případně 
zničením vlivem silného větru.                 
Jak uvedené skutečnosti uka-
zují, je důležité zvážit vhodný 

typ stínicích prvků mj. podle 
regionu, ve  kterém se nachází 
stávající budova či plánovaná 
stavba. Optimální je v této sou-
vislosti automatizované řízení 
stínění prostřednictvím čidel, 
která včas zareagují na  změnu 
klimatických podmínek a  jed-
nak tím zabrání poškození stí-
nicích prvků, jednak tak umožní 
maximálně efektivního využití 
jejich možností.

Jde pouze o  to, dát si práci 
s  nalezením správného řešení                
pro každého klienta. Takové 
řešení, které k  neodbornému 
výchozímu přání zákazníka při-
dá také fundované poznatky 
odborníků a  znalost případné-
ho nebezpečí. Zákazník odbor-
níkem být nemusí. Ten, kdo mu 
toto řešení navrhuje, prodává, 
instaluje či vyrábí, ano.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: TOLASZ, Radim, et al. 
Atlas podnebí Česka. 1. vydání. 
Praha - Olomouc: ČHMÚ Praha, 

UP Olomouc, 2007. 255. 
ISBN 978-80-86690-26-1.Průměrná roční rychlost větru.
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Vhodně navržená stínicí tech-
nika vytváří optimální pro-
středí z  hlediska světelných 
a tepelných podmínek a je vý-
znamným prvkem pro úsporu 
energie.

V tradičním pojetí plní venkov-
ní žaluzie a rolety ISOTRA stíni-
cí a bezpečnostní funkci, v ne-
tradičním pojetí jsou moder-
ní ozdobou a šperkem Vašeho 
domu. 

„Šperk vašeho domu“
Venkovní žaluzie a rolety ISOTRA

inzerce_B2C_venkovky_A4_navysku.indd   1 8/25/11   6:49 AM
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n Pro dokončování stavebních 
prací jsem opomněl strhnout 
ochrannou fólii z  vrat. Poradí-
te, jak na to?

Prošla-li vrata cyklem léto/zima, 
pak je každá rada drahá. V  ně-
kterých případech postačí notná 
dávka trpělivosti a dostatek času. 
V horších případech je však nut-
né sáhnout k brusným prostřed-
kům a  následnému přelakování 
celých vrat. Určitě se vyvarujte 
chemických rozpouštědel, pro-
tože ta zpravidla rozpustí i deko-
rativní fólii či povrchový lak.

n Rád bych si pořídil černá 
sekční vrata, ale prodejce mi 
tvrdí, že se v  této barvě nevy-
rábí. Proč?

Veškeré tmavé barvy velmi dob-
ře absorbují tepelné sluneční 
záření. Jelikož vratový panel má 
složení dvouplášťového sendvi-
če, dochází při vyhřátí sluncem 
k  různému pnutí na  venkovní 
a vnitřní straně panelu. Násled-
kem toho se obzvláště u širších 
vrat panely prohnou směrem 
ven, což může v  extrémních 
případech vést až k  provozním 
problémům anebo také k odtrh-
nutí venkovního plechu od  pě-
nového jádra panelu.

n Můžu ovlivnit dosah dálko-
vého ovládání garážových vrat 
např. prodloužením antény 
na přijímači?

Jelikož jsou antény na  přijímači 
svou délkou naladěny přesně 
na  nosnou frekvenci dálkových 
ovladačů, mohlo by její prodlou-
žení dosah spíše zkrátit. Dosah 
může být ovlivněn odstíněním 
přijímače železobetonovou kon-
strukcí, kovovým opláštěním 
budovy nebo rušením nosné 
frekvence jinou bezdrátovou 
technologií (např. bezdrátový 
zvonek, meteorologické stanice, 
termostat, atd.). Dosah lze ovliv-
nit přemístěním přijímače nebo 
změnou nosné frekvence (výmě-
na přijímače a ovladačů).

n Je vhodné instalovat žaluzie 
i do vlhkého prostředí (do kou-
pelen, k bazénům, ale týká se to 
i novostaveb, kde je vlhčeji)?

Do vlhkého prostředí, tedy kou-
pelen či bazénů, je vhodné pou-
žití vnitřních žaluzií s hliníkovým 
horním i spodním nosičem. K za-
stínění prosklených částí ve vlh-
kém prostředí je také vhodné 
použít žaluzie s bambusovou la-
melou, která je svými přírodními 
vlastnostmi vysoce odolná vůči 
vlhkosti a  zároveň je výrazným 
designovým prvkem interiéru.

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

Nejen dveře proti hmyzu, ale 
i klasické okenní sítě proti hmy-
zu není nutné v zimním období 
demontovat. Jejich sezónním 
odstraněním však jistě zvyšuje-
te jejich životnost.

n Pokud už jsou na  oknech 
předokenní rolety, je možné 
na  ně umístit ještě dodatečně 
sítě?

V případě, že okna jsou již osaze-
na venkovní předokenní roletou 
a máte požadavek na jejich dopl-
nění sítí proti hmyzu, tak se zde 
nabízejí dvě možnosti. Ta první 
a mnohem jednodušší je osaze-
ní rámu okna pevnou sítí proti 
hmyzu. Pokud byste však trvali 
na  doplnění venkovní rolety sítí 
proti hmyzu rolovací, tak musíte 
počítat s tím, že ze stávající rolety 
bude možné použití pouze role-
tového pancíře. 

n Jsou předokenní rolety bez-
pečnostní prvek?

Venkovní předokenní rolety 
jsou do jisté míry bezpečnostní 
prvek, protože slouží mimo jiné 
jako zábrana před vniknutím 
do objektu. Na trhu však existují 
jak standardní venkovní rolety, 
které nejsou zařazeny do žádné 

bezpečnostní třídy, tak i  ven-
kovní rolety, které splňují bez-
pečnostní normy.

n Je možné u venkovních žalu-
zií schovat vodicí nohy do ostě-
ní, a pokud ano, jak se v přípa-
dě opravy žaluzie demontuje?

Ano, vodicí nohy lze schovat 
do ostění. V  tomto případě jsou 
vodicí nohy vloženy a  přišrou-
bovány do  hliníkového zápust-
ného pouzdra, které je osazeno 
v  ostění. V  případě demontáže 
je nutné vyjet se žaluzií nahoru, 
odšroubovat vodicí nohy od zá-
pustného profilu, které se po  té 
vyjmou (pro lepší manipulaci je 
vhodné mít vodicí nohy rozděle-
né po výšce na 2 části). Následně 
se odpojí závěs lamel od úchytu 
žebříčku, který společně s  od-
montovaným horním nosníkem 
vyjmeme ven z otvoru.

n Jak dlouho vydrží žebříčky 
a  páska na  venkovních žaluzi-
ích? Zákazníci mají pocit, že se 
jedná o textilní materiál a tudíž 
to musí časem zpuchřet.

Pásek i  žebříček pro venkovní 
žaluzie je vyroben z polyesteru. 
Tímto odolává povětrnostním 
vlivům včetně UV záření.

n Jaká je rychlost pohybu gará-
žových vrat?

To závisí na typu zvoleného po-
honu. Rychlosti se pohybují dle 
jednotlivých výrobců pohonů 
mezi 12 až 22 cm/s. Průměrná 
vrata s výškou okolo 220 cm tak 
potřebují pro otevření cca 10 - 
18 vteřin.

n Pokud budu chtít instalovat 
na  svůj domek venkovní stíně-
ní, je nutné o  tom informovat 
firmu, která nám bude dodávat 
okna?

Na  takový dotaz zákazníka lze 
odpovědět takto: v  případě, že 

se rozhodne instalovat na  ro-
dinný dům venkovní stínění, 
je dobré řešit tuto otázku již 
v  projektové dokumentaci.                                                       
Ideální je příprava překladů 
nebo podhledů, které se při-
praví pro následné osazení ven-
kovní žaluzií, venkovní roletou 
nebo svislou látkovou clonou. 
V  tomto případě systém zajíž-
dí pod fasádu a  nesnižuje tak 
světlost oken. Pokud dodavatel 
okenních jednotek nabízí i mon-
táž stínicí techniky, je možné se 
obrátit přímo na  něj. V  opač-
ném případě je lepší oslovit 
specializovanou firmu, která 
se zabývá prodejem a  montáží 
stínicí techniky. Ideálním řeše-                                                                              
ním je vzájemná komunikace                                                        
mezi zpracovatelem projektové 
dokumentace a  montážní fir-
mou.

n Jakým způsobem lze spojit 
elektrické ovládání vrat s do-
movním alarmem?

Ve  většině případů se na  vrata 
umisťuje magnetický snímač 
zavřených vrat. Některé pohony 
ovšem mají možnost bezpoten-
ciálového výstupního kontaktu 
- relé, které může být sepnuto, 
pouze pokud jsou vrata zavřena 
(nahrazuje funkci magnetické-
ho snímače). Tímto kontaktem 
lze u  většiny zabezpečovacích 
systémů odpojit bezpečnostní 
čidla v garáži pouhým dálkovým 
otevřením garážových vrat.  

Odborný tým
SVST

Fórum častých dotazů
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Automatická protisluneční ochrana fungující 
flexibilně v  návaznosti na  aktuální povětr-
nostní podmínky sama o sobě výrazně přispí-
vá k úsporám energie uvnitř domu a celkově 
představuje způsob, jak při tvorbě vhodné-
ho klimatu v  interiéru nakládat se životním 
prostředím co nejšetrněji. Technologie auto-
matických pohonů pro předokenní rolety se 
však posouvá ještě dál a získává nový rozměr. 
Díky pohonu od  společnosti Somfy, Oximo 
40 WireFreeTM RTS, je nyní možné slunečním 
paprskům “poručit“ energii získané právě                                                                                            
ze Slunce. Roleta s  pohonem Oximo 40              
WireFreeTM RTS je totiž vybavena zcela eko-
logickým a  úsporným nástrojem k  získávání 
energie – solárním panelem. Solární panel 
pohonu Oximo 40 WireFreeTM RTS dodává 
energii i při zatažené obloze, provoz zařízení 
tak není nijak omezen. Novinka je kompatibil-
ní se všemi typy rolet (včetně předokenních 
rolet, rolet určených pro střešní okna i  těch, 
které mají integrovanou síťku proti hmyzu). 

Úsporné a zcela 
nezávislé řešení

Integrovaný solární panel přináší svému uživa-
teli kromě uspořených nákladů na energii i další 

výhody. Protože je pohon bezdrátový, můžeme 
rolety instalovat kdekoliv, i v místech bez přívo-
du elektrické energie. Stoprocentní nezávislost 
je zaručena díky dlouhodobé životnosti baterie, 
kterou solární panel dobíjí. Velkokapacitní NiMH 
baterie neobsahuje olovo a její provozní teplota 
se pohybuje v rozmezí od -10 do +40 °C.  Na-
prostá spolehlivost celého zařízení byla ověřena        
expertizou Somfy 090100 (pohon je testován 
při 10 000 cyklech). Výrobní technologie  poho-
nu Oximo WireFreeTM RTS  je navíc patentována 
pro svou jedinečnou vlastnost: pohon odebírá 
energii jen tehdy, když ji opravdu potřebuje. 
Společnost Somfy poskytuje na pohon a solární 
panel záruku pět let, na baterii dva roky.

Absolutní pohodlí

Pohon Oximo 40 WireFreeTM RTS disponuje ně-
kolika užitečnými funkcemi, například funkcí 
rozpoznání překážky nebo ochranou proti při-
mrznutí, díky níž se pohon automaticky vypne, 
jestliže lamely přimrznou. Funkce rozpoznání 
překážky zase zajistí, že se roleta zastaví, nara-
zí-li ve své dráze na překážku. Pokud navíc po-
hon vybavíme vhodným příslušenstvím, může 
roleta sloužit také jako ochrana proti vloupání. 
Zařízení je plně automatické a  lze jej obslu-
hovat pohodlně odkudkoliv z  domu pomocí 
dálkového ovladače. Systém také umožňuje 
nastavit a “zapamatovat si“ oblíbenou mezipo-
lohu rolety, kterou je možné vyvolat pouhým 
stisknutím tlačítka “my“ na  dálkovém ovlada-
či. Díky automatickému nastavení roleta vždy 
spolehlivě dojede do žádané polohy.

Instalace i bez odborníka

Roleta s  pohonem Oximo 40 WireFreeTM RTS 
je nainstalována velmi rychle a bez nepříjem-
ných doprovodných jevů. Vyhneme se tak zá-
sahům do interiéru i vícenákladům. Kompletní 
bezdrátový systém Oximo 40 WireFreeTM RTS 
(elektromotor pro hřídele 40 mm, 12 V, totož-
né funkce jako u pohonu Oximo RTS) je kom-
patibilní s  již existujícím příslušenstvím, a  tak 
je možné jej využít nejen pro novostavby, ale 
také pro již postavené domy vybavené auto-
matickou protisluneční ochranou. Protože je 
instalace prováděna zcela bez přívodních ka-
belů, může ji provést i osoba bez odborné kva-
lifikace v  oboru elektro. Oximo 40 WireFreeTM 
nabízí další zjednodušení při použití pevných 
závěsů a zarážek v koncové liště rolety. Snadné 
a rychlé je i nastavení zařízení, které se provádí 
dálkovým ovladačem. Pohon navíc v průběhu 
nastavování signalizuje provedení jednotli-
vých operací.

Somfy, spol. s r. o. 
Na Radosti 413 

155 21 Praha 5-Zličín
tel: +420 267 910 007

e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

(inzerce)

Soběstačná protisluneční ochrana
V souladu se současnými trendy v architektuře je dnes již většina nově vznikajících projektů na-
vrhována tak, aby byl dům co nejúspornější a efektivně využíval energie ze slunečního záření. 
Velká okna nasměrovaná k jihu nebo západu jsou klasickým příkladem. Aby se však takto navr-
žené dispozice, jež slunce v zimě napomáhá vyhřívat, neproměnily v letních měsících v místo 
připomínající spíše saunu, je třeba myslet také na účinný stínicí systém. Ideální řešení předsta-
vují předokenní rolety s automatickým pohonem, nyní také s integrovaným solárním panelem.

Motor Roletový
box

Solární
panel

Baterie
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Valtice, sekční vrata, elektrický pohon s dálkovým ovládáním

Rodinný dům, Piešťany, rolovací garážová vrata, zaomítací roleta
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FASTAV DEVELOPMENT- AOC, s.r.o., Vsetín, nadokenní rolety

Rodinný dům, Kobylí, sekční garážová vrata v imitaci dřeva, hliníkové vchodové dveře s prosklením, imitace dřeva
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ALMONT, Slovinsko, venkovní žaluzie Z-90 ovládané motorem Kongresové a univerzitní centrum, Zlín, 
vertikálně uložené pevné stínicí lamely velikosti 400 mm

Budova BBC Gamma, Praha, venkovní žaluzie s plochou lamelou 80 mm, ovládání motorem
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ
BUILDING PLASTICS ČR, s.r.o.
Sídlo: Košíkov 76, 595 01  Velká Bíteš
Založení společnosti: 1996
Obrat za rok 2009: 256 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 175 mil. Kč
Obrat za rok 2010: 226 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 165 mil. Kč
Regionální působnost:  Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko
Počet zaměstnanců:  85
webové stránky:  www.buildingplastics.cz, www.minirol.eu

Charakteristika firmy:
Jsme jediná společnost na trhu úzce se specializující na rolovací systémy v oblasti výplní sta-
vebních otvorů. Systémy  BUILDING PLASTICS jsou dodávány zákazníkům v téměř celé Evropě 
a představují synonymum pro špičkovou kvalitu za příznivou cenu. Pod ochrannou značkou 
MINIROL se skrývají finální produkty kompletované právě z komponent BUILDING PLASTICS. 
Značka MINIROL představuje tyto výrobky:  předokenní rolety a ostatní roletové systémy, screeny, sítě proti hmyzu, rolovací garážová 
vrata, rolovací průmyslová vrata včetně protipožárních a neprůstřelných typů, rolovací mříže, rychloběžná foliová vrata.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Rozvoj členské základny

Za  poslední měsíce se opět rozšířily řady 
našich členů. V  současné době je členy 
SVST celkem 21 firem, z  toho je 18 členů 
řádných a 3 přidružení. Nově jsme tedy při-
vítali ve svých řadách firmy Heliotech s.r.o. 
a  Richard Havel. Jsme rádi, že se tak naše 
sdružení postupně doplňuje o  firmy s  dal-
ším specifickým zaměřením sortimentu, 
protože tak budeme moci lépe mapovat trh 
stínicí techniky u nás. Z dosavadního vývo-
je je vidět, že také začíná fungovat princip 
tzv. přidruženého členství, které umožňu-
je to, aby se do  činnosti sdružení zapojily 
také firmy, které nejsou výrobci, ale např. 
obchodními či montážními firmami, a také 
jejich poznatky z trhu jsou pro nás důležité.

Proto i v budoucnu uvítáme další zájemce o 
členství, kteří mají zájem vzájemnou spolu-
prací přispět k rozvoji tohoto trhu.

Veletrh R+T 2012 
– možnost dotace

SVST se zasadilo o zařa-
zení největšího meziná-
rodního veletrhu stínicí 
techniky a vrat R+T 2012 
ve Stuttgartu do progra-
mu „Specializované výstavy a veletrhy“. Díky 
tomu na  něm mohou české firmy v  příštím 
roce vystavovat za  finančně velmi výhod-
ných podmínek. Projekt zastřešuje MPO ČR, 
HK ČR a CzechTrade a každá vystavující čes-
ká firma tak může získat finanční podporu 
do výše 120.000 Kč.

Bližší informace o možnostech účasti na ve-
letrhu či dotační podpory je možno získat 
na www.svst.cz/aktuality, případně na www.
komora.cz/veletrhy.   

Činnost Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí v let-
ních měsících probíhala zejména ve znamení dalšího zvyšo-
vání informovanosti o stínicí technice, a to jak v rámci konfe-
rence Solaris, tak intenzivní prací na odborných materiálech 
z oboru, a v neposlední řadě také ve znamení přípravy čin-
nosti na příští rok.
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Přidružení členové SVST

Stroje na žaluzie  Komponenty na žaluzie
Komponenty na sítě proti hmyzuoti hmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzu

Zebr s.r.o.,

Milovice 178
Milovice 691 88
Česká republika

tel.: +420 519 515 810-2
fax: +420 519 515 813

e-mail: zebr@zebr.cz

www.zebr.cz
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ
ZEBR s.r.o. 
Sídlo: 691 88 Milovice 178
Založení společnosti: 1991
Obrat za rok 2009: 140 mil., z toho ve stínicí technice: 17 mil.
Obrat za rok 2010: 106 mil., z toho ve stínicí technice: 9 mil.
Regionální působnost:  celý svět, zatím mimo severoamerický kontinent
Počet zaměstnanců:  93
webové stránky:  www.zebr.cz

Charakteristika firmy:
Společnost byla založena v roce 1991. Svým výrobním programem, stroji a zařízeními, komponenty 
pro výrobu, poskytováním KNOW-HOW, softwarem podporujícím řízení výroby a výrobou zařízení 
zasahuje napříč oběma obory – interiérovou i exteriérovou stínicí technikou a uceleně řeší jejich 
problematiku.  Vychází vstříc všem potřebám zákazníků od jednoduchých malých nástrojů po složité technologické linky s vysokým 
stupněm automatizace. Výroba je rozdělena do dvou provozoven – hlavní části strojírny a lisovny, kde vyrábí několik typů profilů pro sítě 
proti hmyzu a žaluzie včetně plastových komponentů.  

Stroje na žaluzie  Komponenty na žaluzie
Komponenty na sítě proti hmyzuoti hmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzu

Zebr s.r.o.,

Milovice 178
Milovice 691 88
Česká republika

tel.: +420 519 515 810-2
fax: +420 519 515 813

e-mail: zebr@zebr.cz

www.zebr.cz
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Valná hromada

V  souvislosti s  nedávným výročím vzniku 
sdružení se konala další řádná valná hro-
mada. Jejím hlavním úkolem tentokrát bylo 
zvolit nové představenstvo, neboť před-
chozímu skončilo funkční období. Svou 
činnost v představenstvu na vlastní žádost 
ukončil pan Ladislav Vrána. Za  jeho dosa-
vadní podíl na vzniku a rozvoji sdružení mu 
tímto srdečně děkujeme a budeme se i na-
dále setkávat v rámci aktivit sdružení. Nové 
představenstvo bylo tedy zvoleno v tomto 
složení: Ing.  Jiří Husák (předseda), Ing.  Mi-
roslav Jakubec (místopředseda), Radek Ha-
velka, Miroslav Kubík, Ing. Ladislav Souček, 
Ing.  Erich Stavař. Blahopřejeme ke  zvolení 
a  těšíme se na  budoucí konstruktivní spo-
lupráci!

Valná hromada se však také věnovala dalším 
důležitým úkolům: plánu činnosti na  rok 
2012 a práci na Produktových listech z obo-
ru stínicí techniky, kterým v současné době 
věnujeme velkou pozornost a  úsilí, a  které 
plánujeme dát v příštím roce k dispozici ve-
řejnosti.

Konference Otvorové výplně 
stavebních konstrukcí

SVST a  také RTS Magazín jsou partnery ce-
lostátního odborného semináře Otvorové 
výplně stavebních konstrukcí, který se bude 
konat ve dnech 25. až 26. října 2011 v Hrad-
ci Králové, v  Konferenčním centru Aldis 
pod záštitou prezidenta Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví Ing. Václava Matyáše. Poprvé 
v historii tohoto semináře bude v rámci pro-
gramu dán prostor také k  prezentaci stínicí 
techniky. Tuto inovaci považujeme za velmi 
oprávněnou a  pro seminář připravujeme 
prezentaci na téma Stínicí technika a její vliv 
na  energetickou náročnost budov. Všechny 
odborníky srdečně zveme na tuto velmi pří-
nosnou akci.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz

Profily členů

Jak jste si jistě všimli, na  tomto místě Vám 
postupně představujeme naše členy – firmy, 
které se rozhodly spojit své úsilí a  odborné 
znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí 
techniky. Také dnes se Vám představí dva 
z nich: Building Plastics ČR, s.r.o. a ZEBR s.r.o.

Oprava: v  minulém čísle byl uveřejněn nesprávný údaj 
o počtu zaměstnanců firmy ROLLO s.r.o. Správný údaj, který 
jsme následně od této firmy obdrželi, je 15 zaměstnanců. 
Za  toto nedopatření se jménem společnosti ROLLO s.r.o. 
omlouváme.

Valná hromada SVST – září 2011
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Veletrhy a výstavy
FOR ARCH 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

FOR THERM 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

FOR WOOD 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

SPORT TECH 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

Pardubická stavební výstava - PODZIM 6.10. - 8.10. Pardubice ČR
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BYDLENÍ 2011 21.10. - 23.10. Olomouc ČR

STAVOTECH - Moderní dům 3.11. - 5.11. Olomouc ČR

DŘEVOSTAVBA 3.11. - 5.11. Olomouc ČR

BYTOVÁ SHOW 3.11. - 6.11. Hradec Králové ČR

Infotherma 2012 16.1. - 19.1. 2012 Ostrava ČR

FOR WOOD 2012 8.2. - 11.2. 2012 Praha ČR

R+T 2012 28.2. - 3.3. 2012 Stuttgart Něm.

STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE 2012 22.3. - 24.3.2012 Ostrava ČR

FOR HABITAT 2012 22.3. - 25.3. 2012 Praha ČR

FOR GARDEN 2012 22.3. - 25.3. 2012 Praha ČR

STAVBA 2012 22.3. - 24.3. 2012 Ostrava ČR

CONECO/RACIOENERGIA 2012 27.3. - 31.3. 2012 Bratislava SR

DOMEXPO 19.4. - 22.4. 2012 Nitra SR

ECOWORLD 20.4. - 22.4. 2012 Praha ČR

IBF 24.4. - 28.4. 2012 Brno ČR

SHK BRNO 24.4. - 28.4. 2012 Brno ČR

MOBITEX 24.4. - 28.4. 2012 Brno ČR

FOR ARCH 2012 19.9. - 23.9. 2012 Praha ČR

FOR ELEKTRO 2012 19.9. - 23.9. 2012 Praha ČR

FOR THERM 2012 19.9. - 23.9. 2012 Praha ČR

FOR INTERIOR 2012 4.10. - 7.10. 2012 Praha ČR
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Trends im Fenster- und Fassadenbau

Baubranche mit Rückenwind:

Berichte von der BAU 2011 in München
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VI. ročník celostátního odborného semináře

OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
okna (včetně střešních), meziokenní vložky, lodžiové stěny, dveře, požární uzávěry, vratové systémy a stínící techniku.

Hradec Králové, 25.–26. října 2011

Na přípravě konference spolupracují: 
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.; Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační společnost, s.r.o.  Praha; 

Česká komora autorizovaných inženýrů; Státní fond rozvoje bydlení, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 
Sdružení výrobců stínící techniky a jejich částí.

Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT - 2 body. Určeno pro výrobce a dodavatele oken a dveří, investory, stavební firmy, autorizované osoby a další odbornou veřejnost.

Program, informace, přihláška na www.stavokonzult.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INTERNETOVÉ PORTÁLY

RTS  MAGAZÍN
žaluzie  rolety  vrata

www.svst.cz
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■  Spolehlivost testována: na více 
než 36 500 cyklů pro rezidenční používání.

■  Otevření a zavření do 90 s.

■  Snadné a rychlé nastavení.

■  Napájení pohonu ze sítě 230 V nebo pomocí solárního 
panelu nebo baterie.(Kompatibilní pouze s Dexxo Optimo 
RTS - verze od r. 2010 se žárovkou 24 V)

■  1 tlačítko / 1 funkce: úplné otevření, částečné otevření,
ovládání osvětlení.

■  Snadné přiučení nových dálkových ovladačů.

■  Funkce průchod pro pěší při použití pro horizontální
sekční vrata.

Pohon a příslušenství pro výklopná a sekční 
garážová vrata Dexxo Optimo RTS od Somfy 

Akce
     Pohon a příslušenství 

 
  nyní se slevou až 25%

 

 

                                  Nabídka platí od 15. 9. do 31. 12. 2011

Napájecí napětí 230 V - 50 Hz

Napájení pohonu 24 V=

Max. spotřeba při chodu 120 W

Max. spotřeba v klidu 4 W

Max. zatížení 800 N

Vestavěné osvětlení 21 W (žárovka součástí sady)

Max. počet cyklů za den 20 (standardní kolejnice)

Max. rychlost 14 cm/s

Provozní teplota -20 °C až +60 °C

RTS frekvence RTS 433,42 MHz

Max. počet dálkových ovladačů 32

Hmotnost sady 6 kg

Rozměry sady balení 470 x 230 x 210 mm (d x v x š)

Testováno na 36 500 cyklů (standardní kolejnice)

Somfy, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín, tel.:  +420 267 910 007,
+420 267 913 076-8, e-mail: somfy@somfy.cz, www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o., organizačná zložka Slovakia, Vrbovská cesta 19/A, 921 01  Piešťany, 
tel.: +421 337 718 638, mobil: +421 905 455 259, e-mail: herceg@somfy.sk, www.somfy.sk
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