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Vážení čtenáři,

podzim bývá obvykle obdobím, kdy se 
ve stavebnictví koná řada vzdělávacích 
aktivit a veletrhů. Letošní rok bude zcela 
jistě jiný, protože se vzhledem k pande-
mii COVID-19 některé z  nich neusku-
teční, některé ano, ale za pro nás done-
dávna nevídaných opatření, a  některé 
proběhnou formou on-line. Výjimkou 
nebudou např. digitální formy někte-
rých veletrhů. Ale i  tak věříme, že se 
na nich s Vámi budeme opět potkávat. 

V  této souvislosti Vám přinášíme po-
zvánky na  některé zajímavé akce. 
Za  zmínku určitě stojí konference Stí-
nicí technika – optimální řešení vnitř-
ního klimatu budov, kterou pořádá-
me v  rámci veletrhu FOR ARCH 2020. 
Na  tomto veletrhu budeme také pů-
sobit v Poradenském centru pro stínicí 
techniku a  okna. K  oběma akcím na-
leznete v  tomto čísle bližší informace 
a zveme Vás na jejich návštěvu.

Nepřehlédněte také soutěž zajímavých 
staveb – Realizace roku 2020 ve stínicí 
technice, jejíž termín uzávěrky – 31. ří-
jen 2020 - se již blíží! 

Neustále na  stavebním trhu vznikají 
nové stavební prvky, nové produkty, 
zdokonalují se technologie. Jak mo-
hou urychlit stavbu či usnadnit posléze 
život v  ní? V  tomto čísle najdete např. 
informace o  novém překladu fi rmy 
HELUZ, stále dokonalejších motorech 
fi rmy BECKER nebo o přínosech chytré 
domácnosti od LOXONE ve spolupráci 
s fi rmou GEIGER.

Věříme, že Vás nezklamou ani pravi-
delné rubriky jako jsou Fórum dotazů 
a  Odborná terminologie či inspirace 
v podobě Zajímavých realizací.

Přejeme Vám i tentokrát hodně inspira-
ce a hlavně pevné zdraví.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Stínicí technika pohledem architekta 

„Na architektuře mě asi nejvíce baví ta pestrost a komplexnost. Zároveň mám velmi silnou 
touhu něco hmatatelného tvořit, stavět. A na světě není lepší obor, kde po Vás něco konkrét-
ního zbude, a navíc takového velkého měřítka, jako jsou právě stavby a architektura obecně. 
A pokud se v tom dá i dobře bydlet, pracovat, nebo naopak odpočívat, tak je to přeci ideální.“ 
- Ing. arch. Pavel Horák

Stínění jako součást 
konceptu stavby
Na úvod by se nabízelo zodpovědět otázku, 
proč vůbec musíme stínit? Zásadní důvody 
jsou minimálně dva. Prvním je proměna sa-
motné podoby architektury, ke  které došlo 
za poslední zhruba jedno století. Díky tech-
nickému pokroku nyní můžeme vytvářet ex-
trémně veliké prosklené plochy, které zpro-
středkují kontakt interiéru s okolím. Zároveň 
však dochází k  proměně klimatu, kdy téma 
letního horka je mnohem palčivější, než ob-
dobí zimní a s ním spojené vytápění. Stínění 
je také mnohem provozně a tím i ekonomic-
ky levnějším řešením než dodatečné chlaze-
ní interiéru budov.
Pokud chceme navrhovat budovy konzis-
tentní ve všech směrech, tedy nejen esteticky 
krásné, ale i nekompromisně funkční, tak mu-
síme se stíněním prosklených ploch (ale třeba 
i  otevřených pobytových prostor) počítat již 
v  návrhu stavby. Jedině tak bude stínění in-
tegrální součástí architektury, a nejen jakýmsi 
dodatečným přílepkem, či kompromisem.

Kromě ochrany před sluncem má stínicí 
technika další neméně důležité funkce. 
Zajišťuje intimitu a  soukromí vnitřních 
prostor. Také přispívá ke  světelné pohodě, 
což je zásadní především pro specializova-
né prostory.  Někdy přebírá i  bezpečností, 
nebo tepelně technickou funkci.
Naštěstí máme k dispozici velmi širokou šká-
lu možností, jak stínění vyřešit. Od stavebně-
technického řešení stavby (například přesah 
střechy, překonzolování horních podlaží, 
balkóny), přes klasickou stínicí techniku, až 
třeba po  stínění s  pomocí výsadby zeleně. 
Často volíme také kombinaci více řešení.

Různé typy stínění 
a konkrétní ukázky:

Stavebnětechnické řešení
Nejjednodušší a  velmi funkční ochrannou 
proti slunečním paprskům je úprava tva-
ru budovy, nebo její části tak, aby tvořila 
přirozenou bariéru slunečním paprskům. 
Užívá se forma přesahu střechy, různých 
slunolamů, nebo přesahů vrchních podlaží 
přes spodní. Výhodou takových řešení je ur-
čitě následná minimální údržba, nebo jejich 
sekundární funkce například jako ochrany 
proti povětrnosti. Nevýhodou pak je každo-

Stínicí technika v architektuře a nutnost jejího zapracování již do návrhu
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pádně nemožnost jejich regulace v průbě-
hu času a také to, že nepomáhají zvyšovat 
soukromí. S takovým řešením stínění se na-
víc opravdu musí počítat od začátku. Jejich 
dodatečná realizace je zpravidla obtížná, až 
nemožná.

Stínicí technika
Je nejpoužívanější a nejrozšířenější formou 
ochrany proti slunci. Velkou výhodou je 
možnost dodatečné instalace na již dokon-
čenou stavbu. Přesto by se u  novostaveb 
mělo se stínicí technikou počítat již od sa-
mého začátku, brát v  potaz nároky na  za-
budování do  obvodového pláště, nebo in-
stalaci systému ovládání. Variant, materiálů 
a  barev je na  trhu nespočet. Každá z  nich 
má svoje výhody a nevýhody a své ideální 
uživatele. Nejčastěji se setkáváme s žaluzie-
mi, roládami a roletami. 

Okenice, mobilní stěny a treláže 
Kromě konvenční stínicí techniky mají své 
uplatnění také různé formy okenic, nebo 
posuvných panelů, případně pevných prv-
ků v podobě svislých treláží, nebo vodorov-
ných pergol. Výhodou výrazných mobilních 
prvků je proměnlivá podoba fasády. Již zná-
me moderní stavby založené na  high-tech 
kinetickém stínění, které funguje za pomo-

ci automatické regulace s vyhodnocováním 
slunečního svitu. Krásným příkladem je 
například Institut arabského světa od fran-
couzského architekta Jean Nouvel. 

Stínění s pomocí zeleně
Zeleň se stále více vrací do  měst a  také se 
stále častěji prosazuje coby integrální sou-
část architektury, a  to nejčastěji na  stře-
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chách, nebo fasádách domů. Jedná se o vel-
mi šetrné a  přírodní řešení, a  i  zde známe 
množství ukázek ze světa. Nejjednodušším 
způsobem je samozřejmě umístit stavbu 
do blízkosti již vzrostlých stromů (např. jako 
náš ateliér v Klánovicích – viz foto). Výsad-
ba nových stromů a  čekání na  jejich vyšší 
vzrůst je bohužel zpravidla časově náročné 
řešení. Nicméně třeba listnaté stromy, které 
v zimě opadají, zajistí tepelné zisky v zimě, 
a naopak příjemný stín v létě. 

Další způsoby stínění 
a jejich kombinace
Často se setkáváme s kombinacemi různých 
přístupů a prvků. Zdá se, že takové kombi-
nace jsou zpravidla vhodnou cestou a  při-

nášejí příjemnou pestrost do architektury. 
Například kombinace pevných stínicích 
prvků a  žaluzií, resp. rolet (obrázek upro-
střed a  vpravo). Vlevo pak pevné slunola-
my jako prvky rytmizace fasády doplněné 
o  zasazení novostavby do  blízkosti parku                   
se vzrostlou zelení.

Stínění v chráněných územích 
a památkových lokalitách
Zvláště citlivě je třeba se stínicí technikou, 
ale i  se samotnou architekturou, zacházet 
v lokalitách s různým stupněm ochrany, jako 
jsou chráněné krajinné oblasti, nebo památ-
kové zóny. Nejen, že nás k tomu zpravila nutí 
příslušné úřady a nařízení, ale sami jako ar-
chitekti cítíme, že takové projekty si zaslouží 

zvláštní přístup. Technické hliníkové žaluzie 
tak zpravidla nahrazují jemnější předokenní 
rolety. Často se také pracuje s prvky v místě 
historicky obvyklými, což může být třeba 
přepis klasických okenic do moderní podo-
by, nebo výrazné přesahy střech.

Ovládání a řízení stínicí techniky
Samostatnou kapitolou je ovládání a řízení 
stínicí techniky. Různé systémy ponecháme 
na  odbornících. Co je ale důležité pro ná-
vrh? Například rozmístění ovládacích prvků 
nám promlouvá do  ergonomie a  návrhu 
interiéru a úzce souvisí s uživatelským kom-
fortem. Ovládání a  řízení je pak obzvláště 
klíčové pro koncepty kinetických prvků, 
takže úzká spolupráce techniků a architek-
tů na tomto poli je vysoce přínosná.

Ing. arch. Pavel Horák
Pro časopis Stínicí a vratová technika

Fotografi e: Lina Németh, Martin Zeman, 
Soňa Sadloňová, Pavel Horák

Ing. arch. Pavel Horák

Vystudoval střední prů-
myslovou školu staveb-
ní a Fakultu architektu-
ry na ČVUT v Praze. 
Již v  té době mu uča-
rovala architektura ze 

dřeva, které se intenzivně věnuje dosud. 
Inspirací mu jsou četné návštěvy v  za-
hraničí. Má rád architekturu s  jednodu-
chým nápadem a zároveň s fi lozofi ckou 
hloubkou.
Od roku 2002 spolupracuje s architektem 
Václavem Zahradníčkem, se kterým zalo-
žili architektonický ateliér  Prodesi, který 
projektuje výhradně dřevostavby. Z potře-
by dotahovat vše do zdárného konce spo-
lu založili v roce 2005 společnost Domesi, 
která jejich projekty realizuje.
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Tichý génius: pohon Becker EVO

Znalci už dlouhou dobu vědí, že pohony rolet od fi rmy Becker jsou mimořádné tiché. Proto vy-
vstává oprávněná otázka: „Nešlo by to celé ještě tišeji?“ To se chtěli dozvědět i experti z Hesen-
ska – a jako výsledek prezentovali svou novou generaci drátových pohonů EVO. Samotný název 
představuje celý program. Evoluce konec konců spočívá v tom, že ponechá to, co již existuje, 
ale dochází při ní k rozvoji silných stránek. A proto vznikly pohony EVO sice na základě osvěd-
čeného E03 s elektronickým vypnutím v koncové poloze – ale architektura je úplně jiná. 

Jednoduchá změna 
rychlosti chodu
Lidé s citlivýma ušima dokáží dokonce ještě 
více snížit hlasitost tím, že jednoduše sníží 
rychlost pohonu. Neboť v tom je síla tohoto 
nově vyvinutého výrobku: podle situace tak 
dokážete pohodlně ručním povelem změnit 
režim jízdy. Tichý, dynamický a „standard“ – 
tři varianty, které pohon EVO v pohodě zvlá-
dá. „Pokud pohon jede v  režimu standard, 
rozjíždí se pomalu a  potom zrychluje až 
do  dosažení maximální rychlosti. Potom se 
rychlost sníží a roleta dojede do koncové po-
lohy“, vysvětluje Peter Graben, produktový 
manager fi rmy Becker. Uživatelé díky těmto 
možnostem nastavení profi tují z  extrémní 
fl exibility. 

Inteligentní vlastnosti
a lehká integrovatelnost
S pohony EVO zvládnete jednoduše i nasta-
vení koncových poloh – toto nastavování 
probíhá automaticky a  funguje jak u  fl exi-
bilních pérových závěsů, tak i  u  pevných 
článkových závěsů. Integrovaná funkce 

„jemný doraz nahoře“ navíc chrání roletový 
systém a  zajišťuje optimální přizpůsobe-
ní se roletě. Další osvědčené silné stránky 
značky Becker: pohon EVO zvyší u pojistek 
proti nadzvednutí automaticky přítlačnou 
sílu a  své citlivé rozpoznávání překážek 
ve  směru dolů a  a  další funkce ochrana 
proti přimrznutí nahoře zajistí, že se Vaše 
roleta nepoškodí. Drátový pohon EVO je 
navíc možné ještě přes odpovídající akční 
člen propojit do automatizace domácnosti                                                         
CentralControl od  fi rmy Becker – nebo 
do jakékoliv jiného systému domovní auto-
matizace. Úkolem expertů je konec konců 
ulehčit co nejvíce život svým partnerům 
a zákazníkům a snažit se u všech řešení o co 
největší integrovatelnost.

Přizpůsobená oblast použití
V  sérii EVO RJ je možné pro žaluziové role-
ty použít osvědčené funkce, které jsou po-
dobné jako v sérii EVO, ovšem bez rozhraní                     
Bluetooth. Tot řešení je mezi uživateli stále 
více oblíbené, protože spojuje výhody kla-
sické rolety s přednostmi sluneční ochrany.

Analýza a vyhodnocení 
v aplikaci
Nejnovější produkt fi rmy Becker používá tu 
nejmodernější techniku – prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth® (série EVO 20 BT). A  to 
z  dobrého důvodu: protože i  tuto  aplika-
ci vytvořili experti. Pomocí této aplikace je 
možné identifi kovat zabudovaný pohon jed-
noduše přes mobil, analyzovat možné chyby 
a vyhodnotit cykly. Odborník tak ihned vše 
vidí – a evoluce pokračuje.

BECKER-Antriebe GmbH
Celosvětově působící fi rma byla založena 
v roce 1921 ve městě Sinn v Hesensku. Dnes 
se fi rma specializuje na  pohony a  ovládání 
pro rolety a sluneční ochranu. Rodinná fi rma 
s více než 350 zaměstnanci má díky mnoha 
mezinárodním dceřinným společnostem 
a velkému množství zástupců široké meziná-
rodní zastoupení.

Martin Blodig
Becker motory, s.r.o.

(PR)

Automatizované rolety díky němu nejsou téměř slyšet a jsou fl exibilní jako nikdy předtím

Podle konkrétní situace je možné ručním povelem zce-

la jednoduše měnit rychlost chodu a režim pohybu.

Téměř neslyšitelný, fl exibilní chod: Becker provádí díky svému novému pohonu revoluci / vývoj kabelové automa-

tizace rolet.
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COVID-19 a jeho dopad na obor stínicí techniky

Krize, související s opatřeními v důsledku pandemie COVID-19, zasáhla společnosti na celém 
světě řadou přísných opatření, díky nimž je i pro náš obor velmi náročné přizpůsobit této 
situaci každodenní podnikání. Tato krize bude důležitým aspektem měnícím postoj k urych-
lení energetické účinnosti a pro všechna udržitelná opatření, která chrání zdroje naší planety 
a pohodu lidí.

Opatření, která vyprázdnila fi rmy, školy, re-
staurační, sportovní, kulturní a další prosto-
ry a rodiny „zavřela“ v domovech, způsobila 
to, že se více než kdy dříve potřebujeme 
cítit doma dobře. „Ponorková nemoc“ má 
sama o sobě za následek vyšší míru stresu, 
a proto je důležité, aby prostředí, které nás 
obklopuje, bylo příjemné a  zdravé. Stínicí 
technika má proto více než kdy jindy po-
tenciál stát se nepostradatelnou zelenou 
technologií, která lidem poskytne pohodlí 
a pohodu v  jejich domovech a na pracovi-
štích, a to při současném respektování prin-
cipu energetické efektivnosti.

Členové Svazu podnikatelů ve  stínicí tech-
nice (SPST) na  své valné hromadě v  červnu 
2020 věnovali dopadům opatření souvisejí-
cích s epidemií COVID-19 velkou pozornost. 
Zástupci jak výrobních, tak montážních fi rem 
se shodli na  tom, že lidé při svém pobytu 
doma zřejmě měli více příležitostí k přemýš-
lení o tom, jak do budoucna vylepší a zvelebí 
svá obydlí, proto se objednávky v  podstatě 
nezastavily. Pravda, přesunuly se více do elek-
tronického prostředí, což řadu fi rem přimělo 
konečně si vytvořit anebo vylepšit své e-sho-
py. Kromě toho si spousta lidí uvědomila, že 
zřejmě bude muset letošní – a možná i další 
– dovolenou strávit v  České republice, dost 
možná přímo doma, což bylo opět důvodem 
k tomu, svůj domov na tuto situaci připravit. 
I to byl důvod k růstu poptávky po vnitřním, 
ale zejména venkovním stínění.

Většina výrobních fi rem se proto ani v době 
nejpřísnějších opatření nezastavila, pouze 
musela přijmout odpovídající a zodpověd-
ná opatření: kromě dezinfekčních roztoků 
a  roušek to bylo např. rozdělení zaměst-
nanců výroby do  skupin, které se navzá-
jem nepotkávaly, tam, kde to bylo možné, 
zavedení práce formou home-offi  ce. U ně-
kterých pracovníků a profesí se to dokonce 
ukázalo jako efektivnější než práce přímo 
v kanceláři, a je možné, že u toho v těchto 
případech zaměstnavatel i  zůstane. Krize 
byla dokonce podnětem k nalezení nového 
způsobu předávání výrobků – vytvořením 
nových videonávodů, které současně s on-
-line konzultací umožnily předávání nejen 
v tuzemsku, ale i v zahraničí.

„Příchod koronavirové infekce způsobil 
našemu oboru, tak jako celého českému 
hospodářství, velké problémy. Krize po-
stihla většinu fi rem v oboru, ať už se jed-
nalo o uzavřené prodejny se showroomy, 
omezení výroby z důvodu snížení perso-
nálních kapacit, které přineslo ošetřovné 
u  zaměstnanců. U  některých podniků 
to vedlo i  k  uzavření na  několik týdnů. 
Naštěstí karanténa přinesla i  pozitivní 
dopad. Lidé doma přemýšleli, jak vylep-
šit své bydlení a  venkovní prostory, tím 
spíše, že dovolené mimo domov byly v té 
době nejisté. To vše po  konci karantény 
přineslo dokonce i zvýšení poptávky. Vě-
řím, že tento trend se udrží i v dalších mě-
sících. Nahrává nám k tomu i vlna veder, 
která potvrzuje, že bez stínicí techniky 
se nedosáhne tepelné pohody v  bytech 
a kancelářích.“ – shrnul situaci v oboru 
Ing.  Ladislav Souček, předseda před-
stavenstva Svazu podnikatelů ve stíni-
cí technice.

Obchodní a  montážní firmy musely při-
stoupit k  mnohem intenzivnější telefo-
nické a  elektronické formě komunikace                    
se zákazníky a  zdokonalit logistiku své 
práce, a  to od  fáze poptávky až po  mon-
táž výrobků. I toho ale bude možno využít 
do budoucna. 

Nikdo z  nás na  takovou situaci nebyl při-
praven. Někteří si ale zpětně uvědomu-
jí, že některá opatření byla pod vlivem 
emocí možná neadekvátní. Např. kom-
pletní uzavření fi rmy na  dva týdny, by                                                                                                     
při opakování této situace nebylo nutné 
na  tak dlouho anebo by přijatá opatření 
mohla být mírnější, kratší - zkrátka jiná. I to 
je poučení z  této prodělané „zkoušky oh-
něm“.

V  rámci svazu jsme pak otevřeli témata 
možné vzájemné pomoci mezi členy v po-
dobných situacích do  budoucna a  sdílení 
informací o potřebě zaměstnanců, doprav-
ních kapacit a  podobně. Věříme proto, že 
díky tomu může být členství i v takovýchto 
situacích další přidanou hodnotou.

Doufáme, že se budeme moci brzy vrátit 
k normálu v podnikání i v životě, ale rychle 
rostoucí teploty v  Evropě nám ukazují, že 
stínicí technika bude v boji proti přehřívá-
ní nepostradatelná i  do  budoucna. Opa-
trujte se proto, ať společně můžeme dále 
rozvíjet náš obor a pomáhat lidem k jejich 
lepšímu bydlení a  lepšímu pracovnímu 
prostředí.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST
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STOP nepříjemným fobiím

Entomofobie nebo zvláště arachnofobie - to, co skrývají některá cizí slova, je realitou téměř 
pro každého třetího Němce: strach z hmyzu nebo pavouků. Ale nemusíte trpět fóbií, abyste 
se cítili obtěžováni malými lezoucími a létajícími živočichy. Přesto, že někteří bývají i užiteční, 
doma je mít nechceme.

Zatímco večer větráme, zářící lampy a blika-
jící televize přitahují brouky, můry, komáry 
a spol. jako magnet do našich čtyř stěn. Ně-
kteří obzvláště oškliví škůdci nám způsobu-
jí bezesné noci svým bzučením a svědivým 
kousnutím. Jejich zabíjení tlesknutím nebo 
postřiky na  štěnice je sice účinným opat-
řením, ale vyžaduje, abyste měli „dobrou 
mušku“ a není k těmto příslušníkům přírod-
ní říše zrovna přátelské. Bezpečná alterna-
tiva: sítě proti hmyzu. Zabraňují létajícím 
a lezoucím výtržníkům dostat se do domu, 
aniž by jim ublížily.

Správné řešení 
pro každou potřebu 
Ať už okna běžná, střešní okna, terasové 
dveře, šikmá okna nebo zimní zahrady                      
- pro každý otvor v budově existuje perfekt-
ně vhodné řešení. Sítě v  pevných rámech 
jsou ideální pro okna, která jsou otevřena 
pouze pro větrání. „Neomezují funkci okna 
ani stávající ochranu proti slunci,“ vysvětlu-
je Björn Kuhnke ze Spolkového svazu rolet 
a stínicí techniky v Německu (BVRS). „V ná-
jemních bytech se často používá napínací 
rám, protože jej lze instalovat bez vrtání 
otvorů.“ Otočné dveře jsou např. vhodné 
pro balkóny a  terasy, neboť je lze snadno 
otevřít v  obou směrech i  s  grilovacím ná-

činím v  ruce a  automaticky zavřít pomocí 
magnetického zámku. Posuvné rámy jsou 
zase dobrým řešením pro větší dveře nebo 
zimní zahrady.
Správná ochrana pro střešní okna: stabil-
ní sítě proti hmyzu, které se mohou skrýt 
v kazetě, která je chrání před větrem a pra-
chem. Často je lze instalovat i  do  stávají-
cích roletových boxů. „V  současné době 
je dokonce možné je pohodlně ovládat 
stisknutím tlačítka. Roletová clona může 
být dokonce propojena se systémem inteli-
gentního domu, “říká Wilhelm Hachtel, před-
seda představenstva Průmyslového svazu                                                                                                     
pro rolety, stínicí techniku a  automatizaci 
v Německu (IVRSA).

Síťovina je také zásadní
Technici stínicí techniky z  místní specia-
lizované společnosti jsou těmi pravými 
lidmi, na  které se můžete obrátit ohledně 
rady, výroby a  instalace na  míru. Ti také 
vědí, který z materiálů síťoviny je ten pravý. 
Například tmavší tkanina zajišťuje lepší vý-
hled. Pro alergiky existuje speciální síťovi-
na na ochranu proti pylu, zatímco majitelé 
domácích mazlíčků by měli sáhnout po ro-
bustní síti. Pro čtyřnohé přátele je možné 
do  sítí proti hmyzu pořídit také průchozí 
otvory.

Zdroj: www.ivrsa.de
Překlad: Ing. Š. Lubinová
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Smart Home System 

ZABRAŇUJE NEÚNOSNÉMU PŘEHŘÍVÁNÍ

To, co obyvatelé inteligentního domu věděli již dlouhou dobu, bylo vědecky potvrzeno. V ak-
tuální studii uvedla Graz University of Technology, že inteligentně řízené stínění a ventilace 
jsou z hlediska tepelné izolace jasně lepší než stínění a ventilace řízené běžně mechanicky. 
Za slunečných a horkých dnů může být utlumeno až 80 % sluneční energie.

Dnes jsou požadována inovativní řešení, která 
dlouhodobě a účinně chrání klima a zároveň 
trvale nezvyšují tepelnou zátěž pro uživatele 
v  každodenním životním prostředí. Loxone, 
specialista na  inteligentní dům a  automati-
zaci z Rakouska, představuje, jak lze udržovat 
teplotu uvnitř domu nebo bytu příjemnou 
a energeticky účinnou. Ve studii Graz Univer-
sity of Technology, uváděné jménem Loxone, 
fi rma GEIGER Antriebstechnik z  Bádenska-
-Württemberska v  Německu (výrobce poho-
nů stínicí techniky) a výrobce stínicí techniky 
WOUNDWO z Grazu v Rakousku, využili plně 
automatizovaného domu vybaveného inte-
ligentní technologií a porovnali ho s  ručním 
ovládáním. „Bylo pro nás důležité získat přes-
né vědecké údaje o tom, jak kompletní inte-
ligentní domácí řešení Loxone dokáže udr-
žovat teplotu v interiéru na komfortní úrovni 
díky automatickému stínění a větrání. Studie 
Graz University of Technology aktuálně potvr-
dila to, co neustále vyhodnocujeme v našich 
vlastních průzkumech,“ vysvětluje Roland 
Kraus, jednatel společnosti GEIGER.

Snížení teploty až o 9 stupňů Celsia
Výsledky studie jsou doložitelné: Laboratoř 
stavební fyziky na  Graz University of Tech-
nology dochází k závěru, že automatizované 

stínění pomocí inteligentního domovního 
systému Loxone má oproti konvenčním ma-
nuálním řešením jasné výhody. V mnoha pří-
padech lze pohodlí a energetickou účinnost 
zvýšit také inteligentně řízeným větráním 
v  obytném prostoru. „Díky inteligentní kom-
binaci větrání a stínění je možné za základních 
podmínek snížit vytápění místnosti zkušebny 
inteligentních domů až o 9 °C, a to bez aktivní 
chladicí energie,“ uvádí ředitelka studie Selina 
Vavrik-Kirchsteiger, odbornice pro výzkum 
a  vývoj v  laboratoři stavební fyziky na  Graz 
University of Technology. Experimentální 
dům ukázal, že pokojová teplota s  automa-
tickým stíněním a větráním zůstává nižší než 

při plném zastínění bez větrání - u inteligent-
ního větrání může být nízkých nočních teplot 
venkovního vzduchu využito k  pasivnímu 
chlazení. Výzkum rovněž ukázal, že automa-
tické stínění může snížit až o  80 % prostup-
nost sluneční energie.

Inteligentní stínění
Tento projekt jasně ukazuje mnoho výhod 
plynoucích z  použití inteligentního stínění. 
Kromě snadného používání a  příjemného 
vnitřního klimatu dochází také k  význam-
né úspoře v  oblasti nákladů na  vytápění 
a  především chlazení prostoru. „Stínění je 
mnohem víc než jen jednoduché zatemnění,“ 
zdůrazňuje Roland Kraus, jednatel fi rmy                                                                         
GEIGER. „Zvyšuje kvalitu života a  je také jed-
ním z  významných prvků zvyšování energe-
tické účinnosti v  každodenním životě. Studie 
Graz University of Technology to ukazuje velmi 
přesvědčivě. Dobře plánované stínění prostor 
pomocí inteligentních pohonů, které jsou opti-
málně ovládány, je důležitým prvkem k zabrá-
nění přehřátí prostor v letních měsících.“

Menší ochlazení v zimě
Podle studie má automatické stínění a  větrá-
ní také své výhody, pokud jde o vnitřní klima 
a úsporu energie v zimě. V noci působí vnější 
stínění budovy jako tepelný štít pro povrchy 
oken, a tím snižuje chlazení větrem a zářením. 
„V  průběhu změny klimatu lze předpokládat, že 
zastínění domů a  bytů bude stále důležitějším 
faktorem. V  kombinaci s  prověřeným řídicím 
systémem, do  kterého jsou integrovány další 
možnosti ovládání, jako např. vytápění, větrá-
ní a  osvětlení, lze jeho účinnost dále zvyšovat,“ 
vysvětluje Vavrik-Kirchsteiger. „Vědecká studie 
na  Graz University of Technology potvrzuje, že 
správně používáme náš systém budoucnosti 
Loxone. Každý, kdo se nyní spoléhá na možnosti 
inteligentního domu Loxone, je ideálně vybaven 
a připraven na teplotní výkyvy letního a zimního 

období. Dům od  společnosti Lo-
xone zajišťuje nejen správnou 
teplotu v  místnosti, ale také 
každoročně ušetří 50 000 do-

tyků rukou na displeji svým uži-
vatelům,“ říká Rüdiger Keinberger, 

CEO ze společnosti Loxone. 
(PR)

Obr. č. 1: vlevo - plně automatické stínění s pasivním chlazením prostřednictvím nočního větrání; vpravo - bez pou-

žití stínění a bez pasivního chlazení nočním větráním
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Překlad HELUZ FAMILY 3in1 se fl exibilně 

přizpůsobí venkovnímu stínění

Systémové řešení pro venkovní stínění v podobě roletových a žaluziových překladů HELUZ 
nadále nemá na našem trhu konkurenci. I proto byla společnost HELUZ cihlářský průmysl 
loni jako první výrobce stavebních systémů přijata za člena Svazu podnikatelů ve stínicí 
technice (SPST) a letos se může prokázat certifi kátem Ověřená fi rma v oboru stínicí tech-
niky. Oprávněnost své certifi kace potvrdila i letošní novinkou, PŘEKLADEM HELUZ FAMILY 
3in1 nosný, který sám o  sobě má lepší tepelněizolační vlastnosti než jeho předchůdce. 
Současně je fl exibilnější i z pohledu typu zvolené stínicí techniky, umožňuje snadný pří-
stup pro její montáž i údržbu.

Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný 
s  integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou 
izolací je určen pro jednovrstvé zdivo z  te-
pelně izolačních cihel HELUZ FAMILY. Tím, že 
lze z výroby integrovanou izolaci z překladu 
postupně vyndávat a  přizpůsobovat jeho 

vnitřní prostor buď čtvercovému průřezu 
ukládané schránky na rolety, nebo obdélní-
kovému tvaru schránky na žaluzie, dosahuje 
PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný v každé 
chvíli maximum v  oblasti tepelné izolace. 
Třetí variantou je ponechání izolace a  od-

dálení rozhodnutí o  volbě stínicí techniky 
na později, aniž by byl stavebník jakkoli limi-
tován. Na dům může tedy použít jediný typ 
nosného překladu, a to i na okna, pro která 
se stíněním ani nepočítá.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný dodržu-
je jednotný modulový systém hrubé stavby 
z  broušených cihel HELUZ, je plně skrytý 
pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické 
ovládání a  lze ho použít pro světlé rozpě-
tí oken až 3,85 metru a  pro výšku až 2,5 m 
v případě žaluzií, tedy třeba i pro balkonové 
dveře.

Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 
3in1 nosný pro uživatele
Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný 
představuje důležitý prvek pro nízkoenerge-
tické a pasivní stavby se svobodnou volbou 
stínicích systémů od  různých výrobců. Za-
jišťuje tepelný i  akustický komfort, má ma-
sivní betonovou část a neoslabuje zdivo. Je 
trvanlivý (z betonu, keramiky a tepelné izo-
lace) a umožnuje snadný přístup pro montáž 
i údržbu stínicí techniky.

Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 
3in1 nosný pro projektanta
Systémovost PŘEKLADU HELUZ FAMILY 
3in1 nosný umožňuje jednoduché navrho-
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vání v  rámci výškových modulů systému 
HELUZ. Překlad má dobrou únosnost, vel-
kou požární odolnost (odzkoušeno v  labo-
ratoři) a  lépe tepelně izoluje oproti první 
generaci. 

Díky optimalizované geometrii překladu se 
podařilo při velmi dobré únosnosti dosáh-
nout nadstandardní tepelné izolace. Hodnoty 
součinitele prostupu tepla pro základní va-
riantu překladu jsou vyrovnané s  vlastnost-
mi zdiva z  tepelně izolačních cihel HELUZ 
FAMILY. Pro šířku překladu 50 cm je hodnota                                                                                                         
U = 0,13 W/m2.K. Překlad lze použít jak pro zdi-

vo z cihel HELUZ FAMILY (U=0,14 W/m2.K), tak 
i HELUZ FAMILY 2in1 (U = 0,11 W/m2.K). Poda-
řilo se zlepšit i tepelnou vazbu v místě napo-
jení okna na překlad. Tento detail je ve všech 
konstrukcích vždy řešitelským oříškem z po-
hledu tepelné techniky, protože vkládáme 
dutinu do konstrukce a oslabujeme ji. 

Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 
3in1 nosný pro stavební fi rmu
Montáž samotného překladu do  zdiva je 
rychlá a  jednoduchá, PŘEKLAD HELUZ FA-
MILY 3in1 nosný je dodáván na paletě, která 
umožňuje osazení nad otvory přímo hydrau-

lickou rukou z  dopravního prostředku po-
mocí C závěsu. Během pár hodin lze namon-
tovat překlady na celý dům, protože odpadá 
kombinace klasických nosných a roletových 
nosných překladů. Překlad umožňuje jedno-
duché osazení stínicí techniky a to prakticky 
kdykoliv po dokončení vnějších omítek. Vy-
ráběn je v ocelové formě, aby horní plocha 
byla rovná s  minimální výrobní tolerancí, 
hodí se tedy pro zdivo z  broušených cihel. 
Je to systémové řešení v  rámci stavebního 
systému HELUZ.

www.heluz.cz
(PR)

Jak zastínit balkón či terasu

S jarem a létem nastává období, kdy chceme mnohem více času než jindy trávit na čerstvém 
vzduchu, a  to i  když ještě nejsme na  dovolené. Během odpoledne, večera nebo víkendu 
bychom si rádi dopřáli pohled do okolí nebo do zahrady, pojídali nějaké dobroty či popíjeli, 
co nám chutná, ale přitom nechceme, aby na nás pražilo sluníčko. Současná nabídka stíni-
cích prvků vhodných pro tyto účely poskytne nejen ochranu proti slunečním paprskům, ale 
ochrání nás před lehkým deštěm, před větrem, můžeme do ní instalovat osvětlení, ozvuče-
ní nebo i teplomet. Zkrátka si tento příjemný pobyt můžeme protáhnout až do pozdního 
podzimu.

Balkón či lodžie a  terasa jsou si z  pohledu 
stínicí techniky v mnohém podobné. Přede-
vším použitými materiály, typy stínicích prv-
ků a možnostmi jejich kombinace. Liší se ale 
většinou rozměry, a především podmínkami 
montáže.

Balkón nebo lodžie
Hlavní  rozdíl je v konstrukci. Balkon je před-
sazená konstrukce, která vyčnívá z obvodové 

zdi, zatímco lodžie z  obvodové zdi nevystu-
puje, je ve  stejné rovině se stěnou fasády. 
Lodžie v bytových domech se často zasklívají, 
což sice ochrání obyvatele před větrem, avšak 
nezabrání tomu, aby do  interiéru pronikaly 
sluneční paprsky. Proto je dobré lodžii opatřit 
vhodným stínicím prvkem, a  to bez ohledu 
na  to, zda je nebo není zasklená. Nejčastější 
volbou pro lodžie jsou svislé stínicí prvky, kte-
ré také splývají s fasádou budovy. 

Pokud je lodžie zasklená, je možno se roz-
hodnout mezi interiérovými nebo exterié-
rovými prvky. U  těch interiérových je větší 
výběr designu i  materiálu – roletky, plisé, 
římské rolety, screeny a  další. Je to vlastně 
běžné interiérové stínění. To však nezabrání 
ohřívání skleněných tabulí lodžie.

Efektivnější z hlediska přehřívání je proto stí-
nění exteriérovými prvky, které zadrží teplo 
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ještě před skleněnými tabulemi a  mají tak 
větší tepelněizolační efekt. Zde je možná 
volba mezi roletovými systémy (mezi nimiž 
nezapomínejme např. na  markýzolety – ro-
lety se svislou a  sklopnou částí) s  použitím 
různých materiálů – opět jak textilních, tak 
např. screenových, je však možné zvolit také 
venkovní žaluzie nebo rolety. U těchto – ro-
bustnějších – stínicích prvků je ovšem nut-

né mít na paměti, jaké jsou možnosti jejich 
montáže na fasádu budovy, což někdy může 
být omezujícím faktorem.

Méně časté, ale možné, je zastínění lodžie 
markýzou, která již vyčnívá z  fasády budo-
vy a vyžaduje ještě vyšší nároky na kotvení 
do  fasády. Zejména u  bytových domů toto 
může znamenat větší či menší problém a je 

proto vhodné se nejprve ujistit, že instalace 
zvoleného stínění bude možná.

Na rozdíl o lodžie se u balkónu, který nemá 
stropní konstrukci, zastínění řeší nejlépe 
různými druhy markýz. U těch je možno vo-
lit mezi různými druhy konstrukcí: markýzy 
kloubové (běžně používané u  rodinných 
nebo bytových domů) nebo košové (ty se 
používají s  oblibou u  restaurací či obcho-
dů), či podle způsobu ochrany látky potom 
markýzy otevřené, s krytem nebo kazetové. 
Samotný materiál markýzy bývá z  akrylá-
tového polyesterového nebo skleněného 
vlákna s  životností kolem 15 až 20 let (po-
dle intenzity používání a  klimatických pod-
mínek v  regionu). Materiál je stálobarevný, 
opatřený UV stabilizátorem, impregnovaný 
proti vodě, plísním a  má také antistatickou 
úpravu. Design materiálu markýz je dnes již 
velmi široký, od jednobarevných, přes barev-
né pruhy či jiné vzory, až po vlastní potisk – 
např. logem (zejména u košových markýz).

Také zde je však nutné předem důkladně 
promyslet, jaké jsou možnosti montáže zvo-
leného stínicího prvku na  fasádu budovy, 
což opět může být omezujícím faktorem.

Všude, kde je možné použít markýzy, mohou 
být vhodným prvkem také slunolamy, ty se 
ale z  fasády nedají dočasně odstranit (sro-

zdroj: HAROL

zdroj: ISOTRA

Venkovní screenová roleta

Výsuvná markýza, ovládání elektropohonem
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TEXTILNÍ 
PROTISLUNEČNÍ 
OCHRANA

Systém zip-screen heroal VS Z

www.heroal.cz

ROLETY | PROTISLUNEČNÍ OCHRANA 
ROLOVACÍ VRATA | OKNA | DVEŘE 

FASÁDY | SLUŽBY

Max. velikosti až 6 m 

na šířku a výšku a 

max. plocha až 18 m²

Integrované šroubovací kanály 

a osvědčené hákové spojení 

zjednodušují zpracování profilů

Předsazené, 

částečně nebo plně 

zabudované řešení s 

fasádním systémem 

heroal C 50

Redukce slunečního záření až 

o 75 % a UV záření až o 98 % a 

odolnost proti větru o rychlosti 

až 145 km/h

lovat či shrnout), mohou mít pouze otočné 
lamely. Stávají se tak trvalou součástí fasády, 
což je nutné předem důkladně zvážit. Mo-
hou se ale stát výrazným architektonickým 
prvkem fasády, což může vzhled budovy pří-
znivě ovlivnit.

Terasa
Terasa je venkovní část stavby, která se větši-
nou nachází na úrovni nebo mírně nad úrov-
ní okolního terénu, nejsou však výjimkou 
ani terasy v nejvyšších patrech domů. Je zde 
tedy jistá podobnost s balkónem, ale pouze 
v  tom, že terasa také není zastřešená. Jinak 
existuje pro terasy mnohem více možností, 
jak je zastínit.

Jedním ze způsobů je opět markýza, kterou 
jsme popsali výše, a to v podstatě za stejných 
podmínek jako u balkónů. Většinou však jde 
o markýzy větších rozměrů, proto u nich mo-
hou být někdy použity i podpůrné sloupky.

Dalším, dnes stále více oblíbeným prvkem 
pro zastínění teras jsou pergoly a bioklima-
tické pergoly. Oba tyto produkty v  podsta-
tě rozšiřují prostor bytu či kanceláře o další 
místnost, která ale může být podle volby 
zákazníka více či méně krytá od vnějšího 
prostoru. Jejich podstatou je pevná hliníko-
vá konstrukce, která může být opatřena růz-
nými variantami stěn či stropu.

Strop bývá tvořen buď polykarbonátem 
nebo bezpečnostním lepeným sklem. Stíně-
ní v tomto případě zajišťují např. baldachýny, 
plisé, screeny nebo markýzy. Stěny pergoly 
mohou být buď také zaskleny, a to buď trva-
le nebo formou posuvných panelů (a ty pak 
zastíněný stejným způsobem jako strop), 
případně mohou být místo pevných stěn 

umístěny přímo stínicí prvky, jako venkovní 
žaluzie, venkovní rolety či screeny, přičemž 
např. screeny mohou být také umístěny 
do posuvných panelů.

Ještě dokonalejší, a  dnes stále častěji žáda-
nou, je tzv. pergola bioklimatická, jejíž strop 
je tvořen pohyblivými lamelami, které je 
možno naklápět podle polohy slunce tak, 
aby uživateli poskytovaly vždy optimál-
ní míru světla či naopak stínu. Vzhledem 
k  tomu, že tyto pohyblivé lamely jsou také 
hliníkové, vytvoří při plném zastínění souvis-
lý strop, který odolá nejen dešti, ale v zimě 
také určité vrstvě sněhu.

Do  konstrukce pergoly přitom dnes může 
být integrováno např. osvětlení prostřednic-
tvím LED pásků, infrazářiče nebo reproduk-
tory, a  v  sloupcích pergoly jsou umístěny 
kanálky pro svod dešťové vody.

Pergoly jsou navíc prvkem, který je možno 
montovat jak ke stěně budovy – k rovné čás-
ti stěny, do rohu domu i na vnější nároží, tak 
také jako samostatně stojící.

Je tedy zcela zřejmé, že pro každou část vněj-
šího prostoru, obklopujícího privátní i  pra-
covní budovy, existuje dostatečné množství 
stínicích prvků, z  nichž si zákazník může 
vybrat podle své potřeby, vkusu, ale také 
podle technických parametrů budovy. Stačí 
se důkladně poradit s  dodavatelem stínění 
a  nezapomenout přitom ani na  klimatické 
podmínky, do kterých bude stínění umístě-
no, protože i  ty mohou sehrát v  konečném 
rozhodnutí důležitou roli.

Ing. Štěpánka Lubinová
Časopis SVT

zdroj: AL Pergoly

Bioklimatická hliníková pergola se screenovými bočními stěnami
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„Od prvního dne jsme se zaměřili na úzkou 
a  transparentní komunikaci se všemi zú-
častněnými. Intenzivní diskuse a  průzkum 
u vystavovatelů jasně ukazují, že R + T ne-
lze v  současné době spolehlivě realizovat 
v  jeho obvyklé kvalitě, zejména z  důvodu 
vysoké mezinárodnosti a extrémně dlouhé 
přípravné fáze,“ řekl Roland Bleinroth, pre-
zident a generální ředitel Messe Stuttgart.  
„R + T je mnohem víc než jen veletrh! Díky 
výměnám s  kolegy, intenzivním technic-
kým diskusím, četným síťovým událostem 
a  doprovodným událostem se R + T stává 
každé tři roky velkým rodinným setkáním. 

To vše však v současné době nelze zaručit. 
Přestože pro nás nebylo snadné učinit toto 
rozhodnutí po  dvou a  půl letech plánová-
ní, přípravy a nasazení, je v současné době 
jediné správné, “dodal Sebastian Schmid, 
ředitel odboru technologie v  Messe Stutt-
gart. „Odložením R + T na  rok 2022 chce-
me našim vystavovatelům a  partnerům 
poskytnout především maximální možnou 
jistotu při plánování. V únoru 2022 budou 
mít výrobci opět přístup k  celé síti R + T, 
kterou znají a jsou na ni zvyklí. Potěšilo nás, 
že jsme my i příslušná odvětví našli řešení 
k  tomu, abychom zopakovali předchozí 
úspěchy předního světového veletrhu. “ 

Nový digitální formát 
v roce 2021
Odložení R + T však také otevírá nové příle-
žitosti pro všechna dotčená odvětví. „V  pů-
vodně plánovaném období akce, tj. 22. až 
26. února 2021, budou mít všichni naši vy-
stavovatelé příležitost prezentovat své vy-
vinuté inovace a nové produkty obchodním 
návštěvníkům po  celém světě během digi-
tálního R + T,“ řekl Sebastian Schmid.

Ústředním bodem tohoto digitálního for-
mátu bude cena R + T Innovation Award, 
která bude podle původních plánů před-
stavena jako živá událost. Budou také 
prozkoumána klíčová témata, jako jsou ře-
mesla, inteligentní dům a architektura. Pro-
gram bude doplněn o technické přednášky                                
pro zastoupená odvětví a  o  různé služby                                                                                                             
pro navazování kontaktů. Prezentovaný 
obsah bude také k  dispozici on-line po  di-
gitálním R + T po  dobu dalších 365 dní až 
do  příštího R + T a  bude pravidelně aktua-
lizován. „V příštích několika týdnech dokon-
číme koncepci digitálního R + T a začneme 
přímo s  prvními implementacemi. Rovněž 
podnikneme všechny důležité kroky k zajiš-
tění úspěšného R + T v roce 2022. Už se ne-
můžeme dočkat, až přivítáme všechny naše 
vystavovatele a  návštěvníky opět osobně 
ve Stuttgartu od 21. do 25. února 2022,“ řekl 
potěšený Sebastian Schmid.

Názory z oboru na nový
termín R + T

Heinrich Abletshauser, prezident Federál-

ního sdružení výrobců rolet a stínicí tech-

niky v Německu (rs-fachverband.de):

„R + T je průmyslový veletrh a nabízí nesrov-
natelný zážitek. Zde je ukázána účinnost 
celého odvětví a výrobky lze přímo porovná-
vat. To tedy zahrnuje přímou výměnu infor-
mací mezi montážními fi rmami/řemeslníky 
a výrobci, aby se výrobky staly hmatatelnými 
pro obě strany. Odklad R + T do  roku 2022 
je vítán a  poskytuje nám veškerou jistotu                   
při plánování. “

Claus Schwenzer, předseda Národní fede-

race výrobců dveří a vrat Německo (BVT): 

„Velmi vítáme včasné rozhodnutí odložit R + T.       
Poskytuje jistotu vystavovatelům a chrání je 
před tím, aby vynaložili vysoké náklady. Tě-
šíme se na únor 2022. Poté znovu zažijeme 
R + T, které spojí návštěvníky a vystavovatele 
z celého světa ve Stuttgartu.“

Nové datum: R + T odloženo na rok 2022

Messe Stuttgart odkládá příští ročník R + T - předního světového veletrhu rolet, dveří/vrat 
a stínicí techniky - na 21. až 25. února 2022. Toto rozhodnutí bylo založeno na intenzivních 
diskusích mezi vedoucími projektů a všemi partnery, podporovatelskými sdruženími, vele-
tržním poradním výborem a předními výrobci. Během několika posledních týdnů byl pro-
veden intenzivní a občas osobní průzkum u domácích i zahraničních vystavovatelů. Tento 
průzkum také přinesl jasný výsledek. 

Průzkum mezi vystavovateli přináší jasný výsledek / Prezentace Ceny za inovativní výro-

bek a digitální formát R + T v roce 2021

Roland Bleinroth, prezi-

dent a  generální ředitel 

Messe Stuttgart

Sebastian Schmid, ředi-

tel technologického od-

dělení v Messe Stuttgart
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Lars Rippstein, generální ředitel Průmy-

slového sdružení pro technické textilie, 

rolety a ochranu před sluncem (ITRS): 

„Osobní odstup nebo dokonce nutnost no-
sit roušky při nejdůležitějším setkání v  na-
šem oboru? Raději počkáme ještě jeden rok 
a  pak se znovu setkáme zcela uvolněným 
způsobem ve Stuttgartu v roce 2022! Odklad 
považujeme za  jediné správné rozhodnutí 
a těšíme se na rok 2022!“

Klaus Braun, generální ředitel Alukon KG: 

„Jako u  předního světového veletrhu v  na-
šem oboru je význam R + T primárně v jeho 
mezinárodnímu charakteru a  osobním 
kontaktům. Vzhledem k  současné situaci 
se domníváme, že odklad R + T je jediným 
správným rozhodnutím. Toto rozhodnutí 
jako dlouhodobý vystavovatel plně podpo-
rujeme. Těšíme se na R + T 2022.“

Maik Wiegelmann, ředitel Akademie Bec-

ker ve společnosti Becker Antriebe GmbH:

 „S ohledem na odpovědné zvládnutí součas-
né situace vítám odklad R + T - ale přirozeně 
také se smíšenými pocity. Pozitivní atmosfé-
ra a neustále rostoucí mezinárodní charakter 
veletrhu z  něj učiní nezapomenutelný záži-
tek. Bude proto také vhodné počkat na akci 
o krátký rok déle!“

Stephan Kleine, generální ředitel společ-

nosti GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG: 

„Při rozhodování o účasti na R + T je pro nás 
velmi důležitý zejména mezinárodní cha-
rakter veletrhu. Protože to však vzhledem 
k současné situaci nelze zaručit, plně pod-
porujeme rozhodnutí odložit veletrh na rok 
2022.“

Klaus Wuchner, obchodní a marketingový 

ředitel, markilux GmbH + Co. KG: 

„Přední světový veletrh a svět zasažený pan-
demií koronaviru – to nejde dohromady.  
Je to nadměrné a  nevyčíslitelné riziko jak                    
ze zdravotního, tak z  ekonomického hle-
diska. Rok 2022 bude tím správným rokem                
pro osobní setkání s komunitou R + T. Dou-
fejme, že všichni pak budou schopni jasně 
provádět plánování a provádět výpočty.“

Marc Meißner, generální ředitel společ-

nosti Meißner GmbH Toranlagen:

„Na  každém R + T se těšíme na  setkání                    
se starými známými i  novými tvářemi 
a  na  pozitivní reakce na  naše průkopnické 
inovace v technologiích dveří a vrat. Vím, že 

by to za současných podmínek nebylo mož-
né. Proto plně podporujeme rozhodnutí od-
ložit veletrh. I přes odklad a další doplňkové 
podmínky patří R + T do kalendáře!“

Tobias Löhner, marketingový manažer, 

ROMA KG: 

„Přední světový veletrh R + T ve  Stuttgartu 
je jednou z nejdůležitějších událostí pro naši 
společnost. Osobní setkání a  intenzivní dis-
kuse s lidmi z oboru jsou prostě nenahradi-
telné. To “T“ v “R + T“ by tedy mohlo také zna-
menat „opravdovou (true) loajalitu“. Stejně 
jako R + T je pro nás vždy spolehlivým part-
nerem, v tuto chvíli nezklameme a těšíme se 
na úspěšný R + T v roce 2022!“

Manfred Heissenberger, generální ředitel 

Sattler SUN-TEX GmbH: 

„R + T ve Stuttgartu je nejdůležitějším místem 
mezinárodního setkávání pro náš obor; je mís-
tem setkání, inspirace a inovací. Tento duch je 
pro rok 2021 ohrožen virem COVID-19. Proto 
podporujeme odklad R + T a děkujeme ma-
nažerům veletrhů za aktivní komunikaci. Tady 
v Sattleru se už těšíme na R + T 2022!“

Stephan Schweiker, generální ředitel Ro-

bert Schweiker GmbH: 

„Maximální prioritu připisujeme zdraví 
a  bezpečnosti našich zaměstnanců a  ob-
chodních partnerů. Plně proto podporuje-
me odklad R + T z 2021 na 2022 a doufáme, 
že se budeme moci vrátit do  Stuttgartu                                                    
bez problémů v roce 2022.“

Andreas Böck, generální ředitel SELVE 

GmbH & Co. KG: 

„R + T je ´milý našemu srdci´ a hlavní událostí 
pro průmysl rolet a  stínicí techniky. S  ohle-
dem na  současné všeobecné podmínky 
a  touhu po  zajištění bezpečnosti pro naši 
společnost i naše zákazníky plně podporuje-
me rozhodnutí odložit R + T na 2022.“

Jean-Luc Sarter, generální ředitel Somfy 

Central Europe: 

„Bezpečnost má nejvyšší prioritu nejen bě-
hem pandemie koronaviru. Podporujeme 
proto rozhodnutí odložit R + T. Jako před-
ní světový veletrh je to největší místo se-
tkání oboru k  výměně nápadů a  informací 
s  partnery a  zákazníky. Zde jsou uzavírány 
důležité obchodní transakce a  dohody 
o  spolupráci. Těšíme se na  úspěšnou akci 
s  mnoha vzrušujícími inovacemi produktů 
v roce 2022.“

Karl Rödelbronn, generální ředitel spo-

lečnosti Rödelbronn GmbH: 

„Jako přední světový veletrh pro rolety, dve-
ře/vrata a stínicí techniku je R + T trvalým do-
plňkem v kalendáři naší společnosti. S ohle-
dem na  současnou pandemii koronaviru je 
včasné odložení správným rozhodnutím 
a dává všem účastníkům jistotu při plánová-
ní. Těšíme se na R + T 2022.“

Christian Steinberg, ředitel pro globální 

trh, Warema Renkhoff  SE: 

„Vítáme odložení mezinárodního oborového 
setkání ve  formě R + T. Je to proto, že není 
jisté, jak se pandemie koronaviru a  souvi-
sející zdravotní a  cestovní předpisy do  jara 
příštího roku vyvinou. Osobní odstup a po-
vinnost nosit roušku znesnadní otevřenou 
osobní diskusi a kultivaci stávajících vztahů, 
na  kterých tento veletrh závisí. Své naděje 
vkládáme do roku 2022!“

Zeptali  jsme se také 
českých vystavovatelů

Erich Stavař,

člen představenstva 

ISOTRA a.s.: 

„Veletrh R+T je největší 
veletrh v  oboru stínicí 
techniky na světě a my 
na  něm vystavujeme 
již od  roku 2000. Vel-
mi se na  toto setkání 

s  našimi obchodními partnery těšíme. Je to                     
pro nás srdeční záležitost.
Rozhodnutí o  změně termínu na  rok 2022 
vnímáme jako zodpovědné a vítáme ho. 
Těšíme se na R+T 2022.“

Richard Zelinka, 

jednatel ZEBR s.r.o.: 
„Vzhledem k  tomu, že 
se jedná o velice pres-
tižní veletrh s celosvě-
tovou účastí, chápeme 
rozhodnutí organizá-
tora posunout jej až 
na rok 2022. Pokud by 

byl vzhledem k  omezením spojeným s  CO-
VID-19 omezen vstup některým účastníkům či 
návštěvníkům z více zasažených zemí, mohla 
by celá akce skončit neúspěchem.“

Ing. Štěpánka Lubinová
Časopis SVT

Zdroj: tisková zpráva Messe Stuttgart

Příští R + T - přední světový veletrh rolet, dveří/vrat a stínicí techniky 
se bude konat ve dnech 21. až 25. února 2022 Výstaviště Stuttgart, Německo
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Stínicí technika v Nové Zelené úsporám

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) se zasadil o zastoupení stíni-
cí techniky v  programu Nová Zelená úsporám (NZÚ). Jak již možná víte, 
od října 2018 je v tomto programu možno získat samostatný bonus na stí-
nicí techniku: 500 Kč/m2 na stínicí prvky s ručním ovládáním a 1.000 Kč/m2 
na stínicí prvky s inteligentním ovládáním. 

SPST tuto problematiku i nadále sleduje a snaží se dosáhnout dal-
ších změn ve prospěch stínicí techniky. Zjišťujeme aktuální situaci 
ohledně podaných, vyplacených i zamítnutých žádostí a snažíme se 
aktivně pomáhat při zvyšování informovanosti o  nových možnos-
tech. Na webu svst.cz je pod logem NZÚ umístěna „kuchařka“ ne-
jen se základními informacemi, ale také s dotazy, které se již v této 
souvislosti vyskytly, včetně odpovědí na  ně. Tuto stránku budeme 
i nadále doplňovat o nové užitečné informace.
V tabulce č. 1 je uveden počet žádostí o dotaci na stínicí techniku 
k červnu 2020, a to podle způsobu ovládání. V tabulce č. 2 potom 

stejné údaje vztažené k  jednotlivým regionům. Díky porovnání 
těchto údajů s předchozím obdobím – září 2019 – tedy za 9 měsíců 
jsme zaznamenali výrazný nárůst žádostí:

celkem přijatých žádostí:   246 % vůči září 2019

celkem vyplacených žádostí: 523 % vůči září 2019

Z obou údajů vyplývá nejen to, že roste zájem o dotaci na stínění, 
ale že se zvyšuje také úspěšnost podaných žádostí.

aktivní nevyplacené vyplacené zrušené/zamítnuté celkem přijato

Podoblast
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]

ST s ručním ovládáním 587 5 706 092 188 1 633 671 104 965 675 879 8 305 438

ST s inteligentním ovládáním 335 8 366 180 54 1 439 348 84 2 362 770 473 12 168 298

Celkem 922 14 072 272 242 3 073 019 188 3 328 445 1 352 20 473 736

Tab. 1: počet žádostí o dotaci na stínicí techniku v rámci NZÚ podle způsobu ovládání (stav k 8. 6. 2020)

aktivní nevyplacené aktivní vyplacené neaktivní celkem přijato

Kraj nemovitosti
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]
Počet 

žádostí
Podpora 

[Kč]

Hlavní město Praha 53 1 139 800 21 316 861 8 140 750 82 1 597 411

Jihočeský kraj 58 732 550 13 177 150 14 522 700 85 1 432 400

Jihomoravský kraj 141 1 841 250 41 439 490 43 756 750 225 3 037 490

Karlovarský kraj 6 71 170 6 71 170

Kraj Vysočina 33 519 850 9 110 338 10 218 650 52 848 838

Královéhradecký kraj 39 551 150 14 110 019 6 83 450 59 744 619

Liberecký kraj 18 254 100 1 13 250 4 54 750 23 322 100

Moravskoslezský kraj 147 2 450 030 51 801 025 26 361 020 224 3 612 075

Olomoucký kraj 80 1 302 600 19 157 803 15 423 550 114 1 883 953

Pardubický kraj 50 845 000 8 106 100 9 130 455 67 1 081 555

Plzeňský kraj 35 437 400 12 163 996 9 79 750 56 681 146

Středočeský kraj 124 1 895 677 28 440 800 19 244 900 171 2 581 377

Ústecký kraj 26 371 845 4 21 450 5 53 020 35 446 315

Zlínský kraj 112 1 659 850 21 214 737 20 258 700 153 2 133 287

Celkem 922 14 072 272 242 3 073 019 188 3 328 445 1 352 20 473 736

Tab. 2: počet žádostí o dotaci na stínicí techniku v rámci NZÚ podle regionů (stav k 8. 6. 2020)
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Přesto je podle našeho názoru počet neak-
tivních (tedy zrušených nebo zamítnutých) 
žádostí stále příliš vysoký. Také na to jsme se 
zeptali na Státním fondu životního prostře-
dí (SFŽP). Kromě podrobnějších údajů (viz 
tabulku 3) jsme obdrželi také následující 
odpověď: 
„Žadatelé neuvádějí důvod, proč žádost nebo 
danou oblast ruší. V některých případech do-
šlo k  převedení žádosti z  oblasti A.72 (inteli-
gentní ovládání) na oblast A.71 (ruční ovládá-
ní). V praxi pak někdy dochází ke zrušení celé 
žádosti a následně podání nové, např. právě 

z  důvodu přechodu do  celkově vyšší oblasti 
podpory a  tím navýšení podpory nebo na-
opak snížení žádosti o  bonus. Žadatelé také 
někdy nevědí, co se pod těmito pojmy kon-
krétně skrývá.“ 
To pro fi rmy z oboru stínicí techniky do bu-
doucna znamená zlepšit komunikaci se zá-
kazníky – umět jim správně vysvětlit rozdíl 
mezi oběma variantami. Právě této sku-
tečnosti nyní budeme věnovat zvýšenou 
pozornost v  rámci odborné činnosti svazu 
a následně edukovat zejména fi rmy z naše-
ho oboru.

zamítnuté / 

administrace 

žádosti ukončena

zrušené žadatelem celkem

Podoblast 

podpory

Počet 

žádostí

Dotace na 

podoblast 

[Kč]

Počet 

žádostí

Dotace na 

podoblast 

[Kč]

Počet 

žádostí

Dotace na 

podoblast 

[Kč]

A71 2 7 400 102 958 275 104 965 675

A72 2 76 670 82 2 286 100 84 2 362 770

Celkový 

součet
4 84 070 184 3 244 375 188 3 328 445

Tab. 3: počet žádostí o dotaci na stínicí techniku v rámci NZÚ – dle důvodu nevyplacení (stav 
k 8. 6. 2020)

Další jednání SPST v rámci 
spolupráce se SFŽP
Během jednání na SFŽP v červnu letošního 
roku jsme projednali několik dalších námě-
tů a dotazů z naší strany. Výsledky jednání 
přinášíme na následujících řádcích.

Zrušení vázanosti bonusu na  ST na  vý-

měnu oken a  zateplení: tato podmínka 
podle nás diskriminuje ty, kteří si okna vy-
měnili nebo dům zateplili již dříve. 
  V současně době již tento návrh zohled-

něn nebude. V  dohledné době se plá-
nuje příprava nového programu v rámci 
Zelené úsporám, proto bude o této mož-
nosti uvažováno až v  souvislosti s  no-
vým programem.

Samostatný bonus na  stínicí techniku 

i do novostaveb

  O této změně se neuvažuje, v tomto pří-
padě bude ponechána celková dotace 
na dům a je na investorovi, na co ji pou-
žije. Stínicí technika je zde povolena.

Příplatek na výrobek, který má environ-

mentální prohlášení: dle bodů 2.3.3 a 2.4.5 
Závazných pokynů pro žadatele*/ existuje 
možnost dalšího bonusu 10.000 Kč.
  Ano, toto platí a  počítá se tam i  stínicí 

technika, ALE v tomto případě musí mít 
environmentální prohlášení 5 různých 
výrobků nebo materiálů. Pokud ho tedy 
výrobek bude mít, může to být výhodou 

(ale je nutno mít na  paměti závislost 
na  dalších 4 jiných stavebních výrob-
cích nebo materiálech na stejné stavbě). 
Bude uznáváno i  environmentální pro-
hlášení vypracované v  zahraničí – z  Ev-
ropské unie.

V  jednáních se SFŽP budeme i  nadále po-
kračovat a aktuální informace uvádět na na-
šich webových stránkách www.svst.cz. 

Aktuální data a  informace přineseme také 
na naší konferenci STÍNICÍ TECHNIKA - OPTI-
MÁLNÍ ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU BUDOV, 
která se bude konat 25. 9. 2020.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

Zdroj: SFŽP

*/ Závazné pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory z podprogramu Nová zelená úspo-
rám - RODINNÉ DOMY: 
https://www.novazelenausporam.cz/
dokumenty/detail/?id=591
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Jsou budovy v Evropě připraveny 

na další vlny veder?

V posledních letech způsobilo rychlé globální oteplování více teplotních vln a extrémních 
teplot - „Pouze v Evropě jsou teplotní vlny nejméně pětkrát pravděpodobnější“, uvedl Da-
mian Carrington, environmentální redaktor The Guardian minulé léto1. Vědci tvrdí2, že tep-
lotní vlny jsou o 4 ° C teplejší než před stoletím a podle posledního měsíce března byly po-
dle Evropské služby pro změnu klimatu Copernicus průměrné teploty téměř o dva stupně 
Celsia nad průměrem 1981–2010. Jsou budovy v Evropě připraveny chránit své obyvatele                                         
před tímto extrémním teplem? Pokud ano, bude to provedeno nákladově efektivnějším 
a hlavně energeticky účinnějším způsobem?

Letní období jsou teplejší, začínají dříve 
a mohou trvat déle. Je známo, že tyto vyso-
ké teploty výrazně ovlivňují starší lidi a oso-
by s již existujícími dispozicemi3, ale i mladší 
generace hledají více pohodlí a zdravého ži-
votního stylu. Architekti, inženýři a staveb-
ní společnosti usilují o  energeticky účinná 
řešení pro správu vnitřního klimatu a vlády 
začínají uznávat negativní dopad přehřívá-
ní v  budovách. Do  budoucna budou jasné 
pokyny klíčové pro chlazení budov nákla-
dově a  energeticky účinným způsobem4. 
Podle ES-SO, Evropské organizace pro stí-
nicí techniku, je odpověď zřejmá: „Stínicí 

technika se musí stát klíčovým prvkem 
každé budovy v Evropě, aby se v budoucnu 
zabránilo přehřívání. Stínicí technika je ná-
kladově nejefektivnějším řešením na  trhu 
a  nabízí přímý dopad na  zdraví, pohodlí 
a úsporu energie.“5

Jednoduché, ale efektivní
Stínicí technika je termín používaný 
k  označení vnějších a  vnitřních systémů, 
které zabraňují přehřátí tím, že řídí množ-
ství tepla a  světla ze Slunce vstupujícího 
okny a  prosklenými částmi fasád. Mecha-
nismus stínicí techniky je starý jako sta-

rá egyptská, islámská a  perská kultura. 
V  průběhu let bylo vyvinuto mnoho ino-
vativních řešení stínicí techniky (jako jsou 
žaluzie, markýzy, screeny,...) a inovátoři za-
ložili vyspělý průmysl stínicí techniky, který 
dnes zaměstnává stovky tisíc lidí na celém 
světě. Pouze v  Evropě pracuje v  odvět-
ví stínicí techniky a  stínicích systémů asi 
400  000 lidí. Tento specializovaný zpraco-
vatelský průmysl, který působí společně    
se stavebním průmyslem, sestává z mnoha 
globálních hráčů v oblasti vysoce techno-
logických textilií, motoricky ovládaných 
prvků a  domácí automatizace, výrobců 

Internal roller blinds ©Silent Gliss
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samotných konečných produktů, abychom 
jmenovali jen některé z nich.

Vypočítejte vliv tepla
Pro výpočet přímého vlivu na  přenos tep-
la a  světla vyvinuli klíčoví hráči v  oboru 
stínicí techniky spolu s  ES-SO podrobnou 
databázi6 a  výpočetní model s  názvem                                   
ES-SDA. Evropská databáze sestává z ověře-
ných a  recenzovaných údajů o  výkonnosti 
stínění podle norem CEN/ISO. Tento nástroj 
pomáhá odborníkům v oblasti stínicí tech-
niky přesně informovat stavební průmysl 
o správném výběru automatizované stínicí 
techniky a  jejím vlivu na  vnitřní klima bu-
doucí budovy. Nástroj se může vyhnout 
případům, jako je např. byt ve staré rekon-
struované kancelářské budově v  severním 
Londýně, kde by provozní teploty během 
teplého září dosáhly úmorných 47,5 °C                       
bez jakéhokoli zastínění. Použitím vnějšího 
stínění (žaluzie nebo rolety) by se teplota 
snížila na přijatelnějších 28 °C7.

Prevence je lepší než léčba
Automatizovaná stínicí technika zabraňu-
je zahřívání místností; vyhýbá se potřebě 
umělého chlazení, a  tím snižuje spotře-
bu energie a  přispívá k  většímu pohodlí 
za všech povětrnostních podmínek. Množ-
ství energie používané na  chlazení budov 
po celém světě se však od roku 2000 zdvoj-
násobilo a bez zvýšení účinnosti by se i tato 
úroveň mohla do roku 20508 znovu ztrojná-
sobit. Za jakou cenu? Vyšší účty za energii? 
Ještě horší je, že nedosáhneme svých cílů 
v oblasti klimatu?
Při pravidelných teplotních vlnách a extrém-
ních teplotách bude stínicí technika životně 
důležitým prvkem, který zabrání přehřívání 
budov energeticky účinným způsobem. Cí-
lem ES-SO je prokazovat pozitivní vliv inteli-
gentní stínicí techniky na řízení vnitřního pro-
středí, a  tím podporovat ambiciózní závazky 
EU v oblasti energetické účinnosti. Podle stu-

die9 ES-SO z roku 2015 může stínicí technika 
přinést 22% úspory energie a snížit emise CO2 
v budovách v Evropě ročně o 137 Mt.

O ES-SO
ES-SO je nezisková organizace založená 
v  Bruselu. Cílem ES-SO je prosazovat pozi-
tivní vliv stínicích systémů na řízení vnitřní-
ho prostředí, a  tím podporovat ambiciózní 
závazky EU v oblasti energetické účinnosti. 
ES-SO slouží jako zastřešující organizace 
profesionálních sdružení stínicí techniky 
převážně v  členských zemích EU. Evropský 
průmysl stínicí techniky zaměstnává ve  27 
členských státech více než 400 000 lidí a roč-
ně dosahuje obratu přes 15 miliard EUR.               

ES-SO sídlí v Bruselu a má tak ideální polohu 
k tomu, aby zajistila vyslyšení hlasu tohoto 
odvětví a aby mohla pozitivně přispět k do-
sažení energetických cílů EU. ES-SO se také 
podílí na  různých projektech EU a  působí 
jako přispívající a poradenská kapacita.
Členem mezinárodního sdružení ES-SO je také 
český Svaz podnikatelů ve stínicí technice.

Ing. Štěpánka Lubinová
www.svst.cz

Zdroj: Tisková zpráva ES-SO, www.es-so.com  

1 Publikoval Damian Carringon environmentální edi-

tor Guardian 2. července 2019, 13.21 BST

2 Lidský příspěvek k  rekordní vlně veder v  červnu 

2019 ve Francii Geert Jan van Oldenborgh, Sjoukje 

Philip,…

3 Prognóza „90 000 ročních úmrtí v  důsledku teplot-

ních vln“, Společné výzkumné středisko Evropské 

komise PESETA IV, v tisku (teplotní vlna = vlna veder 

- prodloužené období neobvykle horkého počasí, 

během něhož u mnoha lidí dochází k přehřátí orga-

nismu - pozn. překl.)

4 Odhadněte úspory energie a širší výhody čl. 2 a odst. 

1 písm. G) Směrnice o  energetické náročnosti bu-

dov: „použití stínicích zařízení, která chrání budovy                   

před přehřátím během tepelných vln, které mají přímý 

dopad na spotřebu energie snížením potřeby aktivní-

ho chlazení“, Doporučení Evropské komise EU2019 / 

786 ze dne 8. května 2019 o renovaci budov.

5 www.es-so.com

6 www.es-so-database.com

7 https://www.shadeit.org.uk/wp-content/uploads/ 

2018/03/Overheating-in-September.pdf

8 IEA The future of cooling (IEA Budoucnost chlazení), 

2018 https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling

9 ES-SO__15-498_Extended-Executive-Summary_

September-2015.pdf

Referenční příklad: udržení chladu při použití stínicí techniky, například žaluzie

Tato nová obytná budova v jižním Německu je vybavena vnějšími žaluziemi. S vnějšími žaluziemi 
si můžete udržet chladnou hlavu i za velmi horkého počasí a sami se rozhodnout, kolik slunečního 
svitu chcete do svých pokojů vpustit. Díky těmto externě namontovaným a automaticky řízeným 
stínicím systémům lze denní světlo plynule usměrňovat. Téměř pevně se uzavírající lamely tak mo-
hou zabránit přehřátí - účinné snížení oslunění je zde 60-75%. To šetří spoustu peněz za klimati-
zační systém, aniž byste museli oželet denní světlo. Odborné rady ohledně svého individuálního, 
energeticky účinného zastínění můžete získat od svého profesionála v oblasti stínicí techniky.

External venetian blinds ©ROMA KG/Eckhart Matthaeus

Awning ©Dickson
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INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ 

na www.infotherma.cz 

INFOTHERMA 2022 V LEDNU 

NA VÝSTAVIŠTI V OSTRAVĚ

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spo-
jená s  termínem konání mezinárodní výstavy 
Infotherma. Vzhledem k  rizikovým faktorům 
spojeným s pandemií Covid-19 a nepředvída-
telnému vývoji, jsme se již v dubnu 2020 roz-
hodli na výstavišti v Ostravě Infothermu 2021 
nepořádat. Infotherma 2022 se uskuteční již 
tradičně v lednu na výstavišti v Ostravě. 
Každoročně jsou hojně navštěvovány zá-
jemci, odborníky a  tradičními návštěvníky 
výstavy webové stránky www.infotherma.cz. 
To nás vedlo k  rozhodnutí  připravit projekt 
s  názvem INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ. 
Zde na jednom místě nabízíme návštěvníkům 
těchto stránek aktuální nabídky některých 
vystavovatelů, zajímavé odkazy a  náměty 
z oblasti vytápění, úspor energií a obnovitel-
ných zdrojů. Virtuální Infotherma je rozděle-

ná do několika kategorií oborového členění. 
Prezentována a  zveřejněna je od  9/2020 
do 9/2021 na stránkách www.infotherma.cz. 
V  případě zájmu je možné se průběžně 
do projektu zapojit.

Zveme Vás na stránky www.infotherma.cz, 

kde najdete projekt INFOTHERMA 2021 

VIRTUÁLNĚ. 

Již nyní připravujeme výstavu Infotherma 
2022, která se uskuteční na  výstavišti v  Ost-
ravě ve dnech 24. až 27. ledna 2022. V České 
republice se jedná o významnou takto speci-
alizovanou výstavu se zastoupením českých, 
evropských a  světových značek s  výrobky 
a  produkty k  tepelné pohodě našich domo-
vů, kanceláří a dalších objektů. Výstava se již 

téměř 30 let snaží mapovat technický pokrok 
a tradičně se stává setkáním návštěvníků, od-
borné veřejnosti a  stálých i  nových vystavo-
vatelů. Vzhledem k  tomu, že výstava je úzce 
zaměřená na vytápění, úspory energií a využí-
vání obnovitelných zdrojů, těší se u návštěvní-
ků stálé pozornosti. Zejména proto, že české 
domácnosti vynakládají největší část svých 
fi nančních prostředků právě na náklady spo-
jené s vytápěním, spotřebou energií a vody.
Výstavy Infotherma jsou známé i  tím, že se 
zde hojně diskutuje o smysluplném využívá-
ní obnovitelných zdrojů. Přesto a právě proto 
bude opět třetina výstavních ploch věnová-
na tomuto tématu. Prezentovány zde budou 
fi rmy s  tepelnými čerpadly, solárními pane-
ly a  systémy topení s  využitím rekuperace. 
Zvláštní pozornost bude na výstavě věnová-
na možnostem decentralizace výroby energií 
z  obnovitelných zdrojů, umísťování fotovol-
taických panelů na  střechy domů, možnos-
tem skladování přebytku vyrobené energie 
i spolupráce s centrálními výrobci a distribu-
tory energií. Součástí Infothermy 2022 bude 
opět bohatý doprovodný program a několik 
poradenských středisek.
Již nyní se těšíme na setkání s Vámi na tradič-
ní výstavě Infotherma 2022 v lednu na ostrav-
ském výstavišti.                   Agentura INFORPRES

e-mail: bujakova@inforpres.cz
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REALIZACE ROKU 2020
VE STÍNICÍ TECHNICESoutěž REALIZACE ROKU 2020 

VE STÍNICÍ TECHNICE

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) vyhlašuje pátý ročník soutěže staveb, v nichž hra-
je hlavní roli stínicí technika. Navazujeme tak na předchozí úspěšné ročníky a rádi bychom 
díky soutěži ukázali architektonicky či technologicky zajímavá řešení stínění. 
Podmínky soutěže

  Do soutěže budou zahrnuty stavby dokon-
čené v období 1. 11. 2019 až 31. 10. 2020. 

  Přihlášená stavba se bude prezentovat za-
sláním fotografi ckých snímků stavby (re-
alizace) se stínicí technikou za  sledované 
období, snímky budou doplněny popisem 
charakteristiky použité stínicí techniky 
a způsobu její montáže. Nejde tedy pouze 
o  fotografi e, ale o  zajímavé, nestandardní           
či jinak inspirativní řešení.

  Přihlašovatelem stavby může být fyzická 
nebo právnická osoba, která má k  přihlá-
šené stavbě prokazatelný vztah – majitel, 
investor, dodavatel, architekt nebo studio, 
které stavbu navrhovalo, a která současně 
vlastní autorská práva k zaslaným fotogra-
fi ím a informacím. 

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

  Uzávěrka pro přihlášení realizací: 31. října 
2020. 

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

  Snímky, resp. informace k nim, musí obsa-
hovat následující informace:

  typ stavby/realizace (rodinný dům, 
obytný dům, administrativní budova, 
hotel, restaurace apod.), 

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

nického provedení a způsobu ovládání, 
  způsob montáže stínicí techniky, 
  další zajímavé informace týkající se 

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

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

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

tronickou formou na  adresu info@svst.cz 
nejpozději do 31. 10. 2020.

Odměna pro vítězné stavby

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

storem pro bezplatnou prezentaci v našem 
časopisu (čísle 1/2021) v rozsahu jedné stra-

ny a budou moci své realizace prezentovat 
na konferenci o stínicí technice v září 2021.

Hlasování

Výběr vítězných snímků proběhne hlasováním 
elektronickou formou na adrese: www.svst.cz. 
Doba on-line hlasování: prosinec 2020 – leden 
2021.

Vyhlášení výsledků soutěže 

Výsledky budou ofi ciálně vyhlášeny v našem 
časopisu a na webových stránkách www.svst.cz, 
a to v únoru 2021.

Tradice 
Vzhledem k  tomu, že tradice údajně začíná 
třetím opakováním nějaké nové akce, čin-
nosti apod., můžeme již naši soutěž považo-
vat za  tradiční. Přijměte proto naše pozvání 
a  utvořte s  námi další ročník této  inspirativní 
tradice v našem oboru. Těšíme se na Vaše zají-
mavé realizace, ukazující mnohotvárnost a krá-
su stínicí techniky. 

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

  Jaké jsou přednosti dřevěné stínicí tech-

niky vůči hliníkové?

Především je to vlastnost dřeva jako skvělé-
ho izolantu. Dřevo je díky svým termofyzi-
kálním vlastnostem skvělý izolační materiál. 
V  létě se dřevo nenahřívá jako hliník a  fun-
guje tak nejenom jako efektivní odstínění 
slunečních paprsků, ale hlavně jako izolační 
zábrana proti teplu z  venkovní strany. Na-
opak v zimním období dřevo zabraňuje úni-
ku tepla z interiéru ven.  
Součinitel teplotní vodivosti a koefi cient in-
tenzity prostoupeného tepla je u  dřeva vý-
razně nižší nežli u hliníku.
Vzhledem ke  shora uvedeným vlastnostem 
umožňuje dřevěná stínicí technika vyšší 
úsporu nákladů na  energie než stínění hli-
níkové. Dřevěná stínicí technika je tak vhod-
ným řešením pro nízkoenergetické nebo 
pasivní stavby. 
Nepopiratelnou předností dřeva je také jeho 
přirozená krása a  nadčasovost materiálu 
i  když, samozřejmě tato skutečnost závisí 
na  vkusu investora. Proto má také dřevěné 
stínění svou speciální cílovou skupinu zá-
jemců.

  Jaká je životnost dřevěné stínicí techniky?  

Pro “dlouhověkost” dřevěné stínicí techni-
ky hraje klíčovou roli správná volba kvalit-
ní dřeviny a  následná povrchová úprava. 
Na  českém trhu se objevují truhláři, kteří 
jsou schopni prvky dřevěné stínicí techniky 
individuálně vyrobit, ale postrádají odbor-
nost a  dopouštějí se mnoha chyb z  nezna-
losti specifi ckých požadavků. To má za násle-
dek negativní povědomí o tom, že dřevěná 
stínicí technika vyžaduje abnormální péči 
a vykazuje nízkou životnost dřeva. Toto je ale 
velký omyl! 

Například, při výměně prvorepublikových 
rolet není hlavním problémem to, že by 
dřevo přestalo být funkční, ale spíše to, že 
všechny kovové součásti jsou natolik poško-
zené, že je již nelze opravit a roleta přestává 
být funkční. Naproti tomu dřevěné lamely 
jeví minimální známky poškození. 

  Jak důležitá je povrchová úprava u dře-

věné stínicí techniky?

Nesmírně. Správná skladba a  provedení 
povrchové úpravy zásadně prodlužuje její 
životnost. Takovou úpravou je např. impreg-
nace a  lazurování dřeva. Povrchová úprava 
dřevěné stínicí techniky podléhá zcela jiným 
postupům, než je tomu například u výrobců 
dřevěných oken. Tím, že prvky stínicí techni-
ky jsou většinou před okny, jsou vystaveny 
mnohem větší zátěži nežli okno samotné. 
Proto je důležité mít jistotu, že fi rma, která 
se výrobou dřevěné stínicí techniky zabývá, 
skutečně dodržuje nadstandardní postupy. 

  Je možné dřevěné stínicí technice přizpů-

sobit design hliníkové schránky/boxu 

nebo se vyrábějí i dřevěné schránky?

Obojí je možné. Pokud si to zákazník zvo-
lí nebo je z  nějakého důvodu nutné použít 
hliníkový box, je možné ho ponechat v  ko-
vovém vzhledu nebo ho naopak opatřit fólií 
v  designu stejného dřeva, z  jakého je vyro-
beno samotné stínění. Je však možné vyrobit 
box rovnou ze stejného dřeva jako stínění.

  Jak moc je možné přizpůsobit vzhled dře-

věné stínicí techniky přáním zákazníka?

Jednou z  možností je prvky dřevěné stínicí 
techniky upravit pouze tak, aby se zachovala 
přirozená barevnost vybrané dřeviny, nebo se 
jejich barevnost zvýraznila. Nejčastěji napří-

klad mořením, olejováním, ošetřením bezbar-
vým lakem nebo se dřevina záměrně nechá 
bez jakékoliv povrchové úpravy, aby časem 
dostala typickou patinu. 
Druhou možností je lamely lazurovat dle do-
stupných vzorníků, nebo namíchat speciální 
barvy na přání zákazníka dle vzorníku RAL.
  
  Jak správně pečovat o  dřevěnou stínicí 

techniku?

Pokud je povrchová úprava provedena správ-
ně, péče o  samostatný stínicí prvek je mini-
mální. Firmy ale často nabízejí servis, nebo 
dodávají tzv. udržovací sadu, která se skládá ze 
speciálního vosku, kterým se obnovuje pouze 
poslední vrstva povrchové úpravy.          Pro za-
chování ideálního stavu povrchové úpravy po-
stačí tento vosk aplikovat jednou ročně.
Z minulosti přetrvává domněnka, že působe-
ním vlhkosti na dřevěné lamely a jiné přírod-
ní části zastínění by mohlo dojít k barevným 
a tvarovým změnám. Jelikož je dřevo přírodní 
materiál, je nutné k  tomuto problému při-
stupovat s  větší tolerancí - pokřivení lamel 
do 10 % se u dřeva považuje za přijatelné.  
Dřevěné žaluzie se správnou povrchovou 
úpravou by však neměly podléhat výraznému 
pokřivení ani ve vlhkém prostředí a např. bam-
busové lamely bez jakékoliv povrchové úpravy 
se mohou pokřivit podobně jako lamely z lipo-
vého dřeva bez povrchové úpravy. Povrchová 
úprava je proto klíčová, jelikož zabraňuje zmí-
něným deformacím a  navíc ošetřuje a  chrání 
samotné dřevo. Každá dřevina však reaguje 
na vlhkost jinak, proto by každý výrobce měl 
dbát o  to, aby navrhl správnou povrchovou 
úpravu přiměřenou dané situaci a  pokřivení 
tak předcházel. 

Maxmilián Pavlas, 
externí spolupracovník SVT

Odborná terminologie z oboru

  Co vyjadřuje součinitel teplotní vodi-

vosti a  jaká je jeho hodnota u  dřeva 

v porovnání s hliníkem?

Součinitel teplotní vodivosti a  (šíření teplotní 
vlny; [μm2 /s]): zkráceně lze říci, že vyjadřuje, 
jak rychle se šíří teplotní vlna daným materi-
álem. V  případě stínicí techniky platí, že čím 
menší hodnota, tím lépe. V  praxi nízká hod-
nota znamená, že se nám interiér prohřeje 
pomaleji. U dřeva je tato hodnota 0,219 μm2/s 
a u hliníku 113 μm2/s. To znamená, že za jednu 

sekundu urazí teplotní vlna v hliníku přibližně 
500x delší vzdálenost nežli v dřevěném materi-
álu neboli, teplo se v hliníkovém materiálu šíří 
500x rychleji nežli v dřevěném materiálu. 

  Co vyjadřuje koefi cient intenzity pro-

stoupeného tepla a jaká je jeho hodno-

ta u dřeva v porovnání s hliníkem?

Intenzita prostoupeného tepla λ [W/mK]: 
zjednodušeně lze říci, že tento koefi cient vy-
jadřuje intenzitu přenosu tepla daným pro-

středím při prostupu tepla. Opět zde platí, že 
nižší hodnota je žádanější. 
U dřeva je tato hodnota 0,22 W/mK a u hli-
níku 273 W/mK. Z toho vyplývá, že intenzita 
prostoupeného tepla je u dřevěného mate-
riálu přibližně 1200x menší nežli u  hliníko-
vého materiálu. Je to obrovský rozdíl, který 
však potvrzují zkušenosti z praxe s rozpále-
nými hliníkovými lamelami za okny. 

Maxmilián Pavlas, 
externí spolupracovník SVT
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Zajímavé realizace

Rodinný dům Štětovice, ČR - venkovní hliníkové žaluzie Z90 (motorické ovládání), hliníkové vchodové dveře, sekční garážová vrat vrata (motorické 
ovládání).                      Zdroj: PAKL s.r.o.

Rodinný dům, Sepekov, ČR - hliníková pergola zastřešená mléčným polykarbonátem.                                                                  Zdroj: AL Pergoly, s.r.o.
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Rodinný dům, Hlubočky, ČR - venkovní hliníkové žaluzie Z90, realizace na šikmých oknech, motorické ovládání.                           Zdroj: PAKL s.r.o.

Administrativní budova, Praha, ČR - screenové rolety s technologií ZIP, ovládání pomocí elektromotoru s dálkovým ovladačem.   
 Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
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Obytný komplex, Praha - Kavčí Hory, ČR - hliníkové venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru Z, motorické ovládání.      Zdroj: ISOTRA a.s.

Rodinný dům, Lošov, ČR - venkovní hliníkové žaluzie Z90, motorické ovládání, hliníková pergola se speciální úpravou pro svod okapu.    
Zdroj: PAKL s.r.o.  
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Aktuální přehled členů SPST

PROFIL ČLENA SPST

AL Pergoly s. r. o. 

sídlo společnosti:                       Strakonická 37, 159 00 Praha 5-Lahovice
založení společnosti:                 2016
Obrat za rok 2018:  32,6 mil., z toho ve stínicí technice: 32,6 mil. 
Obrat za rok 2019:  65,9 mil., z toho ve stínicí technice: 65,9 mil.
Regionální působnost:  Česká a Slovenská republika
Počet zaměstnanců:  18
Webové stránky:  www.al-pergoly.cz

Společnost AL Pergoly s.r.o. je jedním z největších dodavatelů pergolových systémů 
v ČR. Vyvíjíme a vyrábíme špičkové bioklimatické pergoly SKYLINE a dodáváme další 
kvalitní systémy českých i zahraničních výrobců. Na vývoji neustále intenzivně pracu-
jeme a každoročně rozšiřujeme svůj sortiment o další vlastní produkty – screenové 
rolety Zipex, pergola View, přístřešek na auta Carport 3000, pergola Solid a další. Ročně dodáváme více než 600 ks pergol vyráběných 
na míru dle přání zákazníka. Jedná se o různorodé projekty (od jednoduchých až po složité projekty pergolových systémů). Naše showro-
omy najdete v Praze, Brně, Bratislavě, Frýdku-Místku a nově i v Olomouci a Pardubicích.

AL PERGOLY

AL PERGOLY

Společně  a snadně j i .

Členská základna
Také v uplynulých měsících se opět rozrost-
la členská základna našeho svazu. V březnu 
se naším novým členem stala fi rma Alutech 
Bohemia s.r.o. a  v  červnu potom další dvě 
fi rmy – Oldřich Rosenkranc a ISOparts s.r.o. 
Nové členy tímto vítáme v  našich řadách 
a těšíme se na budoucí spolupráci!

Partnerství 
s odbornými akcemi
Podzim bývá velmi bohatý na různé aktivity 
z  oboru stavebnictví. Pandemie koronaviru 
sice ztěžuje jejich pořádání a mnohé z těch 
jarních a letních se ani konat nemohly. Přes-
to věříme, že většina těch podzimních se již 
konat bude. Jednou z nich je např. veletrh 
FOR ARCH, kde budeme působit  Poraden-
ském centru pro stínicí techniku a okna, kam 
Vás všechny srdečně zveme, a  to ve  dnech 
22.-26. září 2020, Hala3, stánek 3H06. 

Vzdělávání
Náš svaz připravil také speciální konferenci 
pro odbornou veřejnost, a  to konferenci Stí-
nicí technika – Optimální řešení pro vnitřní 
klima budov, která proběhne v pátek 25. září 
2020 jako součást doprovodného programu 
veletrhu FOR ARCH 2020. Zvažujeme však 
i její on-line formu, proto sledujte aktuální in-
formace na www.svst.cz v sekci Aktuality, kde 
je také uveden podrobný program a  kde se 
také mohou přihlašovat zájemci o účast. 

Spolupráce se školami
Společně se školami se stavebním zaměře-
ním pokračujeme v přípravách na otevření 
studia stínicí techniky. Také zde se přípra-
vy zkomplikovaly pandemií COVID-19, 
ale přesto věříme, že se nám podaří vše 
připravit tak, aby výuka mohla být na  vy-
braných školách zahájena ve  školním roce 
2021/2022. 

Odborná činnost sdružení
Odborný tým SPST v současné době dokon-
čuje práci na aktualizaci kalkulačky stínicího 
součinitele, která je dostupná na webu svazu 
v Odborné sekci. Kalkulačku rozšíříme o ně-
kolik dalších ukazatelů, užitečných zejména 
pro výrobce a  také pro projektanty, a  která 
mj. reaguje i  na  novou hygienickou normu 
ČSN EN 17037: Denní osvětlení budov.
Současně odborný tým sleduje situaci 
v Nové Zelené úsporám a aktualizujeme tak 
„kuchařku“ k  této problematice na  našem 
webu. Připravujeme se také na  aktualiza-
ci Produktový listů stínicí techniky, kterou 
provedeme v  příštím roce. Proto uvítáme 
jakékoli náměty pro jejich úpravy či opravy, 
a to do konce tohoto roku.

Valná hromada SVST
Na konci června se konala další řádná valná 
hromada SPST. I když jsme byli nuceni kvů-
li pandemii COVID-19 její termín tentokrát 
o něco posunout, nakonec proběhla úspěš-
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Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme význačné fi rmy z našeho oboru - členské fi rmy 
SPST.

PROFIL ČLENA SPST

Teco a.s.

Sídlo: Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín, Česká republika
založení společnosti:  1919
Obrat za rok 2018: 126 000 000 Kč, z toho ve stínicí technice 2 500 000 Kč
Obrat za rok 2019: 135 000 000 Kč, z toho ve stínicí technice 1 900 000 Kč
Regionální působnost: celosvětově
Počet zaměstnanců: 82
Webové stránky: www.tecomat.cz

Společnost Teco a.s. je předním  českým výrobcem řídicích systémů kategorie PLC 
(Programmable Logic Controller) a to systému Tecomat Foxtrot pro řízení a automa-
tizaci v budovách a systému Tecomat TC 700  pro průmyslové instalace a to s více než 44 letou tradicí vývoje a výroby  PLC dle mezinárodních 
průmyslových standardů. Teco a.s. působí globálně a její výrobky jsou nasazovány na všech světových kontinentech s těžištěm v České republi-
ce, kde má pro vývoj PLC a dalších automatizačních systémů k dispozici vlastní výrobní a vývojové kapacity a zajišťuje průběžné zvyšování kvali-
fi kace všech svých zaměstnanců, techniků a vývojových inženýrů i ve spolupráci s universitami a technickými školami. Orientaci na mezinárodní 
technické standardy podtrhuje Teco a.s. svým členstvím v organizaci PLCopen, která má za cíl rozvíjet a prosazovat do života normu IEC 61131-3.

Aktuální přehled členů SPST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

ně a ve zdraví. Jako obvykle bylo jejím úko-
lem vyhodnotit výsledky práce v uplynulém 
roce a probrat aktuální témata oboru nebo 
práce svazu. Velkou pozornost jsme tento-
krát věnovali analýze situace spojené s nou-
zovými opatřeními a jejich dopadem na fi r-
my z oboru sítnicí techniky (bližší informaci 
přinášíme na straně 10 tohoto čísla časopisu.
Důležitou byla také volba představenstva 
svazu, kterému vypršelo funkční období. 

V  dalších dvou letech tedy bude předsta-
venstvo pracovat ve  staronovém složení: 
Ing.  Ladislav Souček – předseda předsta-
venstva, Ing. Erich Stavař – místopředseda 
představenstva a  členové představenstva: 
Ondřej Behún, Radek Havelka, Jaroslav 

Hladílek, Ing. Pavel Hostačný, Leoš Paclík.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST, www.svst.cz 
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Veletrhy a výstavy 2020/2021
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EDEN 3000 2. 1. - 30. 12. 2020 Brno ČR

Domov a teplo 4.-6. 9. 2020 Lysá nad Labem ČR

FOR DECOR + FOR HOME 10.-12. 9. 2020 Praha ČR

Stavíme, bydlíme 12.-13. 9. 2020 Uherské Hradiště ČR

FOR ARCH, FOR WOOD, 
FOR STAV, FOR THERM

22.-26. 9. 2020 Praha ČR

FOR INTERIOR 1.-4. 10. 2020 Praha ČR

Bauen + Wohnen 17.-25. 10. 2020 Hannover Německo

STAVEBNICTVÍ - THERM - DOMOV 
- ZAHRADA

22.-24. 10. 2020 Zlín ČR

Moderní dům a byt 23.-25. 10. 2020 Plzeň ČR

Stavotech - Moderní dům
MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA 
+ EKOENERGA

5.-7. 11. 2020 Olomouc ČR

STŘECHY PRAHA + FOR WOOD 4.-6. 2. 2021 Praha ČR

BAUEN + WOHNEN 4.-7. 2. 2021 Salzburg Rakousko

Stavební veletrh Brno + Dřevo a stavby 
+ MOBITEX

17.-20. 2. 2021 Brno ČR

Vzhledem k situaci způsobené pandemií COVID-19 a s ní souvisejícími opatřeními doporuču-
jeme sledovat, zda nebudou jednotlivé veletrhy zrušeny či přesunuty. Aktuální situaci budeme 
uvádět také na webu www.svst.cz v sekci Aktuality.

  infoTHERMA 2021 - VIRTUÁLNĚ: 9/2020 až 9/2021; klasickou formou se infoTHERMA 

uskuteční v Ostravě opět 24.-27. 1. 2022

  R+T 2021 - virtuálně: 22.-26. 2. 2021; klasickou formou se R+T uskuteční ve Stutt-

gartu opět 21.-25. 2. 2022

Pro aktuální informace sledujte Aktuality na www.svst.cz.



Konference 

STÍNICÍ TECHNIKA – OPTIMÁLNÍ EŠENÍ 
VNIT NÍHO KLIMATU BUDOV.

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

PORADENSKÉ CENTRUM
PRO STÍNICÍ TECHNIKU A OKNA

2 0 2 0
22.-26. zá í

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

ešíte design nebo energetickou úsporu?

Pokra ování cyklu konferencí o stínicí technice, tentokrát zejména 
o jejím vlivu na vnit ní prost edí budov.

Odborný garant: Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., VUT Fakulta stavební 

P ihlásit se m žete na: www.svst.cz v sekci Aktuality.
V p ípad , že dojde ke zp ísn ní opat ení v souvislosti s pandemií COVID-19, 
bude se konference konat on-line.

Odborná záštita: Mediální partne i:

25. zá í 
2020
výstavišt  
PVA EXPO 
Praha – Let any

Hala 3
stánek 3H06
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