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Vážení čtenáři,

- je to opět tady! Čas babího léta, kdy 
nás to ještě láká na zahrady a terasy, ale 
kdy nás kromě sluníčka může zastihnout 
také lehký podzimní deštík. Právě pro-
to se v aktuálním čísle našeho časopisu 
můžete inspirovat pergolami, které Vás 
ochrání před rozmary tohoto ročního 
období.

Otázce údržby a čištění stínicích prvků se 
budeme věnovat i tentokrát, a to v sou-
vislosti s kovovými stínicími prvky.

Na stínění se opět podíváme očima pro-
jektanta a pozveme Vás na některé blížící 
se konference, semináře i výstavy, určené 
zejména právě projektantům a architek-
tům.

Sdružení výrobců stínicí techniky a  je-
jích částí (SVST) oslaví 14. září 2014 již 5 
let od svého založení, a proto se s Vámi 
o své zkušenosti s jeho dosavadním pů-
sobením podělí někteří z jeho členů.

A  protože jednou z  podstatných vlast-
ností každého výrobku, a tedy i stínění, je 
jeho bezpečnost, znovu připomeneme 
aktuální změny v  legislativě, související 
právě s  bezpečností, a  to zejména dětí. 
Tomuto tématu věnujeme v tomto čísle 
také celé Fórum dotazů i Odbornou ter-
minologii.

Jsme rádi, že se někteří z  Vás zapojili 
do  soutěže fotografi í zajímavých reali-
zací. Její výsledky a  některé z  nejúspěš-
nějších snímků přinášíme v  Zajímavých 
realizacích a na další se můžete těšit také 
v příštích číslech RTS Magazínu.

Přejeme Vám příjemný a  pokud možno 
počasím nerušený konec léta.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Samostatně stojící stínění 
– mediterány, nejen ochrana před sluncem
Tato řada stínicí techniky s názvem Mediteranea již dostala pro náš trh trochu „počeštělý“ název 
mediterány. Správný a korektní význam slova Mediteranea je Středozemní moře. Právě Středo-
zemní moře a jeho pobřeží lze označit jako domovinu tohoto stínění. Tento typ stínicí techniky 
je nejpoužívanější v místech s trvalejším a intenzivnějším slunečním svitem, ale také s častějším 
výskytem přeháněk v jinak velmi stabilním počasí, kde se roční období nestřídají tak dramatic-
ky. Díky své univerzálnosti se zájem o ně u středoevropského uživatele stále zvyšuje. 

Mediterány nelze jednoznačně 
zařadit do  skupiny markýz, pro-
tože na  rozdíl od  markýz posky-
tují svému majiteli nejen ochranu 
před sluncem, ale i před deštěm. 
Konstruktéři těchto systémů mys-
leli i na dokonalý odvod dešťové 
vody, který Vám stručně popíše-
me i v tomto článku. 

Základním rozdělením medi-
terán podle typů konstrukcí se 
dostáváme blíže nejen k  užit-
ným vlastnostem markýz, ale 
také pergol a  samostatně sto-
jícího stínění. Lze volit z  typů 
bez nosné konstrukce, s nosnou 
konstrukcí přední časti a  samo-
nosné konstrukce. Pro všechny 
tyto konstrukce dodávají výrob-

ci ucelený sortiment pro různé 
typy montáže. V  nabídce jsou 
konzoly a  držáky pro ukotvení 
do stropu, do stěny a také držáky 
pro stojky podpěrných noh. Vyš-
ší nároky jsou kladeny na vhod-
ný výběr kotvicí techniky.
Nosný systém konstrukcí bývá 
většinou vyroben z  kvalitních 
hliníkových profi lů, ale v nabíd-
ce některých výrobců naleznete 
i dřevěnou konstrukci z  lepené-

ho borového dřeva v  několika 
barevných provedeních s různý-
mi tvarovými možnostmi ukon-
čení trámu vodících lišt a přední-
ho nosného profi lu. 
Zákazník má možnost výběru 
z  několika variant potahů – na-
pnutý potah (voděodolný potah, 
který vyžaduje sklon konstrukce 
pro správný odtok vody), potah 
s  efektem zvlnění (nevyžaduje 
sklon konstrukce). Odtok vody 
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je zajištěný sklonem látky v šířce 
mezi horizontálními profi ly tak, 
že na jedné straně je potah výše 
a  na  druhé straně níže. Odtok 
vody je podle volby buď na  le-
vou či pravou stranu nebo je 
možné provedení na obě strany.  
Systém odvodu vody je při správ-
ném sklonu napnutého potahu 
směrován do  přední části, kde 
je umístěn žlab pro sběr vody 
stékající z potahu. Ve žlabu jsou 
v místě stojky vytvořeny otvory, 
kterými odtéká voda skrze stojku 
vývodem ve spodní části na pod-
lahu. Vývod vody ve spodní části 
stojky lze natočit podle potřeb 
zákazníka nebo dle umístění. 
Posledním typem potahu je po-
tah s názvem baldachýn. Ten je 
vhodný především ke  stínění 
proti slunci. Pro potah balda-
chýn se používají běžné látky, 
jaké jsou použity u  markýz. 
Ve  většině případů se používají 
pouze jednobarevné látky, pro-
tože nelze zajistit pohledové 
napojení látek s pruhy či motivy. 
Nejběžnějším způsobem ovlá-
dání je ovládání pomocí mo-
torů. U  jednodušší konstrukce 
lze potah ovládat i  ručně, a  to 
za  pomoci kliky nebo madla. 

Stejně jako u  jiných typů stínicí 
techniky lze i  mediterány dopl-
nit příslušenstvím v podobě slu-
nečního čidla. Některé typy kon-
strukcí mohou mít i boční krytí, 
které má účel jako zastiňující či 
ochranný prvek v  přední, zadní 
nebo v  bočních částech Medi-
terán. Jde o systém svislých clon 
ve vodicích lištách.
Někteří výrobci nabízejí mož-
nost varianty s  integrovaným 
osvětlením v  horizontálním 
profi lu látky. Většinou jde o LED 
osvětlení, které neprodukuje 
žádné teplo a  je velmi ekono-
mické. Možná je také montáž 

dodatečného osvětlení ve formě 
jednoduchých LED pásek. 
Většina výrobců mediterán své 
výrobky podrobuje zkouškám 
a  výpočtům pro stanovení odol-
nosti proti větru. Nejčastější běž-
né zjištěné hodnoty odpovídají 
větrné třídě 3 dle normy EN 13561. 
Tato třída odpovídá odolnosti vý-
robku proti větru s  maximálním 
tlakem 110 N/m2. Tento tlak je 
dosažený při maximální rychlos-
ti větru 49 km/h. Hodnota větru                                                                                                          
49 km/h odpovídá 6 třídě Beau-
fortovy stupnice.
Díky své vyšší pořizovací ceně 
není tato stínicí technika ještě 

příliš rozšířeným řešením, ale své 
zákazníky si postupně získává. 
Uplatnění nachází jako stínění 
a ochrana před deštěm v restau-
racích a  gastro provozech. Také 
je velmi vhodná jako součást 
architektonicky řešených zahrad 
rodinných domů, teras a větších 
balkonů. Velkou výhodou je také 
především dlouhá životnost díky 
použití hliníkových konstrukcí 
a PVC potahů. Jde o velmi vari-
abilní řešení, které lze navrhnout 
i pro ochranu větších ploch. 

František Baláš
RTS Magazín

Žlab s otvorem pro odtok vody

Odtok vody ze stojky ve spodní části
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Čištění kovů a  různých stínicích materiálů 
je doporučeno kombinovat s  následnou 
aplikací povrchové nano-ochranné vrstvy 
pro dlouhodobou hydrofobní a  antiko-
rozní úpravu povrchu metodou a  příprav-
ky na  bázi nanočástic, které mají vysokou 
odporovou vrstvu, zajišťují dlouhodobou 
ochranu a především nemění vzhled povr-
chu.
Hlavním principem nanočištění kovových 
materiálů, na  kterém se zakládá aplikova-
ná metoda čištění na  bázi nanočástic, je 
důkladné odstranění všech vodou neroz-
pustných a  hluboko usazených nečistot, 
skvrn a fl eků v různých materiálech. Toto se 
provádí prostřednictvím aktivních nanočás-

tic v  rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 
100 nanometrů s následnou aplikací trans-
parentní protipřilnavé povrchové úpravy 
pomocí snížení povrchového napětí. Nano-                                                                                          
čisticí roztoky a  činidla včetně impregnač-
ních roztoků se ve  spojení s  molekulou 
vody okamžitě zneutralizují a  vznikne 
následně čirá tekutina s  hodnotou PH 5                                        
bez škodlivých a zatěžujících dopadů na ži-
votní prostředí. 
Čištění kovových materiálů nanotechnologií 
s použitím horké vody a páry je tou nejúčin-
nější metodou, jelikož pracuje s nejmenšími 
částečkami hmoty. Nanometr je jedna mili-
óntina milimetru (pro představu: na  špičku 
lidského vlasu se vejde cca 7  000 nanočás-

ÚDRŽBA KOVOVÝCH STÍNICÍCH PRVKŮ

Samonosná žaluzie SZ 
- novinka v sortimentu společnosti ISOTRA a.s.

Dnes navážeme na  téma údržby stínicí techniky a  jejího čištění a  podíváme se tentokrát 
na kovové a pokovované materiály. V dnešní době se v oboru stínicí techniky začínají čím dál 
více objevovat materiály z metalických kovů, hliníku, oceli, poplastovaných kovů a jiných ma-
teriálů. Tyto materiály se používají pro výrobu zejména venkovních stínicích prvků, kde jsou 
vystaveny klimatickým vlivům a znečištění ovzduší a je proto vhodné je pravidelně udržovat 
a čistit, a v neposlední řadě i impregnovat proti ulpívání atmosferických nečistot. 

Společnost ISOTRA a.s. neustále reaguje na  vývoj trhu stínicí techniky a  požadavky svých 
zákazníků. Jednou z letošních novinek je samonosná žaluzie SZ. 
Tato nová varianta provedení samonosných 
venkovních žaluzií přináší zejména montáž-
ním fi rmám ekonomickou výhodu ve formě 
velmi rychlé a snadné montáže. 
Horní profi l žaluzie včetně celého paketu 
lamel je dodáván v již zkompletovaném kry-
cím boxu. Po  stranách boxu jsou umístěny 
patky pro snadné spojení s vodicími lištami, 
které jsou zároveň nosným prvkem žaluzie. 
Montáž žaluzie je jen v provedení se samo-
nosnými vodicími lištami. 
Samonosná žaluzie SZ je vyráběna ve  třech 
variantách krycích boxů: pro přiznané pro-
vedení, pro zaomítací provedení s  tvrzeným 
polystyrénem (10 mm) z čelní strany a pro za-
omítací provedení s  tvrzeným polystyrénem 
(10 mm) z čelní i vnitřní strany.
Standardní výška krycího boxu je: 190 mm,  
220 mm, 260 mm, 300 mm. Ovládání samono-
sné žaluzie SZ je možné pouze motorem. Tato 
varianta provedení je vhodná pro všechny 
typy venkovních žaluzií mimo Cetty 50.

Samonosná žaluzie SZ je vyráběna také 
v provedení s integrovanou sítí proti hmyzu.
Limitní rozměry závisí na provedení (bez nebo 
se sítí proti hmyzu) a  pohybují se v  rozmezí 
600 – 3 500 mm (šířka), 500 – 3 000 mm (výška). 

Maximální garantovaná plocha je 9 m2 u pro-
vedení bez sítě proti hmyzu a 3 m2 se sítí proti 
hmyzu.  

www.isotra.cz
(PR)

Řez přiznané SZ Řez vestavěné SZ Řez vestavěné SZ
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tic). Slovo NANOS pochází z řečtiny a zname-
ná „TRPASLÍK“.
Čištění kovů a nerezu prostřednictvím nanočás-
tic umožnuje doposud nejprogresivnější, 
nejrychlejší a  nejefektivnější způsob povr-
chového čištění do  hloubky povrchů, oka-
mžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, 
vodního kamene s  následnou povrchovou 
dlouhodobou transparentní ochranou růz-
ných materiálů.
Špičkovým nanoproduktem pro neudr-
žované, zoxidované a  mastné kovy, nerez 
zušlechťujeme kovové materiály tím, že 
ú č inné  lá tky zabudované  do  tenké  vrstvy 
nechá me pů sobit tak, ž e vytvoř í  maximál-
ní  ochranu. Lesk se zvý š í  a  lotosový efekt 
chrá ní  povrch př ed kyselinami, UV zá ř ení m 
a  vlivem ž ivotní ho prostř edí . Tato metoda 
poskytuje absolutní  UV ochranu a  vytvá ř í  
společ ně  s  patentovaný mi nanoč á sticemi 
TiO2 ve  specifi cké m tenkovrstvé m lů ž ku 
samoregenerač ní  a  samoč isticí  fi lm. Tento 
fi lm je odolný  vů č i chemiká lií m, neviditelný  
a má  dlouholetou ž ivotnost. To je ta sprá vná  
metoda jak uchovat do budoucna př edmě ty 
č isté  a chrá ně né .
Nanočistič  zajiš ť uje, ž e mastnoty a oleje bu-
dou lehce a biologicky rozlož eny. Po rozpuš-
tění  mastnot a olejů  působí specifi cký  emul-
gá tor tak intenzivně , ž e rozpuš tě né  mastné  
č á stice jsou nadneseny a  vlhký m hadrem 
mohou bý t bezezbytku od  podkladu od-
straněny. Zů stane jen absolutně  odmaš tě ný  
povrch.
Velice moderní metodou je tzv. pěnové čiš-
tění kovových stínicích prvků. Jeho cílem je 
fakt, že díky bohaté nanopěně, která je naná-
šena speciální rozprašovací hubicí dochází 
k téměr 100% absorpci mastnost a atmosfe-
rických nečistot, které jsou následně opla-
chem smyty a odstraněny z povrchu. Nano-       
pěnové univerzální čisticí a  impregnační 
prostředky pro hladké a nesavé povrchy řeší 
báze tzv. nanopěny, která zároveň se snad-
ným vyčistěním dodá povrchu na  několik 
měsíců i  účinnou ochranu před znečiště-
ním a vysoký lesk. Tento originální produkt 
na bázi nanotechnologie je špičkovým před-

stavitelem nově se formující generace „inte-
ligentních“ úklidových prostředků.
Nanopěna aktivně spolupracuje při čistění 
tím, že „probublává“ i  těmi nejnepatrnější-
mi nerovnostmi ošetřované plochy. Na  vy-
čištěném povrchu během dvaceti minut 
samostatně vytvoří ochrannou neviditel-
nou a  antibakteriální nanovrstvu, která 
propůjčí ošetřené ploše na  dobu čtyř až 
šesti měsíců zvýšenou odolnost, velmi 
snadné čištění a v prvních týdnech i vyso-
ký lesk, hladkost atd. Pro další čistění po-
vrchu, který byl již ošetřen nano pěnou, 
není třeba žádná chemie, postačí pouze 
obyčejná voda. Pracnost úklidu se zmenší 
až na čtvrtinu doposud běžně potřebného 
času. Ošetřený povrch se díky nanoimpreg-
naci méně špiní, neumastí se a vypadá stále 
skvěle. 
Nanoimpregnace kovových materiálů s hyd-
rofobním a  nepřilnavým efektem okamžitě 
reaguje a  přilne dokonale k  povrchu. Im-
pregnace má superhydrofobní vlastnosti, 
odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnu-
tí do struktury materiálu. Tím velmi zjedno-
dušuje běžné čištění materiálů a významně 
prodlužuje jejich životnost a  vylepšuje op-
tický vzhled. 
Nanoimpregnační přípravky vytváří ultra-
tenkou, difuzně  uzavř enou ochrannou vrst-
vu na  bázi rozpouště del. Chrání ošetř ené 
povrchy př ed odolnými neč istotami všech 
druhů , jako např . tuky apod. Zvýrazní tak 
povrch ošetřeného produktu do  lehkého 
lesku a zaruč uje, že si ošetř ený podklad za-
chová dlouhodobě  svů j pů vodní vzhled.
Kvalitní nanoochranné přípravky mají také 
certifi kaci pro použití v  potravinář ských 
provozech a  certifi kaci HACCP. Díky změ ně  
povrchového napě tí ošetř eného materiálu 
odperlí voda trvale od  povrchu a  neč istoty 
nemohou př ilnout k  podkladu. Ošetřený 
povrch je tak ochráněn proti korozi kovů, 
odolný vů č i kyselinám a  silným zásaditým 
(alkalickým) produktů m a má vysokou odol-
nost vů č i otě ru.

Ing. Jan Hrdlička
Externí spolupracovník RTS Magazínu

B-TRONIC: 
bezdrátová svoboda 
a nezávislost

www.becker-motory.cz
www.becker-motory-partner.cz
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 Jaká jsou v  současnosti nej-

častější zadání investorů, co 

se týče využití stínicí techniky 

v jejich projektech? Co je nejví-

ce v kurzu? 

Bohužel musím konstatovat, 
že v  poslední době je největší 
tlak pouze na  cenu. Taková je 
holt doba. Z  toho tedy vyplývá, 
že nás často klienti nutí k nejlev-
nějším řešením, mezi něž patří 
běžné horizontální vnitřní lame-
lové žaluzie, které známe z  pa-
nelových domů. Neříkám, že to 
někdy není opodstatněné řešení, 
ale není to lék na  každý dům, 
kde chceme nějak stínit. Využití 
stínicí techniky a její návrh je spí-
še úkolem pro nás než zadáním 
od investorů.

 Dá se říct, že jsou tato nejčas-

tější zadání v souladu s vašimi 

doporučeními? Nebo se spíše 

snažíte klienty přesvědčovat 

k jiným konceptům?

Spíše nejsou. Je nutné klientům 
vysvětlovat, ukazovat, přesvěd-
čovat. Klienti nejsou ve  většině 
případů erudovaní odborníci 
v oboru. Jejich představy je nut-
no korigovat. Nejvíce se nám 
osvědčilo brát klienty na  místa, 
kde se  námi navrhované řešení 
úspěšně aplikovalo – příklady 
táhnou. Krásným příkladem 
z  poslední doby je řešení re-
konstrukce školy v  Táboře. Paní 
ředitelka si nebyla jistá venkov-
ními žaluziemi, a  tak jsme vzali 
ji a  zástupce města na  ukázku do Základní školy Lesní v Liberci 

a také k nám do fi rmy. Díky tomu 
se nám podařilo přesvědčit paní 
ředitelku, že navržené řešení je 
funkční, praktické a má i svou es-
tetiku. Nyní se tam na dvě etapy 
instalují stovky metrů čtvereč-
ních venkovních žaluzií s elektro-
pohonem.

 Jaký je váš vlastní vztah 

ke  stínicí technice? Používáte 

ji rád, hledáte v  ní estetický 

aspekt, nebo je to spíše funkční 

záležitost? Nutnost, bez které 

byste se raději obešel? 

Já i mí kolegové vnímáme samo-
zřejmě funkční aspekty stínicí 
techniky a přesto s ní často pra-
cujeme jako s dalším estetickým 
prvkem na  fasádě. Význam na-
příklad venkovních žaluzií může 
být ve  výrazu fasády naprosto 
zásadní, jako jsou prosklené plo-
chy oken. Stejně je to i s dalšími 
stínicími elementy. Myslím, že 
i  my máme v  používání stínicí 
techniky jisté rezervy, ale učíme 
se a spolupracujeme s řadou od-
borníků.

 Můžete uvést některý 

z  vašich dřívějších projektů, 

u  kterého je podle vás stínicí 

technika použita dobře? Jaké 

parametry určují, že je vše ře-

šeno správně? 

Z poslední doby bych uvedl asi 
Mateřskou školu v  Raspenavě. 
Je to kombinace venkovních ža-
luzií na elektropohon a správná 
velikost a  orientace okenních 
otvorů v  závislosti na  užívání 
jednotlivých místností. Někdy 
se nemusí sáhnout ke  stínicí 
technice, třeba stačí upravit ve-
likost otvorů a  jejich orientaci 
ke  světovým stranám. Možnost 
je také využití zeleně, ale u  ní 
je potřeba počítat s  časovým 
aspektem. Ne vždycky to samo-
zřejmě jde. V  Raspenavě jsme 
s tím bojovali poměrně dlouho, 
ale s  výsledkem jsme nad míru 
spokojeni. Bylo nutné hlídat 
osvětlení místností, zamezení 
přehřívání a zároveň architekto-
nický vzhled objektu.
Myslím, že hlavní aspekty funkč-
nosti spočívají především v osvě-
tě uživatelů a ve využití správné-

Stínění bychom měli požadovat stejně, 
jako zateplení

Spolupráce výrobců stínění je, resp. měla by být, úzce spojena s  architekty a  projektanty.              
Jedině tato vzájemná komunikace může být zárukou toho, že klient/investor dostane to, 
co nejlépe vystihne jeho potřebu, a  navíc pokud možno bez nepříjemných vícenákladů. 
Ing. arch. Jakuba Středy jsme se proto zeptali na úlohu stínicí techniky v moderní výstavbě, 
ale také na jeho pohled na současnou českou architekturu.

Dětské centrum Sluníčko, venkovní žaluzie

Mateřská škola Raspenava, venkovní žaluzie
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ho výrobku. Asi nejčastěji volíme 
řešení uživatelsky příjemná a zá-
roveň odpovídající našim archi-
tektonickým záměrům. 

 Jaké byly u  tohoto projektu 

požadavky investora? Museli 

jste z architektonického hledis-

ka udělat nějaké kompromisy, 

aby jim bylo možné plně vyho-

vět? 

Od  investora byly požadavky 
převážně pragmatické – funkční 
školka pro příslušný počet dětí, 
která napříště odolá povodním! 
Z  pohledu osvětlení resp. stíně-
ní žádné požadavky nebyly. Na-
opak my jsme přišli s  návrhem 
venkovních žaluzií, které jsme 
měli ověřené z  dřívějších reali-
zací.

 Jsou již podobné projekty 

v  Česku běžné? Nebo jsou po-

dle vás ekologické stavby stále 

spíše raritou?  

Ani tak ani tak. Neřekl bych, že 
by ekologická výstavba byla běž-
ná, ale není dnes ani úplně ra-
ritní. Ekologie hýbe společností 
na  všech úrovních. Standardem 
se dnes stalo koupit si úspornou 
pračku nebo žárovku. Většina 
lidí myslí i  při výběru automo-
bilu na spotřebu či emisní třídu. 
U staveb to jde samozřejmě po-
maleji, ale množství projektů, 
které se staly mediálně úspěšné, 
tomu hodně napomáhá. Určitě 
je to dobrá cesta.

 Jste spokojen se součas-

nou nabídkou stínicí techniky 

na  českém trhu? Dostáváte 

od výrobců všechna data, kte-

rá pro svou práci potřebujete? 

Upřímně musím říct, že máme 
z  minulosti nějaké podklado-
vé materiály jednoho výrobce 
v  rozsahu, který je pro nás ma-
ximálně dostačující. Tyto pod-
klady používáme v  podstatě 
pořád dokola. Nabídka je dnes 
tak široká a výrobců je tolik (ne-
jen na  trhu stínicí techniky), že 
není v  silách projektantů efek-
tivně vybírat konkrétní produkt. 
Pokud máte v  portfoliu určitý 
okruh schopných spolupracov-
níků, využíváte jejich služeb 
a jejich výrobků.
Občas se nám samozřejmě sta-
ne, že máme nějaký nadstan-
dardní požadavek a  pak musí-

me hledat. Potom se nebráníme 
spolupráci s „nováčky“ v našem 
okruhu spolupracovníků a  ví-
táme každého, kdo je ochoten 
dodat podklady v  maximální 
možné míře. To dnes činí hlavně 
velcí a silní hráči na trhu se sta-
vebními elementy.

 Vnímáte povědomí o  výho-

dách stínicí techniky u  široké 

veřejnosti jako dostatečné?

Určitě ne! Musím se odkázat 
na  začátek našeho rozhovo-
ru. Jsem bytostně přesvědčen 

o  tom, že většina veřejnosti 
vnímá stínicí techniku nad rá-
mec vnitřních žaluzií či závěsů 
za zbytečnou. To je ovšem hlub-
ší problém. Velké množství lidí 
u  nás stále vnímá jako nadby-
tečné brát si  na  výstavbu jejich 
vysněného domu architekta. 
Raději si koupí typový projekt. 
Samozřejmě, že v  tom hrají roli 
peníze, ale k tomu se nechci vra-
cet. Když nemají lidé povědomí 
o výhodách stavby s architektem 
a projektantem, o kvalitní archi-
tektuře obecně, o stavbě na míru 
pro konkrétního klienta, jak pak 
mohou vědět o výhodách stínicí 
techniky?

 Jak vidíte budoucnost stínicí 

techniky z pohledu architekta?

Trochu to souvisí s  předchozí 
otázkou. Budoucnost nejvíce 
vidím v  tom, že ji budou lidé 
požadovat alespoň tak, jako za-
teplení. Výhody zateplení a jeho 
dopady na  potřebu vytápění 
už  všichni pochopili. Přehřívání, 
které je  neméně závažným pro-
blémem, a  jeho dopady na  po-
třeby chlazení a  klimatizování 
prostor, je na  úrovni projekční 
i realizační praxe ve vztahu k po-
žadavkům investorů spíše okra-
jová záležitost. Z pohledu archi-

tekta a  projektanta bych uvítal 
větší fl exibilitu výrobců – snad-
nější dostupnost libovolných 
barev, velikostí a  tvaru lamel 
a podobně.

 Jaké trendy současné archi-

tektury vás nejvíce baví? 

Baví mě hlavně odvaha někte-
rých investorů jít netradiční 
cestou. Především pak oceňuji 
ty odvážné investory, kteří jsou 
pod veřejnou kontrolou – měs-
ta, obce, vesnice a  tedy jejich 
zástupce. U  nás je  krásným 

příkladem město Litomyšl, kde 
se daří chránit historické ob-
jekty a  zároveň budovat nové 
moderní stavby. A  to vše ještě 
řešit cestou architektonických 
soutěží.
Z naší fi remní praxe bych uvedl 
obec Mníšek. Rozhodli se vybu-
dovat nové zdravotní středisko 
a  po  pečlivé úvaze se vydali 
cestou moderní dřevostavby 
(stavba byla zařazena do Salonu 
dřevostaveb v  roce 2013, pozn. 
redakce). V  sektoru veřejné in-
frastruktury a  občanské vyba-
venosti je to stále spíše výjimka. 

Nemůžu asi tajit, že dřevostavby 
jsou výzvou pro mě i mé kolegy 
a  věříme, že se jejich potenciál 
bude dále šířit.

 Jak byste si přál, aby se 

dále vyvíjel směr architektury 

v Česku, ať už jde o rezidenční 

zástavbu, nebo správní a  ko-

merční objekty?

Mým přáním je, aby vznikala 
architektura, která bude kvalitní 
a nebude za každou cenu šokem 
pro prostředí, kde vzniká. My-
slím, že dobrou cestou je kon-
text, tedy vztahovat se  k  okolí 
– k přírodě, k terénu, k zástavbě, 
k  urbanismu, k  lidem, ke  spo-
lečnosti. Není vždycky nutností, 
aby dávali autoři staveb na ob-
div svou práci za  každou cenu. 
Často na  úkor vyšších principů, 
jako je kvalitní a příjemný veřej-
ný prostor či účelnost.
Také je potřeba vytvářet stav-
by, které budou sloužit lidem. 
Nejsmutnější jsou stavby, které 
vznikají bez jasného účelu a čas-
to pak zůstávají prázdné nebo 
využité jen částečně. Dobrá ar-
chitektura je nejen krásná, ale 
také účelná. Nechci být nějakým 
proklamátorem funkcionalismu, 
to už je pro mě trochu extrémní 
poloha, ale i tak se máme od Lo-
ose (Adolf Loos, klasik moderní 
architektury, pozn. redakce) 
pořád co učit. Vždyť střídmost, 
jednoduchost a  účelnost jde 
naproti dnešním požadavkům 
na snižování nákladů na výstav-
bu, po které se stále volá.

Jakub Vaněk
RTS Magazín

Ing. arch. Jakub Středa 
- architekt Projektového atelieru 
DAVID s.r.o.
(* 11. prosince 1985, Liberec)
Po studiu Gymnázia F.X.Šaldy v Li-
berci studoval Fakultu architektury 
na ČVUT v Praze, obor architektura 
a  urbanismus. Během magister-
ského studia rozšířil svůj zájem 
také o studium zahradní a krajinné 
architektury. Už  během studia se 
zapojil do  zavedeného liberec-
kého architektonického studia 
Projektový atelier DAVID. Původní 
brigádnická spolupráce nakonec 
vyústila v  pevné místo architekta 
v týmu Ing. arch. Ladislava Davida.

Mateřská škola Raspenava, venkovní žaluzie



10 RTS Magazín 3/2014 

Uplynulých jednadvacet ročníků, stejně jako 
příprava příští výstavy, je výsledkem spolu-
práce s předními odborníky z vysokých škol, 
výzkumných a  vývojových pracovišť z  jed-
notlivých cechů, svazů, společenství, asociací 
a mediálních partnerů a bere v úvahu názory 
vystavovatelů a návštěvníků. 
Naším společným cílem je připravit nejen 
přehlídku špičkových domácích a  zahranič-
ních technických novinek v  otopných systé-
mech, ale i brát v úvahu jejich ekonomickou 
dostupnost a následný provoz u řady uživate-
lů. Problematika tepelné pohody moderního 
vytápění z lokálních topenišť se dotýká polo-
viny našich obyvatel, která bydlí v rodinných 
domcích a řady dalších, kteří musejí mnohde 
snášet exhalace z nekvalitního paliva a špat-
ného spalování v lokálních topeništích. 
K  tomuto neutěšenému stavu přispívají 
i  enormní ceny ušlechtilých paliv, absence 
dlouhodobé seriózní státní energetické kon-

cepce, očištěné od  nejrůznějších politických 
a lobbistických tlaků, stejně jako v neposlední 
míře nekoncepční a stále se měnící dotační po-
litika. I z těchto důvodů bude nedílnou součástí 
XXII. ročníku Infothermy představení nejrůz-
nějších možností úspor energií a smysluplné-
ho využívání skutečných obnovitelných zdrojů.
Chceme, aby Infotherma 2015 představila 
vize a možné perspektivy moderního vytápě-
ní do budoucna a přitom se s pokorou vracela 
k věcem, které znaly a uplatňovaly předchá-
zející generace, ať již to bylo citlivé využívá-
ní přírodních materiálů, starost o  příjemné 
a  zdravé bydlení, využívání místních zdrojů 
energie a péče o prostředí, v němž žijeme. Vý-
znamnou měrou by k tomu měl přispět i od-
borný doprovodný program s konferencemi, 
přednáškami, semináři a besedami (pod od-
bornou garancí portálu TZB-info).
U  příležitosti výstavy Infotherma 2015 Vás 
zveme k internetovým hlasovacím soutěžím:

- ve  spolupráci s  vydavatelstvím NetPress-
Media „TOP ENERGIE 2015“ (o  energetic-
ky úsporných výrobcích, technologiích 
a službách z oblasti vytápění, úspor energií 
a  smysluplného využívání obnovitelných 
zdrojů),

-  ve spolupráci s portálem www.stavebnict-
vi3000.cz „VYBÍRÁME TEPELNOU IZOLACI“,

-  ve  spolupráci s  portálem www.tzb-info.cz 
„NOVINKY PRO INFOTHERMU 2015“.

Opodstatněnost konání výstav Infotherma 
spatřujeme především v tom, že je o ně stá-
le zájem jak ze strany vystavovatelů, kterých 
se zde za  uplynulých jednadvacet ročníků 
prezentovalo 5 582, tak i u téměř půl milionu 
návštěvníků. 

Více informací naleznete u pořadatele výstavy: 
Agentura Inforpres, tel. 602 727 219, 
www.infotherma.cz

Přípravy na XXII. ročník mezinárodní 
výstavy Infotherma 2015

V  tradičním lednovém termínu se uskuteční na  ostravském výstavišti XXII. ročník meziná-
rodní výstavy Infotherma věnovaný vytápění, úsporám energie a smysluplnému využívání 
obnovitelných zdrojů. 

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH 
SPOLEČNOSTÍ  2014

Registrace: konference@ceec.eu
www.ceec.eu
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Při zrodu sdružení byla na  trhu řada fi rem, 
které měly pochybnosti o tom, zda sdružení 
uspěje a  jak dlouho vůbec bude existovat, 
a  některé se rozhodly, že nás budou nějaký 
čas pozorovat a  se svým vstupem do  sdru-
žení počkají. Dnes již víme, že jsme i po pěti 
letech stále tady a je za námi již řada výsled-
ků. A i když jsme v diskusi k jednotlivým téma-
tům leckdy řešili i protichůdné názory, daří se 
nám díky konstruktivnímu přístupu pokračo-
vat v dosahování stanovených cílů. 
Členům jsme v této souvislosti položili něko-
lik otázek a zde jsou jejich odpovědi.

1.  Jak byste ze svého pohledu shrnul/-a        
5 let působení SVST na českém trhu?

2.  Jaká byla konkrétně Vaše motivace      
pro vstup do sdružení? 

3.  Co Vám/Vaší fi rmě členství v  SVST při-
neslo, co pro Vás znamená?

4.  Jak vidíte budoucnost sdružení?

Za  5 let působení SVST z  mého pohledu do-
šlo k  zviditelnění Sdružení a „stmelení“ celého 
našeho segmentu ve  vztahu ke  státní správě. 
Motivací pro vstup do  Sdružení bylo pro naši 
fi rmu „být členem“ silného profesního sdružení 
a  doufám, že jako významná regionální reali-
zační fi rma jsme vstupem do  Sdružení získali 
na prestiži a snad to tak postupně začnou vní-
mat jak koncoví zákazníci, tak sféra architektů, 
stavebních fi rem atd. Z  toho pohledu vidím 
i budoucnost Sdružení pozitivně a všemožně se 
v rámci našich možností a nově budované pro-
vozní budovy budeme snažit šířit „osvětu“ SVST 
v Plzeňském kraji.

Pavel Hostačný, HOPA PLZEŇ s.r.o.

1.  SVST se stalo slučujícím sdružením vý-
robců, dodavatelů a  montážních fi rem 
produktů sluneční ochrany, ochrany proti 
hmyzu a vrat v ČR. Za přidruženého člen-
ství fi rmy ALUKON se událo ve  sdružení 
hodně nového, začal se vydávat časopis 
RTS, byl zaveden Den stínící techniky, byly 
vydány produktové listy, SVST se  snaží ak-
tualizovat výpočty tepelné ochrany budov 

a k této problematice vydané platné české 
normy atd. Jistě jsem zmínil jen část akti-
vit SVST. Jinými slovy řečeno, práce bylo 
vykonáno hodně, jednotliví členové by 
neměli sílu pro tak velké projekty. 

 Cíl založení SVST je naplňován.
2.  Být součástí sdružení fi rem podobného obo-

rového zaměření a spolupodílet se na dalším 
vývoji českého trhu sluneční techniky.

3.  Prestiž, možnost používat certifi kát „Ově-
řená fi rma v  oboru stínicí techniky“. Být 
informováni o dění ve SVST.

4.  Jen pozitivně, hodně práce před námi, ale 
tak je to správné.

Roman Semrád, ALUKON

Asi nejsem kompetentní komentovat a bilan-
covat pěti leté působení SVST v  ČR, do  sdru-
žení naše fi rma vstoupila teprve minulý rok, 
nicméně oboru - tedy prodeji a  montáži stí-
nicí techniky - se věnuji takřka na  200 % cca 
15 let, proto si dnes mohu dovolit komento-
vat situaci na  trhu se stínicí technikou v  ČR.
Rozhodně jsem přivítal snahu o vytvoření or-
ganizace, která by podporovala a propagova-
la daný obor, vždyť v ČR jsou v  tomto oboru 
zaměstnávány tisíce lidí a naši domácí výrobci 
rostou velice rychlým tempem a  přibližují se 
velkým zahraničním fi rmám, byť jejich náskok 
je obrovský. Navíc na  území ČR mají továrny 
dnes přední evropští a  světoví výrobci stínicí 
techniky, a  to jak interiérové, tak exteriérové.
Rádi bychom jako naše fi rma tedy přispěli 
k rozvoji tohoto oboru a připadá nám logické 
být součástí SVST. Díky zkušenostem s českým 
trhem bychom rádi dávali podněty, které by 
ještě více podporovaly zdravý rozvoj tohoto 
oboru, a to všemi směry. Bohužel však musím 
konstatovat, že SVST má před sebou, mimo 
jiné samozřejmě, jeden zásadní úkol a  to je 
nastartovat optimalizaci trhu se stínicí techni-
kou. Bohužel prodejců je dnes tolik, že se řada 
zákazníků v nabídce nejen neorientuje, ale na-
prosto ztrácí. Dalším vážným problémem jsou 
ceny, které se díky konkurenčnímu boji dostá-
vají na nereálnou úroveň, jsem si jist, že někte-
ré typy stínicí techniky dnes čeští výrobci do-

5 let činnosti  SVST

Nezdá se to, ale 14. září 2014 to bude již 5 let od  založení 
Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích částí (SVST). K cí-
lům, které si sdružení při svém vzniku vytklo, patří především 
budování profesionality na  trhu stínicí techniky, zvýšení 
informovanosti o  výhodách použití kvalitní stínicí techni-
ky, a to především v úsporách energie, spolupráce s odbor-
nou veřejností, architekty, projektanty a akademickou obcí 
na nových vývojových projektech.

Roletové systémy ALUKON

 pro novostavby a stávající zástavbu
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dávají na trh za režijní náklady. U řady výrobků, 
jako jsou interiérové žaluzie, předokenní ro-
lety, nebo například venkovní žaluzie, došlo 
k  naprosté deformaci maloobchodních cen, 
kdy dnes již není možné určit s  jistotou cenu 
tržní. Výrobci v  ČR budou muset co nejrych-
leji přehodnotit svou obchodní politiku, jinak 
přestanou velice rychle generovat na  malém 
českém trhu zisk. Jistým příkladem mohou být 
prodejní sítě prodejců automobilů a  samo-
zřejmě další a již fungující možností je export. 
Když jsem před lety jednal s  velkým němec-
kým výrobcem ohledně možné spolupráce 
a  nastínil jsem mu prodejní ceny například 
vnitřních hliníkových žaluzií, smál se a pak mi 
položil otázku: „A proč to vlastně děláte, Herr 
Paclik?“

Leoš Paclík - SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

1.  Jsme členy příliš krátkou dobu, proto 
je předčasné cokoliv hodnotit. Nic-
méně máme pocit, že jde o „ZDRA-
VOU vlaštovku“ s  konstruktivními 
vztahy a pěknou péčí o členy.

2.  Hlavní příčinou byla prestiž sdružení 
a  možnost spolupráce s  jinými spo-
lečnostmi v našem oboru ve „stejném 
jazyce“, kterým se mluví o  otázkách 
důležitých pro český trh.

3.  Zatím, pocit prestiže a možnost prezen-
tovat společnost jako člena SVST širší-
mu okruhu zákazníků.

4.  Pokud sdružení bude pokračovat ve své 
profesionální činnosti (zvláště činnost od-
borná a  normotvorná)a bude o  rozsahu 
a  kladném vlivu na  český trh informovat 
zvláště fi rmy podnikající v oboru, které za-
tím nejsou členy sdružení, má šanci rozšířit 
členskou základnu a dále se rozvíjet.

Dariusz Walesiewicz, 

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

1.  Z mého pohledu je úspěchem, že sdruže-
ní funguje již 5 let, a  to bez výraznějších 
problémů. Obor stínicí techniky je   v  ČR 
velmi roztříštěný se spoustou malých spo-
lečností. Není tedy jednoduché najít spo-
lečný záměr a dlouhodobě ho prosazovat.

2.  Naší společnosti šlo především o  propa-
gaci oboru a  dále pak prosazování spo-
lečných pravidel, která by přinesla větší 
kulturu prodeje a montáže.

3.  Prozatím je to spíše práce a nemalé nákla-
dy. Bereme to však jako nutnou investici 
do budoucnosti.

4.  Sdružení nesmí být závislé na  nákupu in-
zerce v RTS Magazínu na několika velkých 
výrobcích. To v  současné době vnímám 
jako velké riziko. Členové musí být pře-
svědčeni, že členské příspěvky jsou dobrou 
investicí a že se jim vynaložené prostředky 
vrací. Jestliže se nám toto podaří, pak bude 
mít sdružení světlou budoucnost.

Miroslav Jakubec, SERVIS CLIMAX a.s.

1.  Vznik SVST byl logickým vyústěním snahy 
těch nejlepších výrobců stínicí techniky 
dokázat potenciálním zákazníkům, že prá-
vě nákupem u nich budou splněny všech-
ny požadavky, které na svého dodavatele 
budou klást - výborné používané materi-
ály, kvalitní zpracování vlastního výrobku 
i profesionální přístup. Vždyť již naši dědo-
vé zakládali v jednotlivých oborech cechy, 
které plnily obdobnou funkci. A  dodnes 
jsou naším velkým vzorem. Věřím, že bu-
deme úspěšně kráčet v jejich stopách.

2.  Vzhledem k  tomu, že se výrobou stíni-
cí techniky zabýváme více než 22 let 
a byli jsme jednou z prvních fi rem, které 
se po  roce 1989 pustily s  plnou vervou 
do  objevování nepoznaného, měli jsme, 

věřím že oprávněný, dojem, že můžeme 
svými zkušenostmi a  znalostmi pomoci 
k  rozvoji našeho „cechu“. Samozřejmě se 
jedná i o otázku prestiže.

3.  Jsem přesvědčen o  tom, že zákazník, kte-
rý si kupuje naše výrobky, pečlivě zvažuje, 
komu zaplatí nemalé fi nanční prostřed-
ky. A za ně očekává pochopitelně kvalitní 
materiál a tím i celý výrobek, profesionální 
přístup všech našich zaměstnanců. Přizná-
vám, že se s určitou pýchou dívám na naše 
propagační materiály, webové stránky 
nebo certifi káty na chodbách, ze kterých je 
patrné, že jsme členy SVST. Věřím, že i naši 
zákazníci tyto jednotlivé signály vnímají, 
a proto se obracejí jen na ty nejlepší z nej-
lepších.

4.  Tak jako v lidském životě procházíme růz-
nými etapami, doufám, že SVST je ve svém 
„věku“ teprve na začátku, kdy sílí, roste, sbí-
rá zkušenosti, získává uznání i respekt a má 
přirozenou touhu být nejlepším. A použiji-
-li pohádkový příměr: u kolébky stála řada 
dobrých sudiček a další přicházejí ... Pomy-
slný důchod je velmi, velmi daleko, a  tak 
SVST přeji dlouhý a úspěšný život. 

Dr. Milan Neumann, ALUROL spol. s r.o.

1.  Sdružení se stalo jakýmsi stmelujícím 
prvkem mezi fi rmami, které jsou jinak sil-
ně konkurenční. Podařila se spousta věcí, 

které by samostatně nebyly jednotliví čle-
nové schopni realizovat, např. spolupráce 
na normotvorbě.

2. Prostě jsme chtěli „být u  toho“ a  vstup 
jsme viděli jako záležitost prestiže.

3.  Vstupem jsme získali např. možnost po-
dílet se na  aktivitách sdružení (časopis, 
výstavy apod.) Velmi důležité jsou také in-
formace /statistiky o trhu v ČR, které nám 
jako členům sdružení poskytuje. Příjem-
ným bonusem jsou pak různá společná 
setkání.

4.  Budoucnost vidím určitě optimisticky. Po-
dobná sdružení fungují i v ostatních obo-
rech a jsou vždy přínosem.       

Jaroslav Hladílek, BECKER motory s.r.o.

1. Pětileté působení bych shrnul jako 
pozitivní. Podařilo se několik zají-
mavých věcí, např. Produktové listy, 
oborový časopis o  stínicí technice, 
ale i  drobnosti jako je Den stínicí 
techniky.

2.  Naší motivací bylo nestát stranou 
a podílet se na utváření oboru stínicí 
techniky.

3.  Předně informace o stínicí technice 
a také lépe poznat ostatní fi rmy pů-
sobící na našem trhu.

4.  Myslím, že má smysl pokračovat 
v práci na společných projektech.

Jiří Čtvrtník, Almma s.r.o.

1.  Impulsem pro vznik sdružení byl zejména 
projekt Zelená úsporám, kde byla podpo-
ra navázaná na úsporu energie, a se stínicí 
technikou se v tomto projektu nepočítalo. 
To přimělo několik konkurentů sednout si 
ke stolu a zabývat se tím. Velmi rychle všich-
ni pochopili, že dlouhodobé společné úsilí 
o zlepšení postavení celého oboru na trhu 
má smysl pro budoucnost všech a  defi -
novali si obecné hlubší cíle. Za 5 let svého 
působení sdružení rozšířilo svoji členskou 
základnu několikanásobně, vzniklo několik 
pracovních týmů, které za  sebou mají již 
konkrétní výsledky, ať to jsou Produktové 
listy jednotlivých typů výrobků, ze kterých 
můžou projektanti či stavební fi rmy čerpat 
technické informace, nebo RTS Magazín, 
prostřednictvím kterého pravidelně přináší 
spoustu informací o oboru stínicí techniky 
odborné veřejnosti. 

2.  Jelikož jsme byli u samotného zrodu sdru-
žení, byl pro nás motivací již zmíněný pro-
jekt Zelená úsporám. 

3.  Jsem velmi rád, že z  prvotního jednoúče-
lového setkání konkurentů vše vyústilo 
v  hlubší spolupráci nad společnými pro-
blémy a cíli. Můžu říct, že mě osobně každé 
setkání s lidmi z oboru obohacuje. Přínosů 
pro nás, jako člena je více. Obdrželi jsme 
například certifi kát Ověřená fi rma v oboru, 
který nám pomáhá k získávání nových za-
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Váš spolehlivý 
dodavatel pohonů 
a řízení rolet, markýz, 
venkovních žaluzií 
a průmyslových vrat

www.becker-motory.cz
www.becker-motory-partner.cz

Rádiové pohony PROF+
s reakcí na překážku 
a následnou reverzací

Dálkové, rádiové ovladače 
868 MHz ve čtyřech barvách

Špičkový servis a kvalita 
Made in Germany pro 
Vaši pohodu

kázek, využíváme možnosti slevy v  inzerci 
či při účasti na  seminářích, aktuální infor-
mace ze sdružení o  trendech apod. nám 
pomáhají v plánování a dají se vyjmenovat 
jistě další, avšak největší přínos spatřuji 
v lepší pozici celého oboru v budoucnosti.

4.  Jelikož je stále možnost posouvat obor 
stínicí techniky dál a  mezi členy je chuť 
na  této problematice pracovat, jsem 
přesvědčen, že sdružení má dlouhou 
budoucnost. Předpokládám, že se postu-
pem času ještě rozšíří členská základna, 
i když již ne nijak rapidně, protože ne kaž-
dý je ochoten přijmout, že členství obná-
ší zejména práci pro obor a vlastní zájmy 
jednotlivých členů „zůstávají za  dveřmi 
sdružení“. Za tento přístup si všech členů 
vážím, děkuji jim za dosavadní spolupráci 
a těším se na další.

Miroslav Kubík, Lomax & CO s.r.o.

1.  Pokrok, sjednocení, zastupování našich 
společných zájmů, komunikace, férová 
výměna názorů, vzájemné naslouchání 
si. Hledání a prosazování řešení, dobrých 
pro všechny členy a pro celý obor. 

2.   Věřím, že věci lze měnit, když se oprav-
du chce, a  rád je posouvám dopředu.                  
Ve  sdružení jsem viděl příležitost, pro-
spět celému našemu oboru a  řadu věcí 
jsme opravdu posunuli. A tu příležitost tu 
vidím stále. 

3.  Určitě spolupráci s  dobrými lidmi! A  vě-
řím, že prestiž, informace, širší možnosti 
komunikace.       

4.   SVST bude ještě významnějším hyba-
telem a  reprezentantem našeho oboru, 
samozřejmým partnerem pro státní orgá-
ny i odbornou veřejnost. Věřím, že bude 
stále vice ceněným a podporujícím part-
nerem pro všechny fi rmy z  oboru, které 
chtějí být u toho.

Jiří Husák, Somfy spol. s r.o.

Názory našich členů jsou povzbudivé, ale 
současně zavazující. Budeme se proto i  na-
dále snažit společnými silami přispívat k roz-
voji našeho oboru a posouvat ho dále.

Štěpánka Lubinová
SVST

  ČSN EN 13120/A1 „Vnitřní clony - funkč-
ní a bezpečnostní požadavky“

  ČSN EN 16434 „Vnitřní clony - ochrana 
před nebezpečím uškrcení 

 - požadavky a zkušební metody pro bez- 
pečnostní zařízení“

  ČSN EN 16433 „Vnitřní clony - ochrana 
před nebezpečím uškrcení 

 - zkušební metody“

Z těchto norem vyplývá povinnost výrobce 
označovat stínicí techniku s těmito ovládací-
mi mechanizmy varovným příbalovým letá-
kem umístěným přímo na ovládacím prvku.
Další omezení se týká maximální výšky ovlá-
dacího mechanismu. V  případě, že výška  
žaluzie/látkové clony je menší nebo rovna 
250 cm – max. délka ovládání je 100 cm. 
V případě, že výška žaluzie/látkové clony je 
větší než 250 cm – max. délka ovládání je 
150 cm.
Dále je výrobce povinen opatřit řetízky a pro-
vázky rozpojovacím mechanismem, nebo 
pevným úchytem. 

Tato opatření s  sebou samozřejmě ponesou 
i zvýšení výrobních nákladů a pravděpodob-
ně i zvýšení prodejní ceny.
Montážní fi rmy jsou odpovědné ve  vztahu 
ke koncovému zákazníkovi za objednání a mon-
táž výrobků s bezpečnostními prvky do prostor 
s  výskytem dětí. Výše uvedené bezpečnostní 
prky není třeba užít pouze v případě, že zákaz-
ník prokazatelně uvede (např. na  předávacím 
protokolu), že montáž bude provedena v pro-
storech, ve kterých se nebudou nacházet děti.
Na  základě zkušeností ze sousedních zemí, 
kde jsou tyto normy již platné, víme, že kont-
rolní inspekce uděluje vysoké pokuty fi rmám 
odpovědným za instalaci výrobků bez bezpeč-
nostních prvků do  prostředí s  výskytem dětí.                                                                                                                     
Při opakovaném porušení hrozí i ztráta koncese.
Výše uvedené opatření je vyvolané skutečnos-
tí, že na evropském kontinentu došlo v minu-
lých letech k většímu počtu tragických nehod, 
způsobených ovládacími prvky stínicí techni-
ky. I kdyby tedy mělo zachránit pouze 1 dětský 
život, tak má smysl.                     

Miroslav Jakubec, SVST

POZOR – závazné pro všechny 
výrobce a montážní fi rmy
Dne 1. 9. 2014 vstoupí v  platnost tři normy, které zavádějí 
nové požadavky na  ochranu dětí před uškrcením na  řetíz-
cích a šňůrách vnitřních clon.
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Moderní pergoly jako varianta ochrany 
před slunečním svitem nebo deštěm v zahradě

Pergoly jsou již řadu let velmi důležitou součástí většiny zahrad. Jejich dřívější funkcí byla kon-
strukce pro popínavé rostliny, kde nebyla prakticky vidět původní pergola. V moderní době již 
pergoly mají mnohostranné využití a slouží velmi dobře i jako stínicí prvky do naší zahrady.

Nejvyšší čas k pořízení
Pokud se zákazník stále neroz-
hodl, zda si pergolu do  své za-
hrady pořídit nebo ne, je právě 
ten nejvyšší čas. Začíná sice pod-
zim, ale stále si ještě chviličku 
můžeme užívat sluníčka, tepla 
a posezení na zahradě. Když do-
jde náhodou neočekávaný déšť, 
zákazník se rozhodně nemusí ni-
čeho bát, protože pergola ochrá-
ní i před podzimním deštěm.

Vývoj pergol
V  minulosti byly pergoly více 
méně nezastřešené a jako materi-
ál se používalo pouze dřevo nebo 
materiály, které nebyly vzhledné 
a moc nevydržely. V dnešní době 
se pergoly dělají i  zastřešené 
a rozhodně už neplatí, že k výro-
bě se používá pouze dřevo. Hli-

níkové pergoly je možné sestavit 
s lamelami nebo s baldachýnem 
či látkou. Výjimkou není ani po-
užití na  zastřešení polykarbonát 
(lexan). Velmi populární varian-
tou pergoly se v  poslední době 
stala kombinace materiálu dřeva 
s hliníkem. Je to v podstatě jed-
noduchá hliníková konstrukce, 
která je „obalená“ dřevem.

Výběr materiálu
Vzhledem ke  zmíněným sku-
tečnostem je velmi důležité roz-
hodnutí, z  jakého materiálu chce 
zákazník pergolu pořídit. Dřevěné 
pergoly mají ty výhody, že jsou 
z přírodního a ekologického ma-
teriálu. Jejich vzhled je luxusní, 
masivní a estetický a netvoří elek-
trostatický náboj, tedy nepřita-
huje nečistoty. Hliníkové pergoly 

jsou téměř bezúdržbové, mají vy-
sokou odolnost vůči povětrnost-
ním vlivům, lze navrhnout mnoho 
povrchových úprav, v  porovnání 
se dřevem je hliníková pergola 
mnohem lehčí a  tím pádem ne-
zatěžuje ve  větší míře stavební 
konstrukci. Nesmí se samozřejmě 
zapomenout na maximální static-
kou nosnost a odolnost.

Další aspekty výběru
Jedním z  důležitých aspektů     
pro výběr pergoly je i její rozměr. 
Pro příjemný pocit pod pergolou 
by její výška v  místě posezení 
neměla přesahovat 2,6 m. Dále 
je důležité mít představu ohled-
ně rozlohy pergoly. Její rozloha 
by měla odpovídat zákazníko-
vě představě o  tom, co vše se 
bude skrývat pod pergolou - je 

tedy potřeba, aby zastínila do-
statečný prostor. Může zde být 
jen například jídelní stůl, ale také 
gril, lehátka atd. Taky je velmi 
důležité myslet na orientaci vůči 
světovým stranám v  místě, kam 
chceme pergolu umístit. Dále by 
zákazník měl přemýšlet o  tom, 
zda zvolí pergolu otevřenou 
anebo uzavřenou. Otevřenou 
pergolou se zde myslí zastřeše-
ní pouze vrchní části. Pergola 
bez zastřešení (může být jen                                                      
ze dřeva, s  dřevěnými trámy, 
nebo obrostlá popínavými rost-
linami.). U  uzavřené pergoly 
můžeme přemýšlet o  zakrytí   
ze všech stran například látkou, 
a  lze tím docílit podoby zimní 
zahrady. Ovšem tady je důleži-
té myslet na  to, že je to pouze        
pro období mimo zimu a mimo 
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velmi nepříznivé počasí, protože 
není v žádném případě doporu-
čeno zatížit látku sněhem nebo 
velkým větrem. V  neposlední 
řadě je důležité, aby si zákazník 
rozmyslel, zda by chtěl pergolu, 
která je samostatně stojící, desig-
nová (pergola, která je netypická 
svým vzhledem) nebo zakompo-
novaná ke  stavbě (montovaná 
ke stěnám nebo rohům).

Dřevěné pergoly
Jak již bylo řečeno výše, je vel-
mi důležité umístění pergoly, 
protože je to velmi významný 
zahradní prvek, a  proto volba 
tvaru, umístění a  velikosti by 
měla být provedena velice citlivě. 
Konstrukce musí být připrave-
na na  poryvy větru a  případně 
na  zatížení sněhem. Konstrukci 
lze zesílit kováním ve  tvaru T 
ve  spojích, šikmými vzpěrami 
v  horní části sloupků nebo ro-
hovými konzolemi. Z  dřevěných 
sloupků a  nosníku se staví spíš 
menší pergoly. Pro větší pergo-
ly je vhodné konstrukci doplnit 
o zděné sloupky, které jsou velmi 
stabilní jako podpory. Povrchy 
dřevěných pergol je nutné ošet-
řovat a chránit. Neimpregnované 
dřevo je vhodné natřít nátěrem 
obsahujícím fungicidní a  insek-
ticidní látky. Pro závěrečnou po-
vrchovou úpravu je doporučeno 
použít lazurovací lak, který neza-
krývá strukturu dřeva. Pro ošetře-
ní vnitřní plochy pergoly je dobré 
použít průhledný lak nebo vosk. 
Tímto ošetřením prodloužíme 
pergole životnost a  zachováme 
čistý povrch a  elegantní vzhled. 
Pro zastřešení dřevěných pergol 
je možné použít polykarbonát 
(lexan), posuvnou nebo pevnou 
střechu se speciální látkou. Per-
golu lze doplnit i markýzou.

Hliníkové pergoly
V moderní době hrají velmi důle-
žitou roli i  hliníkové pergoly. Jak 
už bylo řečeno na začátku, beze-
sporu jednou z největších výhod 
hliníkových pergol je jejich dlou-
há životnost a  to, že jsou téměř 
bezúdržbové. Dále rozlišujeme 
více druhů pergol. Jednou z mož-
ných variant může být pergola 
s  baldachýnem - například poly-
esterovou látkou, která se skládá 
pod stříšku pergoly a tato látka je 
vedena ve  vodicích lištách nebo 

na  lanku. Tento systém umož-
ňuje stažení celého stropu vo-
litelně ke  stěně. Další variantou 
může být pergola se speciální 
látkou, která je napnutá a  navíjí                                 
se do  speciálního boxu. Důleži-
tým faktorem pro montáž těchto 
látek je jejich umístění. Musí být 
aplikovány v místě, kde jsou chrá-
něny před velkými povětrnostní-
mi vlivy. Systém je možno ovládat 
klikou, případně motorem na vy-
pínač či na dálkové ovládání. Po-
kud se blíží déšť, je nutné látky 
svinout, pokud  je látka roztaže-
ná, je důležité ji nechat pořádně 
vyschnout. V žádném případě se 
nesmí mokrá navinout do  boxu. 
Výhodou systému s  nataženou 
speciální látkou je, že má velmi 
dobře vyřešený odtok vody. Tyto 
odtoky vody jsou řešeny dodava-
teli odlišně.
Jak již bylo uvedeno, v některých 
případech se zakrytí střechy řeší 
lexanem neboli polykarboná-
tem. Má dobré užitné vlastnosti, 
jako jsou například vysoká život-
nost - až 40 let, dále vlisovaný 
UV fi ltr, odolnost proti nárazu, 
lehkost, ohebnost a  velmi dob-
ré izolační vlastnosti. Nevýhoda 
ovšem spočívá v jeho přehřívání. 
Při příliš vysokých teplotách je 
téměř nemožné být pod pergo-
lou delší dobu. Tuto malinkou 
vadu na  kráse lze odstranit na-
příklad přidáním látky pod poly-
karbonát.

Dále se budeme zabývat dalším 
typem pergol, a to s hliníkovými 
lamelami. Tyto pergoly jsou vyso-
ce moderní, bezúdržbové s dlou-
hou životností. Velmi často je lze 
využít i jako designový prvek. Je-
jich výhoda, krom již uvedených 
výše, je propracovaný odvod deš-
ťové vody, který je ukrytý za vo-
dorovnou atikou, která je nosnou 
konstrukcí stropu. Systém může 
zároveň ukrývat i  svislé rolety. 
Oproti baldachýnu není možné 
lamely svinout a  světlo se regu-
luje pomocí naklápění těchto la-
mel. Lamely jsou navržené a osa-
zené těsněním tak, aby - když 
na sebe dosednou - vytvořily ne-
propustnou plochu, která doko-
nale ochrání před deštěm nebo 
ostrým sluncem. V  neposlední 
řadě mají některé pergoly uzavře-
ný tvar profi lů lamel pro vysokou 
tuhost a  odolnost vůči zatížení 
větrem a  sněhem. Systém má 
většinou elektromechanické po-
lohování lamel na  dálkové ovlá-
dání. To nám umožňuje regulo-
vat množství slunečních paprsků 
pronikajících pod pergolu.

Instalace pergoly
Pergola může být nainstalována 
buď jako samostatně stojící kon-
strukce anebo přisazená k domu. 
Samozřejmě ne všechny typy 
pergol umožňují obojí způsob 
montáže. Pro samostatně stojící 
konstrukci je potřeba mít vhodný 

a  zpevněný podklad, který musí 
vyhovovat nosnosti konkrétní 
pergoly. Jak už ale název napoví-
dá, je tento druh pergol všeobec-
ně méně odolný vůči větru.
Pergoly, které jsou přisazené 
k  domu a  jsou u  nich současně 
požadovány boční rolety, musí 
mít u  stěny domu svislé nosné 
profi ly. Pokud zákazník požaduje 
jen zastíněné stropní a přední čás-
ti, stačí na  stěnu domu zakotvit 
vodorovný nosný profi l. Tady se 
ovšem musí dát velký pozor na to, 
aby izolace mezi konstrukcí a stě-
nou domu byla velmi kvalitní. 
Tyto pergoly jsou odolnější proti 
větru než ty samostatně stojící.

Správné rozhodnutí
Ať už se zákazník rozhodne                  
pro pergolu dřevěnou nebo hliní-
kovou, vždy musí myslet na to, že 
pergola bude sloužit dlouhé roky, 
a že se pod ní budou odehrávat 
ty nejpříjemnější okamžiky v  ži-
votě. Proto je zapotřebí vybírat 
pergolu s  ohledem na  osobní 
vkus, na  místo kde bude umís-
těna a na to, co si zákazník bude 
pod pergolou přát. Pokud bude 
vybírat rozvážně a  promyšleně, 
bude mít za  pár týdnů na  své 
zahrádce místo, kde bude s chutí 
relaxovat a  bude si užívat každý 
okamžik strávený venku.

Dagmar Zábojníková
RTS Magazín
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V  souvislosti s  bezpečností stínicích prvků 
(zejména s  bezpečností dětí) byly schváleny                                                                                                      
3 normy: EN 16 433, EN 16 434 a EN 13120+A1, 
kde všechny interiérové stínicí prvky se šňůro-
vým a  řetízkovým ovládáním musí být dodá-
vány s  příslušným bezpečnostním zařízením 
nebo se zřetelnými varovnými informacemi. 
Tyto normy vstupují v České republice v plat-
nost od 1. září 2014.
Již začátkem roku se na naši společnost obrá-
tila velká nadnárodní společnost, jejíž objemy 
prodejů stínicí techniky výrazně ovlivňují situa-
ci na tomto trhu. I z jiných stran jsme v té době 
zaznamenávali nezanedbatelnou poptávku 
po bezpečné žaluzii. Nikoli však po žaluzii s „ně-
jakým“ řešením, které papírově vyhoví normě, 
ale po žaluzii, která děti před tímto nebezpe-
čím opravdu ochrání. Na  základě marketin-
gového průzkumu jsme se pak rozhodli začít 
s vývojem požadovaného způsobu ovládání.
Všichni ostatní výrobci se soustředili na řešení, 
která se snaží eliminovat riziko uškrcení dítěte 
ovládacím mechanismem napnutím řetízku 
nebo instalací „trhací“ spojky, které prakticky 
nefunguje, protože se rozpojuje i při běžném 
ovládání žaluzie.
Naše řešení ovládacího mechanismu, které 
nejenom splňuje požadavky nově zaváděné 
normy, toto riziko bezezbytku odstraňuje. 
Standardně používaný a velmi oblíbený kulič-
kový řetízek byl před dětmi „ukryt“ do hliníko-
vé trubky. 
Nově vyvinutý ovládací mechanismus má 
design, který nijak nenarušuje interiér, bude 
vyráběn v  barvách, které se běžně použí-
vají u  interiérové stínicí techniky. Ovládací 
tyč bude v  případě potřeby možné pomocí 
jednoduchého klipu fi xovat k oknu, aby nedo-
šlo k nechtěnému kývání nebo poškození tyče 
nebo interiéru při vyklopeném oknu nebo                                                                                                              
při průvanu. Ovládací tyč je vyrobena z hliní-

kového lakovaného materiálu, funkční prvky 
z  vysoce odolných plastů. Bez obav z  koro-
ze nebo omezené životnosti ho lze použít 
i do koupelen, krytých bazénů apod.
Tento patentově chráněný ovládací mechani-
smus bude společnost ZEBR dodávat i výrob-
cům jiných typů žaluzií než ZEUS, případně 
jiných typů stínicí techniky – vertikální  žalu-
zie, látkové roletky, plisé atd. Kompatibilita 
systémů bude řešena konstrukčním týmem 
společnosti ZEBR bez velkých problémů.                     

Již od  začátku vývoje byl dán důraz na  bu-
doucí kompatibilitu a  kloubový mechanis-
mus má přechodový prvek, který je možné 
vyrábět v zákaznických modifi kacích, nebo si 
jej velcí výrobci mohou na základě podkladů 
poskytnutých naší společností vyrábět sami.

Lukáš Kapitán
ZEBR s. r. o.

www.zebr.cz 
(PR)

Bezpečnost dětí 
na prvním místě!

MECHANIZMUS

JE PATENTOVĚ

CHRÁNĚN

1 Kloubový mechanismus uchycení ovládací tyče umožňuje vykloubení do libovolného úhlu pro snadné 
ovládání. Rovněž zajišťuje sklopení ovládacího mechanismu o 90° pro balení a přepravu.

2  Design vlastního ovládacího jezdce byl ergonomicky navržen tak, aby vyhovoval jak pravákům, tak i levá-
kům. Vlastní mechanismus jezdce zajistí správnou fi xaci řetízku v jezdci tak, aby neprokluzoval.

3 Ovládací tyč je na konci doplněna brzdou, která umožňuje fi xaci vytažené žaluzie, případně zajištění její 
polohy v kterékoliv výšce. (Průhlednost ovládací tyče na obrázku je pouze ilustrační.)

Malé děti jsou zvídavé a rády zkoumají                                                                                
neznámé věci. Pokud jsou výpravy 
za  poznáním pod dohledem rodičů 
nebo starších sourozenců, pak je vše 
v  pořádku. Vždy tomu ale tak není 
a bezpečnost dětí je ohrožena. Uhlídat                                                                                      
dítko, které neposedí a  nepostojí, 
bývá někdy nadlidský výkon…
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Za  posledních pár let jsme investovali ne-
malou částku a  důvodem je stále se zlep-
šovat. Děláme vše proto, abyste Vy naši 
zákazníci byli spokojeni. Některé investice 
souvisejí s  rozšířením sortimentu (ven-
kovní žaluzie Protal) některé „jen“ se zkva-                                                                
litněním naší práce. Za  posledních pár let 
by se tak náš stav dal označit jako - co rok 
to další výrobní hala. Mohli bychom za-
plnit tuto stránku podrobnostmi o  opra-
vách a  stavbách našich výrobních hal, 
o  obnově vozového parku, o  nákupu 

technologii, ale raději se soustředíme 
na představení nových strojů. 
Prvním představeným „přírůstkem“ je stroj           
C 80 RDS - válcovací trať na venkovní žaluzie 
C 80. Rychlost tohoto stroje je 8 lamel v délce 
2 metry, které jsou navlečené v žebříčku včet-
ně ultrazvukem navařenými vodicími trny 
za 1 minutu.  Délka stroje je 14 metrů včetně 
dvojitého odvíjení svitku plechu. Stroj je na-
pojený na fi remní informační systém.
Druhým strojem je Triangel, ve  kterém 
jsou integrované 3 válcovací linky pro ven-                                                                                                                                             

kovní žaluzie  Z90, Z70 a C80. Rychlost tohoto 
stroje je 8 lamel v  délce 2 metry, které jsou 
naháčkované v  žebříčku včetně nanýtova-
ných vodicích trnů za 1 minutu. Délka stroje 
je 18 metrů včetně dvojitého odvíjení svitků 
plechu. Součástí je automatické odkládací za-
řízení na 6 nastříhaných žaluzií. Stroj je napo-
jený na fi remní informační systém. 
Pokud se chcete přesvědčit na  vlastní oči, 
tak jste srdečně zváni na  návštěvu. U  nás 
máte dveře otevřené dokořán.  Jak se říká: 
„Stavte se na kafe do Climaxu“.                    (PR)

Zlepšujeme a investujeme
Účelem následujících řádků není se vychloubat, ale jen Vás fakticky informovat, že se v Climaxu 
naplno pracuje. Náš stav by se dal označit jedním slovem – progres.  Ve slovníku cizích slov se 
toto slovo vysvětluje mimo jiné jako pokrok, vzestup a růst. Je tomu skutečně tak. 
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I  když jsou okenice nadále považovány 
za  prvek typický pro určitou tradiční archi-
tekturu, velice dobře rovněž vypadají na mo-
derních fasádách budov, které mají obvykle 
tvar jednoduchého geometrického tělesa. 
V podnebí charakteristickém pro Česko dří-
vější okenice nevydržely dlouho. Podzimní 
deště, v zimě mráz a sníh, působily, že rych-
le docházelo k poškození jejich konstrukce.  
Průměrně po  3 až 4 sezonách bylo nutné 
provést důkladné opravy anebo výměny.  
Moderní okenice zhotovené z  lehkého hli-
níku se naprosto dokonale hodí do  našeho 
podnebí, jsou odolné proti atmosférickým 
vlivům, korozi a jsou obecně velice trvanlivé.
Okenice mohou mít vliv na jedinečný charak-
ter našeho domu. Přestože je většinou spoju-

jeme s domy, které jsou stylizovány jako ven-
kovské budovy, objevují se nyní čím dál 
častěji na  modernistických objektech. Nyní 
je na  trhu velký výběr vzorů, a  tato skuteč-
nost umožňuje prostorové zpestření fasád. 
Tyto prvky dodávají fasádě půvab, a také jsou 
velice praktické, proto opět prožívají svou 
novodobou renesanci. Okenice Aluprof MB-
-Sunshades, jejichž křídla mohou mít podobu 
lamelovou anebo panelovou, mají příznivý 
vliv na celkovou estetiku stavby. Mimoto bo-
hatá paleta barev umožňuje použití jak v tra-
dičním, tak i moderním stavebnictví.
Okenice také umožňují regulaci energetic-
ké bilance objektu, v  současné době to má 
velký význam, jelikož stavebnictví je hodně 
orientováno na ekonomické úspory a ekolo-

Praktická, romantická a z hliníku 
- okenice 21. století

Modré, zelené, lamelové, štíhlé nebo masivní dřevěné – okenice na jihu Evropy uvidíte pomalu 
na každém domě. Poslední dobou získávají čím dále větší popularitu také v České republice. 
Díky tomu, že byl použit nový materiál – hliník, jsou nyní zmíněné okenice více odolné vůči 
atmosférickým podmínkám, a v neposlední řadě chrání naše domy před nadměrným nahřívá-
ním se během velkých veder. 
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gii. Pomáhají nám také v  omezování nahří-
vání se místnosti v létě – znemožňují průnik 
světla a také horkého vzduchu, čímž v míst-
nostech udržují příjemný chládek. V  zimě 
naopak pomáhají při omezování úniku tepla.     
Tyto prvky navíc chrání před špatnými atmo-
sférickými podmínkami, a  díky tomu vydrží 
naše okna déle krásná a  funkční. Navíc oke-
nice významně odhlučňují místnosti, takže 
je-li venku liják, silně fouká vítr, anebo padají 
kroupy, budou pro nás tyto jevy méně citelné.
Okenice mohou mít křídla celistvá, tzn. pa-
nelová – v případě, že je uzavřeme, získáme 
efekt celkového zatemnění místnosti. Může-
me také zvolit verzi s lamelami nainstalova-
nými natrvalo anebo pohyblivými. Nejčas-
těji jsou tvořené dvěma křídly upevněnými 
na obou stranách okenních zárubní, ale exis-
tují také jednoduché, anebo skládací, mon-
tované pouze na jedné straně okna. 
Firma Aluprof S. A. vychází vstříc současným 
trendům, proto zahrnula do své nabídky sys-
tém hliníkových okenic  MB-Sunshades. Jsou 
zhotovené z  vysoce kvalitního hliníku. Mo-
derní technika barvení umožňuje vytváření 
trvanlivých barev z palety RAL a také imitu-
jících dřevo.
Jsou dostupné v  mnoha tvarech a  rozmě-
rech, mohou být upevňovány před fasádou, 
srovnané s ní, anebo umístěné uvnitř oken-
ního otvoru. Zpevněná konstrukce zajišťuje 
patřičnou pevnost a  odolnost. Právě výše 
zmíněné umožňuje tvoření krytů o velmi vel-
kých obrysových rozměrech. Všechny tyto 
vlastnosti umožňují maximální přizpůsobe-

ní okenic charakteru a estetickému vzhledu 
budovy.  
Okenice MB-SUNSHADES jsou dokonalým 
řešením pro všechny, kteří mají rádi klasický 
styl v  moderním pojetí. Lehkost a  odolnost, 
a  přitom tradiční vzhled. V  moderních do-
mech mohou okenice MB-Sunshades vytvá-
řet kontrast, který zpestří těleso budovy, ane-
bo jemně doplňovat konstrukci se sladěnými 
barvami. 

Něco málo o výrobci
Aluprof S. A. patří do  Kapitálové Skupiny 
(Grupy) Kęty S. A. Tato fi rma je jedním z před-
ních výrobců hliníkových systémů v Evropě. 
Společnost má svoje pobočky v  České re-
publice, Německu, Rumunsku a ve Velké Bri-
tánii, rovněž na Ukrajině a v Maďarsku. Hlav-
ní sídlo fi rmy Aluprof S. A. je v  Bielsku-Bialé, 
kde se také nachází výrobní linky a logistické 
centrum. Oddělení v  Opoli vyrábí roletové 
systémy. Celková plocha výrobních závodů 
fi rmy činí cca 70 000 m2. 
Prioritou pro Aluprof je vysoká kvalita výrob-
ků, proto techničtí inženýrští pracovníci fi rmy   
Aluprof neustálé vyvíjejí nová, technologicky 
pokročilá řešení, která v  plné míře vyhovují 
trendům dnešního moderního stavebnictví, 
hlavně pokud jde o úsporu energie a svobo-
du v  oblasti projektování. Ve  společnosti byl 
zaveden systém řízení jakosti ISO 9001-2001, 
který zajišťuje shodu nabízených výrobků 
s evropskými normami. V rámci Skupiny Kęty, 
v obci Złotow, funguje akreditovaná Zkušeb-
ně-výzkumná laboratoř, která je vybavena 

inovačními zařízeními, spolu s největší komo-
rou ve střední a východní Evropě pro zkoušení 
oken, dveří, fasád a  také vnějších žaluzií. Vy-
sokou kvalitu výrobků potvrzují mnohé ceny 
udělené odborníky, mj. Dynamická fi rma, 
Křišťálový profi l 2011, Gepardi Byznysu 2011, 
Efektivní fi rma 2011, Velká perla polského hos-
podářství, Diamanty Forbese, Bronzová znač-
ka kvality QI, Kvalita roku 2009, Laur klienta 
2009, Diamant lídra polského Byznysu, Certi-
fi kát byznysové věrohodnosti, Orli polského 
stavebnictví, Evropská medaile.  
Firma, stejně jako všechny společnosti patřící 
do Skupiny Kęty, se od začátku svého půso-
bení snaží pomáhat potřebným lidem, proto 
byla zřízena Nadace Skupina Kęty pro pod-
beskydské děti („Grupa Kęty Dzieciom Pod-
beskidzia”), která pomáhá dětem z dětských 
domovů a  hlavně promuje myšlenku rodin-
ných zařízení a náhradní rodinnou péči.   

Kapitálová skupina Kęty S. A. (Grupa Kapita-
łowa Kęty S. A) je lídrem Polska v oboru zpra-
covávání hliníku. Holding tvoří 18 společností, 
které působí na  vnitřním tuzemském trhu 
a  v  zahraničí.  Ročně tyto společnosti zpra-
covávají cca 55  000 tun hliníkových surovin. 
Mezi 2 000 odběratelů Skupiny jsou meziná-
rodní koncerny, velké a střední podniky, a také 
velkosklady působící bezmála ve všech odvět-
vích průmyslu, rovněž ve stavebnictví, v auto-
mobilovém, strojírenském, elektrotechnickém 
a potravinářském průmyslu.

www.aluprof.eu
 (PR)
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Motoricky ovládané žaluzie. 
Vyšší komfort i úspory?
Tlak na  snižování pořizovacích, ale i  provozních nákladů dnes provází téměř každou 
stavbu, ať už veřejnou či soukromou. Týká se to i stínicí techniky a především pak způso-
bu jejího ovládání. Motorické nebo ruční? To je otázka. 

Ano, motorizace venkovních ža-
luzií znamená v porovnání s ruč-
ním ovládáním vyšší náklady. 
Ale jen na první pohled. Z dlou-
hodobého hlediska je dnes už 
jasné, že motorizace znamená 
především celoroční význam-
né úspory energie, a  také vyšší 
komfort a zabezpečení.   
U  každého objektu může být 
hlavní důvod k  instalaci stínicí 
techniky jiný. V  očích staveb-
níka rodinného domku může 
převažovat pocit soukromí 
a  bezpečí, u  kancelářských bu-
dov pak energetické úspory 
a  regulace oslunění. Způsob 
ovládání stínicí techniky potom 
zpravidla ovlivňuje i  plnění její 
funkce. Pro porovnání rozdílu 
v  plnění požadovaných funkcí 
vezměme motoricky řízené ža-
luzie jako referenční a  přistup-
me ke  srovnání s  jejich ručním 

ovládáním. Protože motoric-
ké ovládání umožňuje také 
instalaci automatického řídicího 
systému, je třeba i pod pojmem 
automatické řízení hledat moto-
rický způsob ovládání. 

Regulace stínění
Přestože automatické řízení 
umožňuje přenastavovat stínicí 
techniku podle intenzity světla 
měřeného venku nebo uvnitř 
místnosti, pravděpodobně 
samo nikdy neodhadne indivi-
duální potřeby každého z  uži-
vatelů, a  to například včetně 
intenzity osvětlení místa, kde 
se uživatel aktuálně nachází, 
které lze regulovat naklápěním 
lamel. Z  hlediska komfortu to 
ale znamená, že uživatel musí 
zanechat své činnosti a  stínění 
si vždy nastavit. Avšak například 
z  hlediska stabilního pracovní-

ho prostředí pak bude díky au-
tomaticky naklápěným lamelám 
podle času, data, azimutu a ele-
vace slunce automatické řízení 
výhodnější.

Stabilita v létě
Velké prosklené plochy přiroze-
ně prosvětlují interiér a  v  zimě 
dovolují slunečními paprsky 
ohřívat interiér. V letním období 
však znamenají nežádoucí ener-
getické zisky ze slunce. Pokud 
byly jako ochrana před solárním 
ohřevem zvoleny venkovní ža-
luzie, pak způsob řízení nejčas-
těji podléhá vzorci: 

•  přes den nestínit, kde není tře-
ba, aby se nemuselo zbytečně 
svítit v interiéru, 

•  stínit na  osluněných fasádách 
k zamezení zisků ze slunce, 

• během noci umožnit noční 
nachlazování a  tak naakumu-
lovat chlad do  vnitřních kon-
strukcí (vytažení žaluzií nebo 
otevření lamel pro usnadnění 
proudu chladného venkovní-
ho vzduchu). 

Tyto principy zachování letní 
stability lze v  rodinném domě 
poměrně snadno dodržovat, 
nemůžeme to ale očekávat 
u  všech pracovníků kancelář-
ské budovy, kteří se skončením 
pracovní doby nechávají ručně 
řízené žaluzie vlastnímu osu-
du. V  tomto ohledu poskytuje 
automatické řízení nespornou 
výhodu.

Zamezení 
tepelných ztrát
Stažené žaluzie zvyšují tepelný 
odpor průsvitné konstrukce, 
a tím omezují únik tepla z vyhřá-
tého interiéru v zimním období. 
Funkce k udržení tepla zpravidla 
porovnává venkovní a  vnitřní 
teplotu a  jako spouštěcí impuls 
bere hodnotu sluneční intenzi-
ty, času, obsazenosti místnosti 
nebo kombinaci předchozích 
údajů. Stínicí technika by ne-
měla sledovat funkci pro zame-
zení tepelných ztrát v době, kdy 
může být využit solární ohřev 
nebo v případě, kdy by venkov-
ní světlo alespoň částečně na-
hrazovalo umělé osvětlení.
Nepopiratelně je právě auto-
matický řídicí systém schopný 
trvale a  spolehlivě vyhodnoco-
vat situaci a  určovat podmínky 
aktivace této funkce. 
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Zabezpečení domu
Automatický řídicí systém může 
hrát důležitou roli i  v  otázce za-
bezpečení domu. Díky němu 
lze simulovat přítomnost osob 
v domě. Řídicí systém může sám 
automaticky, na základě časů sví-
tání a setmění, řídit žaluzie, nebo 
tak může činit sám klient cent-
rálním tlačítkem. Žaluzie mohou 
také chránit interiér před nadměr-
ným hlukem z vnějšího prostředí. 
Z  hlediska bezpečnosti pracují 
automaticky řízené žaluzie v  po-
rovnání s  manuálním ovládáním 
jednoznačně efektivněji. 

Zabezpečení samotné 
stínicí techniky
Venkovní žaluzie potřebují 
ochranu proti nepříznivým ven-
kovním vlivům, zejména pak pro-
ti silnému větru. Ponechají-Ii se 
totiž křehké žaluzie vlivu silného 
větru bez zabezpečení řídicím 
systémem, hrozí jejich poškoze-
ní. I  v  této otázce hraje automa-
tika spolehlivější roli než lidský 
faktor. Spolehlivě totiž vyhodnotí 
venkovní podmínky a  v  případě 
potřeby přeruší vykonávání pro-
vozní funkce, aby se po skončení 
ochranných funkcí vrátila zpět 
do původní stínicí polohy. 

Automatické řízení 
venkovních žaluzií
Řídicí systém žaluzií může praco-
vat na  základě mnoha informa-
cí. Těmito informacemi mohou 
být údaje z  venkovních čidel 
(slunce, větru, deště, teploty 
a  směru větru) nebo z  vnitřních 
čidel (intenzita osvětlení, prosto-
rová teplota, vlhkost, prezenční 
čidla) či informace o čase a datu 
nebo stavu jiných zařízení v  bu-
dově (např. poloze ventilačních 
oken nebo aktivaci EPS). Volba, 
s jakými informacemi bude řídicí 
systém pracovat, vychází z: 

•  návazností na  ostatní procesy 
v  budově (např. přenastavení 
polohy žaluzií po  přijetí pove-
lu od EPS či EZS nebo vytažení 
žaluzií před otevřením ventilač-
ních oken), 

•  požadavku na  komfort a  pří-
jemné vnitřní klima, 

•  ceny investičních a  provozních 
nákladů. 

Kooperace 
I  v  oblasti řízení žaluzií je vítána 
spolupráce, a  to nejen s  ven-
tilačními okny, ale i  s  čidly či 
systémem osvětlení. Pro zajištění 
požadované intenzity osvětlení 
převezme řídicí úlohu zpravidla 
systém osvětlení, a  ten pak ří-
zením žaluzií vytváří požadova-
nou světelnou scénu. Společná 
komunikace obou systémů je 
zpravidla řešena přes DALI roz-
hraní. Další možná spolupráce 
se systémem osvětlení může 
být na  úrovni sdílení některých 
systémových částí, např. čidel 
pohybu a  intenzity osvětlení. 
Díky nim pak informace z těchto 
čidel přenastavují žaluzie podle 
obsazenosti místnosti a  zároveň 
regulují intenzitu osvětlení. Lze 
též kombinovat řízení žaluzií 
a  klimatizace, aby tyto systémy 
byly v součinnosti a nepracovaly 
„proti sobě.“ Kooperace různých 
systémů vyžaduje výměnu dat. 
Výměna potřebných informací je 
usnadněna sdílením dat na  ote-
vřeném protokolu, u  nás pak 

na rozšířeném standardu KNX/EIB 
nebo LonMark. 

Vyšší komfort i úspory? 
Jednoznačně ano!
Nyní můžeme zodpovědět otázku, 
zda motoricky ovládané žaluzie 
skutečně přinesou – v  porovnání 
s  ručně řízenými - vyšší komfort 
i úsporu. Jednoznačně ano! Potvr-
zuje to i  Delftská studie, z  jejíhož 
modelového příkladu lze vyčíst, 
že při promyšleném komplex-
ním návrhu venkovních žaluzií 
lze docílit návratnosti vložených 
investic za  5 let. Pokud však bu-
dou žaluzie osazeny dodatečně 
bez možného ovlivnění velikosti 
výkonu chladicího zařízení, bude 
se návratnost pohybovat okolo 
16 let. Pokud započteme vliv zvy-
šující se ceny energií, bude doba 
návratnosti nižší, avšak k  oprav-
dovému snížení doby návratnosti 
je třeba promyšleného přístupu 
už od  rané fáze projektu, aby se 
instalace stínicí techniky promítla 
do  samotného návrhu klimati-
začního zařízení. Ze stejné studie 

lze čerpat i výsledky vypočtených 
úspor dle typu řízení venkovních 
žaluzií. Hodnoceny byly žaluzie 
ovládané jednak ručně a pak říze-
né podle sluneční intenzity, měře-
né venku s variantou řízení žaluzií 
podle stálého osvětlení pracovní 
plochy na  500 lux. Jako další po-
suzovaná varianta bylo vybráno 
doplnění řízení, hlídajícího osvět-
lení na pracovní ploše, o integraci 
s ventilačními okny, která zajišťují 
noční nachlazování interiéru. Z vý-
sledků lze vyčíst, že řízení podle in-
tenzity osvětlení v interiéru přináší 
vyšší provozní úspory, než řízení 
podle intenzity slunečního záření 
měřené vně objektu. Ještě vyšších 
úspor bylo dosaženo vzájemnou 
spoluprací systémů řízení žaluzií 
a  ventilačních oken. Nejnižších 
úspor z  vyjmenovaných variant 
dosahovaly ručně řízené žaluzie. 
Tento výsledek přináší jasnou zprá-
vu, že vyšších úspor lze dosáhnout 
automatizací a hlavně integrací s ji-
nými systémy v budově. 

Hana Pobořilová
RTS Magazín
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■ Obousměrná komunikace 
Dálkové ovladače a ovládaná zařízení komunikují  
mezi sebou navzájem.

■ Jistota a bezpečí
Díky obousměrné komunikaci máte vždy přehled  
o situaci. 100% jistota: na ovladač obdržíte  
potvrzení o provedení povelu, osobní  
kontrola není nutná.  
Při odchodu stačí stisk jediného tlačítka  
a dům se kompletně uzavře.

■ Přizpůsobte si svůj domov
Můj dům - moje instalace.
Ovládat svá zařízení můžete jednotlivě nebo  
po skupinách, ručně nebo automaticky,  
a také podle času a počasí. 

■ Reagujte na situaci
Vytvořte si scénáře - často opakovaná  
nastavení jednotlivých zařízení.  
Je to stejně jednoduché, jako udělat  
fotografii. Jediným stiskem tlačítka  
pak přenastavíte celý dům.

Dopřejte si komfort automatického ovládání 
stínění ve Vašem domě jediným ovladačem       

www.ovladamedomacnost.cz
www.somfy.cz    
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Soutěž fotografi í stínicí 
techniky a vrat
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž fotografií zajímavých 
realizací jak z oboru stínění, tak vratové techniky. Jsme rádi, 
že na naši výzvu zareagovaly nejen členské firmy Sdružení 
výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST), a to jak z České 
republiky, tak ze Slovenska. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 72 fotografi í, 
z toho 65 v kategorii stínicích prvků a 7 v kate-
gorii vrat. O pořadí vítězných snímků násled-
ně rozhodla redakční rada RTS Magazínu, a to 
s následujícím výsledkem.

Kategorie stínicích prvků
1. místo – snímek Rodinný dům, Rakousko 
zdroj: Hella stínící technika s.r.o.
2. místo – snímek Verejná knižnica, Košice, SR, 
zdroj: K-system, spol. s r.o.
3.-6. místo – snímky (v abecedním pořadí po-
dle zdroje):
-  Rodinný dům, ČR, zdroj: ALMMA spol. s r.o.
- Polyfunkčný objekt, Bratislava, SR, zdroj:                

K-system, spol. s r.o.,
-  Administratívna budova, Bratislava, SR, zdroj: 

K-system, spol. s r.o.,
-  Rodinný dům, Dolní Břežany, ČR, zdroj: SVST.

Kategorie vratové techniky
1. místo – snímek Rodinný dům, Brno, ČR, 
zdroj: Lomax & CO s.r.o.
2. místo – snímek Rodinný dům, ČR, zdroj:    
ALMMA spol. s r.o.

První místa v obou kategoriích byla následně 
odměněna dárkovou kolekcí vín z  jižní Mora-
vy. Rádi bychom touto cestou pogratulovali 
těm, kteří se dostali do  užšího výběru, ale 
poděkovali všem, kteří se soutěže zúčastnili. 
Jsme si vědomi toho, že získat kvalitní fotogra-
fi i realizace s  dobrou koncepcí a  vypovídající 
hodnotou není jednoduché.
Sedm nejzajímavějších snímků Vám přinášíme 
v tomto čísle – jednak na titulní straně a  jed-
nak v  rubrice zajímavé realizace na  následu-
jících stranách. Protože však inspirativních 
snímků bylo mnohem více, uveřejníme je také 
v dalších číslech RTS Magazínu. 

S  uspokojením jsme konstatovali, že v  oboru 
stínění i  vrat je nekonečná řada zajímavých 
způsobů jejich realizace a  jsme rádi, že se 
s Vámi o  ně můžeme podělit a  případně Vás 
jimi také inspirovat. Pokud se i Vy máte k dis-
pozici podobně zdařilé snímky, budeme rádi, 
když se s námi o ně v budoucnu podělíte.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

LOMAX_inzerce_Excellent_70x297_CMYK_RTS.pdf   1   20.1.2014   7:21:14
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Fórum dotazů

 Od  kdy bude nová norma ČSN EN 

13120+A1 Vnitřní clony – funkční a bezpeč-

nostní požadavky platit?

Nová norma vyšla 1. 8. 2014 a na národních 
úrovních je platná od 1. 9. 2014.

 Jaké jsou hlavní změny nové normy?

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13120 
(74 6033) z  listopadu 2009. Nová norma 
rozšiřuje požadavky na  interiérovou stíni-
cí techniku o  prvky týkající se ochrany dětí 
od  0 – 42 měsíců věku. Má zabránit vzniku 
nebezpečných smyček, na  kterých by se 
mohly právě malé děti uškrtit.

 Jak nová norma řeší bezpečnost dětí pro-

ti uškrcení?

Bezpečnost se zde zajišťuje dvojím způso-
bem, a to jednak bezpečnostními prvky za-
braňujícími vytváření nebezpečných smyček 
na ovládacích prvcích clon a jednak změnou 
provozní délky ovládacích prvků.

 Musí být bezpečnostní prvky interiérové 

stínicí techniky použity všude?

Norma se nevztahuje na místa, kde se výskyt 
dětí nepředpokládá. To jsou například kan-
celáře, výrobní haly, laboratoře a  podobně. 
Naopak všude tam kde děti přístup mají 
tedy rodinné domy, hotely, nemocnic, školy 
a všeobecně veřejná místa je použití bezpeč-

nostních prvků povinné.

 Jak zabránit uškrcení u ovládací smyčky 

stínicí techniky?

Minimalizovat uškrcení musí být minima-
lizováno tím, že odstraníme nebezpečnou 
smyčku a  to tím způsobem, že použijeme 
bezpečnostní smyčku nebo upevněný napí-
nací systém.

 Jaké parametry musí splňovat interiéro-

vá stínicí technika při použití systému proti 

přetržení?

Vnitřní clona musí splňovat následující po-
žadavky - délka vytahovací šňůry musí být 
omezena následujícím způsobem:
Pokud není specifi kována montážní výška, 
bude délka tahacího lanka menší než nebo 
rovna 2/3 výšky clony. Pokud je montážní 
výška zadána, bude vzdálenost od  podlahy 
ke spodní části tahacího lanka alespoň 0,6 m 
a současně musí platit, že nebezpečná smyč-
ka musí být odstraněna v průběhu v průbě-
hu postupného působení zatížení 6kg nebo 
nejpozději 5s po působení.

 Jaké parametry musí splňovat interiéro-

vá stínicí technika při použití napínacího 

systému?

Upevněný napínací systém musí zabránit 
smyčce vytahovací šňůře stát se volnou. Toho 

se dosáhne montáží upevněného přídržné-
ho zařízení v  maximální možné vzdálenosti 
od ovládacího mechanismu a musí splňovat 
následující požadavky. Délka tahacího lanka 
musí být omezena následujícím způsobem: 
pokud není specifi kována instalační výška 
a  pokud je výška clony menší nebo rovna 
2,5 m, musí být délka vytahovací šňůry nižší 
nebo rovna 1 m. Pokud je výška žaluzie vyš-
ší než 2,5 m, musí být délka šňůr nižší nebo 
rovna výšce clony s  odečtením hodnoty 
1,5 m. Pokud je instalační výška specifi ková-
na, bude vzdálenost od  podlahy ke  spodní 
části ovládací šňůry alespoň 1,5 m. Vzdále-
nost mezi dvěma vlákny smyčky nesmí být 
v místě výstupu z pevného napínacího zaří-
zení delší než 50 mm.

 Musí být výrobek označen výstražným 

značením?

Ano musí. Text a  velikost varovného upo-
zornění je defi nován normou a rovněž musí 
obsahovat další náležitosti. Tyto jsou rovněž 
specifi kované v nové normě.

 Řeší norma i exteriérovou stínicí techni-

ku ovládanou šňůrami z interiéru?

Na  exteriérovou stínicí techniku se norma 
nevztahuje.

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru

Termín šňůra v nové normě
V novém znění normy se pod termínem „šňů-
ra“ rozumí šňůra(y), řetízek(ky), kuličkový(é) 
řetízek(ky), pásek apod.

Přístupná šňůra, řetízek, 
kuličkový řetízek
Šnůra, řetízek, kuličkový řetízek, které jsou 
umístěny na přední, zadní nebo boční straně 
vnitřní clony a mohly by být dosaženy a tahá-
ny dítětem mladším než 42 měsíců. 

Nebezpečná šňůra, řetízek, 
kuličkový řetízek
Jedna nebo více přístupných šňůr, řetízků 
nebo kuličkových řetízků, které se mohou 
zamotat nebo do nichž by se mohlo zamotat 
malé dítě.

Bezpečnostní spojka řetízku
Bezpečnostní systém, který může být použit 
na kuličkových řetízcích tak, aby bylo možné 
zajistit odstranění smyčky, pokud je na kulič-

kový řetízek použita síla. Řetízek se rozpadne 
při působení síly větší jak 6 kg po dobu 5 s.

Pevný napínací systém
Zařízení, tvořené vytahovací šňůrou (1.), 
ovládacím mechanismem (2.) a  upev-
něným přídržným zařízením (3.). Tento 
systém musí zabránit smyčce vytahova-
cí šňůry stát se volnou. Toho se dosáhne 
montáží upevněného přídržného zaří-
zení.                                Odborný tým SVST

Pojmy týkající se nově vydané normy ČSN EN 13 120+A1 Vnitřní clony – funkční a bezpeč-
nostní požadavky.

Vzhledem k tomu, že od 1. září 2014 začaly platit normy, revidované v souvislosti s bezpeč-
ností dětí, rozhodli jsme se věnovat tentokrát Fórum častých dotazů i Odbornou terminologii 
této problematice, a to tak, jak je řeší právě nová legislativa.
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Brno, ČR - sekční vrata posuvná do boku, automatické motorové ovládání  Zdroj: Lomax & CO s.r.o.

Verejná knižnica, Košice, SR - oblúkové vertikálne žalúzie, ovládanie manuálne aj motorické  Zdroj: K-system, spol. s r.o.
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Rodinný dům, ČR - markýza kloubová, motorové ovládání, venkovní rolety, centrální motorové ovládání Zdroj: ALMMA spol. s r. o.

Polyfunkčný objekt (administratívna časť, byty, obchody), Bratislava, SR - vonkajšie žalúzie a  slnolamy s  hliníkovou lamelou Z-90, 
kombinácia mechanických a diaľkových ovládačov vrátane centrálnej funkcie  Zdroj: K-system, spol. s r.o.
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Administratívna budova, Bratislava, SR - vonkajšie žalúzie s hliníkovou lamelou Z-90, diaĺkové ovládanie Zdroj: K-system, spol. s r.o.

Rodinný dům, ČR - rolovací garážová vrata, motorový pohon Zdroj: ALMMA spol. s r. o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL OSOBNOSTI
Jiří Čtvrtník
Datum narození: 12. 11. 1976
Bydliště: Praha
Studium:   SOŠ stavební s maturitou
Praxe: podnikání v obchodu
Firma a pozice:  ALMMA s.r.o.; výkonný ředitel

U fi rmy jsem nastoupil před deseti lety na pozici obchodně technického zástupce pro koncové zákaz-
níky. Časem jsem dostal na starost velkoobchodní partnery, dále pak celé obchodní oddělení a nyní 
vykonávám funkci výkonného ředitele společnosti.  Na všech těchto pozicích jsem měl možnost na-
sbírat cenné zkušenosti nejen z oblasti stínicí techniky, ale také v oblasti interpersonálních vztahů. 
Mým cílem je posunout společnost mezi top výrobce v našem oboru. Mezi mé zájmy patří sport, 
radiově ovládané modely letadel a především má rodina, se kterou se snažím trávit maximum vol-
ného času. 
Oblíbený citát: „Do boje jdi vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví“.

Den stínicí techniky
16. května 2014 realizovalo SVST již počtvrté 
Den stínicí techniky. Členové SVST v různých 
regionech České republiky připravili na tento 
den různé vlastní aktivity, aby veřejnost infor-
movali o novinkách v našem oboru. Centrál-
ní akcí sdružení byly letos aktivity na Střední 
odborné škole stavební a zahradnické v Pra-
ze 9, kde jsme pro studenty připravili před-
nášku na  téma „Stínicí technika a  její vliv 
na  energetickou bilanci budov - Inteligentní 
řešení budov pomocí stínicí techniky“. Kromě 
toho jsme ve škole instalovali výstavu fotogra-
fi í zajímavých realizací stínění a také expozici 
stínicích prvků.
K  aktivitám se pro náš časopis vyjádřila 
Ing. Marie Sladká – profesorka na SOŠ staveb-
ní a zahradnické:

„Letos se výstava ke dni stínicí techniky konala 
přímo ve  vstupních prostorách naší školy. Jed-
na část představovala ukázky produktů tohoto 
odvětví stavebnictví a druhá část prezentovala 
na  fotografi ích realizace. Tuto výstavu zazna-
menali všichni vstupující do objektu. Více ji pak 
využili k doplnění výkladu vyučující odborných 
předmětů stavebních oborů.
Učitelé se při výkladu plně opírají i o literaturu, 
kterou SVST dodalo již v  minulosti. Jedná se 
o Produktové listy, dále publikaci Stínění oken 
a o časopis vydávaný sdružením. Protože pro-
dukty stínicí techniky dotvářejí tepelnou poho-
du jak v letním, tak v zimním období a tím se 
významně podílejí na úspoře vstupních energií 
a zároveň řeší problematiku vhodného osluně-
ní vnitřních prostor, jsou s  nimi seznamováni 
žáci všech stavebních studijních oborů a  ná-
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Přidružení členové SVST

PROFIL OSOBNOSTI
Aleš Hrdlička
Datum narození: 19. 3. 1978
Bydliště: Praha
Studium:   Gymnázium U Libeňského zámku, 
 MANAGEMENT - program s mezinárodní certifi kací IES
Praxe: ČMI-IIZ, ALULUX s.r.o., ALUPRA s.r.o.
Firma a pozice:  ALUPRA s.r.o.; jednatel

Aleš Hrdlička vystudoval v roce 1996 gymnázium. Poté začal pracovat v ČMI – IIZ, ve kte-
rém spolupracoval na ověřování spouštěných bloků jaderné elektrárny Temelín. Pracoval 
v obchodním oddělení společnosti ALULUX s.r.o. a od roku 2000 se stal zaměstnancem 
fi rmy ALUPRA s.r.o. V této společnosti postupně procházel obchodním, zakázkovým a lo-
gistickým oddělením až po pozici vedoucího výroby. Od června letošního roku byl valnou 
hromadou zvolen druhým jednatelem společnosti. Ve volném čase se rád věnuje rodině, 
cestování, geocachingu a horské pěší turistice.
Jeho životním krédem je:  „Take it easy – Ber vše s nadhledem.“

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme význačné osobnosti našeho oboru - zástupce 
členských fi rem SVST - v tzv. Profi lu osobnosti. Tentokrát to jsou zástupci fi rem ALMMA s.r.o. 
a ALUPRA s.r.o.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

stavbového studia. V  dalších letech se počítá 
s poskytnutím této literatury i žákům, kteří by 
zpracovali seminární práce, které by prezento-
vali v rámci vyučovacích hodin nebo při projek-
tovém dni.“

Také letos sdružení poskytlo v rámci Dne stí-
nicí techniky dar ve formě stínění – tentokrát 
Oblastní charitě Červený Kostelec. Věříme, že 
jim bude stínění dlouho a dobře sloužit!

Valná hromada SVST
V listopadu se bude konat další podzimní val-
ná hromada, na  které bude projednán plán 
činnosti na příští rok. Tentokrát však bude val-
ná hromada spojena s připomenutím 5. výro-
čí založení sdružení, které oslavíme společně 
s  našimi významnými obchodními partnery, 
ale také s  výkonnými týmy sdružení, jako je 
odborný tým nebo redakční rada RTS Maga-
zínu. Více informací o dosavadních pěti letech 
působení sdružení naleznete také na stranách 
11 až 13 tohoto čísla časopisu.

Odborná činnost
Na  podzim letošního roku je avizováno do-
končení revize normy ČSN 73 0540-3, do které 
jsme navrhli zahrnout výsledky měření smě-
rové pohltivosti, odrazivosti, propustnosti 
a  emisivity povrchů materiálů, ze kterých se 
vyrábějí stínicí prvky. 
Návazně na  tento projekt řeší odborný tým 
sdružení také zpracování přehledu hodnot 
stínicího koefi cientu Fc pro jednotlivé typy 
stínění ve  formě tabulky, kterou následně 

chceme dostat opět do normy ČSN 730540-3. 
Toto je ale projekt rozsáhlejší a o jeho průbě-
hu, a stejně tak i o dokončení shora uvedené 
revize budeme veřejnost také průběžně infor-
movat.

Veletrh R+T 2015, Stuttgart
Celý náš obor se připravuje na další ročník ve-
letrhu R+T, který se koná v únoru 2015 v ně-
meckém Stuttgartu. Naše sdružení opět požá-
dalo o zařazení tohoto veletrhu mezi dotačně 
podpořené veletrhy. Do termínu uzávěrky to-
hoto čísla však nebylo o této podpoře rozhod-
nuto. O případném udělení podpory budeme 
neprodleně informovat na  našich webových 
stránkách.

Vzdělávací činnost SVST
I nadále zůstává jedním z hlavních cílů sdru-
žení zvýšení informovanosti veřejnosti o pro-
duktech stínicí techniky, a  to jak směrem 
k laické, tak k odborné veřejnosti. Proto i na-
dále rozvíjíme partnerskou spolupráci s pořa-
dateli odborných seminářů, konferencí, výstav 
a veletrhů. V nejbližší době jde např. o Konfe-
renci ředitelů projektových kanceláří (16. 9. 
2014 v rámci veletrhu FOR ARCH), výstavu In-
fotherma (19.-22. 1. 2015 v Ostravě) nebo se-
minář OVSK 14.-15. 10. 2014 v Hradci Králové, 
kde budeme jménem sdružení prezentovat 
téma „Legislativní opatření ke zvýšení bezpeč-
nosti dětí v oblasti stínicí techniky“.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz
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Veletrhy a výstavy 2014/2015
Kladenský veletrh 5. - 7.9.  Kladno ČR

Domov a teplo 2014 5. - 7.9. Lysá n. Labem ČR

FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 16. - 20.9. Praha ČR

FOR INTERIOR 25. - 28.9. Praha ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 2. - 4.10. Pardubice ČR

Moderní dům a byt 3. - 5.10. Plzeň ČR

PAMÁTKY 3. - 5.10. Praha ČR

Dům a bydlení 9. - 2. 10. Liberec ČR

Teplo domova 10. - 12.10. Ostrava ČR

HOBBY PODZIM 16. - 19.10. České Budějovice ČR

Památky 23. - 24.10. Praha ČR

Veletrh Bydlení 31.10. - 2.11. Olomouc ČR

Stavotech - Moderní dům 6. - 8.11.  Olomouc ČR

Moravská dřevostavba 6. - 8.11.  Olomouc ČR

Bytová show 6. - 9.11. Hradec Králové ČR

Stavební centrum EDEN 3000 2.1. -30.12. Brno ČR

Infotherma 19.-22. 1. 2015 Ostrava ČR

Střechy Praha 22.-24. 1. 2015 Praha ČR

FOR PASIV 22.-24. 1. 2015 Praha ČR

WINDOOR + DŘEVOSTAVBY + KRBY A KAMNA 
+ MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 11.-14. 2. 2015 Praha ČR

R+T 24.-28. 2. 2015 Stuttgart Německo

Střechy, stavba 26.-28. 2. 2015 Ostrava ČR

FOR GARDEN, FOR HABITAT 19.-22. 3. 2015 Praha ČR

CONECO + RACIOENERGIA 25.-28. 3. 2015 Bratislava SR

DOMEXPO 16.-19. 4. 2015 Nitra SR

ECOWORLD 17.-19. 4. 2015 Praha ČR

IBF, MOBITEX 22.-25. 4. 2015 Brno ČR
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scheint 4 mal im Jahr und befasst 
sich als einziges deutsch-
sprachiges B-to-B-Magazin dem 
Thema Wintergärten. Dabei 
spannen wir den Bogen zwischen 
baulichen Normen und fundier-
ten Hintergrundinformationen.

www.forum-wintergaerten.de
verbreitete Auflage: 4.484
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KRAFTVOLL, 
HOCHFUNKTIONAL
UND FORMSCHÖN

branche: Glasindustrie kritisiert EU-Beihilfeverfahren 6

fachartikel:  Wichtige Änderungen zur EnEV 2014 30

technik:  Holzfenster mit Widerstandsklasse RC3 44

GLAS
RAHMEN

Glas+Rahmen berichtet 12 mal 
im Jahr aktuell und fachlich 
kompetent über die wichtigsten 
technischen, betriebs wirt schaft -
lichen und gesetzlichen Neue-
rungen so wie über Produkt-
innovationen aus der Glas-, 
Fenster- und Fassadenbranche.

www.glas-rahmen.de
verbreitete Auflage: 8.177

SCHWERPUNKT: Innovative Fassadenkonzepte und Materialien

FACHBEITRAG: Closed-Cavity-Fassaden

TECHNIK:  Funktionsgläser im Fenster- und Fassadenbau

www.die-fassade.de

1 2014
Februar 2014FASSADE

T E C H N I K  U N D  A R C H I T E K T U R

Großes SPECIAL

Titelthema:

Sonnenschutz  
an der Fassade

Die Fassade erscheint  6 mal im 
Jahr und thematisiert die Gebäu-
dehülle mit den Komponenten 
Fassadenelemente, Fenster, 
Türen und Tore sowie Sonnen-
schutz. Abgedeckt werden 
dabei alle Werk stoffe und Kon-
struktionsarten der Fassade.

www.die-fassade.de 
verbreitete Auflage: 5.009

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ

OTVOROVÉ  VÝPLNĚ
S T A V E B N Í C H  K O N S T R U K C Í

celostátní odborný seminář

IX. ročník
14.–15. října 2014

EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336

500 03 Hradec Králové

Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.

Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKA, 3 body.

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY

www.stavokonzult.cz

Závěrečný program semináře k nahlédnutí na:

www.stavokonzult.cz

1.  Změny legislativy a norem

2.  Otvorové výplně a jejich komponenty 

3.  Příprava stavby - úloha projektanta - zabudování výrobku

4.  Vnitřní prostředí budov

5.  OV ve stávajících budovách

6.  Vady a poruchy OV - příčiny a odstraňování



OD PRVNÍCH SKIC 
PO SPOKOJENÉHO 
ZÁKAZNÍKA

RYCHLOST DODÁNÍ

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

SNADNÁ INSTALACE www.isotra.cz


