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Ochrana proti přimrznutí
Zabraňuje roztržení pancíře
při mrazu.

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

Rozpoznání překážek
Ochrana zařízení před 
poškozením.

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

Mesh technologie
Zvýšení rozsahu signálu.

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

je tady opět jarní období, a i když nám 
teploty pobyt na  sluníčku zatím příliš 
neumožňují, bude dobré se přesto při-
pravit, protože „kdo je připraven, není 
zaskočen“. A proto se právě rozbíhá se-
zóna všech stavebních oborů, a  tudíž 
i stínicí techniky a vrat.

Jak uvidíte, také letos pro Vás výrobci 
připravili řadu zajímavých novinek, ať 
už v  sortimentu žaluzií, rolet, markýz 
nebo i pohonů k nim.

Vybrat si z  mnoha fi rem, které se za-
bývají oborem stínění, Vám pomůže 
certifi kát Ověřená fi rma v oboru stínicí 
techniky, o kterém jsme si mj. povídali 
s hercem a dabérem Sašou Rašilovem.

Věříme, že Vás zaujmou také prezenta-
ce z nedávné konference OKNA A STÍ-
NICÍ TECHNIKA, kterou jsme společně 
se sdružením SLOVENERGOokno uspo-
řádali v  rámci veletrhu CONECO 2017 
– najdete je na stranách 14 – 20.

Budeme velmi rádi, když se zapojíte 
do  dvou soutěží, které jsme pro Vás 
připravili. Jednou z  nich je soutěž 
o grilovací soupravu a více se o ní do-
zvíte v  pozvánce na  Den stínicí tech-
niky na předposlední straně. Druhá je 
přímo z oboru stínění – TOP REALIZA-
CE V OBORU STÍNĚNÍ – a její podrobné 
podmínky naleznete na straně 13.

Jako již tradičně nechybí ani další 
Zajímavé realizace a  také informace 
o aktuálním dění ve Sdružení výrobců 
stínicí techniky a  jejích částí, které se 
právě připravuje na  svou jarní valnou 
hromadu.

Věříme, že i tentokrát naleznete v na-
šem časopisu inspiraci pro svůj do-
mov, kancelář nebo i  pro svou práci. 
Přejeme také příjemné jaro i  léto – 
s kvalitní stínicí technikou a s bezpeč-
nými vraty!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Saša Rašilov – na výsluní a přitom ve stínu?

S hercem a dabérem Sašou Rašilovem jsme se nedávno setkali, popovídali si o našem oboru, 
a protože jsme „našli společnou řeč“, dohodli jsme se na spolupráci: společně podpoříme fi r-
my, které v našem oboru mají zájem být nositeli vysoké profesionality a kvality. Následovalo 
další setkání a povídání o něm, o nás, o létě a grilování …

  Proč jste se rozhodnul přijmout naši na-
bídku a stát se „tváří“ certifi kátu Ověře-
ná fi rma v oboru stínicí techniky?

Protože tady nejde jen o vychvalování nějaké 
jednotlivé fi rmy, ale o jakousi cechovní záruku, 
snahu udržet jistou profesionalitu a  úroveň 
ve svém oboru, to se mi líbí.

  Máte s tímto oborem nějaké vlastní zku-
šenosti? (Jak je to u Vás doma se stínicí-
mi prvky?)

Zkušenosti mám v  rámci běžného kutilství 
s touto situací, kdy s větším či menším úspě-
chem nějakou tu roletu nebo žaluzii nakonec 
namontuju, relativně i rovně, snad, ale na vět-
ší věci bych si netroufl , pergolu na  grilování 
máme v  plánu. Minimálně bych si nechal 
poradit a zorientovat se v možnostech a řeše-
ních, která mě ani nenapadnou. Fakt je dobré 
se nechat inspirovat.

  Co Vy a řemeslné/kutilské práce? Posta-
víte třeba komín, namontujete žaluzii 
na okno?

Mým rukopisem vždy bylo něco, čemu jsem 
říkal, že je to schválně tak jako umělecky šej-
drem. Velkou výhodu má to, že co si udělám, 
sám si taky pochválím a basta.

  Studoval jste mj. na  pražské konzerva-
toři, v  hudebně-dramatickém oddělení. 
Jak jste na  tom s  hudbou v  současné 
době – ať už pracovně nebo soukromě?

Hudba patří k mému životu absolutně neod-
dělitelně, všechny znalosti a  zkušenosti, co 
jsem získal během studia na konzervatoři, mi 
daly základ pro herectví, kde je často třeba 
něco zazpívat případně se doprovodit na hu-
dební nástroj. Ale jsem hlavně herec a hudba 
je pro mě důležitá jako zdroj radosti, uvolnění. 
Není nad to si pěkně zajamovat blues a je úpl-
ně jedno, že to není koncertní sál, ale někde 
u ohniště nebo ve sklepě.

  Jste hodně vytížený působením v  diva-
dle, fi lmu i dabingem. Která z těchto čin-
ností Vás baví nejvíce a proč?

Základem mojí práce je a  vždy bylo divadlo, 
tam jsem doma, považuji jeviště za  základní 
tábor herecké profese. Dabing prošel velkým 
vývojem, poslední léta pod tlakem rostoucí 
konkurence a snižovaní nákladů bohužel s ty-
pickým výsledkem – kvantita na úkor kvality. 
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Již pátým rokem letos Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) přidělilo certifi kát Ověřená fi rma v oboru 

stínicí techniky fi rmám, které splnily podmínky pro jeho přidělení a které jsou tedy potenciálně spolehlivým dodava-

telem. V poslední době se na trhu vyskytla řada certifi kátů, které poskytují fi rmy, které s daným oborem nemají příliš 

(nebo vůbec nic) společného. Často ho žadatel obdrží jen díky tomu, že si za něj zaplatí. Rádi bychom proto upřesnili, 

jak je tomu v případě certifi kátu Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky. Tento certifi kát není možné si koupit, ale vydá-

vá ho sdružení SVST, které obor stínění v České republice již dlouhodobě zaštiťuje.

SVST certifi kát uděluje fi rmám, které splňují předpoklady dobrého obchodního partnerství, poskytují kvalitní služby 

a výrobky, splňující legislativně stanovené certifi kace výrobků, a které se navíc zavázaly dodržovat Etický kodex sdru-

žení. Členství přitom není jedinou nebo automatickou podmínkou pro udělení certifi kátu. Certifi kát se týká fi rem, jejich 

chování na trhu – jak zákazníkům tak i k obchodním partnerům, jejich platební morálky, dodržování norem a dalších 

stanovených certifi kací a předpisů apod. Netýká se tedy výrobků - ty si certifi kují fi rmy samostatně, a to jednak podle 

platné legislativy a jednak podle své potřeby (v případě nového výrobku apod.).

Certifi kát je udělován vždy na období jednoho roku a jeho přidělení je provázeno oprávněním používat logo tohoto 

ocenění. V zásadě to sice neznamená, že fi rma, která certifi kát nevlastní, nemůže být seriózní nebo kvalitní. Nicméně 

u takové fi rmy si musí zákazník sám fi rmu posoudit a nést riziko svého odhadu, zatímco u fi rem takto oceněných pro-

vedlo za zákazníka tento předvýběr SVST.

OVĚŘENÁ FIRMA V OBORU STÍNICÍ TECHNIKY
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To je ovšem běžné všude, je třeba si hlídat pro-
fesní úroveň a těmto tlakům v rámci možností 
vzdorovat. Práce před kamerou přináší někdy 
riziko rychlé a  pomíjivé popularity, masivní 
přízeň je vrtkavá, lidi chtějí změnu. Mám to 
ale moc rád, fi lm, televize, to je krásná iluze, 
kterou dohromady vytvářejí spousty lidí všech 
možných, leckdy dost bizarních profesí – včet-
ně herců, samozřejmě. Tohle setkávání na tom 
miluju. 

  Máte vůbec nějaký volný čas a  pokud 
ano, jak ho trávíte? Máte nějaké koníč-
ky?

Koníčky v tom běžném smyslu slova mi moje 
práce nikdy moc netolerovala. Navíc pokud 
máte štěstí, že to, co děláte, vás pohlcuje, baví, 
naplňuje, stává se práce koníčkem - chcete-li                                        
tedy posedlostí. Spíš je potřeba umět vy-
pnout. Mám rád moře, a protože mám kama-
ráda co jachtaří na Rujaně, oblíbil jsem si ten 
trochu ponurý severský klid. Je příjemné být 
na lodi kterou moře a vítr unáší v dál.

  Čekají Vás v blízké době nějaké zajímavé 
nové role?

Nedávno jsem měl pohovor s  uměleckým 
šéfem činohry ND režisérem Danielem Špi-
narem a tak jste první komu můžu říct, že mě 
čeká příští sezonu v režii Jana Friče Goetheho 
Faust s Martinem Pechlátem v titulní roli, kte-
rému budu partnerem v  roli Mefi sta. Krásná 
role, velká výzva, moc se těším. V televizi bě-
žela série BOHÉMA, kde jsem hrál Oldřicha 
Nového, teď naposled detektivky Temný Kraj 
a Labyrint II. Čeká mě nová postava v seriálu 
Ohnivé kuře - takže nové prostředí, příběh, 
kolegové.

  Pocházíte z několika generací umělecké 
rodiny. Čím jste chtěl být, když jste byl 

malý? Uvažoval jste vůbec někdy o  ně-
čem jiném než o herectví?

Herectví mě poměrně brzo pohltilo, byl jsem 
tak trochu třídní šašek, ale vliv mělo hlavně 
prostředí doma, takže po  nesmělých snech 
o kariéře kouzelníka, kosmonauta a popeláře 
jsem měl tak v deseti letech jasno, co chci být.

  Vraťme se tak trochu k  našemu obo-
ru. Blíží se léto – máte rád „grilovačky“ 
na zahradě nebo na terase – ideálně pod 
markýzou či pergolou a podobně?

Abych tak řekl - co Čech to mistr grilu, takže ani 
já nejsem výjimkou. Mám to rád, nejsem ex-
tra náročný gurmán - klobása, buřt, zelenina, 
miluju pečené brambory - náš rodinný zlep-

šovák: do prázdné plechovky s trochou sádla 
zavřít alobalem a  zahrabat do  žhavého. Co 
mě opravdu minulo, je ta děsivá dětská záliba 
v opékání těch strašných pěnových bonbonů, 
to je hrůza. Ale samozřejmě - proti gustu...
Tak si užijme krásné léto, přeju nám všem ať 
nám u grilování nepadá na hlavu déšť, kroupy 
a hlavně ta pergola!!!

Lépe bych to neřekla! Takže děkuji za  rozho-
vor, těším se na další spolupráci, a hlavně přeji 
spoustu dalších krásných rolí.

Štěpánka Lubinová
Šéfredaktorka SVT

Foto: Josefi na Rašilovová
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Nejvyšší požadavky na design splní nová 

kazetová markýza HELLA PAN 7040

HELLA uvádí na  trh novou extravagantní markýzu PAN 7040 s  čistým designem a  mnoha 
rafi novanými detaily. Pravoúhlá svislá konstrukce a volitelé LED osvětlení integrované v klou-
bových ramenech jsou jen dvě „třešničky na  dortu“ u  tohoto elegantního stínicího prvku            
pro moderní architekturu.

Markýzy poskytují v první řadě stín. Přes tento 
jasný účel je markýza elementem, který silně 
ovlivňuje dojem z fasády. Tak jako brýle mění 
vzhled obličeje člověka, tak i  markýza mění 
vzhled domu. Proto HELLA vyvinula úplně 
nový sortiment markýz, jejichž design odráží 
vysoké kvalitativní požadavky fi rmy. K moder-
ní přímočaré architektuře se perfektně hodí 
nejnovější typ PAN 7040, který byl na  jaře 
2017 uveden na  trh: kazetová markýza, je-
jíž technika je uspořádána vertikálně a  tím 
v omezené míře vystupuje z fasády. V uzavře-

ném stavu skryje kazeta textilii a ramena ob-
zvláště elegantně. Rovněž montážní konzoly 
jsou při pohledu zepředu skryté. PAN 7040 
nenabízí pouze stín, ale začleňuje se i perfekt-
ně do moderní pravoúhlé architektury. S ma-
ximální šíří sedm metrů a výsuvem až do čtyř 
metrů poskytne zastínění velkého prostoru 
na terase, který přímo vyzývá k pobytu venku.

Integrované LED osvětlení
Tento pobyt pod markýzou si můžete protáh-
nout i  po  západu slunce. HELLA nabízí jako 

možné příslušenství zapuštěné LED osvětlení 
integrované do  kloubových ramen. Vývojový 
pracovník Felix Perathoner k  tomu říká: „Mar-
kýzy s osvětlením již existují, ale my přinášíme 
skutečně hezké světlo přesně tam, kde je potře-
ba, na plochu pod markýzou“. CEO společnosti 
Ulrich Lehmann vysvětluje základní fi lozofi i vý-
voje výrobků: „Chceme našimi výrobky udělat 
životní prostor našich zákazníků komfortnější 
a  pohodlnější. Pod markýzou HELLA můžete 
příjemně posedět také večer a stlačením tlačít-
ka na ovladači si světlo podle přání tlumit.“

Kazetová markýza PAN 7040

Detail ramen s LED svítidly Modulární provedení
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Kazetová markýza CLEO 5530

Unikátní modulární montáž
PAN 7040 je nabízen na  přání i  v  unikátním 
patentovaném modulárním provedení. Roz-             
dělení markýzy na dva díly usnadňuje mon-
táž i  dopravu. Díky poloviční hmotnosti 
modulu postačí pro montáž i velké markýzy 
pouze dva montéři.

Široký sortiment markýz
Po  markýzách uvedených na  trh v  loňském 
roce – otevřené markýze AREIA 7040, otevře-
né nebo polokazetové VIVA 7040 a oválných 
kazetových markýzách řady CLEO přináší HE-
LLA nyní perfektní doplnění sortimentu o výše 
uvedenou novou hranatou kazetovou marký-
zu PAN 7040. Všechny markýzy HELLA bodují 
pohledným a lehkých designem, ale zároveň 
patří mezi konstrukčně nejstabilnější řešení 
na  trhu. Toho je dosaženo vysokou kvalitou 
použitých materiálů a  jejich zpracováním: 
boční kryty jsou vyrobeny z  hliníkových od-
litků litých pod tlakem, namáhané díly klou-
bových ramen jsou ze zápustkově kovaného 
hliníku a tažné pásky, zabezpečující pohyb ra-
men jsou vyrobeny z vysoce pevných a odol-
ných vláken Dyneema – to vše společně při-
náší nejvyšší stabilitu při omezené hmotnosti. 
Tato stabilita umožňuje dodávat vybrané typy 
markýz s maximální šíří 14 m při výsuvu 4 m.
Pro řízení je možno využít buď tradiční ná-
stěnné spínače či rádiové dálkové ovládání 
s  přenosnými ovladači nebo moderní inte-
ligentní řízení chytrými telefony či tablety. 
Např. přes smarthome systém HELLA ONYX®, 
který má mnoho integrovaných automatic-
kých funkcí a  jehož součástí je i meteorolo-
gická stanice s čidly osvitu a větru.

HELLA – o nás
Holding HELLA je jednou z  předních evrop-
ských značek mezi výrobci stínicí techniky. 
Společným jmenovatelem je pro celou skupi-
nu inovační síla, výrazný design, orientování 
se na zákazníky a co nejvyšší kvalita výrobků. 
HELLA má v  Evropě více než 1.300 zaměst-
nanců, vlastní vývoj a  výrobu nejen téměř 
celého sortimentu stínicí techniky, ale i  ve-
stavných izolovaných schránek pro její mon-
táž do stavby. Je obchodně činná v Německu, 
Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Česku, Polsku, Slo-
vensku a na mnoha dalších evropských trzích.

Více informací získáte na prodejních místech 
HELLA v Praze, Brně a Vysokově u Náchoda 
nebo na webových stránkách.

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

(PR)

Polokazetová markýza VIVA Super 7040 s LED osvětlením
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Nové normy pro exteriérovou stínicí techniku

S účinností od 1. 3. 2017 vstoupily v platnost revidované normy stanovující funkční poža-
davky, které musí splňovat exteriérová stínicí technika. Jedná se o normy ČSN EN 13659 
Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky a ČSN EN 13561 Vnější clony 
a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky. První z uvedených norem se věnuje poža-
davkům na žaluzie a rolety, druhá řeší technické požadavky na markýzy, screeny, pergoly 
a sítě proti hmyzu. V tomto článku jsou uvedeny nejdůležitější změny, které obě nové nor-
my přinášejí.

Změny v ČSN EN 13659 
Okenice a vnější žaluzie - Funkční 
a bezpečnostní požadavky
V  této normě došlo k  několika výrazným 
změnám, nejvýznamnější z nich jsou násle-
dující:

  byla změněna kapitola popisující poža-
davky na zkoušky odolnosti vůči zatížení 
větrem, tato kapitola byla sladěna s revi-
dovanou zkušební normou EN 1932 Vněj-
ší clony a okenice - Odolnost proti zatížení 
větrem - Zkušební metoda a funkční hle-
diska,

  byla upřesněna kapitola popisující „Pří-
davný tepelný odpor ΔR“,

  byla přidána kapitola popisující „Celkový 
činitel prostupu sluneční energie“,

  byly upraveny rozměrové tolerance              
pro vnější žaluzie.

Odolnost proti větru

Nově se výrazným způsobem zpřísňuje za-
řazení výrobku do tříd odolnosti proti větru, 
a  to zejména u  žaluzií. Zkušební metodika 
pro žaluzie byla zásadně změněna a kritéria 
poruchy byla rozšířena a  upřesněna. Hlavní 
rozdíly jsou zejména tyto:

1.  Dříve bylo zkoušení prováděno na  2 
vzorcích maximálních šířkových rozměrů; 
jakékoli další zkoušení na jiných vzorcích 
bylo navíc, resp. upřesňující. Dnes je zá-

kladní testování prováděno na dvou vzor-
cích 2,5 x 2 m. 

2.  Dříve byl výrobek zatěžován svislou 
přímkovou silou uprostřed šířky vzorku. 
Dnes je výrobek zatěžován plošným tla-
kem odpovídajícím třídám odolnosti.

3.  Dříve zatěžování probíhalo pouze 
na  třech lamelách u  prostředního úseku 
lamel.  Dnes je vodorovné posunutí za-
znamenáváno na  jedné lamele tam, kde 
je největší průhyb, tj. obvykle uprostřed 
vzorku.

4.  Dříve byla kritéria poruchy stanovena 
takto (tzn., kdy byla ukončena zkouška): 
trvalá deformace lamel 5 promile z  celé 
délky lamel, vypadnutí vzorku z  vedení, 
porušení lamel nebo vedení. Dnes jsou 
kritéria poruchy rozšířena a  upřesněna 
např.: vodorovné posunutí vzorku při za-
tížení maximálně 10 % z celé délky lamel, 
lokální trvalá deformace lamel nesmí 
překročit 4 mm, trvalé deformace horní-
ho mechanizmu, trhliny nebo posunutí 
žebříčků nebo pásků, žádná jiná poško-
zení, trvalé deformace vodicí kolejnice                
při vedení v bočních lištách, trvalé defor-
mace úchytek lanek při vedení lanky, ztrá-
ta napětí vodicího lanka, vytržení lamel 
z vedení apod. 

Samotné zpřísnění požadavků dle nové 
zkušební normy způsobí zařazení výrobku 
o jednu až dvě třídy níže, než jak byl zařazen 

původně. Pro rolety zůstává zkušební po-
stup stejný.

Přídavný tepelný odpor ΔR

Nově musí výrobci stínicí techniky uvádět 
ve svých Prohlášeních o vlastnostech i hod-
notu přídavného tepelného odporu. Ten se 
počítá podle normy ČSN EN ISO 10077-1 
Tepelné chování oken, dveří a  okenic - Vý-
počet součinitele prostupu tepla na základě 
průvzdušnosti vnější clony stanovené podle 
ČSN EN 13125 Okenice a clony - Přídavný te-
pelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti 
výrobku. Pro žaluzie je hodnota tepelného 
odporu, vzhledem k  největší průvzdušnos-
ti, stanovena pevně na  ΔR = 0,08 m2.K/W. 
Lépe jsou na tom rolety, kde se hodnoty te-
pelného odporu mohou pohybovat kolem 
dvojnásobné hodnoty v  závislosti na  typu 
zvoleného řešení.

Celkový činitel prostupu

sluneční energie gtot

Omezení solárních zisků je jedním z nejdůle-
žitějších aspektů letní tepelné pohody. Proto 
se tento parametr objevil i v normách o stíni-
cí technice. Celkový činitel prostupu sluneč-
ní energie gtot závisí jednak na zasklení a jed-
nak na  stínicí technice. Počítá podle normy 
ČSN EN 13361-1+A1 Zařízení protisluneční 
ochrany kombinované se zasklením - Výpo-
čet propustnosti sluneční energie a  světla 
- Část 1: Zjednodušená metoda na  základě 
vlastností materiálu stanovených podle EN 
14500 Clony a  okenice - Tepelná a  zraková 
pohoda - Zkušební a výpočtové metody.

Obrázek č. 1 Prostup sluneční energie 
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Pro výpočet celkového činite-
le prostupu sluneční energie 
gtot lze rovněž použít, speciálně 
k tomuto účelu vyvinutou webo-
vou kalkulačku, která se nachází 
na  stránkách Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí. Kal-
kulačku lze po  zadání hodnot 
propustnosti τe, pohltivosti αe 
a  odrazivosti ρe stínicí techniky 
a  hodnot součinitele prostupu 
tepla Ug a  činitele prostupu tep-
la sluneční energie g zasklení 
použít pro výpočet gtot a Fc všech 
běžně používaných typů stínicí 
techniky. Hodnoty gtot musí vý-
robce rovněž uvádět v Prohlášení 
o vlastnostech.

Rozměrové tolerance

Změnily se rovněž rozměro-
vé tolerance pro žaluzie, kde 
v  předchozí normě byly stano-
veny tolerance v závislosti na její 
výšce, v  nové verzi normy jsou 
rozměrové tolerance na  výšku 
+0/−10 mm bez ohledu na  výš-
ku. Rozměrové tolerance na šířku 
zůstávají stejné. Nově stanovené 
rozměrové tolerance jsou uvede-
ny v tabulce č. 1.

Tolerance vztažené k  celkovým 
rozměrům (výška a  šířka) doda-
ného výrobku se vždy musí srov-
návat s objednanými rozměry.

Změny v ČSN EN 13561 
Vnější clony a markýzy 
- Funkční a bezpečnostní 
požadavky
Rovněž v této normě došlo k něko-
lika změnám, ze všech jmenujme:

  rozsah normy byl doplněn tak 
aby zahrnoval i  požadavky 
na pergoly,

  byla změněna kapitola popi-
sující požadavky na  zkoušky 
odolnosti vůči zatížení vět-
rem, 

  byla upřesněna kapitola popi-
sující „Přídavný tepelný odpor 
ΔR“,

  byla přidána kapitola popisu-
jící „Celkový činitel prostupu 
sluneční energie gtot“.

Pro pergoly byla vyčleněna sa-
mostatná kapitola, která stejným 
způsobem jako u ostatních typů 
exteriérové stínicí techniky popi-
suje požadavky na pergoly. 

Poslední tři změny jsou stejné 
jako v normě ČSN EN 13659 s ná-
sledujícími rozdíly. 

Zkoušky odolnosti proti větru se 
rovněž provádějí podle nové zku-
šební normy EN 1932, s tím rozdí-
lem, že samotný postup zkoušky 
se na  rozdíl od  žaluzií nezměnil, 
výrobci tudíž nemusí výrobky 
zařazené v  této normě na  tuto 
vlastnost přezkušovat. 

Pro přídavný tepelný odpor 
ΔR platí stejné podmínky s  tím 
rozdílem, že jej výrobci nemusí 
uvádět na  svých prohlášeních 
o vlastnostech. Pravidla pro Cel-
kový činitel prostupu sluneční 
energie jsou stejná jako u žaluzií 
a rolet.

Shrnutí
Jak je vidět, změny se netýkají 
ani tak technických parametrů 
výroby venkovního stínění, ale 
spíše, jak je dnešním trendem, 
úspor energií potřebných jak       
při chlazení interiéru tak při jeho 
vytápění a  zajištění celkové po-
hody v  interiéru budov. Rovněž 
upravená metodika zkoušení 
odolnosti proti větru mnohem 
více simuluje reálné podmínky, 
kterým bude stínicí technika 
v průběhu svého životního cyklu 
vystavena. Pokud budeme věřit 
tvrzení, že 90 % svého času trá-
víme uvnitř, tak ze všech těchto 
změn a  nově uváděných infor-
mací bude těžit především zá-
kazník.

Petr Sedláček
Odborný tým SVST

Šířka L (m) Tolerance (mm) Výška H

L ≤ 2 +0, −3

+0 / −10 mm bez 
ohledu na výšku2 < L ≤ 4 +0, −4

L > 4 +0 −5

Tabulka č. 1 Rozměrové tolerance

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací vrata |  
Okna | Dveře | Fasády | Služby

heroal – Johann Henkenjohann 
GmbH & Co. KG 
Österwieher Str. 80

33415 Verl (Germany)

Tel.  +49 5246 507-0 

Fax  +49 5246 507-222 

www.heroal.com

Příkl. objekt s heroal C 50

Jednoduše. Lépe.
Efektivitou k 
dokonalému řešení.
Pro hliníkové systémy heroal je příznačná inteligentní 

modulární stavba, která zaručuje jejich vzájemnou 

provázanost. Jednotlivé složky systému tvoří ucelené řešení, 

které se vyznačuje vysokou kvalitou a udržitelností.
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Moderní garážová vrata: 

kvalitní a přesně podle přání zákazníka

Ochrana před špatným počasím, vandaly či zloději nebo pocit klidu, že má člověk majetek          
pod kontrolou. To jsou nejčastější důvody, proč si lidé pořizují pro svůj automobil garáž. Její dů-
ležitou součástí jsou pak vrata. Možností, jaký typ zvolit, má zájemce v současné době mnoho. 
Dříve hojně rozšířený dvoukřídlý model dnes doplňují především vrata sekční.

Sekční garážová vrata mají proti ostatním 
typům mnoho výhod. Největší z nich je mož-
nost instalace do  téměř jakékoliv garáže. 
Tento typ se skládá z  jednotlivých částí, tak-
zvaných sekcí. Ty se pomocí vodicích kolejnic 
a soustavy torzních pružin otevírají nejčastěji 
pod strop. Zabírají tak velmi málo místa a jsou 
vhodná například do  velmi nízkých garáží. 
Zvláštním typem sekčních vrat jsou pak vrata 
posuvná. Ta se otevírají do  boku a  strop tak 
zůstane volný. Pod něj pak lze zavěsit napří-
klad příslušenství k  vozu. Standardní manu-
ální ovládání lze navíc doplnit o  elektrický 
pohon. Obsluha vrat je pak komfortnější. Díky 
propracovanosti moderních systémů se navíc 
majitel k autu dostane i ve chvíli, kdy vypadne 
proud. Pak lze vrata otevřít ručně.
Pokud zákazníkovi z nějakého důvodu nevy-
hovují sekční či posuvná vrata, na výběr má 
ještě rolovací a dvoukřídlový typ. Oba prošly 
dlouhým a  pečlivým vývojem a  k  sekčním 
vratům představují zajímavou alternativu. 
Důležité jsou požadavky zákazníka a také sta-
vební podmínky konkrétní garáže.

Hlavní výhody moderních vrat? 
Bezpečí a úspory
Jedním ze základních požadavků na moderní 
vrata je tepelná izolace. Zvláště starší typy to-
tiž teplo zbytečně propouštěly a v zimě v ga-
ráži bývalo chladno. Jedno z hlavních pozitiv, 
tedy možnost hned nasednout do vyhřátého 
auta, se tím výrazně zmenšovalo. Dnes jsou 
jednotlivé sekce vyplněny izolační polyureta-

novou pěnou. Renomovaní výrobci používají 
pěnu s hustotou 50 kilogramů na metr krych-
lový, která v  sobě spojuje výhody relativně 
nízké váhy a  dobrých izolačních vlastností. 
Kvalitní vrata mají navíc eliminované takzva-
né tepelné mosty, tedy místa, přes která teplo 
uniká. S úsporami souvisí i spotřeba energie 
při provozu. Špičková vrata spotřebují v reži-
mu stand–by pouze 0,6 wattu.
Důležitá je i bezpečnost. V první řadě se jedná 
o to, aby se do garáže nedostal nikdo nepo-
volaný. Sekce jsou zkonstruovány tak, aby 
nemohlo dojít k  jejich snadnému poškození 
či dokonce prolomení. Bezpečnost obsluhy 
je pak zajištěna několika prvky, které zabrání 
zranění. Pokud otáčky motoru elektrického 
ovládání překročí stanovený počet, samo-
činně se aktivuje pádová brzda. V  případě 
přetrhnutí torzních pružin zasáhnou pojistky, 
které vrata zadrží. Toto řešení ocení přede-
vším rodiče malých dětí.

Vrata dnes bývají často vybavena komplex-
ním systémem mechanických zámků a elek-
tronických prvků. K  nejmodernějším bez-
pečnostním prvkům nicméně patří kontaktní 
lišta nebo infrazávora, kterou lze vrata vybavit 
na přání zákazníka. Pokud při zavírání protne 
neviditelný paprsek překážka, vrata se zastaví 
a vyjedou do základní polohy.

Individualizace přesně 
podle přání zákazníka
V  současné době platí, že kvalitní výrobce 
zhotoví vrata přesně na míru podle přání kli-
enta. Týká se to nejen rozměrů výrobku podle 
konkrétní garáže, ale také vzhledu. K  tomu 
patří několik základních typů prolisů zdarma 
a dalších za příplatek, dále pak možnost volby 
až z několika tisíc barevných odstínů fi nálního 
laku. Cílem takové nabídky je umožnit zákaz-
níkům sladění garážových vrat se zbytkem 
exteriéru jeho domu. 
Na  přání lze také vrata doplnit o  nerezové 
prvky. Ty bývají k  dispozici buď ze vzorníku 
výrobce, zhotovit je lze ale rovněž i na přání 
zákazníka. Ten má pak jistotu, že jeho vrata 
jsou skutečně originální.
Pokud chce klient využívat garáž také jako dílnu, 
lze do vrat nainstalovat prosklené sekce či vsadit 
nerezová okna. Ta pak dovnitř vpustí sluneční 
svit a  zajistí lepší světelný komfort. Důležitá 
je také záruka. Vzhledem k  tomu, že investice 
do garážových vrat nepatří v rámci domů k nej-
menším, měl by se klient při výběru rozhodovat 
i podle ní. Renomovaní výrobci ručí za své výrob-
ky minimálně deset let.

Lubomír Valenta
Externí spolupracovník časopisu 

Stínicí a vratová technika (SVT)
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Novinka v sortimentu venkovních žaluzií CLIMAX 

s unikátním tvarem lamely a minimálním nábalem

Český výrobce stínicí techniky SERVIS CLIMAX, a.s. si na letošní sezónu připravil opravdovou 
lahůdku. Po důkladném vývoji a testování uvádí na trh novou venkovní žaluzii s názvem T-80.  
Pro svůj hranatý tvar, čistý a strohý technický styl se hodí především k současným moderním 
stavbám a již nyní je u zákazníků velmi žádaná. Žaluzie T-80 umožňuje velký úhel naklopení 
lamel a vyrábí se ve 24 barvách.

Nová venkovní ža-
luzie je charakte-
ristická hliníkovou 
lamelou ve  tvaru 
písmene „T“, zaru-
čuje výrazně lepší 
zastínění než běžná lamela ve tvaru písme-
ne „C“ a  vyznačuje se dlouhou životností 
a  odolností. Vzhledově je venkovní žaluzie 
T-80 velmi podobná žaluzii PROTAL. Původ 
„téčkového“ tvaru lamely pochází z  rakous-
kého trhu, kde má již několikaletou tradici. 

Nespornou výhodou této žaluzie je její vyni-
kající „doklápění“, které je o 10 stupňů vyšší 
než u C-80. Žaluzie T-80 se také oproti ostat-
ním venkovním žaluziím vyznačuje nízkým 
nábalem ve vytaženém stavu. Není tedy po-
třeba tak vysokého boxu pro skládání lamel.
T-80 v  sobě spojuje elegantní design a  vý-
borné technické vlastnosti žádané pro sou-
časné moderní exteriéry. 
SERVIS CLIMAX, a.s. je v  současné době je-
diný výrobce v České a Slovenské republice, 
který moderní „téčkový“ typ lamely nabízí 
ve svém portfoliu.

Jana Čadová
SERVIS CLIMAX, a.s.

(PR)

ZÚČASTNĚTE SE I LETOS PRESTIŽNÍ 
SOUTĚŽE O TITUL STAVBA ROKU 2017!

Archeologický Park Pavlov získal titul v soutěži Stavba roku 2016*

PRO VÍCE INFORMACÍ O SOUTĚŽI NAVŠTIVTE STRÁNKU
WWW.STAVBAROKU.CZ NEBO NÁS KONTAKTUJTE
NA MISKEJOVA@ABF-NADACE.CZ
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Novinky v sortimentu společnosti ISOTRA a.s. 

- venkovní roleta Admira, screenové 

rolety HR7, HR8-ZIP

Firma ISOTRA a.s. uvedla na  trh 1. dubna 2017 nový typ venkovní rolety ADMIRA. Jedná 
se o předokenní roletu, která se instaluje do okenních i dveřních otvorů hotových staveb pře-
devším z důvodu ochrany objektu před slunečním zářením, hlukem, větrem i deštěm.

Krycí schránka je vyráběna z  válcovaného 
hliníku a dodávána ve 4 velikostech v závis-
losti na výšce rolety, s úkosem 20° nebo 45°, 
čtvrtkulatý nebo zaoblený typ.
Hliníkové lamely plněné PUR pěnou vytváří 
v  zavřeném stavu souvislou plochu, kte-
rá představuje obtížně zdolatelnou zábranu 
proti vniknutí do  budovy. Díky široké škále 
barev lame, vodicích lišt i boxu je možné sla-
dit venkovní rolety nejen s  fasádou domu, 
ale také s rámy oken a parapety.

Přednosti a výhody:
  cenově dostupná alternativa k  produktu 
Vivera, 

  vysoký stupeň zastínění a snižování hladi-
ny venkovního hluku, 

  hliníkové lamely plněné PUR pěnou, 
  termoregulační i ochranný efekt, 
  maximální garantovaná plocha 6,5 m2. 

Garantované rozměry:
  minimální šířka: 450 mm,
  maximální šířka: 2700 mm,
  maximální výška: 3200 mm, 
  maximální plocha: 6,5 m2.

Screenové rolety HR7, HR8-Zip
V květnu 2017 rozšířila fi rma ISOTRA a.s. port-
folio screenových rolet o 2 zcela nové typy:

  screenová roleta HR7,
  screenová roleta HR8-ZIP.

Model screenové rolety HR7 je jednodu-
chým a  efektivním řešením pro zajištění 
příjemné teploty v  interiéru a  optimálních 
světlených podmínek pro práci i odpočinek. 

Mezi její hlavní přednosti patří:
  2 typy moderních boxů: hranatý pro stro- 
hou architekturu nebo zaoblený pro více 

tradiční budovy, oba typy dostupné ve 3 
velikostech,

  vyvážená spodní lišta pro vedení a  na-
pnutí tkaniny,

  třída odolnosti proti větru 2,
  možnost spřažení až 3 kusů rolet,
  možnost vedení lankem i vodicími lištami,
  jednoduchá montáž,
  garantovaná plocha až 9 m2.

Hledáte extrémně robustní screenovou role-
tu, ale zároveň ochranu proti hmyzu? Potom 
screen HR8-ZIP je ideální volbou. Tato roleta 
má jedinečný systém vodicích lišt, který za-
jišťuje vysokou odolnost proti větru a udržu-
je látku dokonale napnutou.

Jejími hlavními výhodami jsou:
  ideální pro pasivní stavby, neboť plášť bu-
dovy není narušen,

  tkanina zůstává déle napnutá díky inova-
tivnímu ZIP systému s kovovou pružinou,

  výběr ze 2 typů designů boxu: moderní 
nebo klasický, oba typy dostupné ve 4 ve-
likostech,

  možnost spřažení až 3 kusů rolet,
  vysoká odolnost proti větru (třída odol-
nosti proti větru 3),

  garantovaná plocha 18 m2.
(PR)
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Soutěž REALIZACE ROKU 2017

VE STÍNICÍ TECHNICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pro prezentaci v  našem časopisu v  rozsahu 
1 strany. 

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

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Od prvních skic 
po spokojeného zákazníka

www.isotra.cz

REALIZACE ROKU 2017
VE STÍNICÍ TECHNICE
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Tepelnotechnické a optické vlastnosti

tieniacich zariadení vrátane zasklenia

V stredoeurópskych klimatických podmienkach sa kladie dôraz na tepelnú izoláciu obvodových 
konštrukcií v zime. Neustále zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností stien, striech, podláh a oki-
en vedie k znižovaniu potreby tepla na vykurovanie. Ale aj v stredoeurópskych podmienkach to 
vedie k miernemu zvyšovaniu potreby tepla na chladenie budov a k zhoršovaniu stavu vnútor-
ného prostredia v letnom období, ak sa neuplatnia v letnom období účinné zariadenia slnečnej 
ochrany okna. Požiadavky na tepelnú izoláciu, slnečnú ochranu a denné osvetlenie sa stávajú 
komplexným problémom, ktorý sa niekedy podceňuje. Napríklad počas vykurovacej sezóny je 
výhodné uplatniť čo najvyššiu g-hodnotu zasklenia. Ale na prevenciu prehrievania v letnom ob-
dobí a zníženie tepelnej záťaže pre chladenie budovy sa táto hodnota musí korigovať pomocou 
zariadení slnečnej ochrany okna.
Celková priepustnosť energie slnečné žiare-
nia zasklením (solárny faktor) je označovaný 
g-hodnotou zasklenia. Udáva pomer medzi 
celkovou prepustenou slnečnou energiou 
cez zasklenie a dopadajúcou energiou na za-
sklenie. Tieniaci faktor Fc zariadenia slnečnej 
ochrany sa vyjadruje vzťahom:

Kde gtot je solárny faktor kombinácie zaskle-
nia a zariadenia slnečnej ochrany. 

Tieniaci faktor FC nie je konštantou, ale závisí 
od vlastností použitého zasklenia. Je zmen-
šujúcim faktorom zariadenia slnečnej ochra-
ny. Určité konzervatívne hodnoty sa udávajú 
v STN EN ISO 13 790 [2]. Príklad niektorých 
tieniacich faktorov je v tabuľke 1.

Ak chceme výpočtovo určiť hodnotu gtot 
potom sa použije STN EN 13  363 [3]. Táto 
európska norma uvádza zjednodušenú me-

tódu výpočtu založenú na hodnotách súčini-
teľa prechodu tepla zasklenia, priepustnosti 
solárnej energie zasklenia a  na  svetelnej 
priepustnosti a  odrazivosti zariadenia sl-
nečnej ochrany pri určení celkovej priepust-
nosti solárnej energie zariadenia slnečnej 
ochrany kombinovaného so zasklením. 
Metóda sa používa pri všetkých druhoch 
zariadení slnečnej ochrany rovnobežných                                            
so zasklením ako sú žalúzie, benátske žalúzie 
a  zvinovacie rolety. Umiestnenie zariadení 
slnečnej ochrany môže byť zvnútra, zvonka 
alebo medzi jednotlivými sklami pri dvoj-
násobnom zasklení. Metóda sa dá použiť, 
ak celková priepustnosť solárnej energie za-
sklenia je od 0,15 až do 0,85. Predpokladá sa, 
že žalúzie sú nastavené tak, že nie je nijaká 
priama solárna priepustnosť a, že pri von-
kajších zariadeniach slnečnej ochrany a  in-
tegrovaných zariadeniach slnečnej ochrany 
je medzi zasklením a  zariadením slnečnej 
ochrany nevetraný priestor a pri vnútorných 
zariadeniach slnečnej ochrany je tento pries-
tor vetraný.

Zariadenia 
slnečnej ochrany
Zariadenia slnečnej ochrany sa charakterizujú 
hodnotami priepustnosti a refl exie pre slneč-
né žiarenie a  hodnotami svetelnej priepust-
nosti a svetelnej refl exie (pozri obrázok 1):

e,B solárna priepustnosť zariadenia sl-
nečnej ochrany

e,B solárna refl exia zariadenia slnečnej 
ochrany

/e,B solárna refl exia zariadenia slnečnej 
ochrany na  povrchu, na  ktorý nedo-
padá žiarenie

v,B svetelná priepustnosť zariadenia sl-
nečnej ochrany

v,B svetelná refl exia povrchu zariadenia 
slnečnej ochrany, na  ktorý dopadá 
žiarenie

/v,B svetelná refl exia povrchu zariadenia 
slnečnej ochrany, na ktorý nedopadá 
žiarenie.

Tieto hodnoty sú určené najvhodnejšou 
metódou pre kolmý dopad. Ak nie sú nijaké 
údaje dostupné, môžu sa použiť typické úda-
je pre zariadenia slnečnej ochrany uvedené 
v STN EN 13 363-2 [3].

V  prípade žalúzií a  benátskych žalúzií sa 
tieto vlastnosti používajú pri uzavretých 
žalúziách. Pri žalúziách otvorených na  45° 
sa použijú korigované hodnoty za predpo-
kladu, že nie je nijaká priama solárna prie-
pustnosť:

Tabuľka 1 - Zmenšujúce faktory trvalých zariadení slnečnej ochrany FC

Protislnečná clona

Optické vlastnosti

protislnečnej clony

Zmenšovací faktor

s protislnečnou clonou FC

pohltivosť priepustnosť zvnútra zvonka

biele žalúzie 0,1
0,05
0,1
0,3

0,25
0,30
0,45

0,10
0,15
0,35

biela tkanina 0,1
0,5
0,7
0,9

0,65
0,80
0,95

0,55
0,75
0,95

farebná tkanina 0,3
0,1
0,3
0,5

0,42
0,57
0,77

0,17
0,37
0,57

tkanina s hliníkovou 
vrstvou

0,2 0,05 0,20 0,08

e,B = 0,65 e,B + 0,15 e,B

e,B = e,B (0,75 + 0,70 e,B)

FC

         gtot

            g (1)
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Vonkajšie zariadenie 
slnečnej ochrany
Obrázok 2 schematicky ukazuje zabudova-
nie vonkajšieho zariadenia slnečnej ochrany.

Legenda

1 exteriér
2 zariadenie slnečnej ochrany
3 nevetraná vzduchová vrstva
4 zasklenie
5 interiér
Obrázok 2 - Charakteristické umiestnenie 

vonkajšieho zariadenia slnečnej ochrany

Celková priepustnosť solárnej energie pre za-                                                                                                              
sklenie a  vonkajšie zariadenie slnečnej 
ochrany je daná vzťahom

gtot = e,B g+ e,B     
G  + e,B (1-g)  G

                                    G2                                           G1

kde
e,B = 1 e,B e.B

G1 = 5 W/(m2 K)
G2 = 10 W/(m2 K)

G = (   1   +   1   +   1   )-1

           
Ug       G1       G2

Pre vnútorné alebo vonkajšie zariadenie sl-
nečnej ochrany na určenie celkovej svetelnej 
priepustnosti sa použije vzťah
              v    v,B

v,t = 
1 - v  v,B

kde
v  je  svetelná priepustnosť zasklenia
v svetelná refl exia povrchu zasklenia 

nasmerovaného na  zariadenie slneč- 
nej ochrany

v,B svetelná priepustnosť zariadenia slneč- 
nej ochrany

v,B svetelná refl exia povrchu zariadenia 
slnečnej ochrany nasmerovaného 
na zasklenie.

Príklad výpočtu vonkajšieho 
zariadenia slnečnej ochrany
Uvažujú sa hodnoty:
Zasklenie: 

v = 0,82 
g = 0,75 
Ug = 3,0 W/(m2 K) 

v = ´v = 0,15

Zariadenie slnečnej ochrany:
e,B = 0,2
e,B = 0,4
e,B = 1  0,2  0,4 = 0,4

Pre vonkajšie zariadenie slnečnej ochrany sa 
použijú vzťahy:
                      

1               = 1,6 W/m2 KG =
    1   +   1   +   1  

          3,0       5       10

gtot = 0,2 x 0,75 + 0,4 1,6 + 0,2 (1 - 0,75) 1,6 = 0,23
                                      10                             5

v,t =
    0,82 x 0,2    = 0,17

          1 - 0,15 x 0,4

Použitie výpočtových vzťahov (2) a  (3) 
predpokladá dostupnosť vstupných údajov                 
pre optické vlastnosti zasklenia ale hlavne 
zariadení slnečnej ochrany. Údaje pre zaskle-
nia sú dostupné z technických listov zasklení 
od jednotlivých výrobcov. Zriedkavé sú však 
údaje o  tieniacich zariadeniach. Tabuľka 2 
udáva niektoré optické vlastnosti zariadení 
slnečnej ochrany.

Tabuľka 2 - Údaje pre typické 
zariadenia slnečnej ochrany [3]

Priepustnosť e,B

Odrazivosť e,B

biela paste-
lová tmavá čierna

Nepriesvitné 0,0 0,7 0,5 0,3 0,1

Stredne
priesvitné 0,2 0,6 0,4 0,2 0,1

Veľmi 
priesvitné 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1

Toto sú typické hodnoty pre priepustnosť 
a  refl exiu materiálov pri zariadeniach sl-
nečnej ochrany. Pohltivosť e,B je daná rov-
nicou e,B = 1 - e,B - e,B. Predpokladá sa, že 
priepustnosť a  refl exia pre svetlo sa rovná 
zodpovedajúcim hodnotám pre solárnu 
energiu. 
Výrobcovia tieniacich zariadení by mali špe-
cifi kovať tieto optické údaje na kvantifi káciu 
solárneho faktora zasklenia spolu so zariade-
ním slnečnej ochrany.
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Táto práca bola podporená agentúrou VEGA                                                                                                             
MŠ SR prostredníctvom projektu č. 1/0087/16.

Literatúra 

[1]  STN 73  0540-2: 2012 Tepelná ochrana 
budov. Tepelnotechnické vlastnosti sta-
vebných konštrukcií a  budov. Časť 2: 
Funkčné požiadavky. SUTN Bratislava, 
2012

[2]   STN EN ISO 13  790 Energetická hospo-
dárnosť budov. Výpočet potreby energie 
na vykurovanie a chladenie, SUTN Brati-
slava, 2009

[3]   STN EN 13  363-1 + A1 Zariadenia sl-
nečnej ochrany kombinované so za-
sklením. Výpočet solárnej a  svetelnej 
priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená me-
tóda, SUTN Bratislava, 2008

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Stavebná fakulta STU, Bratislava

   

Legenda

1 žalúzie 45°

a) priepustnosť, pohltivosť 
a refl exia zariadenia slnečnej 
ochrany

b) žiadna priama solárna 
priepustnosť žalúzií alebo 
benátskych žalúzií otvore-
ných na 45°

c) princíp korekcie priepust-
nosti v  prípade žalúzií otvo-
rených na 45°

Obrázok 1 - Princípy solárnej priepustnosti zariadenia slnečnej ochrany [3]

 

(2)

(3)
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Tieniaca technika – požiadavky z hľadiska 

denného osvetlenia a ochrany pred nadmerným 

slnečným žiarením 

Tieniace systémy v  osvetľovacích otvoroch priestorov s  dlhodobým pobytom ľudí majú byť            
vo všeobecnosti schopné v dostatočnej miere zabezpečiť ochranu pred nadmerným slnečným 
žiarením a oslnením zraku, pričom zároveň zabezpečia primerané denné osvetlenie a prirod-
zené vetranie priestorov, vyhovujúci vizuálny kontakt s vonkajším prostredím, prípadne pocit 
intimity alebo aj iné požadované funkčné vlastnosti. Vzhľadom na jedinečnosť prakticky každej 
budovy, rozmanitosť jej vnútorných priestorov z hľadiska dispozície, stavebnej podstaty a tech-
niky prostredia, spôsobu využívania jednotlivých priestorov, urbanistického kontextu, lokálnych 
klimatických podmienok a celého radu ďalších ovplyvňujúcich činiteľov je potrebné tieniacu 
techniku navrhovať individuálne. Obrovské množstvo druhov tieniacej techniky vytvára na to 
podmienky. Aj pre veľmi špecifi cké podmienky sa dajú navrhnúť a realizovať také riešenia, ktoré 
vyváženým spôsobom splnia celý rad konkrétnych požiadaviek.

Napriek úvodnému konštatovaniu sa tu pok-
úsime o  určité zovšeobecňujúce požiadavky 
na  tieniacu techniku z  hľadiska klimatických 
a legislatívnych pomerov v Slovenskej repub-
like a to v oblasti denného osvetlenia a ochra-
ny pred nadmerným slnečným žiarením.

Ochrana pred nadmerným 
slnečným žiarením
Vnútorné priestory chránime pred nadmer-
ným slnečným žiarením z dôvodov, že pria-
ma slnečná ožiarenosť spôsobuje tepelnú 
nepohodu (ľuďom, zvieratám, rastlinám 
a  pod.), poškodzuje zariadenie alebo tovar 
v interiéri alebo nepriaznivo vplýva na v ňom 
prebiehajúce procesy (napr. v múzeách, ob-
razových galériách, predajniach s  tovarom 
citlivým na  slnečnú ožiarenosť, pri výrobe 
materiálov, ktoré sa pri vyšších teplotách to-
pia a pod.) a veľmi častým dôvodom je zníže-
nie spotreby energie na chladenie.
Podľa Vyhlášky č. 259/2008, § 2, odstavec 7 
„Ožiarenosť hlavy sálavým teplom nesmie pre-
siahnuť 200 W/m2; v prípade priameho slneč-
ného žiarenia cez osvetľovacie otvory musí byť 
vzájomná poloha otvorov, protislnečných clôn 
a miest riešená tak, aby v priebehu celého roka 
počas dlhodobého pobytu neboli hlavy ľudí 
vystavené priamemu slnečnému žiareniu viac 
ako 10 minút.“
Ak si uvedomíme, že intenzita slnečného 
žiarenia v  exteriéri bežne dosahuje 600 –                                                                          
800 W/m2, tak vzhľadom na  vyššie citovanú 
zákonnú požiadavku prakticky všetky osve-
tľovacie otvory pobytových priestorov majú 
byť vybavené nejakým druhom tieniacej 
techniky. V závislosti od viacerých parametrov 

vnútorného prostredia aj oveľa nižšie úrovne 
slnečnej ožiarenosti osôb ako je 200 W/m2                                                                                                
môžu spôsobovať tepelnú nepohodu. Je 
zrejmé, že pevné tieniace zariadenia (napr. la-
mely pred oknami) v prípadoch nízkych po-
lôh slnka nedokážu samotné zabrániť ožiare-
niu osôb na pevných pracovných pozíciách 
(napr. žiakov v triedach).
Tieniacu techniku v  obrazových galériách, 
múzeách a  podobných výstavných priesto-
roch je potrebné navrhovať a  prevádzkovať 
veľmi sofi stikovaným spôsobom, keďže via-
ceré vzácne exponáty môžu za celý rok dostať 
iba veľmi obmedzené dávky ožiarenosti resp. 
osvetlenosti prírodným svetlom. Špecifi cký 
prístup k  navrhovaniu a  hodnoteniu tienia-
cich zariadení si vyžadujú aj technologické 
prevádzky, kde sú zariadenia alebo vyrábané 
produkty citlivé na slnečné žiarenie. Tienenie 
slnečného žiarenia môže priniesť výrazné 
úspory energie na  chladenie. Nevhodne na-
vrhnuté tienenie alebo jeho nesprávne pre-
vádzkovanie na  druhej strane zvyšuje spo-
trebu energie na vykurovanie alebo aj umelé 
osvetlenie. Vzhľadom na značnú premenlivo-
sť počasia v strednej Európe sa v našom regi-
óne odporúča preferovať mobilnú tieniacu 
techniku, ktorá dokáže účinne zatieniť trans-
parentné časti obalových konštrukcií budov 
a v prípade husto zamračených dní vôbec ale-
bo iba veľmi málo zhoršuje denné osvetlenie 
vnútorných priestorov.

Požiadavky z hľadiska 
denného osvetlenia
Podľa Vyhlášky č. 259/2008, § 4, odstavec 5 
„Miesta dlhodobého pobytu ľudí vo vnútornom 

prostredí musia byť chránené pred pôsobením 
priameho slnečného svetla v  prípadoch, kde by 
mohlo dôjsť k  oslneniu alebo k  inému naruše-
niu zrakovej pohody.“ V  odstavci 6 rovnakého 
paragrafu sa požaduje „Pri dlhodobom pobyte 
ľudí sa požaduje zasklenie s činiteľom priestupu 
svetla v smere normály najmenej 0,6. Pri nároč-
ných zrakových činnostiach sa použije zasklenie 
s  indexom podania farieb najmenej 95.“ Táto 
požiadavka výrazným spôsobom limituje resp. 
takmer vylučuje používanie v  hmote farbe-
ných, refl exných a  aj iných ochranných skiel 
v priestoroch s dlhodobým pobytom ľudí. Zá-
roveň hodnoty celkovej priepustnosti slnečnej 
energie zasklením (g – hodnoty) v priestoroch 
s dlhodobým pobytom ľudí nemôžu byť nižšie 
ako 0,30, ak sa má dosiahnuť činiteľ priestupu 
svetla aspoň 0,60. Je však treba podotknúť, 
že v  mnohých typoch vnútorných priestorov 
g – hodnoty nižšie ako 0,30 nie sú potrebné 
resp. tam kde sú potrebné je vhodnejšie do-
siahnuť nízku celkovú priepustnosť slnečnej 
energie kombináciou spektrálne selektívneho 
zasklenia a vhodnej mobilnej tieniacej techni-
ky. Ochranné zasklenia môžu byť vo viacerých 
druhoch priestorov účinnou formou tieniacej 
techniky, treba ich však aplikovať kvalifi kovane.

Podľa prílohy č. 3 vyššie uvedenej vyhlášky:
  denné osvetlenie vnútorných pracovných 
priestorov sa rieši tak, aby sa umožnilo vy-
konávanie zrakových činností a  vytvorilo 
vyhovujúce svetelné prostredie na  daný 
účel miestnosti;

 ak ide o dlhodobý pobyt osôb, najmenšia 
prípustná hodnota činiteľa dennej osvet-
lenosti na porovnávacej rovine je:
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-  pri bočnom osvetlení Dmin= 1,5 %;
-  pri hornom a kombinovanom osvetlení 

Dm= 3 %;
-  pri združenom osvetlení sa požaduje 

činiteľ dennej osvetlenosti pri bočnom 
osvetlení Dmin= 0,5 % a pri hornom a kom-
binovanom osvetlení aspoň Dm= 1 %;

 jas osvetľovacích otvorov do  60° od  ob-
vyklého smeru pohľadu, ak je vyšší ako 
4  000 cd/m2, sa obmedzuje regulačným 
zariadením (napríklad žalúzie, rolety);

 najvyšší prípustný pomer jasu pozorova-
ného predmetu a  osvetľovacieho otvoru 
umiestneného do 60° od obvyklého sme-
ru pohľadu je:
-  pre triedu zrakovej činnosti I, II, III (podľa 

normy STN 73 0580-1) 1 : 40,
-  pre triedu zrakovej činnosti IV 1 : 100,
-  pre ostatné triedy sa neurčuje.

Požiadavky na  denné osvetlenie obytných 
miestností sú odvodené z  pocitového vní-
mania vnútorného svetelného prostredia  
pri husto zamračenej oblohe. Kritériá pred-
stavujú hraničnú situáciu, keď väčšina ľudí 
má pocit nedostatočného denného osvetle-
nia a má tendenciu zapnúť umelé osvetlenie. 
Podľa STN 73 0580-2 musí byť v dvoch kon-
trolných bodoch v  polovici hĺbky obytnej 
miestnosti, ktoré sú vzdialené 1 m od  vnú- 
torných povrchov bočných stien, hodnota 
činiteľa dennej osvetlenosti najmenej 0,75 % 
a  priemerná hodnota z  obidvoch kontrol-
ných bodov aspoň 0,90 %. 
Uvedené požiadavky na  plnohodnotné 
denné osvetlenie priestorov s  dlhodobým 
pobytom ľudí sú natoľko náročné, že sa                       
pri rozumných veľkostiach osvetľovacích 
otvorov a  pevných tieniacich zariadeniach 
zväčša ani nedajú splniť, najmä v urbanizo-
vanom prostredí. Existuje však množstvo 
iných priestorov, kde nie sú jednoznačne 
určené požiadavky na úroveň dennej osvet-
lenosti (letiskové terminály, presklené átriá 
hotelov a pod.), kde sa dá použiť fi xná tienia-
ca technika, ktorá okrem svojho primárneho 
účelu slúži aj ako architektonicko-výtvarný 
prostriedok. Aj v týchto priestoroch je treba 
riešiť tienenie tak, aby nedochádzalo k  osl-
neniu zraku ich užívateľov. Výpočtové hod-
notenie oslnenia v  projektovom štádiu je 
značne náročná úloha, ktorá ani nemá jasne 
defi nované výpočtové podmienky.

Navrhovanie a hodnotenie 
tieniacich systémov
V súčasnosti neexistujú štandardizované po-
stupy dimenzovania a komplexného hodno-
tenia tieniacich systémov. Analýza tieniacou 
technikou vrhnutých tieňov na zasklenie sa 
nedá považovať za dostatočný spôsob hod-
notenia jej účinnosti. Rovnako diskutabilný 
je aj solárny faktor, ktorý je pokusom vyjadriť 
priepustnosť slnečného žiarenia cez kon-

krétny tieniaci systém. Tieniaci účinok väč-
šiny tieniacich systémov sa v  priebehu dňa 
aj roka neustále mení, pričom tieto zmeny 
môžu byť pri určitých uhloch dopadu pria-
meho slnečného žiarenia podstatné. Mo-
derné simulačné a vizualizačné programy sú 
užitočné nástroje na  výpočet priepustnosti 
priameho a  difúzneho žiarenia resp. svetla. 
Vyhodnotenie výsledkov simulačných výpo-
čtov je však potrebné robiť multikriteriálne. 
Sústredenie sa iba na energetickú náročnosť 
vykurovania, chladenia a osvetlenia je často 
príliš ploché. Hľadiská tepelnej a  vizuálnej 
pohody, možnosť obsluhy tieniacich systé-
mov podľa momentálnej potreby užívateľov 
priestoru a viaceré ďalšie požiadavky je ne-
vyhnutne potrebné uplatniť v komplexnom 
hodnotení daného tieniaceho systému 
v konkrétnom priestore. Praktické skúsenos-
ti v tejto oblasti sú veľmi cenné.

Niekoľko praktických 
poznámok
Vhodným spôsobom navrhnuté a  správne 
používané jednoduché tieniace zariadenia 
(napr. okenice, rolety a pod.) sú často aspoň 
tak efektívne ako veľmi sofi stikované a  zlo-
žité automatizované zariadenia. Sústavou 
krátkych tieniacich konzoliek na  južných 
priečeliach sa dá dosiahnuť účinnejšie tie-
nenie ako jednou konzolou nad otvorom 
s  dlhým vyložením, pričom tienenie krát-
kymi konzolkami je priaznivejšie aj z  hľa-
diska denného osvetlenia. Vyspelé (tzv. 
smart) zasklenia (napr. elektrochromické, 
fotochromické, termotropické, holografi cké 
optické prvky, prizmatické, emailové) sa-
motné spravidla nedokážu splniť celý súbor 
požiadaviek, ktorým má vyhovieť tieniaca 
technika. Ak sa doplnia inými zariadeniami 
(napr. vnútornými žalúziami), môžu však byť                                                                                                          
vo viacerých prípadoch efektívnym pro-
striedkom tienenia. Pri návrhu tieniacej 
techniky je potrebné zohľadniť aj jej možné 
agresívne správanie k svojmu okoliu (oslne-
nie, odraz slnečného žiarenia do susedných 
budov, hlučnosť a pod.).

Literatúra

-  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR            
č. 259/2008 Z. z. o  podrobnostiach a  po-
žiadavkách na vnútorné prostredie budov 
a  o  minimálnych požiadavkách na  byty 
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Příklady zabudování stínicí techniky 

do zateplovacích systémů 

Velice důležitou součástí otvorových výplní jsou vnější stínicí prostředky (rolety, žaluzie a dal-
ší). Význam těchto výrobků v současnosti značně vzrůstá v závislosti na zvětšování proskle-
ných ploch na fasádách a především se stále zvyšujícími se požadavky na úspory provozní 
energetické náročnosti budov.

V první republice bývaly rolety u nás samo-
zřejmým doplňkem oken, zejména v bytové 
a  občanské výstavbě. S  hromadnou výstav-
bou bytů po  druhé světové válce byl tento 
významný prvek zapomenut. V  současné 
době nastává opět jeho renesance. Význam 
mají stínicí prvky umístěné v exteriéru, které 
tvoří před oknem další vzduchovou dutinu 
a  žaluzie, či roleta působí jako refl exní plo-
cha. Tím významně ovlivňuje snížení pře-
hřívání interiérů v  letním období a zajišťuje 
snížení prostupu tepla v období zimním.

Hlavní výhody stínicí techniky otvorových 
výplní lze charakterizovat takto:

  chrání před přehříváním,
  zvyšuje bezpečnost,
  zatemňuje.

Zabudování stínicí techniky 
otvorových výplní 
do zateplovacích systémů
Konstrukčně lze provedení stínicí techniky 
otvorových výplní do  zateplovacích systé-
mů rozlišit podle toho, zda se uvažuje s  je-
jím zabudováním v  průběhu výstavby tedy 
v projektovém řešení, anebo se jedná o do-
datečně aplikovaný systém v rámci výměny 
otvorových výplní. Tvorba detailů nadpra-
ží, ostění i  parapetů se pak v  rámci těchto 

konstrukčních řešení od  sebe liší. Některé 
typické detaily jsou ukázány v následujícím 
textu. V rámci tvorby detailů je třeba znovu 
defi novat hlavní požadavky kladené na tyto 
detaily:

  zachování deklarovaných vlastností otvo-
rových výplní,

  zajistit statickou odolnost a únosnost za-
teplovacího systému,

  stínicí technika je součástí/podkladem za-
teplovacích systémů,

  tvorba detailů musí umožnit údržbu a ob-
novu systému stínění.

  
Příklad 1  - regenerace panelového 
bytového domu ve fázích
Jako první uvádím příklad regenerace pane-
lového bytového domu, kdy v  prvé fázi byly 
vyměněny otvorové výplně s  tím, že v  rámci 
výměny oken byly osazeny předokenní rolety, 
které byly součástí otvorových výplní. Po dvou 
letech následovalo zateplení obvodových stěn 
kontaktním zateplovacím systémem (KZS).

Při realizaci zateplovacího systému bylo nut-
né řešit dva hlavní problémy a  to výměnu 
oplechování parapetů a  zajištění přístupu 
do schránek pro návin okenních rolet při even-
tuální nutné opravě stínění. (obr. 2, 3, 4, 5, 6, 
7 a 8)

Obr. 1 – Ukázka tepelně technického posouzení nadpraží otvorové výplně s roletovou schránkou. Zdivo Porotherm, 

zateplení EPS 200mm. Teplotní faktor nadpraží je s rezervou splněn!

Obr. 2 – a) Pohled na fasádu domu

Obr. 2 – b) Příklad specifi kace otvorových výplní s roz-

šiřovacím rámovým profi lem pro osazení návinu oken-

ních rolet

Obr. 3 – a) Pohled na schránky rolety – detail

Obr. 3 – b) Parapet okna s vodicími lištami rolet
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Obr. 4 – Doplnění uzávěru připojovací spáry

Příklad 2 -  rekonstrukce
kontaktního zateplení se stínicími 
prvky otvorových výplní 
i zasklení lodžií
Druhým příkladem jsou objekty, kde pro-
běhla demontáž kontaktních zateplovacích 
systémů na  železobetonové stěnové kon-
strukci bytových domů z  důvodů opakova-
ných poruch a pak byla realizována aplikace 
nového kontaktního zateplení. Původní pro-
jektová dokumentace i  projekt sanace počí-
taly s předokenními žaluziemi zabudovanými 
do kontaktního zateplení. Vodicí lišty byly při-
pevněny do hliníkových rámů oken.

Pro bezchybnou sanaci byl vypracován pro-
jekt rekonstrukce zateplovacího systému.* 
Systém žaluzií byl při rekonstrukci zachován, 
pouze malé procento poškozených lamel 
bylo vyměněno. (obr. 10, 11, 12 a 13)

Příklad 3 -  novostavba zděného 
rodinného domu s kontaktním 
zateplením tloušťky 200 mm
Třetí ukázka je aplikace stínící techniky na no-
vostavbě rodinného domu s  prosklenými 
stěnami velkého rozměru až cca 6x3 m. Tyto 
prosklené prvky vzhledem ke  své orientaci 
směrem na  jihozápad jsou opatřeny před-
okenními žaluziemi. Ze statického návrhu 
kotvení kontaktního zateplovacího systé-
mu vyplývá, že počet kotev KZS je 12 ks/m2 
v krajových oblastech fasádní plochy a 10 ks/
m2 ve středové oblasti fasády. Kotvení žaluzií 
musí respektovat množství kotev navržených 
ve fasádním systému, je proto nutné v soula-
du se statickým výpočtem určit i počet kotev 
schránek pro žaluzie. (obr. 14)

Z  důvodů dodržení počtu kotev KZS, ale 
i  v  důsledku nutné mechanické odolnosti 
pouzder vodicích lišt předokenních žaluzií 

Obr. 5 – Pohled na návin rolety – detail napojení parapetu

Obr. 6 – Pohled na fasádu s izolantem a okny se zabu-

dovanými roletami          

Obr.  10 – žaluzie po demontáži KZS

Obr. 12 – žaluzie po montáži Cetris desky

Obr. 7 – Pohled na parapet – detail napojení 

Obr. 8 – Pohled na fasádu se zabudovaným oknem

s předokenní roletou

Obr. 11 – žaluzie po demontáži KZS – doplnění uzávěrů 

připojovacích spár – pásek

Obr. 9 – Detail nadpraží – projektová dokumentace sanace KZS*

Obr. 13 – žaluzie po aplikaci izolantu a základní vrstvy 

na desku
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bylo třeba izolant v ostění zpevnit vlepenou 
Cetris deskou dle naskicovaného detailu.  
Schránka žaluzie je rovněž zpevněna Cetris 
deskou, na kterou je aplikován izolant s tím, 
že v nadpraží okna, uvnitř schránky žaluzie, 
je eliminován tepelný most izolantem z  fe-
nolické pěny. (obr. 15 a 16)
Systémové vodicí lišty žaluzií bohužel dosud 
nemají vyřešeno nutné zaslepení konců pro 
osazení nad ohybem parapetního oplecho-
vání, při osazení do izolantu ostění. Zaslepe-
ní bylo nutné na stavbě provést dodatečně 
nesystémově tak, aby nezatékalo pod ople-
chování parapetů. (obr. 17)

Závěr
Z  výše uvedených skutečností je patrné, že 
při návrhu a na zabudování stínící techniky 
otvorových výplní je třeba:

  defi novat závazné požadavky zabudo-
vaní otvorových výplní i  jejich doplňků 
a navrhnout jejich charakteristické detaily 
v  projektu v  souladu s  platnou legislati-
vou na základě vnějších a vnitřních vlivů

  zajištění deklarovaných vlastností zabu-
dovaných prosklených stavebních kon-
strukcí ve  Smlouvě o  dílo (specifi kaci/
nabídce) i jejich splnění při realizaci  

  dodržení návodu k užívání a cyklů údržby 
majitelem objektu.

Literatura:

[1]   ČSN EN 14351-1 +A1 (746075) Okna a dveře - Norma 
výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a  vnější 
dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kou-
řotěsnosti  

[2]   ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 1 - 4

[3]   ČSN 74  6077 - Okna a  vnější dveře - Požadavky 
na zabudování

[4]   ČSN 73 ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS)

[5]   Vyhláška č.268/2009 Sb. Ministerstva pro místní roz-
voj „O technických požadavcích na stavby“.

Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., 
Stavební fakulta ČVUT Praha, 

Foto: Doc. Ing. Š. Šilarová, CSc.

Obr. 16 – Kotva žaluzie s thermo podložkou

Obr. 14 – Ukázka z výpočtu kotvení KZS objektu rodinného domu dle ČSN 73 2902

Obr. 17 – Dokončená ostění s vodicími lištami

Poznámka - Počet kotev          

pro schránky žaluzií je sou-

částí systému KZS. Musí 

být v souladu se statickým 

výpočtem!

Obr. 15 – Skica detailů nadpraží a ostění otvorových výplní s předokenní žaluzií
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Každý pohon je specialistou ve svém oboru

Textilní tkaniny jsou roztažitelné a citlivě reagují na silné a dlouhodobé mechanické zatížení. 
Textilní prvky stínicí techniky proto vyžadují pohony, které co možná nejvíce omezují tažné 
síly v pojezdovém dosahu i v koncových polohách – prostě pohony s jemným citem. Společ-
nost GEIGER nabízí na bázi trubkového motoru SOLIDline ovládání specializovaná na marký-
zy, screeny, ZIP screeny a slunečníky. Díky tomu lze pro každý požadavek sestavit optimálně 
uzpůsobený pohon, který nejenže minimalizuje zatížení tkaniny, ale bude i odpovídat potře-
bám uživatele.

Bezpečnost, dlouhá životnost, jednoduchá 
montáž a údržba, pohodlná obsluha – právě 
na tyto body se GEIGER u každého produk-
tu zaměřuje a  jako špičkový výrobce klade 
nejvyšší důraz na spolehlivost. Motory i ovlá-
dání se v  rámci vlastními silami vyvíjených 
technických systémů trvale zdokonalují 
a stávají se tak specialisty ve svém oboru.

Textilní tkanina 
zůstane déle hezká
Markýzy, screeny, ZIP screeny a slunečníky – 
textilní ochrana proti slunci se už stala neod-
myslitelným designovým prvkem moderní 
architektury. Dík inteligentním motorům lze 
také výrazně prodloužit životnost textilních 
závěsů. Čím menší tah na  tkaninu působí, 

tím méně se látka natahuje a vlní, především 
na  krajích. Za  tímto účelem vyvinula fi rma 
GEIGER různé možnosti ovládání, které lze 
podle potřeby použít. GEIGER Powertronic 
tak umožňuje individuální zvýšení nebo sní-
žení uzavírací síly příslušného zařízení. Díky 
použití elektronického rozpoznávání pojez-
dového rozsahu vyvine motor jen tolik síly, 
kolik je v daném rozsahu skutečně zapotřebí 
– například v místě zlomu markýzy. Podob-
ný účinek má i  minimalizace uzavírací síly:                                                                                                      
při uzavírání zařízení se sníží síla motoru 
na  úroveň, která ještě umožňuje bezpečné 
uzavření. Různé možnosti ovládání tak mi-
nimalizují mechanické namáhání tkaniny. 
Patří sem také napnutí látky v horní koncové 
poloze: GEIGER Softposition zastaví pohyb 

závěsu nikoli pomocí momentového odpo-
jování, ale automaticky krátce před dosaže-
ním koncové polohy, čímž předejde trvalé-
mu pnutí tkaniny.

Jednoduchá montáž 
a údržba
Plug&Play je synonymem pro jednoduché 
zprovoznění pohonů GEIGER. Díky po-
honům s  funkcí samoučení je namáhavé 
nastavování minulostí. SOLIDline SoftPlus- 
Qi pro kazetové markýzy tak umožňuje 
extrémně rychlé naprogramování bez na-
stavovacího kabelu: stačí jen spustit závěs 
do  dolní koncové polohy, provést korekci 
dle potřeby, poté závěs vytáhnout úplně 
nahoru a nechat jej vypnout – a je to. Uživa-
tel si může provádět sám i  případné úpra-
vy koncových poloh – což snižuje náklady 
na  údržbu z  důvodu servisních zásahů.        
Absolutně bezúdržbové je i  vyrovnávání 
délky závěsu – a to u všech pohonů pro tex-
tilní stínicí techniku.

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

(PR)

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

a prodlužuje tak životnost markýzy.

Markýzy, screeny, ZIP screeny a slunečníky – textilní ochrana proti slunci se už stala neodmyslitelným designovým 

prvkem moderní architektury.

GEIGER Powertronic Minimalizace uzavírací síly



22 Stínicí a vratová technika 2/201722

Univerzální radiový přijímač BECKER VC4200B 

- ten co rozsvítí, zatáhne, sepne, otevře ...

Každý to někdy zažil – čtete si na  gauči v  pohodlí domova a  najednou vás oslní sluneční 
paprsky. Jak rád by člověk zůstal sedět a přitom se rušivému světlu přece jen nějak bránil. 
A jak pohodlné by bylo zapnout topení ještě před návratem z práce, aby Vás doma přivítalo 
příjemné teplo? Úplně jednoduše to zařídí domovní automatizace B-Tronic značky Becker 
a nový rádiový přijímač VarioControl VC4200B.

Zkrátka fl exibilní 
– doma i na cestách 
Centrální domovní automatizace je díky chyt-
rému rádiovému systému opravdu komfortní. 
Kromě rolet, markýz či osvětlení lze pomocí 
systému B-Tronic centrálně regulovat také 
teplotu v  interiéru. Prostřednictvím ventilu 
topného tělesa na  bázi standardu KNX-RF si 
může uživatel jednoduše nastavit, v kolik ho-
din má topení vyhřát interiér na požadovanou 
teplotu. Chytrá obsluha je tak nejen pohodlná, 
ale i efektivní, protože pomáhá šetřit energii.
Klíčový prvek, řídicí centrálu CC51, lze jed-
noduše ovládat různými způsoby a  na  libo-
volnou vzdálenost. Mimořádné na  celém 
systému je i to, že všechny zapojené bidirek-
cionální přístroje prostřednictvím rádiového 
signálu bezprostředně hlásí svůj status. Do-
movní automatizaci zn. Becker tak nelimitují 
žádné hranice a  přístroje se dají jednoduše 
ovládat i na dálku pomocí smartphonu nebo 
tabletu. Přímo doma pak zajišťuje jednodu-
ché ovládání systému přehledný dotykový 
displej nebo ruční vysílač. 

VarioControl VC4200B
– jednoduše více možností
K  mnohostrannému systému B-Tronic pa-
tří také nový rádiový přijímač VarioControl 
VC4200B. Ať už jde o ovládání rolet či žaluzií, 
rádiové řízení lamp či fl exibilní obsluhu alar-
mů a  dalších přístrojů s  nízkou voltáží – vše 
lze bez problémů připojit k  univerzálnímu 
rádiovému přijímači a ovládání bude hračka. 
Také stínicí technika a garážová vrata se dají 
jednoduše zapojit do  systému s  CC51. Cen-
trální řízení vlastního domova tak odkrývá 
nové a nové možnosti. 

Svoboda a více bezpečí
Na základní princip zn. Becker, spojit centrální 
domovní automatizaci s neomezenou svobo-
dou, jsme náležitě dbali i při vývoji systému 
B-Tronic. Rádiový systém tak využívá celosvě-
tově rozšířeného rádiového standardu KNX 
a  k  centrále CC51 tak lze pohodlně zapojit 
i  přístroje jiných značek. Díky řešení, které 
vyvinula fa. Becker, lze navíc modernizovat 
i stávající systémy automatizace.  

Komfort při ovládání domovní automatizace 
zůstává zachován, i když systém obsluhujete 
na dálku. Díky přepracovanému uživatelské-
mu rozhraní pro mobilní aplikace s  moder-
ním designem a  praktickými oblíbenými 
tlačítky je manipulace jednoduchá a  rychlá. 
A i v otázce ochrany osobních údajů respek-
tuje značka Becker individuální požadavky 
na bezpečnost. Nehrozí únik informací o tom, 
kdy je aktivován např. režim „dovolená“ nebo 

kdy se spouštějí či vytahují rolety, vše zůstává 
uloženo jen v  řídicí centrále CC51. Automa-
tizaci tak lze na přání centrálně ovládat také 
bez připojení k internetu. A pokud by někdo 
nechtěl dotykový displej, existuje možnost 
ovládat domovní automatizaci při zachování 
stejných funkcionalit díky sesterskému pro-
duktu CC31 také pomocí televizní obrazovky. 
Život tak bude zase o  kousek jednodušší 
a opravdový komfort na dosah.

BECKER-Antriebe GmbH
Společnost s  celosvětovou působností byla 
založena v  roce 1921 v  hesenské obci Sinn. 
Dnes se podnik specializuje na pohony a řízení 
rolet, stínicí techniky a vrat. Firma s rodinným 
vedením má více než 300 zaměstnanců, různé 
dceřiné společnosti a  četná zastoupení, díky 
kterým působí na mezinárodní úrovni. V České 
republice je  zastoupena prostřednictvím spo-
lečností BECKER motory s.r.o., která je jediným 
distributorem této fi rmy pro zákazníky z  ČR 
a SR. Společnost zajišťuje prodej výrobků fi rmy 
BECKER Antriebe prostřednictvím sítě odbor-
ně proškolených obchodních partnerů, kterým 
zároveň poskytuje technické a obchodní pora-
denství. Více informací naleznete na adrese: 
www.becker-motory.cz.

Martin Blodig
BECKER motory s.r.o.

(PR)

CentralControl lze snadno obsluhovat, i když jste na cestách. Postarají se o to např. oblíbená tlačítka na úvodní stránce.

Aby byla domovní automatizace opravdu fl exibilní, lze 

pomocí rádiového řízení s VarioControl VC4200B ovlá-

dat téměř všechna zařízení.
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Lomax slaví 25 let na trhu. 

Stal se jedničkou ve výrobě 

garážových vrat, rolet i žaluzií

Největší český výrobce garážových vrat, předokenních rolet, venkovních žaluzií a vchodo-
vých dveří, společnost Lomax původem z jihomoravských Bořetic, letos oslaví 25 let působ-
nosti na tuzemském trhu. Firma má v České republice a na Slovensku celkem 80 poboček, 
operuje ovšem i na polském, německém a rakouském trhu. Zákazníkům nabízí kvalitní certi-
fi kované české produkty, které dokáže vyrobit zcela na míru a k nimž dodává i širokou škálu 
příslušenství, jako například bezpečnostní prvky či různorodé ovládání.
Od roku 1992, kdy byl založen jako fi rma za-
měřující se na stínicí techniku, prošel Lomax 
dynamickým vývojem. V  roce 1996 společ-
nost koupila svůj první výrobní prostor v sí-
delních Bořeticích a  rozšířila své portfolio 
o  výrobu rolovacích vrat a  předokenních 
rolet, o  dva roky později byla spuštěna též 
výroba sekčních garážových vrat. S rozšiřo-
váním aktivit samozřejmě šla ruku v ruce po-
třeba nových prostor, a tak byla v roce 1999 
postavena nová výrobní hala o  ploše 260 
m². V  roce 2000 pak fi rma uvedla do  pro-
vozu zakázkově vyrobenou válcovací linku, 
díky níž se stala první českou společností, 
která si panely pro 
sekční vrata dokázala 
sama vyrobit. 

V  roce 2002 se Lomax 
předvedl i  na  celo-
světové úrovni, když 
na veletrhu IBF v Brně 
představil světovou 
novinku: garážová vra-
ta v imitaci dřeva. O rok 
později se výrobní prostory opět zvětšovaly, 
a to na celých 4300 m². Pořízena do nich byla 
špičková technologie na výrobu polyuretanu 
a mokrá lakovna, v roce 2004 se pak rozjela 
moderní linka na  pěnění vratových panelů 
a v roce 2005 fi rma rozběhla novou válcovací 
linku, díky níž dokáže válcovat všechny typy 
prolisů v kombinaci s jakoukoliv barvou nebo 
imitací dřeva. 

Rok 2006 přinesl Lomaxu významné oceně-
ní, fi rma se umístila na 14. místě celorepub-
likového žebříčku Štiky českého byznysu 
2006, který hodnotil nejdynamičtější české 
fi rmy. Toho roku proběhla i  kolaudace no-
vých výrobních prostor o ploše 900 m², díky 
čemuž byla dále rozšířena výroba vrat. 

Rok 2007 se poté nesl ve znamení velkých in-
vestic, společnost pořídila CNC stroje, ohra-

ňovací lis, plazmový pálící stůl a pneumatic-
ké nůžky, zároveň byla do provozu uvedena 
nová hala na výrobu komponentů o celkové 
ploše 600 m². O  rok později vyrostla v  Bo-

řeticích nová administrativní budova haly 
s  největším showroomem garážových vrat 
v ČR i na Slovensku o celkové ploše 1680 m². 
V  roce 2009 společnost opět nakupovala, 
tentokrát pořídila nové lisy a  technologie 
na výrobu polyuretanu. A též se rozšiřovala 
– výrobu nově doplnila divize v Hustopečích 
u Brna, která se rozložila na ploše 2440 m². 
V roce 2010 fi rma opět doplňovala své port-
folio, do něhož přibyla hliníková a plastová 

okna a vchodové dveře. Současně se výroba 
venkovních rolet přesunula do nové výrob-
ní haly o celkové ploše 1600 m² a pořízeny 
byly i nové technologie: klimatická komora 
a  trhací stolice na  testování. Následujícího 
roku přibyla nová lakovna, montážní stoli-
ce na rolety a tvarovací zařízení na ocelové 
profi ly. Přišel i  další růst výrobních prostor 
v  podobě nové divize v  Hodoníně a  další 
významné ocenění usilovné práce fi rmy – 
Lomax získal 2. místo v soutěži „Firma roku 
2011“ v  Jihomoravském kraji. A  dokonče-
na byla nová výrobní hala o  celkové ploše                                  
1600 m² na výrobu vratového kování. 

V roce 2012 pak fi rma 
uvedla do  provozu 
nové robotizované 
pracoviště na opraco-
vání vratových sekcí 
a  rozšířena byla výro-
ba venkovních žaluzií. 
V  soutěži „Firma roku 
2012“ v  Jihomorav-
ském kraji společnost 

zabodovala i podruhé, tentokrát se ziskem 
3. místa, a současně toho roku oslavila své 
20. výročí. 

V roce 2013 Lomax opět nakupoval novou 
linku, a  to na  výrobu venkovních žaluzií, 
o rok později pak přišla kompletní promě-
na firemního showroomu a vstupní recep-
ce. Rok 2015 poté přinesl rozšíření výroby 
v  Hustopečích u  Brna, kde byla na  ploše 
280 m² zprovozněna nová výrobní a  skla-
dovací hala. V  Brně byl téhož roku též 
otevřen nový showroom. Rozšiřovalo se 
i v roce 2016: v Bořeticích se výrobní pro-
story rozrostly o dalších 850 m² a do port-
folia přibyla výroba hliníkových vstupních 
dveří a  křídlových vrat. V  roce 2016 byl 
do  světa vypuštěn rovněž nový, moderni-
zovaný web společnosti.

(PR)



Fórum dotazů

 Mám sekční garážová vrata s elektrickým 
pohonem. Jak často mám provádět jejich 
údržbu?
Obecně platí, že četnost údržby vrat je pří-
mo úměrná četnosti jejich použití. Vzhledem 
k  tomu, že každý konkrétní typ vrat má svá 
specifi ka a komponenty, které podléhají opo-
třebení v  jiném časovém horizontu, může se 
přesná lhůta údržby lišit. Proto je důležité se 
seznámit s  návodem na  obsluhu a  údržbu, 
popř. se informovat u dodavatele vrat. 

 Je možné instalovat vrata do otvoru s ne-
dokončenou podlahou?
U plných sekčních vrat otevíraných pod strop 
a rolovacích vrat tento způsob montáže mož-
ný je (vrata se pouze podloží, aby nevyjela 
z  vedení), ale u  vrat s  integrovanými dveřmi 
nebo posuvných vrat lze montovat až po do-
končení fi nální podlahy.

 Mám širokou garáž pro dvě auta. Je vhodné 
pořídit jedna široká nebo dvoje úzká vrata?
Nejvhodnější je pořídit si více malých vrat. 
Jednak jsou mechanické části a elektrické po-
hony méně namáhané silově i četností použití 
a  jednak z  garáže při otevření vrat neunik-
ne teplo tak rychle. V  případě využívání vrat               
i pro pěší průchod nebo průchod s kolem či 
motocyklem je vhodné použít sekční posuvná 
vrata, která tyto negativní provozní vlastnosti 
ještě zmenšují. 

 Je vhodné instalovat sekční vrata do níz-
koenergetických domů? Jakou mají teplotní 
propustnost?
Sekční vrata jsou pro použití v  nízkoener-
getických domech nejlepší volbou, protože 
tepelně-izolační vlastnosti jsou oproti jiným 
výrobkům výrazně lepší. Nejlepších hodnot 
dosahují sekční vrata tvořená sekcemi s přeru-
šeným tepelným mostem, vyplněná polyure-
tanovou pěnou o síle min. 40 mm. Součinitel 

prostupu tepla přes takovou sekci se pohybu-
je mezi 0,8 a 1 W/m2K a přes zabudovaná vrata 
jako celek okolo 1,2 W/m2K. Tepelně-izolační 
vlastnost je lepší u  větších vrat (do  celkové 
hodnoty vstupuje více plocha sekcí a méně se 
projevují slabší místa) a výrazně ji degraduje 
použití jakéhokoliv prosklení, okýnek nebo in-
tegrovaných vstupních dveří. 

 Je možné nainstalovat sekční vrata s elek-
trickým pohonem do vlhkého prostředí?
Mechanické díly a  sekce sekčních vrat jsou 
ve  většině případů vyráběny z  pozinkované 
oceli, která může při použití ve  vlhkém pro-
středí začít korodovat. Téměř všechny kompo-
nenty mohou být vyrobeny z  nerezové oceli 
nebo hliníku, ovšem za cenu zvýšení nákladů 
na pořízení vrat. Možnost použití elektrického 
pohonu v  určitém prostředí je dána elektric-
kým krytím IPxx (viz např. https://cs.wikipe-
dia.org/wiki/Stupeň_krytí). Většina pohonů              
pro garážová vrata má krytí IP20 (= bez ochra-
ny proti vodě), průmyslové pohony pak mají 
většinou IP65 (ochrana proti tryskající vodě 
ze všech směrů). Do vlhkého prostředí tak lze 
umístit pouze průmyslové pohony. 

 Je možné ovládat sekční vrata pomocí te-
lefonu?
Ano. Ovládání mobilním telefonem lze rozdě-
lit do dvou skupin, z nichž každá má své vý-
hody a nevýhody. První metodou je tzv. GSM 
modul, což je krabička se SIM kartou, ve které 
jsou uložena telefonní čísla, která jsou opráv-
něna aktivovat výstupní kontakt. Aktivace se 
provádí pouhým prozvoněním tohoto čísla, 
kdy GSM modul zjistí, jestli je dané číslo opráv-
něno a pokud ano, tak sepne relé. Tato metoda 
je sice levnější, ale zdlouhavá a nekomfortní. 
Druhou možností je ovládání pomocí aplikace 
na  chytrém telefonu ((např. io-homecontrol 
nebo Geiger Loxone či CentralControl) a řídicí 
jednotky připojené k internetu. Takto je mož-

né přes internet odkudkoliv ze světa zařízení 
ovládat nebo zjišťovat jejich stav. Některé 
systémy využívají i  funkci geolokace, která 
je schopná podle změny polohy mobilního 
telefonu, určit přiblížení na nastavenou vzdá-
lenost a  aktivovat nastavené povely (např. 
otevření brány a vrat, zapnutí osvětlení příjez-
dové cesty, vytažení rolet, atd.). 

 Je možné dálkově ovládat sekční vrata 
a dvoukřídlovou bránu jedním ovladačem?
Ano. V  případě použití pohonů stejného vý-
robce na  obou zařízeních jde pouze o  nala-
dění a přiřazení jednotlivých tlačítek ovladače 
k  pohonům. Pokud jsou pohony od  různých 
výrobců, je v prvé řadě zapotřebí se rozhod-
nout, ovladače kterého výrobce chci používat. 
Do  druhého pohonu se poté připojí externí 
přijímač, který je zapojen na tlačítkový vstup 
cizího pohonu. 

 Je možné začlenit ovládání vrat do již in-
stalovaného domovního inteligentního sys-
tému?
Ano. Pokud pohon spolupracuje s inteligent-
ním domovním řídicím systémem, je začle-
nění poměrně jednoduché a  spočívá pouze 
v naladění. Pokud se jedná o pohon nepodpo-
rující tento systém, lze do něj připojit externí 
přijímač, který systém podporuje. Tímto řeše-
ním ovšem zákazník přijde o možnost zjištění 
stavu vrat (otevřeno/zavřeno).

 Ztratil jsem dálkový ovladač od  garážo-
vých vrat. Jak mám situaci řešit?
V  případě ztráty nebo odcizení dálkového 
ovladače je ideálním způsobem kontaktování 
dodavatele vrat a  následné přeladění všech 
ovladačů. U některých pohonů je tento úkon 
možné provést svépomocí, u některých je bo-
hužel nutná návštěva servisního technika. 

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru

Sekční vrata
Sekční vrata jsou složena ze sekcí (panelů), 
které tvoří výplň a tedy nejviditelnější prvek 
tohoto výrobku. Sekční vrata se mohou ote-
vírat pod strop (vodorovná orientace sekcí) 
nebo se mohou posouvat podél boční stěny 
(svislá orientace sekcí). Nedílnou součástí 
sekčních vrat je tzv. kování, což je systém 
kolejnic, vodicích koleček a  v  případě vrat 

pod strop i  vyvažovacích pružin, lankových 
bubnů na hřídeli.

Integrované dveře
Jedná se o vstupní dveře, které jsou integrova-
né do křídla sekčních vrat. Vzhledem k tomu, 
že výřezem dveří do  vrat je ovlivněna statika 
a pevnost vrat jako celku, existují pro integro-
vané dveře ve vratech jistá omezení.  

Oboustranná 
komunikace
Jedná se o systém rádiové komunikace s plo-
voucím kódem se 128 bitovým šifrováním 
s možností zjištění stavu vrat pomocí dálko-
vého ovladače (otevřeno/zavřeno). 

Odborný tým SVST
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Zajímavé realizace

SOŠ Praha, ČR – interiérové rolety z materiálu Soltis použité na velká okna tělocvičen, pohon: elektromotor a dálkové ovládání. 
Zdroj: Maron CZ s.r.o.

Rodinný dům, Klabava u Plzně, ČR - exteriérové žaluzie s lamelou C80, ovládání motorické - pohonem s integrovaným přijímačem (technolo-
gie RTS).                         Zdroj: HOPA PLZEŇ s.r.o.
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RD Dolní Břežany, ČR – původní pergola přímo navazující na rodinný dům dodatečně doplněna o baldachýn ve 3 kusech s vlnkami. 
Zdroj: Maron CZ s.r.o.

Rodinný dům, Hustopeče, ČR - sekční garážová vrata v dekoru dřeva, motorový pohon s dálkovým ovládáním.              Zdroj: LOMAX & Co. s.r.o.
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Průmyslový objekt, Brno, ČR – sekční průmyslová garážová vrata, lakování na zakázku, vložené 3 celoprosklené hliníkové sekce, boční průmy-
slový motorový pohon na dálkové ovládání.                      Zdroj: LOMAX & Co. s.r.o.

Vinárna, Praha, ČR - pergola o rozměrech 7,5 x 5,5 m, nepromokavý zastiňující PVC materiál, po stranách průhledné fólie, topení, motorický 
pohon na dálkové ovládání.                             Zdroj: Maron CZ s.r.o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL ČLENA SVST

Žaluzie24

Sídlo: Newtonova 884/24, 702 00 Ostrava
Založení společnosti: 2010
Obrat za rok 2015: 10 210 683 Kč, z toho ve stínicí technice: 9 937 050 Kč
Obrat za rok 2016: 16 181 988 Kč, z toho ve stínicí technice: 15 416 632 Kč
Regionální působnost:  celá ČR
Počet zaměstnanců:  3
webové stránky:  www.zaluzie24.eu 

Firma byla založena v roce 2010 a do dnešního dne je vedená jako živnost To-
máš Petruška, obecně známý název je Žaluzie24. Firma vznikla jako internetový 
obchod žaluzií pro koncové zákazníky a postupem času se rozrostl především 
do obchodní a montážní fi rmy s pobočkami v Praze a Frýdku-Místku a montá-
žemi po celé ČR a SR. V současnosti se zabýváme většinou dodávkami venkovního stínění včetně montáže pro koncové zákazníky. 
V minulém roce jsme založili samostatnou fi rmu zabývající se dodávkami a vlastní výrobou pergol AL-Pergoly s.r.o. V následujících 
letech bychom rádi vybudovali nové sídlo a moderní společný showroom v Praze pro obě tyto fi rmy.

Noví členové SVST
Také v uplynulých týdnech se naše sdružení 
rozrostlo o  další členy. Novým řádným čle-
nem se stala fi rma ALARIS Czech s.r.o. No-
vými přidruženými členy potom K&Kdesign, 
s.r.o., ROLROLS s.r.o. a  SUN SYSTEM, s.r.o.. 
Všechny nové členy vítáme v našich řadách 
a těšíme se na budoucí spolupráci!

CONECO 2017
V  rámci veletrhu CONECO 2017 jsme 23. 3. 
2017 v  Bratislavě společně se slovenským 

sdružením SLOVENERGOokno uspořádali kon-
ferenci OKNA A STÍNICÍ TECHNIKA. Na konfe-
renci zazněly následující přednášky: 

  Prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (Stavebná fa-
kulta STU v Bratislave) - Denné osvetlenie 
budov a tieniaca technika,

  Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (Stavební fa-
kulta ČVUT Praha) - Příklady zabudování 
stínicí techniky do  zateplovacích systé-
mů,

Účastníci konference OKNA A STÍNICÍ TECHNIKA – 23. 3. 2017, Bratislava, veletrh CONECO 2017
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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

HOPA PLZEŇ s.r.o.

Sídlo: Písecká 19, 326 00 Plzeň
Založení společnosti: 1995 – FO Ing. Pavel Hostačný – HOPA, 2004 – HOPA PLZEŇ s.r.o.
Obrat za rok 2015: 32.679.587,- Kč z toho ve stínicí technice: 21.335.110,- Kč
Obrat za rok 2016: 42.295.187,- Kč z toho ve stínicí technice: 27.650.000,- Kč
Regionální působnost:  Plzeňský kraj, Praha
Počet zaměstnanců:  20
webové stránky:  www.ho-pa.cz

Firma HOPA vznikla v prosinci roku 1995 jako montážní fi rma horizontálních žaluzií. V krátké době ovšem začala rozšiřovat na-
bízený sortiment zboží o další prvky protisluneční ochrany a interiérové doplňky. V současné době fi rma nabízí montáž, servis, 
maloobchodní a velkoobchodní prodej kompletního sortimentu protisluneční ochrany (všechny typy žaluzií, rolet, markýz atd.), 
garážové a vratové techniky, interiérových doplňků – vestavěné skříně na míru, shrnovací dveře atd. a doplňkového sortimentu 
– zasklívání lodžií, sítě proti hmyzu. Od 1. 1. 2004 došlo k transformaci fi rmy z fyzické osoby HOPA - Ing. Pavel Hostačný na právnic-
kou osobu HOPA PLZEŇ s.r.o.  V roce 2015 se fi rma přestěhovala do nové provozní budovy s jedním z největších showroomů v ČR 
v oboru stínění a vratové techniky u OC Olympia Plzeň, kde má vystavenou naprostou většinu výrobků „in natura“.

  Prof.  Ing.  Ivan Chmúrny, PhD. (Stavebná 
fakulta STU v  Bratislave) - Vplyv pros-
triedkov slnečnej ochrany okna na tepel-
notechnické a optické vlastnosti zaskle-
ní,

  Ondřej Behún (člen SVST, MARON CZ 
s.r.o.) - Výběr vhodného stínění a příprava 
správné dokumentace pro úspěšnou apli-
kaci,

  Ing. Peter Snopko (AB TEAM, s.r.o., Lado-
merská Vieska) - Výplňové konštrukcie, 
tienenie a tepelné mosty,

  Ing.  Petr Sedláček (Odborný tým SVST, 
ISOTRA a.s.) - Odborné projekty Sdružení 
výrobců stínicí techniky a jejích částí: Sá-
lavé vlastnosti materiálů pro stínění, Účin-
nost stínicích prvků a  Normové výpočty 
stínicího součinitele Fc,

  Ing. Miroslav Piteľ (VELUX, s.r.o.) - Faktory 
ovplyvňujúce tepelný komfort podkrov-
ných miestností,

  Ing.  Tomáš Veselý (Odborný tým SVST, 
Somfy spol. s  r.o.) - Stínicí technika a  její 
vliv na energetickou náročnost budov.

Účastníci ocenili vysokou odbornou úroveň 
přednášek a  tím význam celé konference. 
Přednášky budou v podobě elektronického 
sborníku k dispozici na webových stránkách 
SVST.

Odborná činnost sdružení
Elektronická verze aktualizovaných Pro-
duktových listů – nezávislého dokumentu 
v oboru stínicí techniky – je volně k dispozici 
na webových stránkách SVST, v sekci Pro od-
borníky.

Odborný tým sdružení aktuálně pracuje 
na  shromažďování argumentů pro efektiv-
nější využití prvků stínicí techniky. Jedním 
z těchto projektů je např. Studie snížení te-
pelné zátěže budov, která bude po  dokon-
čení také k dispozici na webových stránkách 
sdružení.

Den ST a valná hromada SVST
Jako každoročně se i  letos 16. května koná 
Den stínicí techniky. SVST při této příležitosti 
připravilo soutěž fotografi í z grill party, kte-
ré probíhají pod stínicími prvky, jako např. 
pergoly, markýzy apod. Svými aktivitami se 
ke Dni stínicí techniky připojila také řada čle-
nů sdružení. Na všechny aktivity vás zveme 
na předposlední straně tohoto čísla.

Hned následující den po  tomto svátku na-
šeho oboru se bude konat další řádná val-
ná hromada SVST, tentokrát ve  Služátkách 
v okrese Pelhřimov. Také tentokrát bude dán 
dostatek prostoru pro tzv. workshop, při kte-
rém členové většinou diskutují o odborných 
otázkách oboru nebo o  svých potřebách 
v rámci sdružení. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz
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Veletrhy a výstavy 2017

EDEN 3000      2. 1. - 30. 12. 2017 Brno ČR

SVB - Stavební veletrhy Brno 26.-29. 4. 2017 Brno ČR

Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 28.-29. 4. 2017 Trutnov ČR

HOBBY 10.-14. 5. 2017 České Budějovice ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 19.-21. 5. 2017 Frýdek Místek ČR

Stavíme, bydlíme 3.-4. 6. 2017 Valašské Meziříčí ČR

Chodský veletrh 11.-13. 8. 2017 Domažlice ČR

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

FOR ARCH 19.-23. 9. 2017 Praha ČR

FOR INTERIOR 5.-8. 10. 2017 Praha ČR

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

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

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

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

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

Ekoenerga 9.-11. 11. 2017 Olomouc ČR

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

INFOTHERMA 22.-25. 1. 2018 Ostrava ČR

R+T 2018 27. 2.-3. 3. 2018 Stuttgart Německo T
IR
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Veletrh R+T ve  Stuttgartu je celosvětově největším veletrhem 

v oboru stínicí techniky. Díky Sdružení výrobců stínicí techniky 

a jejích částí je českým vystavovatelům na tento veletrh poskyt-

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

šem oboru, která se koná pouze jednou za tři roky!



Den stínicí 
 techniky    16. května 2017
SVÁTEK ŽALUZIÍ I ROLET I MARKÝZ I PERGOL                   BALDACHÝNŮ I PLISÉ I JAPONSKÝCH STĚN I SCREENŮ I SLUNOLAMŮ

Naše fi rma se ke  Dni stínicí techniky připojí již tradičně. 
V rámci tohoto svátku našeho oboru pro zákazníky uspořá-
dáme Den otevřených dveří.
Becker – motory s.r.o., Praha, www.becker-motory.cz

Při příležitosti Dne stínicí techniky uspořádáme jako každo-
ročně exkurzi pro studenty středních odborných škol. Den ST 
dále podpoříme článkem na našem webu a na našem face-
book profi lu.
ISOTRA a.s., Opava, www.isotra.cz

V tento den bude zajištěn ve všech showroomech napříč ce-
lou Českou republikou a Slovenskem Den otevřených dveří 

Lomax pro zákazníky, projektanty či architekty. Pro všechny 
návštěvníky bude vyhlášena soutěž o kolekci exkluzívních 

vín: kdo v tento den uzavře závaznou objednávku libovolné 
stínicí techniky, obdrží tento hodnotný dárek.
Den stínicí techniky takto podpoříme na  našich webových 
stránkách, v  blogu, na  našem Facebook profi lu či na  Goo-
gle+, a také tiskovou zprávou.
Lomax & Co s.r.o., Bořetice, www.lomax.cz

Jako každý rok budeme pořádat 16. 5. 2017 Den stínicí techni-
ky, kde budeme v prodloužených hodinách od 8.00 do 18.00 
hod. zákazníkům představovat novinky, kterými jsme doplni-
li náš showroom.
PAKL družstvo, Olomouc, www.pakl.cz

V nově rozšířeném showroomu v Praze 6 při příležitosti Dne stí-
nicí techniky obdržíte při uzavření objednávky pergoly exkluzív-
ní dárek. Prodloužené otevírací doby až do 21:00 hod. můžete 
navíc využít kromě Prahy i na vzorkovnách v Karlových Varech 
a Poděbradech.
ROLROLS, s.r.o., Praha 6, Praha 9, Poděbrady, Karlovy Vary,  

www.rolrols.cz

Stejně jako v předešlých letech budeme mít na našich showro-
omech prodlouženou otevírací dobu, a to až do 22.00 hod. Zá-
kazník navíc dostane dobrou kávu a něco sladkého k ní. A na-
víc i slevu na jakýkoliv vybraný produkt. Prodluženou otevírací 
dobu budeme mít na  našich vzorkovnách v  Praze a  Českých 
Budějovicích.
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o., Praha, www.samezaluzie.cz

U příležitosti Dne stínicí techniky nabízíme ve 20. týdnu, tj. od 15. 
5. do 19. 5. 2017, mimořádně zajímavé ceny na venkovní stínicí 
prvky. Nepromarněte jedinečnou a neopakovatelnou možnost 
pořídit si velmi kvalitní prvky venkovního stínění za bezkonku-
renční ceny.
Sodoma Perfecta s.r.o., Praha, www.perfecta.cz

Ofi ciální otevření nového showroomu na adrese Žaluzie24.eu, 
strakonická 37, 159  00 Praha 5 - Lahovice ve  spojení se slevou 
20 % na jakoukoliv objednávku na showroomu nebo na e-shopu.
Žaluzie24, Ostrava, www.zaluzie24.eu

Již posedmé letos Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) pořádá Den stínicí techniky. 

Také tentokrát se k němu řada členů sdružení připojí aktivitami ve svých provozovnách, showroomech, 

na webech apod. Zde se můžete podívat, co je připraveno právě ve Vašem regionu.

Soutěž „GRILL PARTY“ 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí při té příležitosti 
pořádá soutěž fotografi í s tématikou grilování.
Zašlete nám fotografi e toho, jak grilujete pod některým z prvků stínicí techniky – např. markýzou, pergolou atd. Důležité je, aby na fotografi i 

byl stínicí prvek dobře vidět. Fotografi e mohou být i z předchozích let – letošní sezónu ještě mnozí z vás možná nezahájili. Do slosování 
budou zařazeny všechny fotografi e v dostatečné kvalitě (alespoň 300 dpi), které budou doručeny na náš mail info@svst.cz nejpozději právě 
do Dne stínicí techniky – tedy 16. 5. 2017.

Z doručených fotografi í členové SVST na valné hromadě, která se bude konat 17. 5. 2017, vyberou vítěze, který od nás obdrží 10dílnou grilovací 
soupravu. Bližší podmínky soutěže naleznete na www.svst.cz v sekci Aktuality.

i 

Aktivity členů se do termínu Dne stínicí techniky mohou ještě rozšířit, proto sledujte aktuální informace na www.svst.cz.
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