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

dovolte mi, abych Vás přivítala v prvním 
čísle letošního ročníku našeho odbor-
ného časopisu.

Toto období je pro stavební obor ča-
sem příprav na  novou sezónu. Výrobci 
uvádějí do života své novinky, v plném 
proudu jsou také školení obchodních 
a  montážních fi rem, aby se veškerý 
sortiment k Vám – zákazníkům – dostal 
v plné své kráse a kvalitě.

Také v našem časopisu Vám opět před-
stavíme některé z  těchto novinek, 
tentokrát zejména v  oblasti pohonů 
a systémů řízení. Chcete-li však poznat 
skutečně to nejlepší a nejnovější z obo-
ru stínicí techniky a vrat, nepřehlédně-
te pozvánku na  celosvětově největší 
veletrh obou těchto oborů R+T 2018, 
který se bude konat na přelomu února 
a března v německém Stuttgartu. Jsem 
si jistá, že Vás příjemně překvapí.

Pokračujeme také seriálem Stínicí tech-
nika pohledem architekta, který si u Vás 
získává stále větší oblibu.

Inspiraci Vám tentokrát přinášíme nejen 
v  pravidelné rubrice Zajímavé realiza-
ce, ale také prostřednictvím vítězných 
staveb z  naší soutěže TOP REALIZACE 
ROKU 2017 VE  STÍNICÍ TECHNICE, jejíž 
výsledky jsme vyhlásili na letošní výsta-
vě Infotherma v lednu v Ostravě.

A  samozřejmě ani tentokrát nechybí 
pozvánky na  řadu akcí, jako jsou vele-
trhy a konference, jejichž jsme partne-
rem. Jednou z nich je například 2. roč-
ník česko-slovenské konference o vlivu 
stínicí techniky na  vlastnosti okenních 
konstrukcí, která se bude konat v rámci 
letošních Stavebních veletrhů Brno.

Přeji Vám, abyste i tentokrát našli v na-
šem časopisu spoustu nových informa-
cí a zajímavé inspirace.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Stínicí technika pohledem architekta

„Největší uspokojení přichází ve chvíli, kdy máme od klientů zpětnou vazbu, že se jim v námi 
navržených bytech a domech dobře žije.“ Ing. Marek Vinter, MBA.

O  komfortu dnešního bydlení, stínicí tech-
nice, trendech v  současném stavebnictví 
a mnohém dalším jsme si tentokrát povídali 
s panem Ing. Markem Vinterem MBA, který 
zasvětil stavebnictví celý svůj profesní život. 

Jedním z hlavní cílů Asociace brněnských 

architektů a stavitelů, jejímž jste předse-

dou, je rozvoj města směrem ke spokoje-

nosti občanů v jejich každodenním živo-

tě. Cítíte, že se Vám úsilí vyplácí a vše se 

ubírá správným směrem? 

Určitě, vyplácí se nám naše aktivita a po ně-
kolikaletém snažení jsme se stali Brnu od-
borným partnerem ve  věcech územního 
plánování a  investic. Je to směrem k našim 
členům významný posun, nejsme jen orga-
nizace, která se snaží kritizovat, ale aktivně 
přispíváme k pozitivnímu rozvoji města. 

Adolf Loos řekl, že architektura není 

kreslení. Architektura se může psát - 

jako báseň nebo partitura. Jak dalece 

je ve stavebnictví potřeba inspirace, pří-

padně kde ji čerpáte?

Pro mne je architektura především cesta, jak 
vytvořit kvalitní prostředí pro budoucí uži-
vatele staveb. A to nejen při pohledu z ven-
ku, ale především prostřednictvím promyš-
leného vnitřního uspořádání. Domy by měly 

být především uživatelsky přívětivé. A  to                            
při dodržení stále se zpřísňujících energetic-
kých a jiných norem.
Při navrhování domů se u  nás jedná spí-
še o  diskusi s  architektem, který je pro nás 
hlavní inspirací. Vždy se snažíme v maximál-
ní míře zachytit nové trendy v bydlení, zasa-
zené do našeho lokálního prostředí.

V  posledních letech zaznamenaly fi rmy 

z oboru velký nárůst zájmu o stínicí tech-

niku. Dá se říci, že jí lidé v současné době 

věnují stejně velkou pozornost jako na-

příklad výběru podlahy, oken, aj.? 

Obecně to vidím tak, že lidé více dbají 
na  komfort bydlení, což správný výběr stí-
nění jistě poskytuje. Na  našich projektech 
již standardně provádíme stavební přípravu 
pro následnou jednoduchou montáž žalu-
zií. Ze zkušenosti bych odhadnul, že si je ná-
sledně objedná zhruba 70 % klientů. Nicmé-
ně v našem případě je druh žaluzií stanoven 
a klienti si mohou vybírat pouze ze způsobu 
ovládání a pohonu.

Můžete ze své praxe říci, co je pro klien-

ty u  stínicí techniky stěžejní? Zaměřují 

se především na  energetickou úsporu, 

ochranu soukromí, vlastní komfort, eli-

minaci hluku nebo je to vždy kombinace 

všech faktorů?

Pokud mohu soudit dle našich realizací, jedná 
se především o komfort bydlení. Tj. omezení 
přístupu světla případně ochranu soukromí. 

Jak detailně je potřeba se na stínění za-

měřovat při plánování staveb?  

Určitě je třeba na  tuto skutečnost myslet              
již při projektování. Dodatečná montáž,               
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bez připravených montážních kapes, je 
z mého pohledu nevhodná. Promyšlené de-
taily předejdou spoustě problémů a  v  ko-
nečném důsledku ušetří spoustu fi nančních 
prostředků.

Inteligentní domy a  byty jsou velkým 

trendem poslední doby. Jak se k  tomu 

tématu stavíte Vy?

V našem posledním projektu jsme klientům 
nabízeli možnost integrace prvků inteli-
gentního řízení. Překvapilo nás, že až na pár 
výjimek klienti chytrého řešení nevyužili. 
Důvodů bylo hned několik. Pořizovací cena 
chytrého řešení v  porovnání s  dosaženou 
úsporou vychází u  bytu hůře, než u  rodin-
ného domu. Za druhé je inteligentní řešení 
třeba navrhovat v  raných fázích projektu, 
dodatečná instalace je velmi náročná. A ko-
nečně se povědomí o  tomto trendu ještě 
dostatečně nerozšířilo mezi neodbornou 
veřejnost a je stále těžké se v navrhovaných 
systémech zorientovat.

Baví Vás osobně více projekty adminis-

trativních budov nebo bytových domů? 

A  existují v  souvislosti se stínicí tech-

nikou podstatné rozdíly v  realizacích 

u těchto dvou druhů staveb?

Naše společnost se zaměřuje především 
na bytový development, který mne osobně 
určitě baví více. Větší administrativní bu-
dovu jsme stavěli zatím pouze tu, ve  které 
sídlíme. Ze zkušenosti mohu říci, že stínění 
velkých prosklených ploch se nesmí podce-
nit. Předchází se pak zbytečným tepelným 
ziskům v  letním období. Z pohledu návrhu 
a  realizace je pak velmi důležité uvažovat 
o  odolnosti proti větru, o  možnostech ser-
visu pohonů, o způsobu umývání oken a ža-
luzií apod.

Jste spokojen s aktuální nabídkou stínicí 

techniky na českém trhu nebo v této ob-

lasti vidíte prostor ke zlepšení? 

Na  tuto otázku nedokáži fundovaně odpo-
vědět, pro naše potřeby využíváme pouze 

úzkého sortimentu venkovních žaluzií. My 
se snažíme si k projektu vybrat silného do-
mácího partnera, přístup je nadstandardní 
a ke spokojenosti koncových klientů.

Existuje projekt, ať už tuzemský, či za-

hraniční, který Vás v  poslední době 

opravdu zaujal?

Líbil se mi vítězný projekt v soutěži Best of 
realty 2017 - DOCK River Watch 2 v Praze 8   
od developera Crestyl real estate. 

Jakou máte zkušenost s BIM projektová-

ním?

Naše sesterská společnost ArchDesign již 
přechází na  kompletní projekty v  BIM. Je 
to jistě velmi pozitivní trend, který výrazně 
ulehčí nejen vlastní projektování, ale také 
stavbu a následnou správu. Naším záměrem 
je příští projekt již kompletně v BIM zpraco-
vat.

Co Vás na Vaší práci nejvíce uspokojuje? 

V developmentu bohužel projekty trvají vel-
mi dlouho, takže si člověk musí najít radost 
i v průběhu. Ale samozřejmě největší uspo-
kojení přichází při úspěšně dokončeném 

projektu, když dostanete zpětnou vazbu 
od  klientů, kterým se v  námi navržených 
bytech a  domech dobře žije. Pravidelně se 
také naše projekty umísťují v soutěžích, na-
příklad Stavba Jihomoravského kraje, což 
v  konkurenci ostatních projektů považuje-
me za velký úspěch.

Kdybyste mohl závěrem doporučit jednu 

výstavu, konferenci či jiné setkání, kte-

ré by měla odborná veřejnost navštívit,        

co by to bylo?

Já osobně mám rád festival reSite, meziná-
rodní konferenci zaměřenou na  architek-
turu a  s  tím spojené obory, která se koná 
každoročně v Praze. Je zajímavá především 
mezinárodním přesahem, kdy se na  pódiu 
střídají odborníci z celého světa.
    

Mgr. et Mgr. Denisa Solaříková
Externí spolupracovnice 

časopisu Stínicí a vratová technika

Ing. Marek Vinter, MBA

Předseda správní rady ABRAST,
Jednatel developerské společnosti 
Avrioinvest, a.s. a
realitní kanceláře AvrioReal, s.r.o.

Celý svůj profesní život se věnuje sta-
vebnictví, více než 15 let pak investiční 
výstavbě. Podílel se na  řízení několika 
úspěšných bytových a komerčních pro-
jektů.
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ALUKON je Váš partner pro  

 

 

www.alukon.com

ALUKON  
 

ALUKON KG  
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21.03.-24.03.2018 veletrh Nürnberg,stánek 7-317

27.02.-03.03.2018veletrh Stuttgartstánek 9B51

:

Veletrh FOR ARCH 

navštívilo o deset tisíc lidí více 

než před rokem

Na podzim loňského roku se v letňanském areálu PVA EXPO 
PRAHA uskutečnil největší tuzemský stavební veletrh FOR 
ARCH. Ze statistiky návštěvnosti je patrné, že lidé mají stále 
větší chuť stavět či rekonstruovat. 28. ročník veletrhu si ne-
nechalo ujít přes 81.000 návštěvníků, kterým se představilo 
800 vystavovatelů ze 13 zemí světa. 
Novinkou loňského veletrhu bylo TECH-
NOLOGICKÉ FÓRUM – jednodenní diskusní 
setkání projektantů, investorů, develope-
rů, představitelů státní správy, akademické 
obce a  vystavovatelů. Hlavními tématy roku 
2017 byly dopady novely stavebního zákona 
a nové technologie pro chytré budovy BIM. 
V Hale 3 měli zástupci odborné i široké veřej-
nosti možnost sledovat představení nejaktu-
álnějších výrobků z  oblasti stínicí a  vratové 
techniky. Mimo ukázek současných možností 
rolovacích či sekčních vrat zde byly k  vidění 
novinky ze světa interiérového i exteriérové-
ho stínění. 

Pod záštitou Sdružení výrobců stínicí techniky 
a  jejích částí (SVST) a  společnosti Stavokon-
zult EDUK zde vzniklo Poradenské středisko 
pro okna a  stínicí techniku. Návštěvníci ve-
letrhu v něm měli možnost získat informace 
o  výměně nebo opravě oken či poradit se 
ohledně nového stínění, a to jak v souvislos-
ti s  designem interiéru nebo s  energetický-
mi úsporami. Stejné poradenské středisko              
pro Vás připravujeme také na letošní ročník 
veletrhu.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Zdroj: tisková zpráva FOR ARCH
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Když se budovy probouzejí k životu
Firma Becker-Antriebe představuje nová řešení na veletrzích R+T a Fensterbau Frontale

Dříve okrajová záležitost, dnes s pevnou pozicí na trhu a výbornými vyhlídkami do budouc-
nosti: poptávka po inteligentních řešeních a systémech automatizace ovládání žaluzií a rolet 
na ochranu proti slunci až po centrální řízení všech prvků v budovách je obecně tak vysoká, 
jako nikdy dříve. Novou nabídku představí specialisté z fi rmy Becker-Antriebe hned na po-
čátku nového roku na dvou mezinárodních veletrzích, které jsou z hlediska odborné veřej-
nosti považovány za velmi inspirující: R+T ve Stuttgartu (hala 7, stánek 7A12) a Fensterbau 
Frontale v Norimberku (hala 7, stánek 7-411).

„Možnosti, jak pomocí automatizace probu-
dit privátní domy nebo komplexní budovy 
k  životu, jsou dnes prakticky neomezené. 
Chceme odborné veřejnosti v našem novém 
veletržním stánku zprostředkovat intenzivní 
prožitek z  takového řešení“, vysvětluje jed-
natel Dieter Fuchs. „Důraz přitom klademe 
na vnitřní ochranu proti slunci, protože právě 
ta získává v národním i mezinárodním měřít-
ku stále větší význam a stává se rovnocennou 
alternativou rolet.“ Pro soukromé uživate-
le, ale i  průmyslový sektor mají specialisté 
z hesenského města Sinn připraveny náměty, 
které výrazně zjednoduší motorické ovládání 
textilních závěsů. Představí je společně s dal-
šími mimořádně zajímavými novinkami.

Rychlost XXL: nové pohony 
pro velkoformátové 
protisluneční ochrany
Účinnou ochranu proti slunci vyžadují ze-
jména vysoké skleněné fasády, které dnes 
s  oblibou navrhují moderní architekti. Jako 
elegantní řešení i  designový prvek se zde 

osvědčily textilní stínicí prvky, které po vysu-
nutí před okno spolehlivě zabrání pronikání 
nadměrného tepla. S  novými pohony E20 
a C30 se fi rma Becker stará o to, aby velko-
formátové ochrany reagovaly v okamžiku – 
pohybují se totiž pětkrát rychleji než běžné 
pohony protislunečních ochran. 

Pro zip screenové systémy
Pohon C18 s  integrovaným rádiovým přijí-
mačem, pro který jsou kromě jednoduchého 
uvádění do provozu charakteristické zejmé-
na jeho inteligentní funkce. Pohon při jízdě 
„dolů“ citlivě identifi kuje překážku a spoleh-
livě ochrání látku před poškozením tím, že se 
začne okamžitě pohybovat opačným smě-
rem. Pohon rozpozná jako možnou překážku 
i  nárazy větru: pokud se nezdaří tři pokusy 
o stažení protisluneční ochrany, zůstane zá-
věs bezpečně vytažen. 

Rozhraní určuje fl exibilitu
Od  roku 2018 bude Becker proto jako roz-
hraní využívat Amazon Echo - systém, který 

by dříve byl považován za  sci-fi . „Maruško, 
stáhni prosím žaluzie …“ – již brzy bude 
možné i  centrální domovní automatizaci 
CentralControl od fi rmy Becker ovládat pou-
hým hlasovým pokynem.

„Přehlídka možností“ dovolí 
přímý kontakt s domovní 
automatizací
Firma Becker umožní promyšlenou koncepcí 
svého stánku návštěvníkům letošního R+T 
mimořádně intenzivní a živý zážitek ve světě 
domovní automatizace. Na  330 m2 veletržní 
plochy je očekávají pečlivě připravené situace 
z běžného života, pro větší názornost doplně-
né reálnými světelnými a zvukovými efekty. 

BECKER-Antriebe GmbH/ 
BECKER motory s.r.o.
Firma s  celosvětovou působností byla za-
ložena roku 1921 v  Sinn, Hesensko. Dnes 
se specializuje na  pohony a  řídicí jednotky         
pro žaluzie, protisluneční ochrany a  vrata. 
Rodinná fi rma s  více než 400 spolupracov-
níky má četná zastoupení po  celém světě 
několik dceřiných fi rem, mezi které patří 
od roku 2001 také společnost BECKER moto-
ry s.r.o. se sídlem v Praze.

www.becker-motory.cz
(PR)

© Magda Fischer, fotolia

Od rychlého pohonu, přes pohon SMI pro markýzy až po zip screenový pohon. Na veletrzích R+T a Fensterbau před-

staví Becker nová řešení automatizace protisluneční ochrany.

© Becker-Antriebe GmbH

Pro ještě větší fl exibilitu a komfort bude již brzy možné 

ovládat centrální domovní automatizaci CentralCont-

rol od fi rmy Becker pomocí Amazon Echo i hlasem.
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Dvacáté páté pokračování 

mezinárodní výstavy Infotherma

O SPOLUPRÁCI, TECHNICKÝCH NOVINKÁCH 
I VIZÍCH DO BUDOUCNA
V  tradičním termínu, ve  druhé polovině ledna, tentokrát            
22. - 25. 1. 2018, se na ostravském výstavišti Černá louka sešli 
výrobci, konstruktéři, projektanti, vědečtí pracovníci, ekolo-
gové a řada dalších odborníků, kteří se z nejrůznějších pohle-
dů zabývají tepelnou pohodou našich příbytků, s návštěvní-
ky jubilejní mezinárodní výstavy Infotherma. 342 domácích 
i zahraničních vystavovatelů představilo novinky, služby a ná-
měty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění 
malých a středních objektů.
U  návštěvníků se opět projevil velký zájem 
o  novinky v  otopných systémech. Seznámit 
se zde mohli s nejrůznějšími typy konstrukcí 
spalovacích zařízení, jejich základními charak-
teristikami, správným způsobem jejich provo-
zování a s tím, jak se o ně správně starat.
Na  uživatele stále více doléhají pořizovací 
a provozní náklady moderního vytápění. Od-
povědi na  otázky, jak je možno na  vytápění 
ušetřit a zachovat komfort bydlení, byly k dis-
pozici v expozicích s měřicí a regulační tech-
nikou, zateplováním objektů, novými techno-
logiemi výstavby, rekonstrukcemi, novinkami 
ve stavebních a izolačních materiálech atd.
Nosnou tématikou Infothermy 2018 bylo 
i tolik diskutované „smysluplné využívání ob-
novitelných zdrojů“. Návštěvníci dvacátého 
pátého ročníku mezinárodní výstavy Info-
therma se mohli seznámit i s řadou námětů, 
jak energii vyrábějí a  skladují v  jednotlivých 
státech světa. Ve  světě se řeší nejen výroba, 
úspory a skladování, ale souběžně s tím i řada 
otázek životního prostředí. Solární elektrárny 
se například budují na  skládkách odpadů, 

větrné elektrárny na moři, kde jsou také nej-
výhodnější větrné podmínky a podporuje se 
decentralizace výroby energií. Začíná se po-
užívat pro výrobu elektřiny energie z pomalu 
tekoucích vodních toků, připravuje se sklado-
vání elektřiny přímo u výrobců v elektrárnách 
apod.
Hovořilo se o cestách k energetické soběstač-
nosti bydlení, současnosti a budoucnosti níz-
koenergetických dřevostaveb, o nanotechno-
logiích. Dalšími tématy bylo sladění větrání 
se zpětnou rekuperací tepla, novinky u tepel-
ných čerpadel, větracích systémů, solárních 
a fotovoltaických panelů a skladování energií. 
V historii představuje 25 let jen malou etapu 
vývoje. U člověka je to již zhruba třetina živo-
ta a u výstav Infotherma to bylo 25 let snahy 
představit nové, moderní a  pokud možno 
z  různých pohledů to nejlepší pro tepelnou 
pohodu našich příbytků. 

Agentura Inforpres, 
pořadatel výstav Infotherma

www.infotherma.cz

Tisková konference k zahájení 25. ročníku výstavy Infotherma 2018.

V rámci zahájení letošního ročníku vý-
stavy Infotherma byly také vyhlášeny 
výsledky soutěže REALIZACE ROKU 
2017 VE  STÍNICÍ TECHNICE, kterou vy-
hlásil jeden z  mediálních partnerů 
výstavy – náš časopis Stínicí a  vratová 
technika. Soutěže se tentokrát zúčast-
nilo 8 staveb a  o  jejich umístění bylo 
rozhodnuto v  rámci veřejného hlaso-
vání na webu Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí (SVST).

Pořadí prvních tří vítězných staveb:

1.  Rodinný dům, Zlín – Prštné, hliníková 
bioklimatická protidešťová pergola, 
přihlašovatel: ALARIS Czech Repub-
lic s.r.o.

2.  Rodinný dům Praha – venkovní ža-
luzie v  imitaci dřeva, přihlašovatel: 
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

3. Rodinný dům, Praha – Svémyslice, 
výsuvná markýza v kombinaci s ven-
kovní látkovou roletou, přihlašovatel: 
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Vítěz obdržel dárkovou sadu vín a prv-
ní tři vítězné stavby Vám blíže předsta-
vujeme na stranách 7 až 9 tohoto čísla 
časopisu. Bližší informace o  vyhodno-
cení soutěže naleznete v  Aktualitách 
na www.svst.cz.

Děkujeme všem zúčastněným za  při-
hlášené stavby a  již nyní se těšíme 
na příští ročník této soutěže!                                             
                        

Ing. Štěpánka Lubinová, 
šéfredaktorka časopisu SVT
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1. místo: pergola PLACEO, Zlín Prštné

Společnost Alaris Czech Republic, s. r. o. byla založena v roce 2013 jako výrobně prodejní 
organizace pro dodávky stínicí techniky. Vlajkovou lodí společnosti je právě výroba hliníko-
vých bioklimatických pergol. Společnost se může pyšnit oceněním Certifi kát Ověřená fi rma 
v oboru stínicí techniky, které jí každoročně uděluje Sdružení výrobců stínicí techniky a je-
jích částí (SVST). 

Bioklimatická hliníková protidešťová per-
gola PLACEO patří mezi nejluxusnější řeše-
ní venkovního prostoru na zahradě. Pergola 
PLACEO tvoří jedinečný prvek, který plní 
funkci stínění, zastřešení a  regulovatelné 
ventilace. Již z  přívlastků této pergoly lze 
odvodit její všestrannou funkčnost.
Jak vyplývá z  oborové skupiny této stav-
by – stínicí zařízení – stínění lze považovat 
za primární funkci této pergoly. Pergola tak 
dokáže regulovat nejen teplotu, ale také 
intenzitu slunečního záření na terase a díky 
pohyblivým lamelám střešní konstrukce, 
které mohou být nastaveny v libovolné po-
loze (až v úhlu 140 stupňů), zajistí dokonalé 
prostředí. 
Díky zastřešení pergola PLACEO chrání 
před nežádoucími vlivy počasí jako jsou 
déšť, slunce, sníh atd. V zavřené poloze díky 
unikátnímu tvaru střešních profi lů dokona-

le odvádí dešťovou vodu a zajišťuje tak udr-
žení komfortně suchého prostředí v prosto-
ru pod pergolou.
Ventilace patří také k funkcím pergoly PLA-
CEO. Přirozená výměna vzduchu zajistí do-
sažení komfortního prostředí a pod pergo-
lou se tak cítíte lépe než v  prostoru mimo 
pergolu.
Díky hliníkové konstrukci je zaručena dlou-
hodobá životnost. Ostatní komponenty 
pergoly PLACEO tvoří nerezavějící ocel. Ži-
votnost této stavby se tak pohybuje v řádu 
generací.
Vítězná pergola, jejíž pracovní název je „bílá 
královna“, je funkcionalistický prvek, který 
se dokonale hodí k novostavbě. Patří k nej-
větším pergolám vůbec. Se svými rozměry 
4500 mm x 6950 mm představuje největší 
možný celek, který společnost Alaris vyrábí. 
Bílá barva RAL 9010 představuje jedno z nej-

oblíbenějších provedení, které se hodí k no-
vostavbám zejména s dřevěnými doplňky. 
Tato pergola PLACEO je vybavena také pří-
slušenstvím, se kterým se zvyšuje její funkč-
nost. K  nejběžnějšímu příslušenství patří 
screeny, neboli boční roletové krytí. Toto 
příslušenství je součástí i vítězné pergoly. Zá-
kazník si zvolil bílé screeny a roletovou kon-
strukci v barvě pergoly, tedy RAL 9010. Boční 
roletové krytí plní funkci stínění, ale díky 
speciálnímu PVC materiálu je také odolné 
vůči dešti. Za hlavní funkci tohoto příslušen-
ství můžeme považovat bránění pronikání 
větru. Společnost garantuje, že screeny odo-
lají nárazům větru o rychlosti 100 km/hodi-
nu. Dalším příslušenstvím, kterým je pergo-
la PLACEO vybavena, jsou také LED pásky. 
Pergola obsahuje 4 lamely s LED osvícením, 
což je doporučený počet LED pásek na tuto 
velikost pergoly. Výhodou je, že zákazník ne-
musí řešit jiný způsob osvětlení, jestliže chce 
pergolu využívat i  ve  večerních hodinách. 
Osvětlení i screeny se dají regulovat pomo-
cí dálkového ovládání, které zároveň slouží 
i k natáčení lamel střešní konstrukce.
Díky rovinné ploše a  dobré dostupnosti 
byla realizace této pergoly poměrně jedno-
duchá. Montážníci se řídili tradičním mon-
tážním postupem. Po  obdržení poptávky 
přišlo na řadu předběžné zpracování ceno-
vé nabídky. Poté následovalo zaměřování 
přímo na místě montáže. Nezjistily se žádné 
skutečnosti, které by tuto montáž kompli-
kovaly. Montáž až do  posledního dne pro-
bíhala podle plánu.
Závěrem nutno dodat, že zlínská pergola 
PLACEO hraje hlavní roli v  produktovém 
videu společnosti Alaris Czech Republic, 
které můžete vidět na webových stránkách 
www.alaris-pergoly.com.
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2. místo: venkovní žaluzie – imitace 

dřeva, rodinný dům, Praha 6

Firma SAMEZALUIE.CZ s.r.o. se zabývá prodejem a montáží všech typů stínicí techniky na klíč, 
tzn. dle potřeb a požadavků zákazníka nabídneme optimální produkt, který maximálně po-
kryje potřeby a přání našich zákazníků. Velice častým požadavkem je pak dodatečná mon-
táž exteriérového stínění, kdy na dané budově neexistuje ani základní příprava pro instalaci 
příslušného stínění.

Tato realizace je klasickou ukázkou doda-
tečné montáže v  tomto případě venkov-
ních žaluzií s lamelou ve tvaru Z. Abychom 
se co nejvíce přiblížili barvě rámu okna 
a nenarušili tak dalším odstínem kompakt-
nost fasády domu, zvolili jsme poměrně 
netypické řešení, a  to lamely a  stejně tak 
ostatní příslušenství žaluzie v  imitaci dře-
va. Venkovní žaluzie v  imitaci dřeva jsou 
na trhu krátce a působí příjemným teplým 
dojmem, přičemž si samozřejmě tento vý-
robek stále zachovává vlastnosti venkovní 
žaluzie, jako je účinný odraz tepla a plynu-

lá regulace prostupu světla. Důležité bylo 
v tomto případě zachovat i ostatní doplňky 
venkovní žaluzie v imitaci dřeva, tzn. jak vo-
dicí lišty, tak i hliníkový krycí plech. Dobré 
zkušenosti máme v  případě dřevostaveb 
i s použitím schránky pro žaluzie ze dřeva, 
ale toto není ten případ. Venkovní žaluzie 
jsou v  tomto případě ovládány pomocí 
elektromotoru s  vestavěným přijímačem 
dálkového ovládání. Samozřejmě musela 
být provedena i příprava pro zapojení elek-
tromotorů, protože ani toto nebylo ze stra-
ny stavební fi rmy vyřešeno.
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3. místo: markýza a venkovní roleta, 

rodinný dům, Praha - Svémyslice

Většina nově stavěných budov se bez stínicí techniky neobejde, v každé budově dnes na-
jdeme alespoň nějakou stínicí techniku, ať už vnitřní nebo venkovní. Důvodů, proč byla 
použita, je celá řada, od úspory energie, zvýšení ochrany domu až například po zajištění 
soukromí. Naše realizace sledovala hned několik ukazatelů, jedním z nich bylo zajistit stín 
na terase domu, dalším pak snížení teploty v letních měsících v zimní zahradě domu a v ne-
poslední řadě i zajištění soukromí právě v této zimní zahradě. 

Na  zastínění terasy byla použita moderní 
kazetová markýza ovládaná pomocí elek-
tromotoru na dálkové ovládání. U zimní za-
hrady bylo možné nabídnout hned několik 
způsobů zastínění, nakonec byla použita 
roleta s akrylovým vláknem, které nejen veli-
ce dobře odráží tepelnou složku slunečního 
záření, zastíní, ale navíc zamezí i  v  nočních 
hodinách, kdy se v  zimní zahradě svítí, po-
hledům zvenčí. 
Vzhledem k  tomu, že bylo nutné zachovat 
i  jistý kompaktní design stínicích systémů 
na domě, byla u rolet použita stejná tkanina 
jako pro kazetovou markýzu. Použití akrylo-
vé tkaniny u  svislých rolet není v  ČR úplně 
běžné, nicméně možné je a  například v  za-
hraničí se používá poměrně často. 
Celá realizace markýzy a  rolet je tedy ne-
jen velice účinná, ale působí i  kompaktně, 
všechny výrobky jsou napojeny na  inteli-
gentní řízení domu a tím je zajištěno i maxi-
mální využití použitých rolet a markýzy.
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Nová norma pro řízení systému managementu

kvality ČSN EN ISO 9001

Na úvod si řekněme, že tento článek se netýká přímo stínění a stínicí techniky. Přesto však ovliv-
ní řadu fi rem, které stínicí techniku vyrábějí anebo s ní obchodují a zároveň mají certifi kovaný 
systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. S účinností od roku 2016 totiž 
vstoupila v platnost její aktualizovaná verze. Novinky představují zjednodušení v oblasti do-
kumentace, na druhou stranu je kladen mnohem větší důraz na praktické každodenní proka-
zování kvality vašich produktů a služeb. Přednost tak dostává obsah před formou a požada-
vek zohlednění všech možných rizik vytváří potenciál pro zvýšení efektivity provozů a procesů 
a minimalizace možných negativních dopadů na shodu výrobků a služeb.

Co je tedy nového a  na  co si dát pozor, si 
detailněji přiblížíme v následujících řádcích, 
kde si popíšeme jednotlivé kapitoly.

Kapitola 4 - Kontext Organizace
Nový kontext se vztahuje k podmínkám ovliv-
ňujících provoz každé fi rmy. Jak na to? Každý 
auditor bude kontrolovat takzvaný Registr in-
terních a externích aspektů. Určete tedy exter-
ní a interní hlediska, která mohou ovlivnit vaše 
podnikání. Jedná se především o  vyjasnění 
různých faktorů, které souvisejí s  produkty 
uváděnými na trh a s poskytovanými službami.
Další změnou je, že Příručka kvality už není 
povinný dokument, doporučuji ji však za-
chovat. Důležitý je i  procesní přístup, což 
znamená, že všechny fi remní procesy musí 
mít určenu odpovědnost, vstupy a výstupy 
a mít stanovena měřítka pro hodnocení je-
jich efektivnosti.

Kapitola 5 – Vedení
Hlavním rozdílem je požadavek na  vyšší 
zapojení vrcholového vedení do  zavedení 
a  udržování efektivního systému manage-
mentu kvality. Politika kvality může zůstat 
stejná, zrušen byl požadavek na  představi-
tele managementu kvality. Kromě popisu 
funkcí je pak možné využívat popisu rolí, tj. 
nestálých míst nebo pozic. 

Kapitola 6 – Plánování
Nově se v  normě objevuje management 
rizik. Je třeba se zaměřit na  řešení rizik 
v  následujících oblastech: Management – 
problémy na úrovni vedení organizace, Zá-
kazníci – včetně uživatelů, spotřebitelů, Pro-
cesy – provoz a jeho dílčí činnosti, Produkty 
a  služby – servis, návody k  použití, Externí 
poskytovatelé – dodavatelé, kooperace. Jak 
na to? Ideální je opět řešení formou regist-
ru, kde se všechna rizika popíšou, ohodnotí, 
a  tam, kde je potřeba, se stanoví nápravná 
opatření.

Cíle kvality musí být konkrétní, měřitelné, 
dosažitelné. Nově by měly být cíle kvality 
dokumentovány a  popsány např. formou 
programů. Pod kontrolou by měly být i změ-
ny. Vedení tedy musí určit úhel a pravděpo-
dobnost důsledků změn (např. přemístění 
výroby, zavádění nových technologií, orga-
nizační změny atd.)

Kapitola 7 – Podpora
V  této kapitole se toho moc nezměni-
lo. Firma musí určit a  poskytovat zdroje                                                                                                
pro udržování a  rozvoj systému manage-
mentu kvality, zdroj zahrnující lidi, infra-
strukturu, prostředí pro fungování procesů 
a zdroje pro monitorování a měření znalosti 
fi rmy. Zajímavým tipem pro zvyšování po-
tenciálu všech lidí je využití znalostní data-
báze, e-learning apod.
U kompetencí je potřeba dát si pozor a sta-
novit je rovněž pro externí činnosti tzv. 
agenturních zaměstnanců.

Kapitola 8 – Provoz
Stejně jako ve  staré normě z  roku 2009 se 
jedná o  požadavky na  plánování proce-
sů potřebných pro realizaci výrobků nebo 
služeb. Stejné zůstávají požadavky, týkají-
cí se komunikace se zákazníky (s  drobnou 
změnou, kde do komunikace bylo zahrnuto 
sdělování způsobu péče o majetek zákazní-
ka a změnové řízení požadavků zákazníků), 
návrhu a vývoje (je však třeba zohlednit po-
tenciální rizika produktů a služeb, která mo-
hou vzniknout chybami v  procesu návrhu 
a  vývoje), externě poskytovaných procesů, 
produktů a  služeb, výroby a  poskytování 
služeb a jejich uvolňování, a řízení neshod-
ných výstupů.

Kapitola 9 – Hodnocení výkonnosti
V této kapitole je věnováno více pozornosti 
identifi kaci potřeb změn systému mana- 
gementu kvality. Monitorování má proto 
být založeno na řízení rizik. Nová norma už 
dále neřeší preventivní opatření a statistické 
techniky. 
Jedním z nejdůležitějších nástrojů hodnoce-
ní výkonnosti je interní audit. Ten by se měl 
více zabývat zpětnou vazbou od zákazníka, 
změnami ve fi rmě a měřitelnými cíli kvality. 
Lepší je auditovat ne podle článků normy, 
ale podle jednotlivých procesů.
Smysl přezkoumání systému managementu 
zůstává stejný. Rozšiřují se však vstupy. Ty 
nyní zahrnují strategické položky vztahující 
se ke kontextu, riziku a příležitostem. K mo-
nitorování výkonnosti organizace by měly 
být použity ukazatele procesů, včetně hod-
nocení trendů.

Kapitola 10 – Zlepšování
Poslední kapitola normy. Změnilo se pou-
ze to, že již dále není potřeba mít směrnici        
pro řízení neshod.

Ing. Petr Sedláček MBA
Odborný tým SVST
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Pohon pro žaluzie GJ56.. AIR

Inteligentní stínicí technika

Po roletách a markýzách jsou teď na zapojení do systému SmartHome připraveny i žaluzie –
umožňuje to nový pohon GJ56.. AIR. Společnost GEIGER vybavila svůj po celém světě mili-
ónkrát instalovaný pohon inovativním bezdrátovým systémem AIR. Díky tomu lze motory 
provázat s automatizovaným systémem SmartHome od fi rmy Loxone a možné je i jejich sí-
ťové propojení s dalšími oblastmi domovní techniky. To znamená: veškerá stínicí technika 
od nynějška pracuje inteligentním způsobem pro obyvatele domu.

Nový pohon GJ56.. AIR v  nabídce společ-
nosti GEIGER je po  modelu SOLIDline AIR 
již druhým pohonem určeným pro řídicí 
systém SmartHome. Je tak možné síťové 
propojení žaluzií s  topením, meteorologic-
kou stanicí, osvětlením, alarmem nebo po-
žárním hlásičem. Závěsy se tak v  létě samy 
uzavřou při silném slunečním záření, aby 
nedocházelo k přehřívání místností. Naproti 
tomu v zimě vpustí dovnitř každý zahřívající 
paprsek slunce. Také v  případě nouze po-
skytne stínicí technika potřebnou spoluprá-
ci: při spuštění kouřového hlásiče se závěsy 
vytáhnou nahoru a uvolní tak únikovou ces-
tu. Pohony řady GJ56.. AIR komunikují pro-

střednictvím obousměrného bezdrátového 
připojení. Povely se tak jen nepřijímají, ale 
po  jejich provedení se také odešle odpoví-
dající potvrzení, případně chybové hláše-
ní. Integrovaná technologie Mesh funguje 
v  každém pohonu v  případě potřeby jako 
zesilovač a  rozšiřuje tak dosah bezdrátové-
ho systému.

Stejně jako komponenty pohonu jsou 
i  osvědčené charakteristiky motoru AIR 
identické se známým spolehlivým mode-
lem GJ56... Dojezdový koncový spínač lze 
využít k  trvalému vyrovnávání pásu nebo 
může sloužit jako nouzový vypínač. Dalším 

bezpečnostním prvkem je dynamické mo-
mentové odpojování. Předchází poškození 
při přetížení, způsobenému například pře-
kážkou nebo přimrznutím.

Nová je naproti tomu komfortní funkce, 
která uživateli umožňuje vlastní defi nování 
mezipolohy s  volně nastavitelnýmúhlem 
lamel – bez ohledu na  to, z  kterého směru 
do  této mezipolohy závěs najede. Pomo-
cí poloautomatického nastavení je možné 
vyrovnávání různých úhlů lamel při pohy-
bu nahoru nebo dolů, přičemž uživatel má 
možnost vždy znovu upravit požadovanou 
mezipolohu. Nové pohony GJ56.. AIR lze spí-
nat paralelně a dodávají se v provedeních 6, 
10 a 20 Nm. Umožňují bezpečnou instalaci 
bez použití nářadí na všechny běžné kolej-
nice. Zasunovací přípojný kabel v  různých 
délkách snižuje náročnost kabeláže a navíc 
zjednodušuje montáž.

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

(PR)

Pohon pro žaluzie GEIGER GJ56.. AIR

Jednosměrné spojení ve srovnání s obousměrným bezdrátovým spojením s využitím technologie Mesh.
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„Budoucnost našeho odvětví vypadá 

velmi nadějně“

Prochází solární ochrana zlatým věkem? Jaké plody nese práce lobby v ES-SO (European So-
lar-Shading Organisation), která jako zastřešující organizace nyní zastupuje solární ochranu 
na evropské úrovni? Na tuto otázku a další na téma budoucnosti tohoto průmyslu odpovídá 
její prezident, Peter Winters.

 R+T markets: Pane Wintersi, jak vidíte 

status solární ochrany na  jednotlivých 

evropských trzích?  

Winters: Při prezentacích pro ES-SO často vy-
právím zřejmě pravdivý vtip, že stínicí tech-
nika je druhé nejstarší řemeslo. Už Adam 
a  Eva rozuměli nutnosti zastínění a  hledali 
ochranu pod stromem. Produkty stínicí 
techniky existují už tisíce let, ale pro mnoho 
dnešních spotřebitelů je první myšlenkou 
ochranný sluneční tělový krém. Životní pro-
stor a  pokožka budovy kolem nich by ale 
měla být viděna jako tělo, které potřebuje 
dynamickou pružnou adaptaci na  stále se 
měnící životní prostředí. To vytváří zdravé 
a  pohodlné neumělé prostředí, které dosa-
huje toho, že se lidé cítí dobře. Měli bychom 
profi tovat ze slunce s našimi dnešními chyt-
rými přizpůsobivými řešeními, zmírňovat ho, 
pokud je příliš silné nebo pokud ho nepo-
třebujeme využívat na  maximum ve  všech 
situacích, i když víme, že ve většině zemí je 

většinu dne zataženo. Systémy stínicí tech-
niky mohou vždy nabídnout nejlepší řešení, 
mnohem lepší než pouhé sklo. Mělo by jít 
o skutečné partnerství, protože maximaliza-
ce zasklení a denního světla je možná pouze 
s dynamickými řešeními solárního zastínění. 
Tyto elementy jsou na  našich trzích stále 
podceňovány, ale jsou klíčem k  úspěchu                           
pro kombinaci zasklení a zastínění jako ne-
porazitelného partnerství.  

 R+T markets: Kolik značek stínicí tech-

niky vnímáte v  Evropě, které jsou také 

známé architektům? 

Winters: Ano, architekti, kteří plánují fasá-
dy, jistě znají nejsilnější značky. Bohužel 
zatím neznají skutečnou hodnotu chytré-
ho slunečního zastínění. To obzvláště platí                    
pro koncové zákazníky, kteří často nemají 
znalosti o stavební fyzice a pozitivním vlivu, 
který naše řešení mohou přinést. Je to také 
proto, že náš atomizovaný průmysl nenabí-

zí silné cílené poselství; každý sděluje jiné 
hodnoty a výhody a to znamená, že se naše 
vzkazy často vytratí.

 R+T markets: Jak dobře je na tom Evro-

pa v  oblasti úspor energie ve  srovnání 

s USA?

Winters: Podívejte se na  reakci politiků, 
když se prezident Trump rozhodl odstou-
pit od  Pařížské dohody o  klimatu COP21
.                                Evropa je více než kdy 
jednotná v dodržování cíle o úspoře energie 
o 40 % do roku 2030 v souladu se směrnicí 
2012/27EU a cíle snížení produkce oxidu uh-
ličitého o  80 % do  roku 2050. Budovy před-
stavují 40 % z celkové energie (+/- 400 miliard 
Eur, z nichž více než 50 procent je importo-
váno), přičemž topení, chlazení a  umělé 
osvětlení z  toho spotřebují hlavní část. Pro-
to Evropská komise tlačí na  novou směrnici 
o energetické náročnosti budov (EPBD), která 
nastaví nové stavební kódy ve všech zemích 

Enormní potenciál pro tento obor: abychom předešli přehřívání, vyžadují velké prosklené fasády chytrou kombinaci vnitřního a vnějšího solárního zastínění.
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EU prostřednictvím legislativy zohledňující 
tuto směrnici. Toto se bude vyvíjet směrem 
k  inovativním způsobům výstavby, nepůjde 
již o dosavadní obvyklé způsoby, neboť Evro-
pa tlačí v první řadě na úspory energie. Pod-
poruje to tak naše řešení, která neuvěřitelně 
zlepšují využití energie. Chytrá řešení solár-
ního zastínění týkající se vnějšího i vnitřního 
zastínění, ale také venkovního prostranství, 
jsou skutečně evropské technologie a poda-
řilo se nám ukázat Evropské komisi, že se díky 
tomu může ušetřit až 22 % energie na ohřev 
a chlazení. Naše nová vize pro studii solárního 
zastínění, kterou jsme prezentovali na veletr-
hu R+T ve Stuttgartu 2015, jasně ukazuje, že 
zastínění je tajným šampiónem ve  zlepšení 
využití energie. Evropa jasně vede ve vztahu 
energie a klimatu, ale také ve stínicí technice, 
která pomáhá dosáhnout nastavených cílů. 

 R+T markets: Očekává se zlatá éra stí-

nicí techniky? Jaké vyhlídky do budouc-

nosti vidíte pro toto odvětví? 

Winters: V celé EU je potenciálně k výměně 
3,09 miliard oken, protože jsou zastaralá. 
Současně se nové stavby a renovace orien-
tují téměř ke stavbám s nulovou spotřebou 
energie, což znamená extrémní zateplování 
a  vzduchotěsnost. Pro mnohé architekty 
je snadné řešení ve  více zateplené neprů-
hledné části, a  ne ve  větší míře zasklení. 
Energetická rovnováha dosahuje nejlepších 
hodnot právě díky stínicí technice, která 
pomáhá optimalizovat energetické zisky 
a minimalizovat ztráty energie okny. S pou-
žitím kombinace vnějších (nízké hodnoty g) 
a vnitřních (ochrana proti oslnění a vysoké 
hodnoty g) stínicích prvků je okno optima-
lizované takovým způsobem, že se fasáda 
stane přinejmenším dynamickou, čímž 
umožní použití velkých zasklených ploch 
bez rizika přehřátí. Současně je garantován 
přirozený komfort a  vždy optimalizované 
denní světlo. Toto má maximální důležitost, 

protože vidíme dramatický nárůst přehřívá-
ní v budovách. To je přesně to, co dokazuje-
me bílou knihou „Riziko přehřívání v nízko-
energetických budovách“, která naznačuje, 
že novou výzvou bude zvládnutí přehřívání 
v budovách. 
Velmi překvapivým zjištěním je to, že v po-
rovnání s  50 miliony lidí, kteří nejsou s  to 
zachovat své příbytky v  zimě teplé, je 100 
milionů lidí, kteří naopak nejsou schopni 
své příbytky v létě uchladit. Měnící se meto-
dy staveb v kombinaci se změnami klimatu 
budou rapidně a  exponenciálně zvyšovat 
toto přehřívání, pokud nebude vždy spojena 
dynamická chytrá kombinace vnitřní a vnější 
stínicí techniky se zmodernizovanými a no-
vými okny. Díky dynamickému zastínění 
může být maximálně zachována kvalita den-
ního světla, ve které je usměrňováno a mír-
něno pouze nadměrné denní světlo, ale není 
ovlivňováno metalickými povlaky, které vy-
tvářejí určité umělé světelné spektrum. Toto 
změněné denní světlo ovlivňuje naše biolo-
gické hodiny, a  proto se lidé cítí lépe, když 
jdou ven, ale neznají důvod, proč tomu tak 
je! S  čirými skly a  dynamickým zastíněním 
se lidé prostě cítí lépe a  zdravěji. Pokud se 
nám toto spojenectví se sklářským odvětvím 
podaří, výsledkem bude více zasklení a pro 
naše odvětví tak vypadá budoucnost naše-
ho obchodu velmi nadějně. Budeme muset 
významným způsobem zvýšit svou kapacitu 
a také naši profesionálové budou moci radi-
kálně zmodernizovat své vybavení a zaško-
lení svých týmů, protože stínicí technika se 
opravdu stane zásadní technologií. 

 R+T markets: Jak vypadají stavby bu-

doucnosti? Jakou roli hrají SmartHomes 

a  automatizace v  řešení energetických 

problémů? 

Winters: Samozřejmě jedna z  nejzajíma-
vějších výzev bude integrovat Smart Solar 
Shading („chytrou stínicí techniku“) do stan-
dardů Smarthomů („chytrých domů“), což 
znamená, že to také ovlivní kombinovanou 

spotřebu energie potřebnou pro topení, 
chlazení, ventilaci a osvětlení. S velmi rych-
lým vývojem internetu věcí je toto oprav-
dová příležitost postoupit rychle kupředu. 
Rozvoj se promítne do lepších a zdravějších 
budov, kde lidé pochopí, že chytrá stínicí 
technika funguje tak, aby se cítili lépe. 

 R+T markets: Jak může být přidaná 

hodnota výrobků stínicí techniky před-

nesena fi nálnímu zákazníkovi? 

Winters: Nejlepší bude, že ES-SO zahájí kam-
paň, která se zaměří na  všechny přednosti 
našich výrobků, kterých je spousta. Pokud 
všechny značky budou komunikovat odlišně, 
ztrácíme jako sektor příliš mnoho pozornosti. 
Národní členové zaručí používání této značky 
a zaměří pozornost na naše poslání na trhu. 
Tuto kampaň nastartujeme na veletrhu R+T 
Stuttgart 2018 během speciálního semináře 
dne 1. března. Přijďte se podívat!1

 R+T markets: Jaká je role ES-SO na  ev-

ropské úrovni a  přináší tato práce své 

ovoce?

Winters: ES-SO funguje v  oboru dvanáct 
let jako skutečně zastřešující organizace 
pro obchodní asociaci stínicí techniky v EU 
a  dokonce i  po  celém světě. Jsme svědky 
úžasného vývoje ve znalostech a zastupuje-
me 400 000 lidí ve 28 státech EU s celkovým 
obratem přes 35 miliard eur. Naše pilíře pů-
sobení jsou: lobbing v rámci EU; revize EPBD 
(směrnice na  snižování energetické nároč-
nosti budov); předvedení výhod zastínění; 
komunikační kampaň; informační středisko 
a  rozvoj školení; ES-SDA uznaná databá-
ze výrobků. Na  začátku neznaly útvary EU 
pro energii a zdraví vůbec naši technologii 
a nyní jsme bráni jako skutečné informační 
centrum pro novou kontrolu energetické 
náročnosti budov. Jsme nyní plně uznáváni, 
což se před dvanácti lety nedělo. 

Interview od Matthiase Metzgera
R+T markets 2018

Graf: vývoj výrobků pro zastínění přístřešků v Evropě

2013 Odhad 2016 Předpověď 2019

Různé 4,9 % 4,3 % 3,9 %

Zimní zahrada 4,9 % 4,8 % 4,9 %

Svislé kazetové markýzy – zip screeny 13,6 % 18,8 % 23,4 %

Vertikální stínicí prvky 20,8 % 18,3 % 15,7 %

Pergoly 11,3 % 11,0 % 10,5 %

Kloubová ramena 44,5 % 42,8 % 41,6 %

Pohyb na trhu s markýzami: studie od Interconnection Consulting zkoumá kvantitativní vývoj 
markýz v Evropě až do roku 2019. Vedoucí studie Dr. Stefano Armandi předpovídá obzvláště 
významný nárůst u svislých kazetových markýz.
Graf: R+T markets; Zdroj: IC Consulting – markýzy v Evropě 2016

1  Seminář ES-SO na téma „Chytré stínění jako inovativní koncept pro úspory energie a zdravé prostředí v nízkoenergetických 
budovách“ se koná 1. 3. 2018 od 9.30 do 12.30 ve Stuttgartu v rámci veletrhu R+T 2018.

Peter Winters je prezidentem ES-SO (Evropské 

Organizace pro stínicí techniku) a  zároveň Di-

rector of Public Aff airs.
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Volební valná hromada SVST

Opět po dvou letech končilo funkční období představenstva Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a jejích částí (SVST), proto byla pravidelná podzimní valná hromada současně valnou hro-
madou volební. Konala se dne 15. listopadu 2017 v brněnském hotelu Maximus Resort. Jako 
obvykle byly hlavní body podzimní valné hromady SVST zaměřeny na předběžnou zprávu 
o  činnosti sdružení v  probíhajícím roce a  především pak na  projednání a  schválení plánu 
činnosti a rozpočtu na rok další.
V roce 2017 bylo především zahájeno inten-
zivnější vzdělávání členů sdružení. Zatímco 
v  předchozích letech jsme vzdělávací ak-
tivity směřovali především směrem k  laic-
ké a  odborné veřejnosti mimo sdružení 
a  vzdělávání členů bylo spíše sporadické, 
v roce 2017 jsme se rozhodli v tomto směru 
více věnovat také členské základně. V tom-
to trendu hodláme pokračovat také v  roce 
2018 nastavením systematického vzdělává-
ní členů.

V odborných otázkách sdružení dokončilo 
dva důležité projekty: aktualizaci Produk-
tových listů stínicí techniky a Studii tepel-
né zátěže rodinného domu při použití stí-
nicích prvků. Oba projekty jsou odborné 
veřejnosti volně k  dispozici na  webových 
stránkách sdružení, v  sekci Pro odborníky. 
Věříme, že díky nim bude možno přínosy 

stínicích prvků opět vnímat lépe a  srozu-
mitelněji. V  letošním roce se odborný tým 
zaměří především na  revizi stávající legis-
lativy v  oblasti stínicí techniky a  na  její 
případné zpřesnění či doplnění, a  to tak, 
aby byly do budoucna legislativně podchy-
ceny některé chybějící aktuální informace, 
případně aby byly aktualizovány některé 
značně zastaralé údaje.

Dalším významným krokem v  poslední tře-
tině roku 2017 bylo také zintenzivnění spo-
lupráce se středními školami se stavebním 
zaměřením. Školám byly nabídnuty Produk-
tové listy jako materiál pro výuku, dále byla 
v několika školách zahájena spolupráce for-
mou přednášek, exkurzí apod. V návaznosti 
na  tuto spolupráci připravujeme na  jaro 
2018 celostátní setkání pedagogických pra-
covníků z  oboru stavebnictví, jehož cílem 
bude výměna zkušeností z  této spolupráce 
a společné nastavení jejího průběhu do bu-
doucna.

Pokračovali jsme také ve vzdělávání odbor-
né veřejnosti, a to např. v rámci mezinárod-
ní konference OKNA A  STÍNICÍ TECHNIKA 
na veletrhu CONECO 2017 v Bratislavě nebo 
také na konferenci Otvorové výplně staveb-
ních konstrukcí (OVSK) v Hradci Králové. Jak 
odborné, tak laické veřejnosti bylo určeno 
Poradenské středisko pro okna a stínicí tech-
niku, které působilo v průběhu veletrhu FOR 
ARCH již podruhé. Všechny tyto edukační 
aktivity se ukázaly jako veřejnosti prospěšné, 
a  proto v  nich hodláme pokračovat i  v  dal-
ších letech.

Pokračujeme vydáváním odborného časo-
pisu SVT – Stínicí a vratová technika, v němž 
jsme vyhlásili druhý ročník soutěže REALIZA-
CE ROKU VE STÍNICÍ TECHNICE. Její výsledky, 
které byly před pár dny vyhlášeny na výsta-
vě INFOTHERMA 2018 v  Ostravě, přinášíme 
na straně 8 tohoto čísla časopisu.

Z  odborného, obchodního i  marketingové-
ho hlediska je pro náš obor významný blížící 
se veletrh R+T v německém Stuttgartu, pro 
který byla díky SVST poskytnuta možnost 
získat dotaci pro vystavovatele. Kromě toho 

Zástupce Odborného týmu SVST, Ing. Petr Sedláček, 

prezentoval jeden z výsledků práce Odborného týmu: 

Studii tepelné zátěže rodinného domu.

Ing. Erich Stavař
místopředseda 
představenstva 
SVST
Firma: ISOTRA a.s. 
(člen představenstva)
V oboru od roku: 1992 

Specializace, profesní zaměření: 
stínicí technika, řízení fi rmy - obchod
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 
„Obor stínicí techniky nám mnoho dal 
a měli by bychom mu taky něco vracet…“

Ing. Roman Havel
člen představenstva 
SVST
Firma: 
SERVIS CLIMAX, a.s.
(technický ředitel, člen 
správní rady)

V oboru od roku: 2003
Specializace, profesní zaměření: 

výrobní technologie, IT,
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 

„Když se něco dělá, tak se to má dělat 
pořádně.“

Ing. Ladislav Souček, 
předseda 
představenstva 
SVST 
Firma: HELLA stínící 
technika s.r.o. 
(jednatel)

V oboru od roku: 1991
Specializace, profesní zaměření: 
strojní inženýr, absolvent ČVUT  Praha
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 

„Můžeme být konkurenti, ale ve věcech, 
které pomůžou pozdvihnout prestiž 
a povědomí úřadů a veřejnosti o oboru 
se musíme spojit. Pomůže nám to pak 
všem v  našem každodenním obchodu. 
Příkladem nám mohou být obdobné or-
ganizace např. v Německu nebo Rakous-
ku. Byl bych rád, kdybychom jednou do-
sáhli stejného postavení.“



17Stínicí a vratová technika 1/2018

Jako každoročně, také v předchozím roce 

shromáždilo Sdružení výrobců stínicí tech-

niky a jejích částí (SVTS) údaje o jednot-

livých typech stínicích prvků na Českém 

trhu. Po změně (zpřesnění) formuláře této 

analýzy byly údaje aktualizovány zpětně 

za roky 2015 i 2016. 

Formulář jsme oproti předchozím letům dopl-
nili o nové typy stínění, které se v rámci oboru 
začaly v poslední době výrazněji uplatňovat. 
Jde např. o  pergoly nebo slunolamy. V  uve-
deném grafu jsou uvedeny údaje o  obratu 
v  jednotlivých stínicích prvcích za  rok 2016, 
vyjádřené v  procentuálním poměru těchto 
prvků. V  údajích je zahrnuta produkce jak                            
pro tuzemský trh, tak na export.
Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 k nejvý-
raznějšímu nárůstu u  markýz, venkovních 
žaluzií a pergol. K lehkému poklesu naopak 
došlo u  rolet (venkovních i  vnitřních) a  ze-
jména u interiérových žaluzií.
Druhým statistickým údajem o oboru je cel-
kový obrat oboru stínicí techniky v ČR, který 
v posledních letech průběžně mírně narůstá. 
Současně narůstá i podíl členů SVST na cel-
kovém objemu oboru. Za  rok činil celkový 

objem oboru cca 5,370 mld. Kč, z toho obrat 
členů SVST činí 2,988 mld. Kč. Obrat členů je 
přitom stanoven přesně, obrat nečlenských 
fi rem je stanoven kvalifi kovaným odhadem. 
Podle našich informací tyto údaje kore-
spondují s  vývojem v  okolních evropských 

zemích a podle zprávy ES-SO (European So-
lar-Shading Organisation) se v příštích letech 
očekává další, ještě výraznější růst oboru stí-
nicí techniky.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Graf: podíl jednotlivých typů stínicí techniky v České republice za rok 2016

Analýza trhu stínicí 

techniky

Radek Havelka, 
člen představenstva 
SVST
Firma: Building Plastics 
ČR, s.r.o. (člen nejužšího 
vedení fi rmy)
V oboru od roku: 2003

Specializace, profesní zaměření: 
moje pozice vyžaduje komplexnost – ob-
chod, techniku, řízení lidských zdrojů atd.
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 

„Dokud věříme tomu, co děláme, a  do-
kud máme nezdolnou vůli vítězit, vítěz-
ství je naše.“

Jaroslav Hladílek 
člen představenstva 
SVST
Firma:

Becker – motory s.r.o.,
(Sales Manager)
V oboru od roku: 2001

Specializace, profesní zaměření: 

pohony a řízení pro vrata, rolety a markýzy, 
logistika, technické poradenství, obchod
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 

„Nejde o  to, jít hlavou proti zdi, ale spíš 
o to, najít očima dveře.“

Miroslav Kubík 
člen představenstva 
SVST
Firma: 
LOMAX & Co s.r.o.,
(jednatel)
V oboru od roku: 1994

Specializace, profesní zaměření: bez 
vyhrazené specializace, rád se zabývám 
prací v různých oblastech
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 
„Žít a  pracovat tak, abych se každému 
mohl podívat do očí.“

Radek Pelz 
člen představenstva 
SVST
Firma: ALARIS CZECH 
REPUBLIC s.r.o.
(jednatel společnosti)
V oboru od roku: 1988

Specializace, profesní zaměření: 

látkové pohyblivé a  fi xní clony, slunola-
my, pergoly,
Osobní motto nebo odkaz vůči SVST: 

„V jednotě je síla.“

sdružení připravilo pro své členy setkání 
s kolegy ze zahraničních „sesterských“ sdru-
žení, kde  budeme moci nejen porovnat své 
vlastní zkušenosti s prací těchto sdružení, ale 
také navázat další obchodní kontakty.

Ani na této valné hromadě nechyběl 
workshop. Tentokrát jsme se při něm věno-
vali detailům nového odborného projektu 
sdružení a také úpravě podmínek pro přidě-
lení certifi kátu Ověřená fi rma v oboru stínicí 
techniky. Věříme, že zpřísnění těchto podmí-
nek bude přínosem především pro koncové 
zákazníky.

V závěru valné hromady bylo zvoleno před-
stavenstvo sdružení na  další 2 roky. Abyste 
nové představenstvo lépe poznali, položili 
jsme jeho novým členům několik stejných 
otázek. Na těchto dvou stranách Vám je nyní 
představujeme.

Ing. Štěpánka Lubinová, 
výkonná manažerka SVST



18 Stínicí a vratová technika 1/2018

Praktické tipy pro výběr vhodného stínění

Aby si zákazník dokázal z nabídky stínění vybrat skutečně správný výrobek, resp. abyste mu 
uměli správně poradit pro jeho konkrétní situaci, záleží především na tom, co od stínění oče-
kává, jakou potřebu chce prostřednictvím stínicích prvků řešit.
Základní otázkou, která z toho vyplývá, tedy 
je, zda potřebuje stínění interiérové nebo ex-
teriérové. Zatímco stínění interiérové kromě 
odstínění slunečních paprsků poskytne větší 
možnosti designového řešení interiéru, ex-
teriérové stínění jako bonus poskytne řešení 
energetické úspornosti budovy, její odhluč-
nění nebo zvýšení její bezpečnosti.

Při svých úvahách by si tedy zákazník měl po-
ložit následující otázky.

Chcete interiér zastínit a současně ho do-
plnit o zajímavý designový prvek? 
Pak můžete zvolit látkové rolety, římské 
rolety, plisé nebo japonské stěny či verti-
kální žaluzie. U  těchto prvků dnes výrobci 
nabízejí širokou škálu látek, od  těch, které 
zastíní interiér lehce, až po  látky zatemňo-
vací, jejichž světelná propustnost je praktic-
ky nulová. Kromě toho je na  trhu i  bohatý 
výběr barev a designů, případně je možné 
na  materiál stínicího prvku aplikovat Váš 
vlastní vzor či fotku nebo zvolit motiv umě-
leckého díla. A zvolit můžete dokonce i lát-
ku nehořlavou. 

Chcete současně se stíněním řešit i vnější 
architektonickou stránku budovy?
Potom budete vybírat z exteriérových prvků, 
jako jsou venkovní žaluzie, venkovní rolety, 
slunolamy nebo některý z prvků venkovního 
látkového stínění.

Chcete rozšířit svůj obytný prostor na te-
rasu či do zahrady?
V tom případě máte na výběr z různých typů 
markýz nebo pergol. Tyto prvky dnes mohou 
mít integrované např. i osvětlení, reprodukto-
ry či vytápění.

Hraje pro Vás roli případné bezpečnostní 
hledisko (ochrana před nepříznivými po-
větrnostními vlivy nebo před zloději)?
Zde se bude Váš výběr nejspíše ubírat přede-
vším směrem k venkovním roletám, případně 
venkovním žaluziím.

Pořizujete stínicí techniku do  novostav-
by, anebo do stávající budovy?
V  tomto případě je důležité, zda byla prove-
dena potřebná stavební příprava (zejména 
u  venkovních prvků) nebo zda je ještě mož-
né ji provést. Stínění je sice možno instalovat 
i  do  stávající stavby, ale dodatečné stavební 
úpravy jsou jednak provázeny vícenáklady, 
jednak mohou zúžit možnosti Vašeho výběru 
stínicího prvku. V některých případech to také 
znamená, že výsledné řešení je přece jen méně 
estetické – např. v případě přiznaného boxu.

Budete stínicí techniku používat v  sou-
kromé či pracovní sféře?
Se stínicí technikou v  soukromých budovách 
bývá manipulováno méně často, zatímco v ko-
merčních prostorách mnohem častěji. Je proto 
vhodné volit výrobky s odlišnou životností.

Jaký význam pro Vás má pohodlí při ovlá-
dání stínicích prvků?
Rozdíl mezi manuálním ovládáním a ovládá-
ním motorickým je z hlediska námahy zejmé-
na u  venkovních prvků značný a  motorické 
ovládání tedy v tomto případě rozhodně není 
luxusem. V naprosté většině případů lze mo-
torizaci provést i ke stávajícímu stínění, i zde 
je ale včasné řešení levnější než dodatečné.

Máte v  úmyslu propojit stínění s  jinými 
automaticky řízenými prvky či systémy 
v budově (osvětlení, větrání apod.)?
Zde platí zásada o včasném řešení dvojnásob. 
Promyšleným řešením všech systémů ještě 
ve  fázi projektu můžete ušetřit náklady na-
příklad díky zmenšení kapacity klimatizace, 
upravit systém provětrávání apod. Významně 
tak můžete snížit nejen vstupní investici, ale 
i pozdější provozní náklady.

A co dodat na závěr? Finanční hledisko by ne-
mělo převážit nad požadovanými parametry. 
Každý dodatečný zásah bude znamenat doda-
tečné stavební práce a tím také fi nanční nákla-
dy. Proto doporučujeme investovat minimálně 
do stavební přípravy pro budoucí stínicí prvky. 
Toto by měl umět každý odborník z oboru stí-
nění, jak z obchodní či montážní fi rmy, ale také 
architekt či projektant, vysvětlit svým zákazní-
kům.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Příklad dvou interiérových látkových rolet u schodiště se zrcadlově otočeným motivem obrazu.



19Stínicí a vratová technika 1/2018
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HEIMTEXTIL 2018

Ve dnech 9. až 12. ledna se uskutečnil největší veletrh byto-
vého textilu, bytových doplňků a  tapet HEIMTEXTIL. Veletrh 
HEIMTEXTIL je nejen obří a tradiční veletrh, ale určuje i trendy 
v nadcházejícím roce. 

Jako již tradičně se zde prezentují přední 
a  největší výrobci interiérového stínění v  Ev-
ropě, ale zejména z pořádající země Německa. 
Na  HEIMTEXTILU představují ti největší hráči 
na trhu svoje novinky v oblasti tkanin a systé-
mů pro stínicí techniku. I přesto, že nás v tomto 
roce čeká nejzásadnější výstava v oboru stíně-
ní, R+T ve  Stuttgartu, i  na  HEIMTEXTILU byla 
k vidění řada novinek v oblasti stínění. Všichni 
vystavovatelé představili alespoň nějakou no-
vinku, trendem jsou tkaniny, a  to v co možná 

největším výběru barev a vzorů, svůj návrat za-
žívají dřevěné žaluzie a zajímavá byla i speciální 
tkanina, která se aplikuje přímo na sklo okna. 
Trendem mohou být i tkaniny s potiskem. 
HEIMTEXTIL je místo, kde se potkávají produ-
centi bytového textilu ze všech koutů světa, 
a je úžasné ho jednou za čas navštívit. 

Leoš Paclík
Externí spolupracovník

časopisu SVT
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Evoluce řízení stínicí techniky 

aneb Co by mělo být dnes standardem

Že by stínicí technika měla plnit svůj účel, na  tom se asi shodneme. A že jen mít nějakou 
formu stínění nestačí, to je také bez debat. Je potřeba ji také patřičně používat, což obvykle 
vyžaduje spoustu času a neméně starostí. Podívejme se na možnosti ovládání od těch nej-
jednodušších až po to, co by mělo být dnes standardem v každém moderním domě.

Nejstarším způsobem ovládání stínění jsou 
různé tkaničky či kličky. Největší výhodou je 
cena, tedy alespoň ta absolutní - pořizovací. 
Spolehlivost je vysoká a  při troše zručnosti 
je manipulace se stínicí technikou poměrně 
rychlá. O pohodlí ale nemůže být příliš řeč.
Evolučně na  to navázala jednoduchá elek-
trifi kace. Lidskou sílu nahradily elektrické 
motorky a  jednoduché ovládání: tlačítka 
nahoru a dolů. Pro venkovní rolety, žaluzie či 
markýzy určitě užitečný pokrok. Má však své 
nedostatky. Člověk nemusí obíhat jednotlivá 
okna a vše ovládá pomocí tlačítek, ale doba 
s tím strávená je minimálně stejná a většinou 
dokonce delší. A  je vykoupen výrazně vyšší 
cenou.
„Řešení“ přinesla takzvaně chytrá tlačítka, 
respektive motory či řídicí jednotky pro ně. 
Aby obyvatel nemusel čekat a  celou dobu 
držet tlačítko, stačí stiskem poslat impulz 
a  stínění vyjede či zajede samo. Taková tla-

čítka dokonce mohou být i bezdrátová a lze 
je tedy umístit na  libovolné místo bez sta-
vebních úprav.
Ještě o  půl stupínek výše je pak možnost 
centrálního ovládání např. všech rolet 

v místnosti, případně v celém domě, jedním 
stiskem. Samozřejmě za nemalý příplatek.
Dalším krokem byly dálkové ovladače. 
Umožňují ovládat stínění třeba z  pohodlí 
křesla včetně výše zmíněných funkcí. Velkou 
výhodou je možnost nahradit i více tlačítek 
na zdi jedním ovladačem. Majitel jen nesmí 
zapomenout, kde ovladač nechal, vědět, 
který ovladač patří do jaké místnosti (popis-
ky) a naučit se vše ovládat (často jde o více 
malých tlačítek, případně i display). Opět je 
nutné si poněkud připlatit.
S  rozšířením chytrých telefonů či tabletů 
přišly také mobilní aplikace pro stínicí sys-
témy. Výrobci často takový systém nazývají 
chytrým stíněním. V  podstatě je ale celé 
kouzlo v tom, že místo několika ovladačů na-
hradí tlačítka třeba smartphone. Telefon má 
u sebe většina lidí neustále. Grafi cké rozhra-
ní s interaktivními prvky je určitě přehledněj-
ší a pohodlnější.
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Dalším fenoménem souvisejícím s mobily je 
vzdálené ovládání. Nejen, že majitel může 
své stínění ovládat, aniž by např. vstal z po-
stele. Může si doma dokonce zastínit, i když 
je v práci či na dovolené. Většinou také vidí 
přehledně pozici stínění ve  všech oknech. 
Kolik lidí to v  praxi využije, je otázka jiná. 
Stejně tak, jestli to vyváží podstatně vyšší 
investici.
Všechny tyto způsoby mají jedno společ-
né. Stále je to člověk, kdo musí denně činit 
rozhodnutí a úkony. Někdy více, jindy méně 
složité. Izolovaně to tak nemusí vypadat, ale 
pokud to sečteme za rok, může tím strávit až 
děsivé množství času. 
Proto na  trhu již nejsou nijak ojedinělé 
také systémy s  různou úrovní automatiza-
ce. V  první generaci šlo především o  různé 
časovače. Uživatel si mohl nastavit, v  kolik 
hodin např. předokenní žaluzie zastíní a na-
opak. Dále je většinou možné podmínit akce 
pomocí senzorů. Nejčastěji vytažení stínění 
v  případě silného větru. Takové systémy si 
vyžádají investici zdaleka nejvyšší a  nasta-
vování je pro techničtěji založené. Pokud je 
k dispozici grafi cké rozhraní, je to snazší, ale 
stejně je nutné hodně rozmýšlet, jak pod-
mínky nastavit.
Skoro to vypadá, že příběh nebude mít moc 
šťastný konec. Vše je zatím stále dražší a slo-
žitější. A jaká je tedy současnost?
Snahy o chytré stínění převzal na svá bedra 
a  vyřešil koncept takzvaně skutečně chyt-
ré domácnosti. Takové, kde veškeré funk-
ce spolupracují v  rámci jednoho systému. 

Stínicí technika tak například spolupracuje 
s topením či alarmem, lamely žaluzií se samy 
naklánějí podle polohy slunce apod. V tako-
vém domě se stínění chová tak, jako kdyby 
jej uživatel neustále ovládal sám. Nonstop, 
i  když nikdo není doma. Člověk přitom ne-
musí na nic myslet a už vůbec ne nic progra-
movat. Zároveň integrace a  skutečná auto-
matizace přináší všechny předchozí benefi ty 
jako možnost manuálního ovládání, redukce 
tlačítek (stačí jeden dotyk pro všechna okna 
v místnosti), či mobilní aplikace.
A cena? Astronomická? Právě naopak! Díky 
integraci odpadají drahé řídicí jednotky     
pro jednotlivé technologie (tedy i ty pro stí-

nění) a třeba i ovládací prvky. Ale nejde jen 
o úsporu za pořizovací náklady. Především 
uživatelé ušetří spoustu času. Nezanedba-
telné jsou i náklady např. za vytápění a chla-
zení, díky optimálnímu stínění, zejména 
u dnes tolik oblíbených velkých oken.
Volba je samozřejmě na  každém. V  bytě 
1+kk budou tkaničky skvělé. Avšak ačkoli 
např. retro nábytek mám rád, u větších sta-
veb bych pro ovládání stínění nevolil nic 
jiného, než současnost: inteligentní elektro-
instalaci.

Ondřej Brynych
Externí spolupracovník 

časopisu Stínicí a vratová technika
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Šťastná sedmička pro Isotru na veletrhu R+T 2018

V roce 2000 se fi rma ISOTRA poprvé prezentovala na veletrhu R+T ve Stuttgartu s vlastním 
stánkem. Od té doby již uplynulo 17 let a nyní se připravujeme na sedmou účast na tomto 
veletrhu. Číslo SEDM je všeobecně považováno za číslo šťastné a magické. Je vyjádřeno klíčo-
vými slovy zkušenost, moudrost a záhadnost. Číslo sedm je také číslem změny, emocí, touhy 
po poznání a sebezkušenosti. A určitě bude i naším šťastným číslem na veletrhu R+T 2018 
ve Stuttgartu.

Již více než 50 let představují společnosti své 
inovace a demonstrují svá řešení pro ústřední 
témata v  průmyslu na  R+T, předním světo-
vém veletrhu pro rolety, dveře/vrata a systé-
my proti slunečnímu záření. V nadcházejícím 
roce se veletrh bude konat ve dnech 27. úno-

ra – 3. března 2018 v areálu výstaviště Lan-
desmesse Stuttgart.  

Stánky fi rmy ISOTRA pod čísly G32 a  H32 

najdou návštěvníci opět v hale č. 1. Na větší 
expozici o ploše 224 m2 budou prezentovány 
všechny stěžejní produkty naší fi rmy – ven-

kovní žaluzie, venkovní rolety, screeny, ale 
také markýzy a  interiérové výrobky. Zákaz-
níkům představíme také naprosté novinky 
z oblasti exteriérové stínicí techniky. Na men-
ším stánku o  ploše 32 m2 bude vystavena 
válcovací trať určená pro profi lování a stříhání 
lamel venkovních žaluzií. 

Návrh stánku byl vytvořen interiérovou desig-
nérkou Blankou Karhanovou. Stavbu expozice 
bude zaštiťovat ostravská fi rma Expo Team s.r.o.
Více než dva roky před zahájením veletrhu 
organizátoři registrují zvýšený zájem vysta-

vovatelů a  výstavní plochu rozšiřují o  další 
halu. Celková výstavní plocha bude o  ploše 
120.000 m2, v roce 2015 byla 108.400 m2.

Požadavky týkající se tepelné izolace, ochra-
ny proti slunci a oslnění, dveří, oken a vrat se 
neustále zvyšují: tyto prvky musí být nejen 
funkční, ale i  vizuálně atraktivní. Důkladné 
plánování designu a  detailů je velmi důleži-
té při vytváření architektonických koncepcí 
a plánů. R+T 2018 nabídne architektům a pro-
jektantům prvotřídní program zohledňující 
tento vývoj. R+T podporuje komunikaci mezi 
všemi zastoupenými průmysly a  poskytuje 
příležitost k hlubší výměně znalostí se staveb-
nictvím a jeho profesními sdruženími. R + T je 
jednička své branže po celém světě.

Proč R+T 2018?

Rekordní rok 2015
 900 vystavovatelů z 19 zemí,
 60.000 návštěvníků z 98 zemí,
 105.000 m² výstavní plochy,
 nárůst mezinárodního charakteru.

Pestrá škála návštěvníků
 Osoby s rozhodovací pravomocí,
 architekti,
 interiéroví designéři,
 řemeslníci,
 soukromé osoby.

(PR)
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Od prvních skic 
po spokojeného zákazníka

www.isotra.cz

NAVŠTIVTE NÁS 
NA VELETRHU R+T
27. 2. - 3. 3. 2018, Stánek 1G32, 1H32, 
Messe Stuttgart, Německo

Odborná terminologie z oboru

SCREEN
V  terminologii stínicí techniky je „screenová“ 
textilie (látka screenového charakteru) materi-
ál, který je svou strukturou defi novatelný spíše 
jako síťka o větší či menší hustotě, kde mimo 
specifi ckých stínicích vlastností (barva, průsvit-
nost Ts, pohltivost As, odrazivost záření Rs, rov-
noměrné rozptýlení procházejícího světla aj.) je 
také defi nován tzv. open-faktor (uváděný v %), 
který nám sděluje celkový průsvit látkou skrz 
její otvory (např. 1 %, 3 %, 5 % nebo 10 % atp.). 
Za textilie nabízené běžně na trhu pod názvem 
SCREEN jsou považovány zejména dvouvrstvé 
materiály, kde jádro textilu (osnovu) tvoří PES 
(polyester) nebo sklo-textilní vlákno, obalené 
PVC s UV stabilizátorem. Stupněm UV stabiliza-
ce je určen způsob použití. Materiály používané 
pro vnější prostředí mají stupeň stabilizace vyš-
ší než materiály používané pouze v interiéru.
Krom volby různé UV stabilizace a  struktury 
je možná také volba různých barev materiálů. 
Materiály mohou být oboustranně probarve-
ny stejnými odstíny nebo z každé strany jinou 
strukturou barev při vhodné kombinaci a pro-
pletení různě barevných vláken. Kombinace 

barev jsou předem pevně dané. Navíc jsou 
některé materiály doplněny o  jednostrannou 
refl exní vrstvu. 
Povrstvení screenů PVC není podmínkou, ne-
boť některé úzce specializované fi rmy dodávají 
na trh materiály z „čistého“ sklo-textilního vlák-
na opět v kombinaci s refl exní vrstvou či nikoli.
Při použití „čistého“ sklo-textilního vlákna je 
pak dosahováno vysokých stupňů nehořlavosti 
(A2 dle EN 13501-1).
Na  trhu jsou také nabízeny materiály opticky 
velmi podobné screenům (tzv. materiály scree-
nového charakteru) určené zejména pro inte-
riérové použití, které jsou zpravidla vyráběny 
z PES. Navíc jsou některými výrobci deklarová-
ny srovnávací technické vlastnosti jaku u scree-
nů samotných.   

Blackout
Výraz „blackoutová“ (zatemňující) látka – je 
naopak materiál, který je světlu nepropustný 
a k zajištění této vlastnosti bývá vybaven ne-
průsvitným jádrem (zpravidla ve  formě folie). 
K  dispozici jsou materiály jak jednobarevné, 
tak dvoubarevné, v některých případech opat-

řené z  venku bílou, případně refl exní (stříbr-
nou) vrstvou. U materiálu je vždy defi nována 
světelná propustnost (Ts) 0 %.

Screen-blackout  
Ačkoli je tento výraz občas používán, jde o po-
někud zavádějící označení. Na  trhu se však 
vyskytují materiály, které jsou složeny ze 2 
částí,  tedy zjednodušeně řečeno blackoutu 
a na něm „přilepeného“ screenu. V těchto pří-
padech se ale jedná ve skutečnosti o blackout, 
který má pouze z jedné strany povrch screenu 
(toto je pouze optickou, případně akustickou 
záležitostí a vlastnost rovnoměrného rozptýle-
ní světla, kvůli které je screen primárně použí-
ván není využitelná). U tohoto typu materiálu 
je defi nována stejně jako u materiálu Blackout 
propustnost (Ts) 0%.
Z  designového hlediska lze právě kombinací 
Screen/Screen-blackout, případně Blackout/
Screen-blackout dosáhnout sjednocení barev 
stínicích prvků jak při pohledu z  interiéru, tak 
z exteriéru.

Tomáš Míl
Odborný tým SVST
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Fórum dotazů

  Jaká je zimní ochrana markýz a musí se 

jí uživatel vůbec zabývat?

Zimní, lépe řečeno předzimní údržba není 
nijak zvlášť náročná a, pokud je to nutné, po-
pisuje ji každý výrobce v  návodu k  výrobku. 
Nicméně je vhodné dodržet několik zásad  
pro „zakonzervování“ markýzy na zimní obdo-
bí. Pokud je textilie markýzy mokrá, je nutno 
ji nechat proschnout. Pokud tak neučiníme, 
vystavujeme se dvěma potenciálním rizikům:
1. v případě, že je markýza znečištěná pod-

zimním opadem listí, může se stát, že se 
na textilii objeví „fl eky“;

2.  pokud je markýza mokrá a dostatečně ne-
vyschne skrze srolovanou textilii, případ-
ně skrze uzavřenou kazetu, a  budeme-li 
chtít markýzu v mrazivém období použít, 
hrozí nebezpečí poničení zařízení.

Pokud se někde na  textilii nachází zbytky 
organického materiálu (listí, větvičky stro-
mů i  drobnější nečistoty), je nutno tyto ne-
prodleně odstranit. Zejména na  světlejších 
textiliích mohou zanechat barevné skvrny. 
Na  funkčnost markýzy to sice vliv nemá, ale 
právě zanedbání čisticího procesu je nejčas-
tější důvod změny barvy jinak kvalitní textilie 
s potenciálem výdrže v řádu 15-20 let. Skvrny 
lze za  bezmrazého počasí vyčistit vhodným 
způsobem (běžný saponát, hadr, houbička).
Pokud nemá markýza krycí stříšku (případně 
není v  kazetě) je vhodné ji vybavit krycím 
obalem, který řada výrobců dodává jako vo-
litelné příslušenství přímo na míru dodaného 
zařízení. Pokud originální obal není k dispozi-
ci, lze použít vhodnou textilii, případně folii.

 V  případě, že jsem zapomněl večer za-

táhnout markýzu a  v  noci chumelilo 

na textilii, můžu sníh odstranit?

 Už jen to, že k uvedené situaci dojde, nahrá-
vá k potenciálnímu poničení zařízení. V uve-
deném případě je nutno vytvořit podmínky 
k tomu, abychom mohli sníh opatrně odstra-
nit. Podle výšky sněhové pokrývky je třeba 
markýzu pod výsuvným profi lem podepřít 
tak, aby nedošlo k  vylomení výsuvných ra-
men tíhou sněhu a  následně sníh opatrně 
odstranit. Jeho zbytky je pak lepší nechat 
odtát a  textilii nechat vysušit. V  žádném 

případě nelze doporučit „sklepání“ sněhu 
pomocí nějaké tyče, koštěte atp. Při takové-
to manipulaci (a navíc pokud je látka pouze 
lepená, nikoli prošitá) je skoro jisté, že dojde 
k protržení lepených spojů.      

 Lze používat markýzu v zimním období?

Ano lze. Zásadně je ale potřeba, aby zařízení 
(textilie) bylo suché, jinak hrozí nebezpečí 
poškození textilie zejména ve  spojích, pří-
padně může dojít i  k  poškození pohonné 
části zařízení. Vždy je třeba mít na mysli, že 
markýza je zařízení, které slouží jako ochra-
na proti slunci, ale nikoli proti nepříznivým 
povětrnostním podmínkám, které v  našem 
podnebí v zimě panují.
  
 Pořídili jsme si celohliníkovou pergolu 

s  uzavíratelnými stěnami a  pohyblivou 

(otevíratelnou) střechou. Je možné per-

goly plně využívat i v zimním období?

Uvedený typ zařízení je svou konstrukcí 
a  provedením určen pro celoroční využití. 
Střešní část zařízení bývá vyrobena ze sta-
bilních profi lovaných lamel, vybavených 
těsněním proti prosáknutí vody a odvodem 
dešťové vody do integrovaných okapů (v ně-
kterých případech nahrazuje lamely speci-
ální, vysoce stabilní, rolovatelná plachta). 
Lamely lze v  požadovaném úhlu naklápět 
pro nebo proti oslunění. Zařízení samotné 
je v  luxusnějších provedeních vybaveno 
„inteligentními“ pohony, které v  kombinaci 
s řídicí jednotkou rozeznají zablokování jed-
notlivých poháněných částí (např. v případě 
přimrznutí) a odpojí jednotku od el. proudu 
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ve všech 
případech je však nutno brát zřetel na  ma-
ximální povolené zatížení střechy pergoly 
napadaným sněhem (informaci uvádí vý-
robce v návodu k obsluze) a tento případně 
průběžně odstraňovat. Pokud je na  pohyb-

livé střeše vrstva sněhu, případně dojde-li 
ke  zmrznutí dešťových srážek na  povrchu 
střechy, nedoporučuji pokoušet se stře-
chou pohybovat. Opět hrozí její poškození            
bez ohledu na způsob ovládání. 
Obecně lze říci, že k markýzám a pergolám 
je nutno se chovat podobně jako k okenním 
či dveřním výplním. Tzn., že je nutno zaříze-
ní udržovat v čistotě, kontrolovat, případně 
seřizovat a udržovat pohyblivé části výrobků 
dle doporučení výrobce. Pokud jsou výše 
uvedená zařízení používána jako veřejně 
přístupná, např. jako doplněk předzahrádek 
restauračních zařízení, je třeba pravidelně 
zajišťovat revizní kontroly vyplývající ze zá-
konných ustanovení. 

 Je možné použít interiérové textilní stí-

nění jako pohlcovač hluku v místnosti?

Jistě má většina z nás zkušenost z místností, 
které nejsou vybaveny koberci, závěsy ani 
nábytkem a při jakémkoli zvuku rezonují (vy-
tvářejí ozvěnu). Toto způsobuje odraz zvuko-
vých vln od tvrdých povrchů. Veškeré textilní 
interiérové stínění pak působí kromě jiného 
jako pohlcovač zvuku. Někteří výrobci do-
dávající stínicí textilie provádějí měření po-
hltivosti dle mezinárodní normy ISO 11654, 
které je označováno jako αw a  na  základě 
výsledků měření je pak textilii přidělena tří-
da zvukové pohltivosti A-E). K  dispozici je 
také ke každému měřenému materiálu graf 
závislosti frekvenčního průběhu na míře po-
hltivosti materiálů. Tento podklad pak slouží 
v  některých případech projektantům a  de-
signerům jako podklad pro návrh interiérů.  

    Tomáš Míl
Odborný tým SVST

Obrázek šitého spoje

Obrázek lepeného spoje:

Obrázek krycí 

stříšky markýzy

Obrázek celokazetové 

markýzy

ko
efi

 c
ie

nt
 α

w

ho
dn

ot
a

0,9-1,00 A Absorbce zvuku 90% až 100%
0,8-0,85 B Absorbce zvuku 80% až 85%
0,6-0,75 C Absorbce zvuku 60% až 75%
0,3-0,55 D Absorbce mezi 30% až 55% zvuku.

0,15-0,25 E Absorbce mezi 15% až 25% zvuku.
0,00-0,0 - Téměř žádná absorbce.
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Soltis ako účinný a moderný prvok 

slnečného tienenia 

Tieniaca technika je dnes pevnou súčasťou modernej architektúry. Screenové rolety výrazne 
prispievajú k úspore energií, k zvyšovaniu komfortu a dotvárajú celkovú atmosféru staveb-
ných objektov. Špeciálna tkanina Soltis od francúzskej fi rmy Serge Ferrari patrí k vysokoefek-
tívnym mikroperforovaným tkaninám používaným v tieniacej technike.   

Serge Ferrari je francúzska fi rma so sídlom 
v  La Tour du Pin neďaleko Lyonu, ktorá sa 
zaoberá vyvojom, výrobou a  distribúciou 
kompozitných materiálov zväčša na  báze 
polyesterového vlákna a PVC. Firma dostala 
meno po svojom zakladateľovi, ktorý vyvinul 
a patentoval jedinečnú technológiu Precon-
traint – technológiu predpínania polyestero-
vej tkaniny v  smere osnovy a  v  smere útku 
počas celého výrobného procesu. Vďaka 
technológii Precontraint získavajú výrob-
ky fi rmy Serge Ferrari vysokú mechanickú 
pevnosť a rozmerovú stabilitu, čo umožňuje 
zváranie tkanín v ľubovoľnom smere bez zvl-
nenia. Kompozitné materiály Serge Ferrari sa 
používajú v  priemysle aj v  architektúre ako 
slnečná ochrana, screenové rolety, predpí-
nané membrány, textilné fasády, akustické 
podhľady a obklady stien.  
Tieniaca technika dnes plní nielen základnú 
funkciu, teda ochranu pred slnečným žia-
rením, ale zohráva výraznú úlohu pri úspo-
re energie a  zvyšovaní komfortu bývania. 
Súčasne je aktívnym prvkom modernej archi-
tektúry a dizajnu. Screenové rolety sú vďaka 
svojim jedinečným vlastnostiam stále viac 
populárnejším typom tienenia tak pre rodin-
né a bytové domy, ako aj pre administratívne 
a priemyselné objekty. Dokážu veľmi efektív-
ne zatieniť interiér, regulovať slnečné žiarenie 

a  prenikajúce teplo do  interiéru. Správnym 
výberom tkaniny dokážeme umocniť a  vy-
zdvihnúť moderný dizajn podľa vkusu a poži-
adaviek zákazníka.

Screenové rolety s  použitím Soltisu majú 
niekoľko výhod:
 výborné tepelno-izolačné vlastnosti, napr. 

Soltis Perform 92 zastaví až 97 % tepla, 
  dostatok denného svetla v interiéri,
  zachovanie vizuálneho kontaktu s  oko-

lím aj pri spustených roletách.

Mikroperforovaná tkanina Soltis je polyes-
terová tkanina nánosovaná PVC pomocou 
technológie Precontraint. Kolekcia Soltis 
ponúka niekoľko typov výrobkov líšiacich 
sa hmotnosťou a  hrúbkou, otvorenosťou 
a  pevnosťou. Avšak všetky typy Soltisov sa 
vyznačujú:
  vysokou mechanickou pevnosťou a dlhou 

životnosťou vďaka technológii Precon-
traint, 

  širokou farebnou škálou,
  hladkým povrchom a  jednoduchým čis-

tením.

Najžiadanejším a  najviac používaným ty-
pom je Soltis Perform 92, ktorý je vhodný 
na exteriérové aj interiérové aplikácie. Je to 
perfektný tepelný štít, ktorý zastaví až  97 % 
tepla, ak je umiestnený v exteriéri. 
Najviac otvorený je Soltis Horizon 86 vhod-
ný na  screenové rolety, Zip systémy, tiene-
nie svetlíkov a zimných záhrad. 
Soltis Harmony 88 sa vyznačuje pravidelnou 
štruktúrou mriežky tak ako Soltis Horizon 
86, ale je viac uzavretý. Poskytuje dokonalý 
balans medzi priepustnosťou svetla a tepel-
ným komfortom.
Do  interiéru je najvhodnejší Soltis Master 
99, ktorý vďaka 3% faktoru otvorenosti  do-
konale chráni interiér proti oslneniu. 
Soltis Lounge 96 vytvára ideálny komfort 
pre outdoorové sedenie na terase. V prípa-
de záujmu a  potreby ponúkame vodene-
priepustný Soltis Proof W96. 

Slnečné tienenie s materiálmi Soltis je mož-
né použiť na tienenie okien, presklených fa-
sád, terás, pergol, zimných záhrad, presklen-
ných stropov a pod. 

Radi Vám predstavíme naše výrobky Sol-

tis na stánku B38 v Hale 5 na výstave R+T, 

ktorá sa koná v dňoch 27. 2. – 3. 3. 2018 

v nemeckom meste Stuttgart. 

Soňa Ballóková 
Serge Ferrari

www.sergeferrari.com 
(PR)
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Kolová u K. Varů, ČR – pergolová markýza s integrovaným okapem, motoricky ovládaná.                           Zdroj: STUDIO H+H s.r.o.

Rodinný dům, Prostějov, ČR – hliníková bioklimatická pergola s naklápěcími lamelami, ovládání dálkovým elektromechanickým ovladačem. 
Zdroj: ALARIS Czech Republic s.r.o.
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Fotogalerie, Praha 5, ČR – velkoplošné zatemňovací rolety, ovládání elektromotorem (najednou nebo jednotlivě) - dálkový ovládač. 
Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Bytový dům, Brno, ČR – v rámci rekonstrukce a nástavby BD instalovány mj. exteriérové segmentové rolety do střešních oken, venkovní hliní-
kové žaluzie C80 se skrytými boxy na všech JZ oknech domu a textilní markýza s integrovaným svislým volánem. Vše s elektrickým pohonem           
na tlačítkové ovládání.                                                                                Zdroj: Autor Ing. arch. V. Zima, CSc., foto Ing. P. Žalud.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

Rolrols, s.r.o.

Sídlo: Makovského 1392/2b, Praha 6
Založení společnosti: 2006
Obrat za rok 2016:  18 335 000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 17 635 000,- Kč
Obrat za rok 2017:  27 157 000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 25 418 000,- Kč
Regionální působnost: Česká republika
Počet zaměstnanců: 10
Webové stránky: www.rolrols.cz

Společnost Rolrols se zabývá výrobou, prodejem, montáží a servisem stínicí a deko-
rační techniky.  Portfolio fi rmy čítá produkty veškerého interiérového stínění a zároveň 
širokou škálu produktů venkovních, jako předokenní rolety a žaluzie, sítě proti hmyzu, 
markýzy, pergoly, baldachýny apod., včetně dokončovacích a přípravných prací. Mezi 
nabízené služby patří též prodej a montáž garážových vrat a bran. V portfoliu nalez-
nete též doplňkový prodej komponentů stínicí techniky, hotových výrobků a záruční 
i pozáruční servis.

AL PERGOLY

O  některých aktivitách, které si zaslouží větší 
pozornost, jako např. celosvětově největší ve-
letrh stínicí techniky R+T 2018 nebo volební 
valná hromada SVST, Vás podrobněji informu-
jeme samostatně v  tomto čísle. Ve  sdružení 
výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) se 
toho ale událo mnohem více.

Členská základna SVST
V  září se naše sdružení rozrostlo o  další 
dva nové členy: LUXURY CZ, s.r.o. (působící                                                                                       
pod obchodním názvem Nové žaluzie) 
a  Klausová s.r.o., v  říjnu pak o  další dva:                                                     
AL-PERGOLY s.r.o. a LOXONE s.r.o. Noví členo-
vé přinášejí do sdružení další hluboké znalos-
ti z  některých segmentů našeho oboru, mj. 
např. o textiliích ve stínění nebo o začlenění 
stínění do „chytrých domů“. Vítáme je v našich 
řadách a těšíme se na vzájemně prospěšnou 
spolupráci!

Odborná činnost sdružení
Na  podzim loňského roku jsme dokončili 
aktualizaci dokumentu Produktové listy stí-
nicí techniky, který byl oproti předchozímu 
vydání doplněn o  tři nové produktové listy: 
Pergoly, Pohony pro stínicí techniku a  Řídicí 
systémy stínicí techniky. Dokončili jsme také 
další odborný projekt, jehož výsledky jsou 
shrnuty v  dokumentu Studie snížení tepel-
né zátěže rodinného domu při použití stíni-
cích prvků. Oba dokumenty jsou veřejnosti 
k  dispozici na  webových stránkách sdružení 
www.svst.cz v  sekci Pro odborníky. Připomí-
náme, že tamtéž je také k dispozici kalkulačka                                     

pro výpočet stínicího součinitele Fc pro různé 
typy stínicích prvků.

Spolupráce se školami
Na  podzim loňského roku jsme podstatně 
rozšířili svou spolupráci se středními školami 
se stavebním zaměřením. Zatímco ve školním 
roce 2016/2017 s  námi spolupracovala pou-
ze jedna škola – Střední odborná škola Jarov, 
od školního roku 2017/2018 o spolupráci pro-
jevilo dalších (zatím) šest škol. Kromě toho, že 
jsme jim pro výuku poskytli dokument Produk-
tové listy stínicí techniky, realizujeme pro ško-
ly exkurze do výroby a do showroomů, a také 
přednášky v rámci výuky. Na duben letošního 
roku připravujeme Setkání pedagogických 
pracovníků škol se stavebním zaměřením, kde 
bychom rádi získali zpětnou vazbu přímo z vý-
uky a připravili o to lepší podmínky pro výuku 
v následujícím školním roce. Zájemci z dalších 
středních škol se na nás mohu obrátit, rádi je 
o možnostech spolupráce budeme informovat. 

Studenti Střední odborné školy Jarov při návštěvě 

showroomu stínicí techniky v rámci výuky
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Přidružení členové SVST

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

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

SERGE FERRARI 

Sídlo: 79 Rue Joseph Jacquard, 38110 LA TOUR DU PIN, Francúzsko
Založení společnosti: 1973
Obrat za rok 2016: 156,3 mil. €
Obrat za rok 2017: 157 mil. €
Regionální působnost:  celá ČR
Počet zaměstnanců:  730
webové stránky:  www. sergeferrari.com

Francúzska fi rma Serge Ferrari, založená v roku 1973, sa zaoberá vývojom, výrobou a dis-
tribúciou kompozitných materiálov. Vďaka jedinečnej technológii Precontraint získavajú 
výrobky vysokú mechanickú pevnosť, rozmerovú stabilitu a dlhú životnosť. Firma má dnes 
tri výrobné závody: jeden vo Francúzsku a dva vo Švajčiarsku. 90 % našich kompozitných 
produktov je 100% recyklovateľných pomocou technológie Texyloop®  v závode v Taliansku. V roku 2017 sme spolu s fi rmou F.lli Giovanardi Italia 
založili distribučnú sieť Giofex, kde Serge Ferrari vlastní 51% podiel. Kompozitné materiály Serge Ferrari sa používajú v priemysle aj v architektú-
re ako slnečná ochrana, screenové rolety, predpínané membrány, textilné fasády, akustické podhľady a obklady stien.  

Konference Otvorové výplně 
stavebních konstrukcí
Jako již každoročně, i na podzim loňského roku 
jsme se jako partner zapojili do  konference          
Otvorové výplně stavebních konstrukcí, která 
se konala ve dnech 17. – 18. října 2017 v Hradci 
Králové. Jménem SVST na této konferenci za-
zněly tři nezávislé přednášky:
Příklady zabudování stínicí techniky do zatep-
lovacích systémů - Doc. Ing. Šárka Šilarová CSc.,

Energetické úspory a  úspory pořizovacích 
a  provozních nákladů při použití venkovních 
stínicích prvků na  konkrétním projektu - 
Ing. Petr Sedláček,
Produktové listy stínicí techniky - aktualizova-
ný nástroj pro projektování, výrobu a montáž 
stínicí techniky - Ing. Štěpánka Lubinová.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST, www.svst.cz

Účastníci konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí, Hradec Králové, říjen 2017
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Veletrhy a výstavy 2018

Stavební centrum EDEN 3000 2.1. - 23.12. Brno ČR

Infotherma 22.1. - 25.1. Ostrava ČR

DŘEVOSTAVBY + MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 1.2. - 4.2. Praha ČR

Stavíme, bydlíme 7.2. - 8.2. Třebíč ČR

FOR PASIV + STŘECHY PRAHA 8.2. - 10.2. Praha ČR

BAUTEC 20.2. - 23.2. Berlín Německo

Stavíme, bydlíme 21.2. - 22.2. Jihlava ČR

R+T 2018 27.2. - 3.3. Stuttgart Německo

Pardubická stavební výstava 1.3. - 3.3. Pardubice ČR

Stavebnictví THERM 15.3. - 17.3. Zlín ČR

ABC stavebníctva - Záhrada 20.3. - 22.3. Prešov SR

FENSTERBAU/FRONTALE 21.3. - 24.3. Norimberk Německo

STAVOTECH 22.3. - 24.3. Olomouc ČR

FOR HABITAT + FOR GARDEN 
+ FOR INTERIOR + BYDLENÍ

22.3. - 25.3. Praha ČR

Stavba a zahrada 23.3. - 25.3. Hradec Králové ČR

Stavíme, bydlíme 6.4. - 7.4. Uherské Hradiště ČR

CONECO, RACIOENERGIA 11.4. - 14.4. Bratislava SR

Dům a zahrada Louny 19.4. - 22.4. Louny ČR

Domexpo 19.4. - 22.4. Nitra SR

Stavební veletrhy Brno 25.4. - 28.4. Brno ČR

Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 27.4. - 28.4. Trutnov ČR

HOBBY 9.5. - 13.5. České Budějovice ČR

Dům a zahrada Liberec 17.5. - 20.5. Liberec ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 25.5. - 27.5. Fr.-Místek ČR

Dům 2018 17.8. - 19.8. Louny ČR

Domov a teplo 2018 7.9. - 9.9. Lysá nad Labem ČR

FOR ARCH 2018 18.9. - 22.9. Praha ČR

FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD 18.9. - 22.9. Praha ČR

FOR INTERIOR 4.10. - 7.10. Praha ČR

HOBBY PODZIM 12.10. - 14.10. České Budějovice ČR

Dům a bydlení 19.10. - 21.10. Liberec ČR

Moderní dům a byt 26.10. - 28.10. Plzeň ČR

STAVOTECH - Moderní dům 8.11. - 10.11. Olomouc ČR

DŘEVOSTAVBA, EKOENERGA 8.11. - 10.11. Olomouc ČR

BYTOVÁ SHOW 8.11. - 11.11. Hradec Králové ČR
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S 10 halami a 120 000 m² je R+T největší výstavní 
prostor na světě pro rolety, vrata a ochranu proti 
slunci. Najdete zde nové nápady a inovativní výrobky. 
Přijeďte a dozvíte se, jak můžete dát svým obchodům 
další impulzy.

120 000 m2 nápadů.
Spousta prostoru pro inovace.

27. února – 3. března 2018
Messe Stuttgart, Německo

www.rt-expo.com

OFICIÁLNÍ PARTNER VELETRHU R+T 2018

OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 
VELETRHU R+T 2018

V případě zájmu o bezplatnou vstupenku na veletrh nás kontaktujte na: info@svst.cz.

SVST podporuje účast českých fi rem na veletrhu 

R+T 2018 ve Stuttgartu: na základě žádosti SVST 

byla veletrhu udělena možnost dotační 

podpory pro vystavovatele.

V roce 2015 vystavovalo na veletrhu R+T 

19 fi rem z ČR, v roce 2018 to bude 21 fi rem.

SVST je organizátorem mezinárodního setkání 

sdružení stínicí techniky, které proběhne 

v rámci veletrhu R+T dne 1. března 2018.



ZAŽIJTE SVĚTLO, KTERÉ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ ! 
NAVŠTIVTE EXPOZICI HELLA NA VELETRHU R+T 2018.

Světlo a stín pro každodenní pohodu. V obytné místnosti, 
na pracovišti, či na terase nebo zahradě. S kvalitním zpracováním 
a technicky nadprůměrným řešením. S inteligentním řízením 
a intuitivním ovládáním. Z domova i mimo dům.
To je HELLA. Přesně podle Vašich požadavků. 
Odpočítávání před veletrhem R+T 2018 již běží. 
Naplánujte si proto již dnes Vaši návštěvu expozice HELLA 
na výstavišti Messe Stuttgart, hala 9, stánek A12.

ZAŽIJTE SVĚTLO, KTERÉ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ ! 
NANAVŠVŠTITIVTVTE E EXPOZICI HELLA NA VELETRHU R+T 2018.

Světlo a stín pro každodenní pohodu. V obytné místnosti, 
na pracovišti, či na terase nebo zahradě. S kvalitním zpracováním 
a technicky nadprůměrným řešením. S inteligentním řízením 
a intuitivním ovládáním. Z domova i mimo dům.
To je HELLA. Přesně podle Vašich požadavků.

Odpočítávání před veletrhem R+T 2018 již běží. 
Naplánujte si proto již dnes Vaši návštěvu expozice HELLA 
na výstavišti Messe Stuttgart, hala 9, stánek A12.

PŘESNĚ PODLE      
          MÉ NÁLADY.


