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Editorial
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Vážení čtenáři,

i  když se zima letos poněkud opozdila, 
v posledních dnech se zdá, že je konečně 
tady. Dostavily se mrazivé dny, ve kterých 
stínicí technika uplatňuje svou méně 
známou tvář – snižuje náklady na  vytá-
pění domů, bytů a kanceláří. Ve spojení 
s  automatickými systémy řízení dokon-
ce ve velmi značné míře. A právě těmto 
otázkám se v dnešním čísle RTS Magazí-
nu budeme věnovat hned několikrát.

Přineseme Vám ale také inspirující příběh 
úspěšné Češky, která ve svém oboru do-
sáhla celosvětově obrovského renomé – 
řeč bude o Ing. arch. Evě Jiřičné.

Vzhledem k  tomu, že Evropská komi-
se v  poslední době reviduje předpisy 
související s  bezpečností dětí, budeme 
Vás informovat o  těchto změnách, a  to 
jak stávajících, tak těch připravovaných. 
V  souvislosti se změnami legislativy se 
ale ještě jednou podíváme také na nové 
podmínky označování výrobků – Prohlá-
šení o vlastnostech.

Nezapomněli jsme také na stínicí prvek, 
který si získává stále větší oblibu – sluno-
lamy. Právě jim se věnuje jedno z dneš-
ních témat a věříme, že i mezi Vámi si tyto 
výrobky najdou své nové příznivce.

Náš časopis resp. Sdružení výrobců stí-
nicí techniky a jejích částí (SVST) se stali 
partnery několika dalších významných 
akcí v  oboru stavebnictví – také o  těch 
Vás dnes informujeme. A  nezapomněli 
jsme ani na Vaše oblíbené rubriky Fórum 
dotazů, Odbornou terminologii a  Zají-
mavé realizace.

Bude nás těšit, když u nás i dnes nalezne-
te užitečné a inspirující informace.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Eva Jiřičná – česká světoznámá architektka 

a designérka žijící ve Velké Británii

 Jak byste sama charakteri-

zovala své projekty – co je pro 

ně, podle Vás, specifi cké?

Těžko říct, jak bych charakte-
rizovala své projekty – snažím 
se z  celé duše a  z  celého srdce 
najít odpověď na daný problém 
a jsem si vědoma toho, že výsle-
dek je rozpoznatelný – sama se 
nesnažím o žádný styl nebo spe-
cifi cký estetický výraz, ale asi je 
vidět, že to vyšlo ze stejné ruky. 
Jediná věc, které jsem si vědo-
ma, je, že mi záleží na tom, aby 
konstrukční řešení bylo čisté, 
ekonomické a  esteticky natolik 
vyřešené, že by statické řešení 
bylo na výsledku čitelné.

 Jaká zadání máte nejraději?

Můj životní problém je, že mám 
ráda prakticky všechna zadání – 

do každé nové tématiky a úkolu 
se s radostí pustím. Samozřejmě 
s  jedinou výjimkou – jestli to 
není proti mým morálním prin-
cipům a mému svědomí.

 Naše čtenáře budou samo-

zřejmě zajímat nejvíce projek-

ty, na kterých se uplatňuje stí-

nicí technika. Jaký je Váš vztah 

k  ní, ve  kterých konkrétních 

projektech a  jakým způsobem 

jste ji použila?

V  dnešní době nemůžeme ig-
norovat fakt, že když se budovy 
přehřívají, je nutné je chladit, 
a  to vyžaduje energii. A  když 
jsou budovy špatné nebo nedo-
statečně izolované, je nutné je 
vytápět víc než by bylo nezbyt-
né, a  to také potřebuje energii. 
Jako všechny problémy, které 

s  architekturou souvisejí, i  ten-
to je jednou z  absolutních nut-
ností, které architekt musí brát 
vážně. Pokud se týká izolace, 
jsou různá pravidla na  složení 
a výběr materiálu, na specifi kaci 
oken atd. Pokud se týká stínění, 
je to trošku složitější. Nemám 

ráda malá okna, protože miluji 
světlo a považuji za důležité být 
součástí vnějšího světa i  když 
sedím uvnitř budovy. Také ne-
mám ráda všelijaká speciální 
skla, která sice odrazí tepelné 
paprsky, ale v  interiéru způso-
bují zkreslené vnímání barvy 
předmětů a  vytvářejí zrcadlový 
efekt z  pohledu vnějšího. Proto 
se vždy snažíme přesně sledo-
vat pohyb a  úhel slunce v  růz-
ných ročních obdobích a vytvo-
řit zábranu tak, aby se tepelné 
paprsky do  interiéru nedostaly. 
Možnosti jsou různé – sama ne-
mám ráda, když se člověk musí 
pořád dívat na sluneční zábrany, 
ale mobilní systémy jsou někdy 
poruchové a někdy fi nančně ne-
dostupné. Protože je to proble-
matika těžká a  složitá, je velmi 
zajímavé ji řešit.

Uvedu několik příkladů.

Stínění oken hotelu Josef             
(obr. 1) má několik funkcí. V prvé 
řadě je velikost a úhel těchto stí-
nidel přesně kalkulována na po-
zici slunce v  různých ročních 
obdobích tak, aby do  pokojů 
nikdy nepronikalo přímé slunce. 
Ve druhé řadě dělají okna jakou-
si třídimenzionální estetickou 

Drobná, sympatická rodačka ze Zlína, vypadající křehce, ale současně silná osobnost. Její oblí-
benou barvou je žlutá, kterou v řadě případů používá i ve svých projektech. Je proslulá svými 
schodišti, u nichž používá kovová upínací lana, a kovovými konstrukcemi se sklem. Žije v Lon-
dýně, kde má vlastní architektonické studio Eva Jiricna Architects, ale my jsme ji navštívili v je-
jím pražském studiu AI Design a položili jí pár otázek.

Obr. 1. Stínění hotelu Josef (Praha)
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formu na  fasádě, a  tak trochu 
zlepšují celkový vjem jinak vel-
mi se opakující fasády. Dále nám 
toto zařízení umožňuje nepou-
žívat zrcadlových (odrazivých) 
skel, která považuji v  historic-
kém kontextu za rušivá.

Projekt Univerzitní knihovny 
a  Kulturního střediska ve  Zlíně 
(obr. 2) – obě budovy i restaura-
ce na konci jsou opatřeny vnější-
mi stínicími prostředky, interiér 
žaluziemi nebo potiskem.

Exteriér budovy Kulturního stře-
diska (obr. 3) je stíněn jednak 
skleněnými tvárnicemi (před 
administrativní částí budovy) 
a  jednak vertikálními panely 
před zaskleným foyerem. Opět 
velikost a tvar panelů je přesně 
dimenzována tak, aby sluneční 
světlo nepronikalo do interiéru.

Sklo vnitřního atria Univerzit-
ní knihovny ve  Zlíně (obr. 4) 
je opatřeno potiskem, takže 
do  interiéru proniká jenom 
25 % externího slunečního 
záření. Vzduch v  atriu stoupá 
nahoru a  tam jsou umístěny 
odsavače, takže doposud nebyl 

problém s přehříváním atria.

 Na  který Váš projekt se mů-

žeme v nejbližší době těšit?

Pracujeme na různých projektech 
- několika privátních domech, 
na  stavbě (nebo nástavbě?) ne-
mocnice, nové fakulty humanit-
ních věd, a jedné nebo dvou ad-
ministrativních budovách.

 Máte nějakou negativní 

vlastnost – myslím hlavně 

po pracovní stránce?

Jsem si vědoma toho, že ne-
mám vlohy pro manažerskou 
činnost. Nebaví mě to, a možná 
právě proto to neumím. Součas-
ně ale obdivuji ty, kteří dokáží 
řídit nejen sami sebe, ale i velké 
kolektivy lidí.

Za  další svůj nešvar považuji 
to, že neumím říci ne. Stává se 
mi proto, že nejen přijmu práci 
na  několika projektech najed-
nou, ale k  tomu ještě působím 
jako členka poroty v  soutěžích 
mladých projektantů nebo také 
přednáším jako hostující profe-
sor na Královské Akademii umě-
ní v Londýně obor Architektura.

 Jakou otázku byste někdy 

ráda dostala, ale zatím Vám ji 

žádný novinář nepoložil?

Odpovídám ráda na otázky, kte-
ré se pořád neopakují a nutí mě 
přemýšlet o odpovědi. Jinak ne-
vím o žádné otázce, kterou bych 
chtěla, aby mi někdo položil... 
Až taková situace nastane, dám 
Vám vědět.

Budu se těšit a  děkuji Vám 
za rozhovor.

A  co závěrem? Vzhledem 
k tomu, že se blíží půlkulaté vý-
ročí paní Evy Jiřičné – 3. března 
oslaví 75. narozeniny – dovolte 
mi, abych jí jménem naší re-
dakce i  všech našich čtenářů 
popřála ještě dlouho a  dlouho 
pevné zdraví, dobrou náladu 
a  spoustu dalších originálních 
nápadů v krásných a užitečných 
projektech.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroje: 
wikipedie.cz, idnes.cz, 

archiv SVST

Obr. 4: vnitřní atrium Univerzitní 

knihovny (Zlín)

Obr. 2: Univerzitní knihovna a Kulturní středisko (Zlín)

Obr. 3: Kulturní středisko (Zlín)

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

(* 3. března 1939, Zlín)

Vystudovala ČVUT v Praze, obor architektura, potom AVU v ate-
liéru Jaroslava Fragnera, od  roku 1967 pracovala v  pražském 
ÚBOKu. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale české úřady 
jí zabránily v návratu. Nastoupila v Ateliéru Louis de Soisson, 
kde projektovala přístav v Brightonu. Pak začala spolupracovat 
se známým architektem Richardem Rogersem. Známá je hlav-
ně díky interiérům londýnských a  newyorských módních ob-
chodů a butiků, které navrhovala. Od roku 1996 je profesorkou, 
je vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze. V roce 2007 
byla předsedkyní mezinárodní komise vybírající projekt stavby 
nové budovy Národní knihovny na Letné. Za svou práci získa-
la také Řád britského impéria, byla zvolena členkou Královské 
akademie umění a  uvedena do  Americké síně slávy. Získala 
čestné doktoráty a  profesury na  několika vysokých školách. 
V květnu 2011 obdržela čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. 

Výběr z  díla - Česká republika:  Lávka přes ul. Koliště v  Brně, 
1997  Andersen Consulting (Tančící dům) – participace na  in-
teriéru, Praha, 1997  Oranžerie Královské zahrady na Pražském 
hradě, 1999   Byt ve Voršilské ulici v Praze, 1999  Interiér bytu 
v Divadelní ulici v Praze, 1999  Hotel Josef v Praze, 2002  Kostel 
svaté Anny v Praze, 2004  Hotel Maxmilián v Praze, 2005 – re-
staurování  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Café B. Braun v Lé-
kařském domě na náměstí I. P. Pavlova v Praze, 2010 

Výběr z díla - zahraničí:  Canada Water – stanice metra v Lon-
dýně, 1999  Velký vstup a recepce – Victoria & Albert museum, 
Londýn, 2006  AMEC Headquarters, 2002  přístavba knihovny 
Kimberlin, De Montfort University, 1997  klenotnictví Boodles, 
Londýn, 2008  klenotnictví Harrods fi ne, Londýn, 2006  Royal 
Academy of art shop, Londýn, 2001  hodinky na míru – Marcus, 
Londýn, 1999  boty Joan & David, Londýn, 1994  Legends ni-
ghtclub, Londýn, 1987  North Woolwich footbridge, Londýn, 
1991  Lockmeadow Pedestrian footbridge, Kent, 1991  Royal 
Victoria dock, Londýn, 1991
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PROTAL je celokovová robustní samonosná 
žaluzie vyráběná z osvědčených komponen-
tů již prověřených dodavatelů. Lamela svým 
tvarem U a sílou 0,6 mm což je o 43 % více, 
než například u žaluzie Z-90, zaručuje doko-
nalé zastínění a velkou odolnost proti větru, 
odpovídající třídě odolnosti 7 (vítr o  síle až 

105 Km/h). Lamela je opatřena gumovým 
těsněním, které přispívá k dokonalému zastí-
nění a tichému dovírání lamel, které jistě oce-
ní každý uživatel. Na PROTALu není na rozdíl 
od všech ostatní venkovních žaluzií použitý 
žebříček ani textilní páska, a proto tuto žalu-
zii provází dlouhá životnost bez větších vlivů 

způsobených povětrnostními podmínkami. 
Tyto žaluzie jsou samonosné a veškerý jejich 
ovládací mechanismus je důmyslně scho-
vaný v  hliníkových vodicích lištách o  roz-
měru 85 x 45 mm. Tyto lišty jsou v  základu 
eloxované a  chrání ovládací mechanismus                                                                               
před nepříznivými vlivy počasí a  mecha-
nickým poškozením. Žaluzie PROTAL je                                  
pro svého uživatele zcela bezúdržbová. Srd-
cem i mozkem této žaluzie je řetěz, který má 
železné jádro a  chromniklovou úpravu, což 
mu zaručuje dlouhou a  bezchybnou funkci 
třeba i  v  agresivním přímořském klimatu. 
Hmotnost této venkovní žaluzie je orientač-
ně 1 ks 2x2m +/ - 30 kg.

Ovládací mechanika PROTALu je vyrobena 
z  vysoce kvalitních komponentů, které zaru-
čují trvalou a dlouhodobou spolehlivou funkci.

Se stále se zvyšujícím zájmem o  venkovní stínicí techniku a  především o  venkovní žaluzie, 
přichází společnost SERVIS CLIMAX a. s. s rozšířením nabídky sortimentu o výrobek s názvem    
PROTAL. Venkovní žaluzie jsou aktuálně velmi žádaným výrobkem a vývoj na trhu i naše výsled-
ky nasvědčují, že nejde jen o trendovou záležitost v oblasti stínicí techniky. Dá se říci, že ven-
kovní žaluzie má jistou budoucnost. V této chvíli se v naší nové hale úspěšně zaučují pracovní-
ci výroby, kteří pod kontrolou zkušených specialistů již vyrábějí první české výrobky PROTAL. 
Pojďme si tedy představit našeho nového člena rodiny venkovních žaluzií Climax.

PROTAL - česká venkovní žaluzie 

se švýcarským původem
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Tyto žaluzie jsou pro uživatele na  domech 
výrazným podpůrným bezpečnostním prv-
kem. Jde tedy o výrobek, který svými vlast-
nosti zajišťuje nejen komfort, funkčnost, 
ale také něco navíc – bezpečnost. Jednou 
z  bezpečnostních funkcí této venkovní ža-
luzie je zamezení nežádoucího vytažení 
třetí osobou. PROTAL je opatřen pojistkou 
proti vytažení, která funguje ve  kterékoliv 
stažené pozici žaluzie. Zároveň je tato ža-
luzie vybavena i  další důležitou pojistkou, 
pojistkou proti přimáčknutí předmětu, kte-
rý se může dostat při stahování nečekaně 
pod lamely.

Tato žaluzie je dodávána v  rozloženém sta-
vu: vodicí lišty, ve kterých je kompletní ovlá-
dací mechanismus, horní nosič s  motorem, 
hřídele a lamely.

Lamely se na rozdíl od jiných žaluzií montují 
dodatečně až po  namontování a  odzkou-
šení funkčnosti celé žaluzie. Toto jedineč-
né provedení umožňuje montáž lamel jak 
z  vnitřní, tak i  venkovní strany a  v  případě 
potřeby možnost kdykoliv lamely vyměnit 
za  jiné. Ať z  důvodu požadavku na  jinou 
barvu nebo v případě mechanického poško-
zení lamel bez nutnosti demontáže celého 
výrobku. Z  pohledu montážní fi rmy je tato 
venkovní žaluzie velmi snadno namontova-
telná a  její montáž bez problému zvládne 
montér s běžnou praxí. Montáž nevyžaduje 
jakékoliv nestandradní pracovní pomůcky 

ani speciální nářadí. Také není na  objektu 
potřeba žádné speciální stavební přípra-
vy. Ovládání těchto venkovních žaluzií je 
výhradně motorické, jen ve  výjimečných 
případech manuální s  klikou. Součástí na-
bídky našeho výrobku jsou také krycí plechy 
a uživatel si může dle svého požadavku ob-
jednat barevnost lamel a vodicích lišt ve 22  
odstínech.

Na  trh České republiky se dostane venkovní 
žaluzie PROTAL během měsíce března roku 
2014 a  budou jí nabízet vybraní obchodní 
partneři společnosti SERVIS CLIMAX a. s. K vý-
robku bude standardně nabízena i  technická 
podpora, včetně detailů a montážních návodů 
ve vícejazyčném provedení. Vybrané montáž-

ní fi rmy u nás v budoucnu absolvují odborné 
školení a na jeho základě získají osvědčení (cer-
tifi kaci) pro montáž venkovní žaluzie PROTAL. 
Věříme, že si venkovní žaluzie PROTAL trvale 
najde své místo na trhu se stínicí technikou.

Více technických informací dostanete od pro-
duktového manažera Martina Mrovce, SERVIS 
CLIMAX a. s.

(PR)

Mezní rozměry v mm

Jedna žaluzie Spojené žaluzie

Ovládání Klika Motor Žaluzie 1
Klika

Žaluzie 2
spojená

Žaluzie 1
Motor

Žaluzie 2
spojená

šířka min. 500 650 500 500 700 500

šířka max. 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

Světlá výška min. 500 500 500 500 500 500

Světlá výška max. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Šířka spojených žaluzií max. - 8 400 8 400

Počet žaluzií ve spojení - - 3 3

Plocha v m2 max. 4,5 7,5 4,0 18,0
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Větrná čidla se používají 
na ochranu výrobků stínicí tech-
niky, které mohou být poško-
zeny silným větrem. Jedná se 
především o markýzy, které jsou 
z  hlediska poškození větrem 
nejzranitelnější. Následují další 
typy venkovních látkových stí-
nicích prvků a nejodolnější jsou 
venkovní žaluzie ve  vodicích 
lištách. Vcelku pochopitelně zde 
neuvádíme předokenní rolety, 
které jsou natolik odolné, že 
chránit je proti větru není třeba.
V  dalším textu se budeme vě-
novat umístění větrných čidel 
na  principu miskového rotač-
ního anemometru (dále: ane-
mometrická čidla), která jsou 
v systémech řízení protisluneční 
ochrany nejběžnější. Ostatní 
typy větrných čidel, používaných 
v  systémech ovládání stínicí 
techniky a  v  řídicích systémech 
budov, budou krátce zmíněny 
v příslušných pasážích textu.

Základní poznatky 
o proudění plynů
Problematiku proudění kapalin 
a  plynů řeší celé vědní odvět-

ví, stejně jako vlivy a  důsled-
ky, které má tento fyzikální jev 
ve  stavebnictví a  architektuře. 
Působení větru na budovy a do-
provodným efektům v jejich oko-
lí se podrobně věnuje publikace 
[1], speciálně vlivu větru na zaří-
zení stínicí techniky pak článek 
[2]. Z obou jmenovaných prame-
nů čerpá i další text. Čtenáře, kte-
ří by se chtěli s touto problemati-
kou seznámit hlouběji, odkazuji 
na zmíněné prameny.
V  následujících řádcích nejprve 
krátce shrneme nejzákladněj-
ší poznatky o  proudění plynů. 
Pro účely tohoto článku se při-
tom nevyhneme určitým, mís-
ty i  značným, zjednodušením. 
Jelikož se nejedná o  vědecké 
pojednání, ale o  příspěvek                  
pro denní praxi techniků v  ob-
lasti stínicích zařízení, věřím, že 
problematiky znalý čtenář bude 
tato zjednodušení tolerovat.
Prvními pojmy, se kterými se 
musíme seznámit, jsou lami-
nární a  turbulentní proudění. 
Laminární proudění je takové,                 
při kterém se jednotlivé vrstvy 
plynu (vzduchu) pohybují hlad-

ce a  rovnoměrně nad sebou 
nebo bočně vedle sousedních 
vrstev. Pokud bychom v  tako-
vém proudění vytvořili obarve-
né vrstvičky, resp. vlákna plynu, 
objevil by se nám stav podle ob-
rázku 1a. Laminární proudění je 
tedy hladké a rovnoměrné. Tur-
bulentní proudění je naopak ne-
rovnoměrné a vířivé, viz obr. 1b.
Pokud plyn proudí ustáleně 
a  rovnoměrně ve  volném pro-
storu, jsou jeho rychlost a  směr 
ve všech bodech stejné, viz obr. 
2a. Pokud však dojde ke kontak-
tu proudícího plynu s  pevnou 
hladkou plochou, rovnoběžnou 
se směrem proudění plynu, 
rychlost proudění se vlivem tře-
ní směrem k   povrchu této plo-
chy snižuje, až je přímo na jejím 
povrchu nulová, obr. 2b. Pokud 
povrch plochy nebude hladký, 
rychlostní profi l se změní, viz 
obr. 2c. To odpovídá například si-
tuaci v zástavbě nižšími a přibliž-
ně stejně vysokými budovami.
Rychlostní profi l se může změ-
nit také v  případě, že povrch 
nebude rovnoběžný s  proudě-
ním plynu. Tomu odpovídá na-
příklad situace na  návětrných 
úbočích kopců, kdy na  vrcholu 
kopce může dojít ke  zvýšení 
rychlosti větru vzhledem k jeho 
rychlosti ve  volném prostoru, 
obr. 3.
Anemometrická čidla musí být 

pro zajištění správné a  spo-
lehlivé funkce umístěna vždy 
v  oblasti laminárního proudě-
ní vzduchu. Dále, čidla tohoto 
typu měří pouze tu složku rych-
losti vzdušného proudu, která 
je kolmá na osu rotace lopatek 
(misek). Jelikož osa rotace bývá 
výrobci anemometrů stanove-
na výhradně jako svislá, měří 
anemometrická čidla pouze 
horizontální (vodorovnou) slož-
ku rychlosti větru. Pokud vítr 
nevane horizontálně, jeho rych-
lost se rozkládá do  vertikální 
a  horizontální složky (skutečná 
rychlost je jejich vektorovým 
součtem). Rychlost udávaná 
anemometrickým čidlem se 
pak liší od  rychlosti skutečné. 
Výlučně horizontální složka 
rychlosti větru a  tím správný 
výsledek měření anemomet-
rickým čidlem je tedy zaruče-
na pouze ve  volném prostoru, 
v  dostatečné vzdálenosti ane-
mometru od  zemského povr-
chu a od okolních předmětů.

Aerodynamické poměry 
v okolí osamocené 
budovy
Nejjednodušší případ nastane, 
pokud se jedná o  pravoúhlou 
budovu s  plochou střechou, 
stojící samostatně v  rovinatém 
terénu, a v případě, že vítr vane 
kolmo na  jednu její stěnu. Ale 

Správné umístění větrných čidel

Zatímco při instalaci slunečních nebo dešťových čidel je vcelku zřejmé, kam je umístit, aby 
správně plnila svoji funkci, u větrných čidel je situace složitější. Jelikož větrná čidla mají ochran-
nou funkci a mají zabránit poškození nebo zničení výrobků stínicí techniky, citlivých na vítr, 
je jejich správné umístění klíčové. Celá řada skutečně realizovaných umístění větrných čidel, 
se kterými se autor během své dlouholeté praxe setkal, však ukazuje na naprostou neznalost 
a nepochopení této problematiky. V posledních několika letech nebyl na toto téma publikován 
žádný příspěvek, následující článek si proto klade za cíl vyplnit tuto informační mezeru.

v

Obrázek 1a Obrázek 1b

v1
vh

Obrázek 2a Obrázek 2b Obrázek 2c Obrázek 3 Obrázek 4a
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i tato jednoduchá situace skrývá 
početná úskalí, nazíráno z  hle-
diska instalace větrného čidla. 
Podívejme se na  vzniklou situ-
aci nejprve v  bočním pohledu, 
obr. 4a. Část vzdušného proudu 
se na návětrné stěně otočí zpět 
a  vytvoří víry u  povrchu země, 
část se ohne směrem vzhů-
ru a  po  střetu s  horizontálním 
proudem vytvoří víry na  hra-
ně střechy. Další víry se vytvoří 
na závětrné straně budovy.
Pokud budeme stejnou situaci 
pozorovat shora, v  půdorysu, 
uvidíme víry před čelní stěnou, 
ale i  u  bočních stěn budovy - 
a samozřejmě opět na závětrné 
straně za budovou, obr. 4b.
Důležitá je také situace při čel-
ním pohledu na  návětrnou 
stěnu budovy, tj. ve  směru va-
noucího větru, obr.  4c. Protože 
objemové množství vzduchu, 
proudící proti budově, musí 
budovu „obtéci“ celé, rychlost 
větru na  bočních hranách bu-
dovy, ale i  na  hraně střechy, 
bude v důsledku toho vyšší než 
rychlost proudění u země nebo 
uprostřed čelní stěny, ale také 
než ve  volném prostoru. Díky 
tomu mohou být již na  dvou 
sousedních oknech rozdílné jak 
rychlost, tak směr větru.
Zároveň je z obrázku 4c zřejmé, 
že uprostřed stěny pod hranou 
střechy může mít proud vzdu-
chu výhradně vertikální směr 
a  zcela postrádat horizontál-
ní složku. Obdobná situace je 
i  u  povrchu okolního terénu 
nebo uprostřed čelní stěny bu-
dovy. Miskový rotační anemo-

metr je z  principu své funkce 
schopen měřit pouze horizon-
tální složku vzdušného proudu, 
jak bylo uvedeno výše, proto 
pokud bude umístěný v  pozi-
cích A či B a obdobných, nebude 
měřit skutečnou rychlost větru. 
Anemometr, umístěný v  pozici 
C, nemusí v krajním případě fun-
govat vůbec, protože se bude 
nacházet ve  výhradně stoupa-
vém vertikálním proudění, které 
není schopen registrovat.
Ani umístění anemometru 
na plochou střechu nemůže být 
libovolné, ale je nutné respekto-
vat určité zákonitosti proudění 
vzduchu. Nad plochou střechou 
se totiž vlivem střetu stoupavého 
proudu před čelní fasádou s ho-
rizontálním prouděním ve  vol-
ném prostoru budou vytvářet 
víry a nad střechou může vznik-
nout jakýsi „vzdušný válec“, viz 
obr. 5. Pokud bude anemometr 
umístěn v  pozici A, bude měřit 
menší rychlost, než je skutečná, 
protože se nachází v zóně inter-
akce vertikálního a horizontální-
ho proudění. V krajním případě, 
pokud bude stoupavý proud 
velmi silný nebo pokud na hraně 
střechy vzniknou víry, opět ne-
musí měřit vůbec.
Na ploché střeše však nelze ane-
mometr umístit libovolně ani 
v případě, že se bude nacházet 
ve  větší vzdálenosti od  její hra-
ny. Jestliže bude anemometr 
umístěn příliš nízko, v  pozici 
B, může se ocitnout v  mrtvé 
zóně uvnitř vzdušného válce. 
Umístění v  pozici C se již sice 
nachází mimo mrtvou zónu, je 

ale naopak v  oblasti zhuštěné-
ho, a  díky tomu zrychleného 
proudění vzduchu, anemometr 
proto bude měřit rychlost větru 
vyšší, než je skutečná. Dostateč-
ná výška nad plochou střechou 
je proto dalším základním před-
pokladem správné funkce ane-
mometru.
Situace proudění vzduchu ko-
lem budovy ve  tvaru pravo-
úhlého hranolu, znázorněné 
na  obrázcích 4 a  5, jsou samo-
zřejmě závislé na mnoha fakto-
rech: na  výšce budovy, na  její 
štíhlosti, tj. poměru jednotli-
vých rozměrů, a  samozřejmě 
na  rychlosti větru. I  u  jedné 
a  téže budovy se poloha a  ve-
likost vírů, stoupavých proudů 
a vzdušného válce bude měnit 
v  závislosti na  rychlosti větru. 
Situace přesně čelního větru 
se navíc v  reálném světě prak-
ticky nevyskytuje, vítr vanoucí                  
ze šikmých směrů pak vytváří 
další víry jak podél stěn, tak po-
dél hran střechy. Podrobnější 
informace lze najít v [1].

Aerodynamické poměry 
v okolí složitějších 
budov a v zástavbě
Nejjednodušší situaci v  tomto 
případě představuje budova 
s  půdorysem ve  tvaru L, vysta-
vená působení větru kolmo 
na jednu z vnějších fasád, obr. 6. 
V případě opakování této struk-
tury vznikne půdorys ve  tvaru 
písmene E, případně hřebenový 
půdorys. Proudění vzduchu ko-
lem celé budovy je velmi kom-
plikované, a  to zejména v  pro-

storech mezi jejími jednotlivými 
křídly, kde závisí na poměru je-
jich hloubky a šířky, na tom, zda 
mají stejnou výšku jako hlavní 
budova nebo jsou nižší, a  sa-
mozřejmě na směru a  rychlosti 
větru. Celou řadu modelových 
situací pro různé půdorysy 
i  tvary budov lze nalézt v  [1]. 
Použití jednoho čidla větru zde 
proto téměř nikdy nepostaču-
je, je nutné použít více čidel, 
vhodně rozmístěných na  bu-
dově, případně je doplnit smě-
rovkou větru. Protože lze oče-
kávat častý výskyt vertikálních 
proudů a  vírů, je dále vhodné 
pro měření rychlosti větru po-
užít čidla, která pracují na jiném 
než anemometrickém principu, 
a která jsou schopna rozpoznat 
a měřit rychlost větru i za těch-
to podmínek. Jedná se zejmé-
na o čidla, pracující na principu 
ochlazování vyhřívaného odpo-
rového elementu. Pro zpracová-
ní a správné vyhodnocení všech 
těchto údajů je však zapotřebí 
poměrně sofi stikovaný řídicí 
systém pro ovládání fasádních 
clon. Vzhledem k tomu, že popi-
sované budovy mají obvykle té-
měř vždy komerční využití, bý-
vají takovým řídicím systémem 
vybaveny a uvedené požadavky 
nejsou na překážku.
Obdobně složitá situace vzniká, 
jestliže budova nestojí osamo-
ceně, ale nachází se v  intravilá-
nu. Představme si zde pouze dvě 
nejjednodušší situace, mnoho 
dalších je opět popsáno v [1].
Situace na obr. 7 znázorňuje si-
tuaci, která je velmi častá např. 
na sídlištích z 80. a 90. let minu-
lého století. V  tomto případě je 
vhodné umístit anemometrické 
čidlo v  dostatečné výšce (viz 
předchozí odstavec) na střechu 
budovy. Lze totiž očekávat, že 
kritická rychlost větru na  fa-
sádě bude na  střeše budovy 
dosažena spíše při jeho směru 
ve  směru proluky mezi domy 
(A), než při směru kolmém (B), 
kdy začnou působit víry v  pro-
storu mezi budovami. Ovšem 
i  zde hraje významnou roli po-
měr mezi výškou budov a  šíří 
proluky mezi nimi, a to vše spo-
lečně ještě ve vztahu k rychlos-
ti a  směru větru. Pro markýzy, 
instalované na  balkónech a  lo-
džiích takových domů, se jako 

C.

B.

A.

A B
C A

B

Obrázek 4b Obrázek 5

Obrázek 7

Obrázek 6 Obrázek 8Obrázek 4c
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velmi vhodné jeví použití otře-
sového čidla.
Druhá situace, kterou si zde 
představíme, jsou dvě (nebo 
více) budovy vedle sebe, mezi 
nimiž se nachází proluka, obr. 8.  
S  odvoláním na  obr. 4c dojde-
me k  závěru, že v  proluce mezi 
budovami dojde k  výraznému 
zvýšení rychlosti proudění. Po-
kud není možnost umístit či-
dlo do  této proluky, ale pouze 
do  otevřeného prostoru, např. 
na  střechu budovy, pak je nut-
né pro ochranu stínicích prv-
ků v  proluce nastavit na  řídicí 
jednotce takového čidla mezní 
rychlost větru nižší, než v přípa-
dě, kdy by čidlo bylo umístěno 
přímo v proluce.

Jak tedy větrné čidlo 
správně umístit?
Z předchozího textu vyplývá, že 
jednoznačná rada na  vhodné 
umístění větrného čidla neexis-
tuje. Je pouze možné upozornit 
na  umístění zaručeně nevhod-

ná a  na  další obecná hlediska, 
která je nutné mít při instalaci 
anemometrických čidel na  zře-
teli. Je to především nutnost 
umístit anemometrické čidlo 
vždy do  laminárního proudění 
a  při nastavování limitní rych-
losti větru zohlednit rychlostní 
profi l dané lokality a konkrétní-
ho umístění čidla i  chráněných 
zařízení. Ve  složitých situacích 
je pak vhodné použít čidla, kte-
rá využívají pro vyhodnocení 
kritické situace (záměrně nepíši 
„kritické rychlosti větru“) jiný 
princip než anemometrický: 
vyhřívaná odporová čidla nebo, 
speciálně pro markýzy, čidla 
otřesová.
Na  tomto místě nelze nezmínit 
ještě další dva faktory, které při-
stupují ke všem dříve zmíněným 
a dále komplikují volbu, kam či-
dlo umístit.
Prvním faktorem je použití čidel 
s rádiovým přenosem informací 
o  rychlosti větru. Zde je nutné 
dodržovat další požadavky, nut-

né pro spolehlivou rádiovou ko-
munikaci mezi čidlem a  všemi 
jím chráněnými zařízeními. To je 
ovšem téma na samostatný člá-
nek. Stručně lze říci, že místo in-
stalace čidla vhodné z  hlediska 
aerodynamiky budovy nemusí 
být vhodné z  hlediska rádiové 
komunikace a  naopak. Zde ne-
existuje kompromis, řešením je 
obvykle pouze použití více čidel 
nebo přechod ke  kabelové va- 
riantě.
Druhým faktorem je otázka ar-
chitektonického řešení či vzhle-
du budovy. Velmi často buď 
investor/uživatel nebo architekt 
odmítá umístění anemometric-
kého čidla na  místě, které zaru-
čuje jeho spolehlivou funkci, ale 
kde je čidlo (bohužel) viditelné. 
Požadavkem proto často bývá 
umístění čidla např. na  vnitřní 
stranu atiky ploché střechy nebo 
na jiná, z hlediska aerodynamiky 
budovy a  správné a  spolehlivé 
funkce čidla naprosto stejně ne-
vhodná místa. Diskuze o  umís-

tění čidla se pak mnohdy pře-
souvají z  roviny technické spíše 
do roviny diplomatické, a pokud 
by při nich tento článek poslou-
žil jako argument pro správné 
umístění čidla, byl by jeho záměr 
více než naplněn.

Ing. Roman Martinů
Externí spolupracovník 
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[2]  Textile Sonnenschutzanlagen an 
Groß-objekten, Dipl.-Ing. Horst G. 
Steuff  VDI, VBI, R+S Magazin, Novem-
ber 1997, str. 20 až 26.
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Jakmile Gates vstoupil do  tohoto domu, 
předal jeden mikročip jeho náladu a  zá-
liby inteligentnímu řízení domu. Světlo 
se rozsvítí, ozve se jeho oblíbená hudba, 
virtuální tapety se přizpůsobí jeho náladě 
nejrůznějšími motivy. Senzory řídí stínicí 
techniku, teplo a světlo, jakož i vlastní solá-
rní zařízení, a optimalizují potřebu energie. 
Pračka, lednička a mikrovlnná trouba spo-
lu vzájemně komunikují, navrhují recepty, 
objednávají nákupy přes internet, samo-
statně perou.

Svého času se myšlenka inteligentního 
propojení prosazovala pouze jednotlivě 
u  ekonomických a  technických nadšenců. 
Tehdejší systémy byly příliš drahé a  příliš 
podléhaly rušivým vlivům. Ale od té doby 
uplynul už nějaký čas a  mezitím „elektri-
zuje“ chytrá technika taky vědecké institu-
ce, dodavatele energií a  architekty. Jejich 
společný cíl: energeticky úsporné obytné 
zóny, které znatelně usnadní život a  do-
sáhnou pro vlastníky domů pravé situace 
WIN-WIN (vítěz-vítěz).

Diskuse o  změnách klimatu udělala 
z  úspor energie takřka hospodářskou 
veličinu. Technická infrastruktura ener-
getických koncernů stojí před masivní re-
konstrukcí, která spotřebitelům usnadní 
snížení jejich nákladů díky chytrému řízení 
energie. Úspora energie však neznamená 
pouze snížení nákladů, nýbrž nezávislost 
na  cenách energie a  jejích dodavatelích. 
Ale také témata jako ochrana proti vlou-
pání a  požáru anebo bydlení ve  stáří jsou 
výzvou, která bude vyžadovat stále „inteli-
gentnější“ řízení domu.

Spotřebitel usiluje o řízení energie 
Inteligentní Smart Grid (inteligentní elek-
trická síť), v  níž je možné spotřebu měřit 
a  řídit na  mnoha místech v  přesný čas, je 
trhem budoucnosti, který spojuje sektor 
energie, ekonomiky a  IT. Konečný spotře-
bitel se už v  budoucnu nemusí rozčilovat 
nad svým vysokým ročním vyúčtováním, 
neboť svou spotřebu může na  minutu 
přesně kontrolovat a  odpovídajícím způ-
sobem programovat.

Pohodlně, prostřednictvím smartphonu, 
tabletu nebo počítače je možné nastavit 
stínicí prvky, intervaly topení, osvětlení 
a  elektrospotřebiče. Obzvláště zajímavá 
je přitom možnost naprogramování spe-
ciálních situací nebo profi lů. Vzhledem 
k  tomu, že jednotlivé přístroje spolu mo-
hou komunikovat přes centrálu, je možné 
si představit scénáře jako např.: jakmile se 
otevřou domovní dveře, rozsvítí se v  obý-
vacím pokoji světlo a topení se zvýší z tep-
loty 15° na  20°C; nebo: pokud je počítač 
zapojen přes den, spustí se stínicí prvky 
a  zajistí v  místnosti neoslňující, přirozené 
denní světlo. Odborníci na osvětlení a věd-
ci zastávají dokonce názor¸ že důsledné 
využívání a řízení denního světla může re-
dukovat spotřebu elektřiny pro osvětlení 
o 50 až 80 % - toto všechno je tedy možné 
realizovat.

Ať už jde o dveřní čidlo, řízení stínicí tech-
niky, hlásič požáru nebo vypínač světla, 
vzájemná komunikace mezi jednotlivými 
prvky funguje skvěle. Proto ten, kdo má 
pravidelný denní režim nebo by chtěl svůj 
domov kontrolovat na  dálku, bude mít 
z  těchto možností řízení radost. Můžeme 
si jen přát, aby tyto přístroje ještě o  něco 
zlevnily a  v budoucnu se umožnilo i  na-
pojení dalších „chytrých“ přístrojů dalších 
dodavatelů.

Autorka: 
Andrea Papkalla-Geisweid, 

Technické kompetenční centrum BVRS, 
Německo

Z časopisu R+S 10/2013 volně přeložila
Ing. Štěpánka Lubinová

Chytré úspory energie

Již v polovině 90. let ukázal zakladatel Microsoftu Bill Gates, 
že inteligentní řízení domácnosti může být klíčem k úspo-
rám energie a k vyššímu životnímu stylu. Na více než 1.800 
m2 prezentoval první plně propojenou Hitech-vilu, která 24 
hodin denně neponechává nic náhodě: Xanadu.
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Normy, kterých se 
změna týká

Pro zajištění bezpečnosti dí-
těte vnitřními žaluziemi jsou 
nejdůležitější následující nor-
my:

   EN 13  120: Vnitřní žaluzie: 
Požadavky na  funkčnost 
včetně bezpečnosti,

   EN 16  433: Vnitřní žaluzie: 
Ochrana před rizikem uškr-
cení – testovací postupy,

   EN 16  434: Vnitřní žaluzie: 
Ochrana před rizikem uškr-
cení, testovací postupy, po-
žadavky a testovací postupy 
pro bezpečnost dětí.

Termíny vydání 
nových norem

A  kdy by měly výše uvedené 
normy začít platit? Zatímco 
normy EN 16  433 a  EN 16  434 
jsou již schváleny a budou pu-
blikovány na  úrovni Evropské 
unie v průběhu prosince toho-
to roku, pak ta nejdůležitější, 
norma EN 13 120, je v současné 
době ve schvalovacím procesu. 
Předpokládaný termín vydání 
této normy je únor 2014. Ná-
sledně budou vyhlášky, úpra-
vy a  nabíhací lhůty na  úrovni 
jednotlivých členských zemí 
upřesněny tak, aby se trh (vý-
robci, prodejci, montážní spo-
lečnosti) přizpůsobil požadav-
kům nových norem. Normy 
budou úředně vydány pouze 
v  angličtině, k  dispozici bude 
dále i  německá a  francouzská 
verze. 

Hlavní změny

Norma EN 13  120 se vztahuje 
na  všechny vnitřní žaluzie in-
stalované na místech, kam mají 
přístup děti ve věku od 0 do 42 
měsíců, jako jsou například 
byty, rodinné domy, hotely, 
nemocnice, kostely, obchody, 
školy a všeobecně všechna ve-
řejná místa. Interiérové žaluzie, 
u kterých nevznikají žádné ne-
bezpečné smyčky ovládacího 
mechanismu, jsou z  hlediska 
plnění této normy považovány 
za odpovídající.

Norma se naopak nevztahu-
je na  místa, kde se výskyt dětí 
nepředpokládá, jako jsou kan-
celáře, výrobní haly, laboratoře 
a  podobně. V  tomto případě 
musí být na  výrobku upozor-
nění s následujícím textem: „Vý-
robek je určen k instalaci v pro-
storách, kde se nepředpokládá 
přístup dítěte.“

Nejvýznamnějším důsledkem 
této normy je změna provozní 

délky ovládání žaluzie, která 
se tímto stala závislou na  in-
stalační výšce (pokud se uvádí) 
a  prvek zajišťující dětskou 

bezpečnost. 

1.  Žaluzie ovládané 
 řetízkem - systém 
 s pojistkou proti 
 přetržení 

Interiérová žaluzie by měla spl-
ňovat následující požadavky:

a) délka ovládacího mechani-
smu je limitována těmito pod-
mínkami:

   pokud není známa insta-
lační výška žaluzie H0, pak 
délka ovládacího mechanis-
mu H2 musí být menší nebo 
rovna 2/3 výšky žaluzie H, 
platí tedy vztah: H2 ≤ 2/3 H,

   pokud je instalační výška ža-
luzie H0 specifi kována, pak 
vzdálenost mezi podlahou 
a  spodní části ovládacího 
mechnismu H1 musí být 
větší než 0,6 m, platí tedy 
vztah: H1 > 0,6 m,

b) smyčka ovládacího mechanis-
mu, která představuje potenciál-
ní nebezpeční, by měla být elimi-
nována přetržením ovládacího 
mechanismu při váze ≥ 6 kg.

2.  Žaluzie ovládané
 řetízkem  - při použití 
 vymezovače řetízku

Interiérová žaluzie by měla spl-
ňovat následující požadavky: 

a) délka ovládacího mechani-
smu je limitována těmito pod-
mínkami: 

   v případě, že není specifi ko-
vána instalační výška žaluzie 
H0, pak platí: 

   při výšce žaluzie H menší 
nebo rovné 2,5 m by měl 
ovládací mechanismus 
(řetízek) dosahovat výšky 
H2  ≤ 1 m,

    při výšce žaluzie H větší 
než 2,5 m platí pro ovlá-
dací mechanismus (ře-
tízek) následujcí vztah:          
H2 ≤ H – 1,5 m,

   v případě, že je specifi ková-
na instalační výška žaluzie 
H0, pak platí, že minimální 
vzdálenost ovládacího me-
chanismu (řetízek) od  pod-
lahy musí být H1 > 1,5 m,

b) vzdálenost mezi dvěmi řetíz-
ky v  rámci smyčky ovládacího 
mechanismu by neměla pře-
sáhnout vzdálenost 5 cm.

3.  Žaluzie ovládané 
 šňůrkou
 (za předpokladu 
 umístění horního 
 profi lu ve vzdálenosti 
 větší než 1,5 m 
 od podlahy)

Interiérová žaluzie by měla spl-
ňovat následující požadavky: 

a) délka ovládací šňůry je limi-
tována těmito podmínkami:

   v případě, že není specifi ko-
vána instalační výška žaluzie 
H0, pak platí: 

    při výšce žaluzie H menší 
nebo rovné 2,5 m by měl ovlá- 
dací mechanismus (šňůrka) 
dosahovat výšky H2  ≤ 1 m,

Bezpečnost dětí při používání 

interiérových žaluzií

Bezpečnost dětí je v našem odvětví stále důležitější téma. Z tohoto důvodu Evropská komise 
revidovala předpisy a normy týkající se bezpečnosti dětí. Cílem tohoto článku je informovat 
o nově upravovaných předpisech a podat základní informace o změnách, kterým se budou 
muset výrobci, prodejci a montážní společnosti interiérových žaluzií přizpůsobit. Na násle-
dujících řádcích si povíme něco o těch nejdůležitějších.
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    při výšce žaluzie H větší 
než 2,5 m platí pro ovlá-
dací mechanismus (ře-
tízek) následujcí vztah:       
H2 ≤ H – 1,5 m,

   v případě, že je specifi ková-
na instalační výška žaluzie 
H0, pak platí, že minimální 
vzdálenost ovládacího me-
chanismu (řetízek) od  pod-
lahy musí být H1 > 1,5 m,

b) ovládací šňůry musí splňovat 
následující požadavky: 

   v případě dvou šňůr platí, že 
šňůry by neměly být spoje-
ny, v případě, že se zapletou, 
pak by vzniklá smyčka, která 
představuje potenciální ne-
bezpeční, měla být elimino-
vána přetržením ovládacího 
mechanismu při váze ≥ 6 kg; 
nebo by měl být aplikovaný 
systém pojistky proti přetr-
žení,

   stejný princip pak platí v pří-
padě více šňůr.

Další změna se týká výstražné-
ho značení. Výrobek musí být 
označen výstražným piktogra-
mem s následujícím textem:

   Výstraha!

   Smyčky tažných šňůr, řetízků, 
pásků a  ovládacích šňůrek 
skýtají nebezpečí uškrcení!

    Pro zabránění zamotání 
nebo uškrcení umístětě tyto 
mimo dosah dětí. Šnůry a ře-
tízky se mohou obtočit dítěti 
kolem krku!

    Do  blízkosti šňůr nestavte 
postele nebo nábytek!

    Zajistěte aby se šňůry ne-
zamotávaly nebo netvořily 
smyčky!

    Piktogram – riziko uškrcení

Norma pro lepší názornost 
v  příloze rovněž pro inspira-
ci uvádí příklady jednotlivých 
bezpečnostních systémů jako 
jsou různé druhy napínáků ře-
tízků, šňůr, spojek, brzd apod. 

Pro zajímavost uvádíme někte-
ré z dotazů, se kterými jsme se 
v této souvislosti již setkali.

 Kdo nese odpovědnost, vý-

robce komponentů, prodejce 

nebo montážní fi rma?

Všichni nesou odpovědnost 
současně. Montér je zodpověd-
ný za montáž žaluzie, která od-
povídá normám a  předpisům. 
Prodejce/montér zařízení jsou 
odpovědní za  informovanost 
konečného zákazníka o  mož-
ném riziku a za řádnou instalaci 
žaluzie. Výrobce nese odpo-
vědnost za nabídku a dodávku 
komponentů, které budou tes-
továny podle nových norem.

 Jak to je, když vyrábíme 

žaluzie v  EU, ale prodáváme 

mimo EU?

Rozhodující je země, kde se ža-
luzie prodává. Žaluzie musí od-
povídat zákonům země, ve kte-
ré se prodává.

 Co když používáme jiné 

komponenty, např. od  čín-

ských dodavatelů?

V  tomto případě je odpověd-
nost společně sdílená Vámi 
a  čínským dodavatelem. Vý-
sledkem musí být, že každá se-
stavovaná žaluzie musí úspěš-
ně splnit testy podle normy EN 
16433.

 Je shoda s touto normou po-

vinná ze zákona nebo jen jako 

doporučení?

V  zemích EU bude povinnost 
uvádět bezpečné žaluzie. Za-
jištěním shody s  normou jsou 
splněny legislativní požadavky.

 Je potřeba zajistit shodu 

s  novou normou při renovaci 

nebo opravě žaluzií?

Norma se netýká stávajících ža-
luzií. Opravy nemusí být prove-
deny tak, aby garantovaly bez-
pečnost dítěte. Přestavby však 
musí být ve shodě s EN 13120.

 Musí se testovat každá žaluzie?

Není nutné testovat každou 
žaluzii, která se vyrobí. Montér, 
prodejce nebo velkoobchod 
musí používat specifi cké kom-
ponenty a držet se stanovených 
předpisů, aby bylo zajištěno, že 
každá žaluzie je bezpečná po-
dle normy EN 13120.

 Jak je to s  řetízkem, kde se 

uvolnila bezpečnostní spojka, 

a řetízek je příliš dlouhý? Je to 

považováno za nebezpečné?

Pokud se řetízek uvolní a  bez-
pečnostní spojka odpadne, je 
zbytek řetízku visící na  žaluzii 
považován za druhořadý.

 Musí být varování a instruk-

ce v několika jazycích?

Musí být v jazyce země, ve které 
je žaluzie prodávána. Vícejazyč-
ná varování jsou možné, pouze 
pokud velikost textu odpovídá 
normě.
    

Ing. Petr Sedláček, MBA
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu
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Protože způsob, jakým lze řídit stínicí tech-
niku pomocí chytrého zařízení  (myslíme tím 
telefon, tablet nebo PC) není veřejnosti příliš 
znám, pokusíme se o krátké nastínění něko-
lika možností největšího dodavatele v oboru 
na  českém a  slovenském trhu. Firma Som-
fy nabízí řešení pomocí sběrnic KNX, LON 
a RS485. V blízké budoucnosti bude možné 
i po TCP/IP prostřednictvím systémů animeo 
IO a  animeo IP. Možná trochu neznámých 
pojmů na začátku. Abychom příliš nezatěžo-
vali mysl čtenáře, budeme se věnovat pouze 
jednoduchému a cenově dostupnému řeše-
ní – ovládání pomocí sběrnice RS485.

Somfy pro instalaci se sběrnicí RS485 po-
užívá název SDN systém, přičemž zkratka 
SDN znamená Somfy Digital Network.  SDN 
systém se skládá z SDN zařízení. Tím se ro-
zumí  pohon, tlačítko, převodník nebo sen-
zor.  Tato zařízení jsou mezi sebou propoje-
na RS485 sběrnicí, po níž se přenášejí data 
po 3 žilách kabelu (+, -, GND). Nejjednoduš-
ší podoba SDN systému by se mohla skládat 
pouze z  jednoho SDN pohonu a  jednoho 
SDN tlačítka – viz obr. 1.  

Pokud bychom chtěli SDN pohon ovládat 
pomocí chytrého zařízení, pak SDN systém 
by mohl vypadat  jako na obr. 2.

Schéma zapojení na obrázku č. 2 umožňuje 
obsluhovat celý SDN systém pomocí chyt-
rého zařízení. Protože se ale použitá varian-
ta převodníku spojuje napřímo s  chytrým 
zařízením v  rámci dosahu WiFi sítě, tak 
zde chybí možnost ovládání přes internet. 
Schopnost řízení přes internet nabývá až 
SDN systém zobrazený na obrázku č. 3.

Nově přibyl router připojený k  internetu 
a změnil se typ převodníku. Mohli bychom  
též použít stejný převodník WiFi/RS485 
jako minule, ale museli bychom jej nastavit 
na  jiný režim provozu. Původní nastavení 

jako server, t.j. jako micro access point, kte-
rý uděluje IP adresu chytrému zařízení, by 
se muselo změnit na nastavení client, který 
obdrží IP adresu od routeru. 

Aby se dalo chytré zařízení k tomuto účelu 
využít, musí se do  něj nainstalovat Somfy 
Digital Control aplikace, zkráceně SDC apli-
kace. Tato SDC aplikace není nic jiného než 
projektový soubor, který se nahrává do apli-
kace iRidium i2 control, kterou lze stáhnout 
z Google play nebo Apple store.

Na obrázcích zobrazený SDN pohon doká-
že přímo komunikovat se sběrnicí RS485. 
Množství doposud instalovaných SDN po-
honů je zatím velmi malé v poměru k ostat-
ním pohonům. Protože počet RTS pohonů 
tvoří nyní polovinu prodávaných motorů,  
pozměníme SDN systém tak, aby zvládl i je-
jich ovládání – viz obr. 5.

Do  schématu přibylo nové SDN zařízení – 
RS485 RTS vysílač. Jedná se o  16kanálový 
vysílač, který lze ovládat pomocí povelů      

Ovládání stínicí techniky po internetu

Nyní, více než kdy jindy, zasahují nejnovější technologie do našeho života. S telefonem v ruce 
trávíme stále více času a z tabletu si ve chvilkách volna pročítáme novinky ze světa kolem 
nás. Tato, z hlediska historie lidstva nová zařízení, se trvale usídlila do našich životů a bez nich 
si v dnešní době málokdo dokáže představit život v současné podobě.  Do těchto chytrých 
zařízení nahráváme různé aplikace, které nám ulehčují komunikaci či nám poskytují zábavu. 
A když už tato chytrá zařízení máme téměř vždy po ruce, vzniká oprávněný požadavek, aby 
se z nich dala ovládat i různá zařízení, která běžně používáme. Tomuto trendu se samozřejmě 
nevyhnula ani stínicí technika, a tak fi rmy v oboru protisluneční ochrany jsou na tuto mož-
nost stále častěji dotazovány. 

Obrázek 5

Obrázek 4

Obrázek 3

Obrázek 1 Obrázek 2
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ze sběrnice RS485. Lze jím tedy samostat-
ně povelovat až 16 RTS přijímačů. RTS pří-
jímačem nemusí být pouze RTS pohon, ale 
i  Modulis slim receiver s  drátovým moto-
rem, ovladače osvětlení RTS, topné rampy 
RTS a  pohony připojené do  motor contro-
llerů s vloženou RTS kartou. Pokud přidáme 
i  další RTS přijímače do  schématu, možná 

budeme muset navýšit počet RS485 RTS 
vysílačů z  důvodu nedostatečného počtu 
ovládacích kanálů. Pak bude mít schéma 
podobu např. jako na obr. 6.

Použitá RS485 sběrnice s  doporučenou li-
niovou topologií může být až 800m dlouhá 
a lze na ni připojit až 200 SDN zařízení. Tako-
vým SDN zařízením nemusí být jen RS485 
RTS vysílač, ale také např. Sonesse 30 RS485 
pohon a RS485 4ILT interface s připojenými 
ILT2 pohony.

SDN systém se skládá z SDN zařízení, která 
reagují na telegramy odeslané chytrým za-
řízením přes RS485 převodník. SDN zařízení 
jsou tak v  podřízené roli označovaná jako 
slave vůči RS485 převodníku, který je v po-
zici master. Zatímco slave zařízeních může 
být až 200 na  jednom segmentu sběrnice, 
tak master zařízení může být pouze jedno. 
Přeloženo do našeho příkladu to znamená, 
že v  použité konfi guraci SDN systému lze 
použít pouze jedno chytré zařízení. Pokud 

bychom potřebovali ovládat SDN systém 
z více chytrých zařízení, musíme roli master 
zařízení postoupit jinému členu, který do-
káže komunikovat s více chytrými zařízení-
mi současně. Tímto zařízením by byl volně 
dostupný program iRidium Gate běžící jako 
trvale spuštěná aplikace na PC připojeném 
k routeru. 

Pokud jste pochopili výše uvedený obrá-
zek, pak dostatečně rozumíte fyzické ro-
vině SDN systému. Zatím jsme se krátce 
zmínili o  komunikaci pomocí telegramu. 
Chytré zařízení odešle přes RS485 převod-
ník datovou zprávu – telegram, která obsa-
huje informaci o typu SDN zařízení a dru-
hu povelu, o délce telegramu, identifi kační 
číslo odesilatele a adresáta (tvz. node ID), 
kontrolní pole a také další data (např. po-
loha, počet kroků,..), pokud jsou typem 
povelu vyžadována. Veškerá SDN zařízení 
tento telegram obdrží a pokud se node ID 
od  slave SDN zařízení shoduje s  node ID 
příjemce telegramu, pak tento telegram 
bude tímto SDN zařízením zpracován. 
Jestliže master zařízení si v  telegramu vy-
žádalo potvrzení o  přijetí, pak příjemce, 
slave SDN zařízení, odešle zpět telegram 
o přijetí, případně o nalezené chybě v tele-
gramu nebo v samotném zařízení. Jestliže 
tedy tento způsob komunikace promítne-
me do našeho příkladu, pak z tabletu ode-
slaný telegram se směrovým povelem dolů  

bude přijat jedním z  RS485 RTS vysílačů 
a  ten odpoví zpět, že telegram byl přijat. 
Pak se pohon rozjede dolů. Z této získané 
informace se tedy nedozvíme, že pohon 
dorazil do své dolní koncové polohy.

Řekněme, že bude vyžadováno skupinové 
ovládání několika pohonů současně. Ten-
to požadavek můžeme samozřejmě splnit 
přiučením určitých RTS pohonů k  jedno-
mu kanálu RS485 RTS vysílače. Existuje 
však i jiná varianta bez nutnosti obsazovat 
volný kanál vysílače. Tuto možnost zpří-
stupňují skupinové adresy každého SDN 
zařízení. V  rámci SDC aplikace lze do  kaž- 
dého SDN zařízení zapsat až 12 skupi-
nových adres. Tato adresa má shodnou 
strukturu jako node ID. Jestliže pak bude 
odeslán telegram určený pro skupinu SDN 
zařízení, pak zareagují všechna SDN zaříze-
ní, která mají v tabulce skupinových adres 
uvedenou shodnou adresu s  adresou pří-
jemce v  telegramu. Takto lze tedy pomo-
cí SDC aplikace ovládat každé zařízení až 
ve 12 samostatných skupinách. Protože ale 
použitý RS485 RTS vysílač sdílí jednu ta-
bulku se skupinovými adresami pro všech 
16 kanálů, pak lze ovládat skupinovou ad-
resou vždy pouze všech 16 kanálů jedno-
ho vysílače najednou. Použití skupinových 
adres u  RS485 RTS vysílačů pak nabývá 
na významu zejména až při užití více vysí-
lačů v SDN systému.

Pokud jste se při čtení dostali až sem a vše 
jste pochopili, pak si jistě dokážete před-
stavit, jakým způsobem lze ovládat stínicí 
techniku po  internetu pomocí SDC aplika-
ce. Pokud vás toto řešení zaujalo, pak si je 
můžete i  vyzkoušet, aniž byste měli jaké-
koliv SDN zařízení k dispozici. Při návštěvě 
Somfy kanceláře na Praze Zličín vám Somfy 
nejen umožní test na zapůjčeném tabletu, 
ale dostane se vám možnosti také provést 
test na  vašem chytrém zařízení. Pokud 
do Somfy máte daleko, lze si vyzkoušet SDC 
aplikaci též po  internetu. Vaše oči přitom 
mohou sledovat obraz IP kamery zacílené 
na  demo panel. Záběry z  této IP kamery 
jsou k vidění na linku http://sdcapplication.
click2stream.com/. Návody, jak na  instala-
ci, naleznete na  SomfyCZ Youtube kanále 
a také v sekci ke stažení v záložce software 
na  stránkách www.somfyarchitektura.cz. 
Pokud bude třeba, můžete samozřejmě 
také požádat o  radu Somfy technický tým 
nebo svého Somfy obchodního zástupce.

Ing. Tomáš Veselý
SOMFY spol. s r.o.

(PR)

Obrázek 6
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Slunolamy jako volba venkovního stínění

pro zdravé a nadčasové prostředí rodinného domu

Stínění je důležité
Venkovní stínicí technika je velmi 
důležitý prvek, který v budoucnu 
bude neodmyslitelnou součástí 
jak architektury velkých pro-
sklených budov, tak rodinných 
domů.  Už při návrhu rodinného 
domu je nutné, aby se mysle-
lo na  regulaci slunečního svitu 
v místnostech. Plochy domu, kte-
ré jsou z větší části dne obývané, 
musí mít vždy vyhovující denní 
osvětlení. Optimální úroveň jasu 
v  místnosti je 500-1500 luxů, 
ovšem sluneční světlo, které do-

padá z  vnějšku na  budovu, má 
intenzitu v  rozsahu 10-100 tisíc 
luxů, proto je doporučeno slu-
neční svit v  interiéru regulovat. 
Zraková pohoda je pro zdravé 
bydlení velmi důležitá a neměla 
by se opomíjet. Jedním z  mož-
ných řešení je venkovní stínění 
pomocí slunolamů.

Vlastnosti 
stínicího prvku
Chrání dům před přímým slu-
nečním zářením a  nadměrným 
přehříváním a  tím splňuje pod-

mínky pro zdravé životní prostře-
dí. Další výhody spočívají v tom, 
že mají velmi dobrou odolnost 
vůči povětrnostním podmín-
kám. Nezaskočí je ostré slunce, 
silný vítr a déšť, tuhý mráz nebo 
velké množství sněhu. Sluno-
lamy je možné dle požadavku 
připojit do  systému automatic-
kého řízení budov a  tím zvýšit 
komfortnost bydlení. Z  archi-
tektonického hlediska jsou slu-
nolamy považovány za  velmi 
atraktivní architektonický prvek. 
Menší nevýhodou je pořizovací 

cena slunolamů, proto je velmi 
vhodné počítat se zastíněním už 
v počátku rozpočtu stavby.

Základní složení
Slunolam se typicky skládá z  la-
mely, držáku a nosníku. Lamely se 
používají jako pevné protisluneč-
ní clony, které jsou většinou vy-
ráběny ze slitin hliníku. Už méně 
obvyklé jsou ocelové nebo speci-
ální. Speciální jsou dřevěné nebo 
skleněné ovšem kvůli jejich ná-
ročnosti jak na údržbu, tak výrobu 
se vyskytují velmi málo. Lamely 

Tento typ stínění je převážně rozšířen pro administrativní budovy a bytové celky. Pro mno-
hé domácnosti je to velmi nestandardní prvek. Pro své vlastnosti a komfortnost by ovšem 
slunolamy neměly být opomíjeny. Existuje široká škála možností, které se přizpůsobí i těm 
nejnáročnějším uživatelům a tím dotvoří rodinný dům k dokonalosti. 
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jsou dále běžně děleny podle šíř-
ky a tvaru. Rozpětí šířek lamel se 
u  jednotlivých výrobců liší. Stan-
dardní šířky lamel se pohybují 
od  80 mm až po  415 mm. Stejně 
tak tvar lamel je rozdělen do nej-
základnějších tří skupin, a  to 
otevřené, polootevřené a  uzav-                                                                                    
řené. Další možností je povrchová 
úprava lamely. Mohou se vysky-
tovat bez povrchové úpravy, tedy 
čistý hliník, nebo v  povrchové 
úpravě, kde lamely mohu být 
v barvě dle vzorníku RAL. Dle zvo-
leného typu lamel se následně 
zvolí příslušný typ držáku a nosní-
ku tak, aby vše dohromady utvo-
řilo celistvý systém.

Možné způsoby
provedení
Slunolamy lze rozdělit i  podle 
způsobu provedení. Při návrhu 
realizace je nutné uvažovat, zda 
budeme volit mezi pevným slu-
nolamem, který je umístěný na-
stálo nebo zda se zvolí systém, 
který nám umožní pohybovat 
lamelami. Je to velmi důležité 
rozhodnutí, které je nutné zvážit. 
Slunolam s pevnými lamelami je 
specifi cký tím, že je fi xován na-
stálo. Pozice lamel je tedy pevně 
dána a nelze jimi pohybovat. Aby 
byla zajištěna tepelná pohoda 
v domě, je sklon lamel nastave-
ný speciálně vzhledem k  dané 
lokalitě a  světové orientaci. 
Tyto typy slunolamu lze umístit 
v  horizontální poloze, a  to buď                       
nad jednotlivá okna anebo 
v souvislé délce po fasádě. Další 
možností je umístění slunolamu 
ve  vertikální poloze, kde slouží 
jako fasádní systém. Výjimkou 
zde nejsou ani speciální sluno-
lamy, které se liší svým atypic-
kým vzhledem. Velmi často tyto 
slunolamy vytvářejí v  celkovém 
zakončení velmi zajímavý archi-
tektonický prvek. Dalším typem 
je slunolam s pohyblivými lame-
lami, kde se lamely pomocí elek-
tromotoru naklápějí dle potřeby 
tak, aby se dosáhlo co nejlepšího 
účinku. I zde je možnost výběru 
mezi horizontálními a vertikální-
mi slunolamy.
Pro rodinné domy se většinou 
doporučuje použít slunolamy 
horizontální. Toto provedení je 
právě určeno pro menší okenní 
plochy, kde slunolam nebrání 
výhledu z okna. Vertikální varian-

ta slunolamů na  rodinné domy 
může být brána už jako architek-
tonický prvek, který dotváří cel-
kový vzhled domu. Záleží na zá-
kazníkovi, jaký bude preferovat 
systém.

Ovládání 
pro usnadnění
Pohony a  ovládání slunolamů 
pro rodinný dům lze použít jen 
u systému s pohyblivými lamela-
mi. Volba tohoto systému usnad-
ní uživateli ovládání a  snižuje 
se i  riziko poškození slunolamu 
nevhodnou manipulací. Lze si 
vybrat z několika typů ovládání. 
Mezi nejzákladnější pohony patří 
ovladač. Výběr je od podomítko-
vého až po dálkový ovladač. Dal-
ší řešení je ovládání elektronický-
mi řídicími jednotkami, kterými 

se zvyšuje komfortnost. Poslední 
možností je využití automatiky, 
tedy slunolamy se napojí na slu-
neční, tepelná, větrná nebo deš-
ťová čidla.

Rohy a kouty
Systémy slunolamů je možné 
umístit i do rohů a koutů. Pokud 
se zákazník rozhodne pro tuto 
variantu, určitě nebude litovat. 
Dotvoří se tak kontinuita celého 
slunolamu a  po  architektonic-
ké stránce to přidá rodinnému 
domu velmi nadčasový nádech. 
Předpokladem pro takovéto 
umístění je velmi propracovaný 
systém uchycení, se kterým je 
nutné počítat již v začátcích ná-
vrhu. Umístění do  rohů a  koutů 
je možné jak v horizontálním, tak 
ve vertikálním systému.

Doporučené zásady
Slunolamy mají vlastnosti, které 
by aspoň každý potencionální 
zákazník měl znát předtím, než 
se rozhodne aplikovat tento sys-
tém na  svém rodinném domě. 
Aby slunolam s pohyblivými la-
melami správně fungoval, je žá-
doucí dodržovat minimální vůli 
mezi jednotlivými lamelami.             
Je nutné myslet na to, že sluno-
lam je hlavně určen k odstínění 
přímého slunečního svitu ni-
koliv k  zatemnění. Dále vlivem 
změn teplot okolního prostředí 
dochází k  teplotní roztažnosti 
materiálu stínicích lamel, a  tím 
pádem u  slunolamů může do-
cházet k  akustickým projevům. 
Jsou způsobeny velkými tep-
lotními propady. Tento jev není 
závadný, je běžný a  zákazník 
nemusí mít obavy z  případné 
nefunkčnosti nebo závadnosti 
systému. Vzhledem k vlivům již 
zmíněných změn teplot okol-
ního prostředí je nutné nechá-
vat dilatační mezery ve  spojích 
jednotlivých lamel. To zabrání 
riziku poškození nebo deforma-
ce prvků slunolamu. Důležité je 
i  vědět, že slunolamy jsou, co 
se týče údržby, výhradně bez-
údržbové. To ovšem neplatí pro 
speciální dřevěné nebo skleně-
né slunolamy. Tyto systémy vy-
žadují velkou péči, a proto jsou 
používány minimálně. A  v  ne-
poslední řadě je důležité myslet 
na  to, že slunolam je obecně 
nejúčinnější, je-li umístěn nad 
okny jižní fasády.

Důležitá je přesnost
Slunolamy jsou velmi účinným 
venkovním zastíněním. Je ale 
velmi důležité, aby pro zhod-
nocení energetické úspornosti 
byly výpočty správné. V případě 
nesprávného výpočtu může do-
jít ke špatnému umístění celého 
slunolamu nebo sklonu lamel. 
Tyto skutečnosti pak znemožní 
celému systému slunolamu, aby 
správně fungoval. Je tedy nutné 
znát geografi cké a  časové pod-
mínky. Pokud je vše dodrženo, 
slunolam splní přání i těm nejná-
ročnějším uživatelům a  dotvoří 
tak zdravé prostředí pro rodinný 
dům a život v něm.

Ing. Dagmar Zábojníková
RTS Magazín
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 305/2011 (CPR) - časté otázky a odpovědi

 Kterých výrobků se CPR týká?

CPR se týká pouze stavebních výrobků, a to 
těch, které jsou opatřeny CE značkou:
-  povinně, kdy pro ně existují harmonizova-

né normy,
-  nebo nepovinně, kdy pro ně existují  Ev-

ropské dokumenty pro posuzování (EAD) 
a lze zpracovat ETA. 

Pokud je ETA pro výrobek zpracováno, ná-
vazné CE značení a  Prohlášení o  vlastnos-
tech jsou pro výrobce povinné.
 
 Jaké jsou zásadní změny z pohledu sub-

jektů uvádějících výrobky na trh (výrobců)?

Na rozdíl od směrnice CPD, která se musela 
implementovat do národních právních řádů, 
nařízení se přejímá překladem. Vedle mnoha 
vyjasnění oproti CPD defi nuje důležité poj-
my z oblasti vnitřního trhu EU se stavebními 
výrobky. Platnost a  účinnost CPR je stejná 
pro všechny státy EU.
CPR má mimo jiné omezit administrativní 
zátěž malých a středních podniků. Mění po-
dobu a podmínky použití CE označení, místo 
ES Prohlášení o  shodě se zavádí Prohlášení 
o vlastnostech. Mění se postupy při vydávání 
ETA.
 
 Co znamená „uvést výrobek na trh“?

Podle výkladu Evropské komise je  to pro-
dej nebo nabídnutí každého individuálního 
kusu nebo šarže. Není to první prodej nebo 
nabídnutí typu výrobku (jednorázový akt).
 
 Jaké je přechodné období mezi CPD 

a CPR?

Co se týče povinností výrobců, přechodné ob-
dobí, jak jej známe například z norem, neexis-
tuje. Nicméně, postupnost náběhu naplňová-
ní nových požadavků je dána tím, že od 1. 7. 
2013 se vystavují dokumenty (certifi káty, pro-
hlášení o vlastnostech) v souladu s CPR. Do-

kumenty vydané pod CPD jsou platné za urči-
tých podmínek i nadále. Nelze je prodlužovat 
nebo upravovat, takže nejpozději v  případě 
potřeby (například při změně výrobku nebo 
jeho vlastností) nebo po doběhnutí platnosti 
dokumentu je třeba je nahradit dokumentem 
vydaným dle postupů stanovených CPR.
V  případě, že nedošlo ke  změně výrobku 
a  ke  změně harmonizované technické spe-
cifi kace, a  nad certifi kovaným  výrobkem je 
řádně prováděn dohled oznámeným sub-
jektem po 1. 7. 2013, je tento certifi kát plat-
ný a  lze na  něj uvádět odkaz v  Prohlášení 
o vlastnostech.
Výše uvedeno platí i pro Protokol o počáteč-
ní zkoušce typu vystavený podle CPD v pří-
padech postupu posouzení shody podle 
systému 3 (zde se samozřejmě neuplatňuje 
dohled).
 
 Jaké jsou dopady na  nařízení vlády 

163/2002 Sb. a  190/2002 Sb. v  platných 

zněních?

CPR nemá žádnou přímou souvislost s naří-
zením vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení 
vlády 312/2005 Sb., tedy v  postupech tzv. 
„národní certifi kace“ se nic nemění.
Nařízení vlády 190/2002 Sb. se jakožto im-
plementace CPD k 1. 7. 2013 ruší.
 
 Co je to „jedinečný identifi kační kód typu 

výrobku“, který se musí dle CPR uvádět 

v Prohlášení o vlastnostech a na CE značení?

Tento kód má pravděpodobně zlepšit pro-
vázanost v  rámci veškeré dokumentace 
k výrobku - od prohlášení o vlastnostech až 
k  interní dokumentaci výrobce. Není znám 
žádný závazný algoritmus stanovení podo-
by kódu. Jeho znění je tedy čistě na uvážení 
výrobce a možnostech konkrétní výrobkové 
skupiny. Vhodných řešení je více a  výrobce 
dle svých podmínek volí optimální variantu.

 Odkdy se má vydávat Prohlášení o vlast-

nostech?

Může se vydávat od 1. 7. 2013, a to i v přípa-
dě, že se odvolává na dokumenty (např. cer-
tifi káty) vydané před 1. 7. 2013 (pokud jsou 
tyto ve smyslu CPR stále platné).
Dle výkladu Evropské komise není třeba 
opatřovat Prohlášením o  vlastnostech vý-
robky, které byly uvedeny na  trh, tedy do-
dány do distribuce před 1. 7. 2013. Výrobky, 
které po 1. 7. 2013 takzvaně vstupují do obě-
hu (jsou uvedeny na trh), musí být opatřeny 
Prohlášením o vlastnostech.
 
 Odkdy se musí výrobky opatřovat „no-

vým“ CE značením, které je v  souladu 

s CPR?

Výrobci připojí „nové“ označení CE vždy 
po vystavení Prohlášení o vlastnostech.
 
 Které vlastnosti mají být uvedeny v Pro-

hlášení o vlastnostech?

V případě použití harmonizovaných norem je 
dán rozsah základních charakteristik obvykle 
tabulkou s názvem „odpovídající ustanovení“, 
která se nachází na  začátku přílohy ZA.  Se-
stavování seznamu základních charakteristik         
dle ETA je obtížnější, jelikož je třeba mít k dis-
pozici mandát pro ETAG/EAD, který vyjmeno-
vává základní charakteristiky ve vztahu k zá-
kladním požadavkům na stavby.
Je důležité podotknout, že nelze k základní 
charakteristice uvádět NPD, pokud je vlast-
nost posouzena v ETA.
 
 Je možné poskytovat Prohlášení o vlast-

nostech prostřednictvím webové stránky 

do  doby, než bude Evropskou komisí zve-

řejněn delegovaný akt upřesňující podmín-

ky elektronického zveřejňování?

Ano, výrobce dle výkladu Evropské komi-
se může zatím pokračovat ve své zavedené 

Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“) je dokument, který byl            
9. 11. 2011 přímo přejat překladem všemi státy Evropské unie. Nahrazuje a ruší Směrnici o sta-
vebních výrobcích 89/106/EHS (dále „CPD), která se implementací do národní legislativy (v ČR 
se jedná o nařízení vlády 190/2002 Sb.) uplatňuje pro výrobky značené CE značkou - tedy vý-
robky, u kterých se posuzuje shoda s harmonizovanými technickými specifi kacemi. Při diskusích                            
se zainteresovanými subjekty ohledně naplňování požadavků CPR byly registrovány časté dotazy 
ohledně výkladu některých pasáží CPR */. Proto TZÚS Praha, s.p. přináší odpovědi na nejčastěji 
pokládané dotazy. Tyto odpovědi nejsou ani nemohou být výkladem nebo závazným vyjádře-
ním k postupům a požadavkům CPR. Jedná se pouze o odborný názor podpořený zkušeností 
v této oblasti a momentálně dostupnými informacemi.
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praxi elektronického zveřejňování Prohlášení 
o vlastnostech.
 
 Co je správné  „poslední dvojčíslí roku, 

v němž bylo označení poprvé připojeno“?

Zjednodušeně řečeno, je to rok vydání certi-
fi kátu či jiného odpovídajícího  dokumentu 
posouzení shody. Přestože se CE značení musí 
přepracovat kvůli dalším požadavkům CPR, 
není do dle výkladu Evropské komise považo-
váno za důvod k aktualizaci posledního dvoj-
číslí na „13“.
 
 Jak je to s  platností certifi kátů vydaných 

pod CPD po 1. 7. 2013?

Výrobce se smí po 1. 7. 2013 odvolávat v Pro-
hlášení o vlastnostech na certifi káty nebo ETA 
vydaná před 1. 7. 2013. To prakticky znamená, 
že tyto dokumenty lze považovat za  platné, 
ale nelze je dále upravovat ani prodlužovat.
 
 Jak mají vypadat Prohlášení o  vlastnos-

tech a CE značení?

CPR přináší v příloze III vzor Prohlášení o vlast-
nostech. V  praxi mohou nastat případy, kdy 
vzor nebude možné zcela dodržet, důležité 
je, aby prohlášení o  vlastnostech obsaho-
valo všechny náležitosti ustanovené v  čl. 6 
CPR. Komise vystaví po 1. 7. 2013 upřesnění; 
prohlášení, která byla vystavená před tímto 
upřesněním, zůstávají platná, pokud splňují 
výše uvedené.
CPR defi nuje slovně obsah CE značky, ale ne-
uvádí grafi cký vzor. Grafi cká podoba označení 
CE je v příloze II k nařízení (ES) č. 765/2008, CE 
značení má grafi cky kopírovat podobu urče-
nou v  tomto nařízení, příslušných hEN nebo 
ETA a textový obsah se musí přizpůsobit po-
žadavkům CPR.
Z článku 9, odst. 2, CPR lze odvodit, že bude 
zachován současný vzhled CE značení, jehož 
příklady jsou uvedeny v  harmonizovaných 
normách, doplněný o  jedinečný identifi kační 
kód typu výrobku a referenční číslo prohláše-
ní o vlastnostech.
Jednotlivé svazy výrobců v  EU doporučují 
svým členům  vzory Prohlášení o  vlastnos-
tech  a  CE označením. Při jejich používání je 
třeba opatrnosti, jelikož neexistuje záruka, že 
tyto vzory jsou správné (dle našich zkušeností 
často obsahují zásadní chyby).
Pokud v  tomto směru existuje konfl ikt mezi 
harmonizovanou normou a CPR, dle výkladu 
Evropské komise je CPR nadřazeno normě.
 
 Jak je to s platností harmonizovaných no-

rem a zejména jejich příloh ZA?

Harmonizované normy platí dále včetně 
příloh ZA. Normy nové nebo aktualizované                                                                         
po  1. 7. 2013 budou muset být v  souladu 
s CPR. Do provedení aktualizace je třeba po-
užít ZA  přílohu normy tak, že všechna usta-
novení, která nejsou v  rozporu s  CPR, platí 
a použijí se odpovídajícím způsobem v duchu 

požadavků CPR.  Pokud v  tomto směru exis-
tuje konfl ikt mezi harmonizovanou normou 
a  CPR, dle výkladu Evropské komise je CPR 
nadřazeno normě.
 
 Jaké jsou zásadní změny ve vydávání ETA?

ETA již nebude harmonizovanou technickou 
specifi kací, kterou se stává EAD. Proces vy-
dání a  schválení ETA se bude lišit od  stávají-
cího, podrobnosti zatím nejsou známy. CUAP 
nelze po 1. 7. 2013 použít, budou muset být 
nejdříve transformovány na EAD. Zkratka ETA 
zůstává, nicméně názvosloví se v  CPR mění 
na „Evropské technické posouzení/European 
Technical Assessment“ (původně dle CPD „Ev-
ropské technické schválení/European Techni-
cal Approval“).
 
 Co obnáší zavedení nového základního 

požadavku?

Nový základní požadavek na  stavby „Udrži-
telné využívání přírodních zdrojů“ bude po-
stupně zapracován do  norem. Prakticky se 
předpokládá, že výstupem posouzení bude 
deklarace dopadů ve  smyslu EPD (Environ-
mentálního prohlášení o výrobku) na základě 
LCA analýzy životního cyklu.
 
 Jaký je rozdíl mezi pojmy „charakteristi-

ka“ a „vlastnost“?

Přestože český technický jazyk považuje ob-
vykle tato slova za  synonyma, český překlad 
CPR používá tyto pojmy následovně: příkla-
dy „(základních) charakteristik“ jsou pevnost, 
odolnost, propustnost. „Vlastnost“ je potom 
jejich vyjádření hodnotou, třídou nebo úrovní 
- například „1,5 MPa“, „kategorie II“, „vyhověl“. 
Pro snazší pochopení lze použít jako ekviva-
lenty pojmu „vlastnost“ výrazy jako „hodnota 
vlastnosti“, „ukazatel“, „parametr“ (slovenský 
překlad CPR používá výraz „parameter“).
 
 Kdo podává ofi ciální výklad CPR?

Výklad, který lze pokládat za nejzávaznější, je 
výklad Evropské Komise. Ofi ciální výklad v pří-
padě sporů podává Evropský soud.
 
 Jaká je platnost Pokynů Stálého výboru 

pro stavebnictví?

Pokyny se nebudou rušit, zůstávají v archivaci 
a lze se na ně odkazovat jako na odsouhlase-
ný návod pokud nejsou v rozporu s CPR.
 

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: http://www.tzus.cz/cpr

*/  v květnu 2013 byly zveřejněny „časté otázky a odpovědi“ 
na stránkách Evropské komise, které lze považovat za au-
torský výklad CPR. Odkaz:http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/construction/faq/index_en.htm. 
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Za staženou venkovní hliníkovou roletou 

a přesto za denního světla

Rolety HELLA izolují přímé sluneční záření 
tak jako standardní rolety, ale využívají roz-
ptýleného denního světla k  přirozenému 
osvětlení. Rušivé odrazy světla od  okol-
ních budov nebo parkujících aut budou 
rozptýleny. Světlo nedopadá do  místnosti 
v pruzích, ale rozptýlené. HELLA nabízí dvě 
varianty profi lů. Profi l pancíře rolet „Denní 
světlo“ T37 se skládá ze dvou dílů. Z dvou-
plášťového protlačovaného hliníkového 
profi lu o rozměru 38,4 x 8,5 mm s práškově 
lakovanými povrchovými plochami, kom-
binovaného s  extrudovaným plastovým 
meziprofi lem z PMMA s podílem difúzního 
materiálu o  rozměru 21,9 x 3,5 mm. Difúz-
ní podíl přenáší denní světlo do  místnosti 
jako rozptýlené bez pruhů. Meziprofi ly jsou 
v  dolní části pancíře opatřeny větracími 
štěrbinami. 

Novinkou je profi l pancíře „Denní světlo“ 
TR37 z  dvouplášťového profi lu z  válco-
vaného hliníkového plechu, vypěněného 
polyuretanem, o  rozměru 37,0 x 7,7 mm 
kombinovaného s  extrudovaným plas-
tovým profi lem z  PMMA o  rozměru 17,0                               
x 3,1 mm. Tento plastový profi l je možno 
volit ze dvou variant: 
- s podílem difúzního materiálu (průchod 

rozptýleného světla do místnosti) nebo 
- transparentní (umožňuje výhled do ex-

teriéru). 
Meziprofi ly jsou v dolní části pancíře opat-
řeny větracími štěrbinami.

Dvouplášťový válcovaný hliníkový profi l                 
T10 má prosvětlovací a  větrací otvory (9,9             
x 8 mm). Aretovaný závěs se hodí díky 
přesnému tvaru profi lů v uzavřeném stavu                                                                                             
pro estetické dotváření vzhledu fasády. 
Díky využívání denního světla není potře-
ba žádného umělého světla pro osvětlení 
místností.

Úspora nákladů na energii
Izolující vzduchové mezery mezi roletou 
a oknem drží nežádoucí teplo a chlad ven-
ku. V létě nedochází k přehřívání místností 
a v zimě klesají náklady na vytápění. Vedle 

Nechte své zákazníky samostatně rozhodovat o stupni zastínění a o tom, kolik denního světla si 
pustí do místnosti. S roletami „Denní světlo“ si uživatelé mohou individuálně regulovat prostup 
světla až po zatemnění a mohou se rozhodnout kolik světla a tepla pronikne do místnosti.

Kombinace patentované techniky, líbivého designu, úspory energií a automatizace

Přes stažené rolety s rozvinutým pancířem „Denní světlo“ prochází do místnosti denní světlo a roleta současně izo-

luje nežádoucí teplo nebo zimu.
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Velkými mezerami vytvořenými plastovými meziprofi ly proniká do místnosti velké množství denního světla

Profi ly HELLA propouštějící světlo umožňují jemné dávkování prochá-

zejícího světla a udržování příjemného prostředí v místnosti.

toho je důležitá i ochrana před oslňujícím světlem, nežádoucími pohledy, 
hlukem a i v neposlední řadě před vloupáním. Rolety „Denní světlo“ chrání 
atmosféru soukromí a zabraňují průniku hluku z ulice. Speciální konstrukcí 
ztěžuje HELLA navíc život lupičům. Výsledkem je příjemná atmosféra byd-
lení a tepelná pohoda.

Inteligentní řízení
Rolety „Denní světlo“ vybavuje HELLA elektromotory nebo ovládáním kli-
kou. Na  přání je možno rolety vybavit fotovoltaickými moduly. Uživatel 
pak může provozovat svoje rolety ekologicky a  energeticky soběstačně. 
V  ovládání je možno volit mezi samostatným řízením každé rolety spína-
čem, skupinovým i  lokálním řízení spínači, dálkovými ovladači, či řízením                             
přes Smartphony nebo inteligentním řízením domů. Rolety „Denní světlo“ 
přinášejí uživatelům dlouhou životnost díky použití vysoce kvalitních ma-
teriálů odolávajících korozi a je možno je dodat v několika provedeních.

Ing. Ladislav Souček
www.hella.info

HELLA stínicí technika s.r.o.

(PR)
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Soutěž Stavba roku 2013 Středočeského kraje

Do  ročníku 2013 se přihlásilo 
celkem 15 staveb, které porota 
ve  složení Mgr.  Klára Zubíková, 
Ing.  Milan Komínek, Ing.  Bo-
huslav Štancl, MBA, Ing.  Kamil 
Štrobl, PhD., Ing. arch. Josef Vrana, 
Ing.  Jan Veselý a  Ing.  Daniel Ha-
vlík osobně navštívila a provedla 
jejich důkladnou prohlídku. Kro-
mě toho mohla v  období od  6. 
9. 2013 do 30. 10. 2013 hlasovat 
také veřejnost (na www.stavbaro-
ku.cz) a udělit tak Cenu veřejnosti.
Na  slavnostním večeru 31. 10. 
2013 v  Galerii Středočeského 
kraje v  Kutné Hoře byly potom 
uděleny dvě hlavní ceny, Cena ve-
řejnosti a několik Zvláštních cen. 
(Zvláštní ceny jsou navrhovány 
porotou a nejsou vázány na stav-
by nominované na Titul.)

Jednotlivé stavby byly posuzová-
ny podle těchto kritérií: 
   kvalita investičního záměru,
   začlenění stavby do okolí,
   architektonická kvalita stavby, 

tj. kvalita prostorového, funkč-
ního, konstrukčně technické-
ho a estetického řešení a jeho 
hospodárnost,

   kvalita stavebních a  řemesl-
ných prací,

   hledisko trvale udržitelného 
stavění, ekologie a  celkové 
energetické úspornosti,

   spokojenost stavebníka a uži-
vatele, přijetí veřejností,

   další kritéria dle uvážení poroty.

Vítězné projekty
Titul Stavba roku 2013 Stře-

dočeského kraje získal projekt 
revitalizace městského jádra 
ve Mšeně autorů Ing. arch. Marka 
Prchala, Ing.  Markéty Pešičkové 
a  Ing.  Jitky Trevisan (projektant: 
CR Project s.r.o.). Na projektu byla 
nejvíce oceněna rozsáhlá kulti-
vace veřejného městského pro-
storu a  kvalita architektonického 
a funkčního řešení stavby. Revita-

lizace městského jádra je založe-
na na  maximálním respektování 
památkových hodnot města se 
zřetelem k využití nově vzniklých 
odpočinkových zón.

Cena hejtmana Středočeské-

ho kraje byla udělena projektu 
rekonstrukce Niederleho pavilo-
nu v  Oblastní nemocnici Kladno 
a.s. (projekt: INPRO Kladno, s.r.o., 
dodavatel: POHL CZ, a.s.), a  to 
za  příkladnou ukázku nakládání 
s  památkovým fondem při  mo-
dernizaci veřejné občanské vy-
bavenosti v oblasti zdravotnictví.  
Rekonstrukce maximálně respek-
tuje původní stavebně-architek-
tonické řešení pavilonu, je tak 
provedená v souladu s památko-
vými hodnotami objektu.

Cena veřejnosti byla udělena 
projektu rodinného domu Amo-
nit autora akad. arch petra Fuchse 
(projektant: Statický servis s.r.o). 

Byly také uděleny Zvláštní ceny:
Cena za  nejlepší rekonstrukci 

památkového objektu – Spol-
kový dům, Kutná Hora (za  roz-
sáhlou obnovu kulturní památ-
ky a  nalezení jejího vhodného 
funkčního využití)
Cena za  stavbu, která nejlépe 

rozvíjí kulturní hodnoty krajiny 

nebo okolní zástavby: rekon-
strukce hotelu Montana, Moní-
nec (za  rozvoj moderních slu-
žeb v  oblasti turismu ve  spojení 
s ochranou i rozvojem kulturních 
hodnot krajiny)
Cena za  energetickou úspor-

nost – rodinný dům Amonit 
(za  využívání ekologicky úspor-
ných a zároveň přírodních mate-
riálů ve stavebnictví)
Cena poroty za  podnikatelskou 

statečnost – provozní areál fi rmy 
NORWIT (za realizaci architektonic-
ky kvalitního objektu v rámci pod-
nikatelského záměru střední fi rmy)

Cena za dopravní infrastruktu-

ru - III/3281 Libice nad Cidlinou, 
most ev. č. 3281-4 (za rozvoj do-
pravní infrastruktury v obci a kon-
strukční řešení novostavby most-
ního díla)
Cena za  rekonstrukci indust- 

riálního objektu – Uhelný mlýn 
(za  rekonstrukci industriálního 
objektu a  uplatnění výrazného 
architektonického řešení)
Cena za  nejlepší investiční 

záměr – Mateřská škola Stašov 
(za  příkladné investování veřej-

ných fi nancí do rozvoje občanské 
vybavenosti v oblasti školství á zá-
roveň v oblasti sociálních služeb)

Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství děkuje všem zúčast-
něným za úsilí věnované realizaci 
všech projektů a věří, že i příští roč-
ník soutěže přinese další zajímavé 
a kvalitní projekty.

Pavla Klocová, 
manažerka soutěže

Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství

V roce 2013 vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za účasti spoluvypisovatelů druhý 
ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laic-
kou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních 
realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. V letošním roce 
se jedním z mediálních partnerů soutěže stal také RTS Magazín žaluzie  rolety  vrata.

Stavba roku 2013 Středočeského kraje

Cena hejtmana Středočeského kraje

Cena veřejnosti
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Fórum dotazů

 Připravujeme dokumentaci pro prove-

dení stavby na rodinný dům  a používáme 

venkovní žaluzie. Jak lze kotvit vodicí liš-

tu? Rám okna osazujeme na  hranu nosné 

konstrukce,  tepelnou izolací překrýváme 

rám okna o cca 4 cm. Vodicí lištu nechceme 

kotvit do  rámu okna. Vodicí lištu bychom 

schovali do  tepelné izolace. Typ žaluzií 

např.: C-80.

Pro tento případ je možno použít variantu se 
zapuštěnou vodicí lištou. Princip je ten, že se 
do ostění před omítkami osadí tzv. „zápust-
né pouzdro“ sloužící jako drážka pro vložení 
samotné vodicí lišty. 

 Existuje nějaký vypínač, který by byl 

schopen ovládat 3 ks žaluzie vedle sebe 

(1750*2450 +   1750*2450 + 1750*2450), 

tzn. 3 ks motorické žaluzie ovládané 1 vy-

pínačem?

Lze použít běžný vypínač, resp. žaluziový 
ovladač, ale elektrické zapojení záleží na po-
užitém typu pohonu. Elektromechanické 
pohony je všeobecně zakázáno zapojovat 
paralelně, proto by se v tomto případě mezi 
žaluziový ovladač a  pohony musela vložit 
ještě vhodná jednotka skupinového řízení. 
V  případě, že by byly použity elektronické 
pohony s  vestavěnou řídicí elektronikou, 
je jejich přímé paralelní zapojení na  jeden 
ovladač možné. Vždy je ovšem nutné do-
držet pokyny a požadavky, uvedené výrob-
cem pohonu v  návodu k  instalaci. Dále je 

nutné mít na paměti, že všechny tři žaluzie 
se budou ovládat společně, bez možnosti 
jejich jednotlivého ovládání. V krajním pří-
padě se tak vlivem různých mrtvých chodů 
mechanismů jednotlivých žaluzií mohou 
při požadavku na  částečné pootevření la-
mel jejich polohy na jednotlivých žaluziích 
mírně lišit.

 Existuje kryt žaluzie připravený na skry-

tí pod omítku případně zateplení, kde by 

na  krytu bylo z  vnější strany např. 20 mm 

izolace nebo podobně?

Existují speciální (podomítkové) držáky ža-
luzie, na  které je možno upevnit nějakou 
stavební desku. Další možnost je použití tzv. 
podmítkové schránky, do které se osadí ža-
luzie.

 Projektuji dům s poměrně velkým oknem 

a  investor uvažuje o  vnějších žaluziích. 

Okno je velmi vysoké a  v  nadpraží není 

bohužel dost místa na  box žaluzií. Z  to-

hoto důvodu bude třeba po  výšce dělené 

žaluzie. Jaké jsou orientační minimální 

rozměry boxů  žaluzie pro výšku zasklení 

2100 mm a 2600 mm?

Existují speciální (podmítkové) držáky ža-
luzie, Velikost nábalů venkovních žaluzií je 
různá dle zvoleného typu lamely. Např. ža-
luzie C80 ovládána motoricky výšky 210 cm 
má nábal 28 cm (resp. 260 cm – 32 cm). Bližší 
informace najdete u výrobců.

 Řeším instalaci venkovního stínění do re-

konstruované budovy. Chtěla bych se ujis-

tit, že v případě podomítkové varianty ven-

kovní rolety je možné provést přes roletu 

zateplovací systém? Existuje nějaké řešení 

tepelného mostu ve  spáře mezi pouzdrem 

rolety a nadpražím? Je možné stejným sys-

témem jako venkovní rolety řešit i venkov-

ní žaluzie?

Podmítkový box může být překrytý pouze 
z čelní strany. Ve spodní části je revizní klap-
ka, která umožňuje přístup do  boxu. Spáru 
mezi boxem a nadpražím lze řešit vložením 
tepelné izolace. Venkovní žaluzie jsou systé-
mově jiné, než venkovní rolety a řeší se jinak.
Venkovní žaluzie do  roletové schránky mo-
hou být řešeny stejným způsobem.

 Po  instalaci žaluzií se Z  profi lem jsem 

zjistil, že poslední spodní díl se nedovírá, 

protože leží na parapetu a vzniklou škvírou 

proniká světlo. Domnívám se, že žaluzie by 

do sebe měly zapadnout, aby se zabránilo 

prosvitu, což je cílem Z profi lu a žaluzie by 

neměla dosedat na  parapet, ale viset nad 

ním. Jaký je názor výrobce?

Správné provedení venkovní žaluzie je ta-
kové, že spodní lamela se nedotýká para-
petu. Při vyměřování je tedy potřeba určit 
výšku žaluzie tak, aby mezi parapetem 
a spodním profi lem byla zachována mezera 
cca 20 mm.

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru

Vymezovač řetízku -  je obvykle plas-
tový komponent umístěný na  ovlá-
dacím řetízku, který slouží k  nastave-

ní spodního a  horního dorazu látkových rolet. 
U  nastavení spodního dorazu navíc slouží také 
k tomu, aby nedocházelo k přetočení návinu lát-
ky na hřídeli a tím možnému poškození výrobku. 

Tkaniny pro interiérové stínění 
Z hlediska stínění se dají tkaniny rozdělit do tří 
základních skupin. Standardní, DIM OUTové 
a BLACK OUTové. Látky se liší poměrem odrazi-
vosti (Refl ection), propustnosti (Transmission) 
a pohltivosti (Absorption) světla v procentech, 
kdy součet je 100 %.

Pro dnešní číslo jsme vybrali několik pojmů, které se týkají interiérových látkových rolet.

Odrazivost
Refl ection

(%)

Prostupnost
Transmission

(%)

Pohltivost 
Absorption 

(%)

Standardní láta 40 10 50

DIM OUT látka 25 2 73

BLACK OUT látka 58 0 42

Standardní látka – vhodná například do ku-
chyní, tlumí světlo a přitom zachovává kon-
takt s venkovním prostředím. 

DIM OUT – látky vhodné například do obý-
vacích pokojů, kde vytvoří příjemné prostře-
dí např. pro sledování TV a není úplná tma.

BLACK OUT – látky optimální do  ložnic 
(např. pro sobotní pospání či po noční smě-
ně) nebo také do promítacích sálů nebo foto-
komor - nepropustí žádné světlo. Jinak se jim 
také říká látky zatemňující.

Odborný tým SVST

V

t



24 RTS Magazín 1/2014 

Zajímavé realizace

Lázeňský dům, Karlovy Vary, ČR - předokenní roleta ovládaná motoricky                                Zdroj: Building Plastics

Rodinný dům Ostrava, ČR – venkovní žaluzie Z-90, motorické ovládání, montáž na rám okna.                                                              Zdroj: ISOTRA a.s.
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Rodinný dům, Vsetín, ČR - vnitřní látková roleta s ručním ovládáním.                 Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Rodinný dům, Rakousko – venkovní žaluzie Z-90, motorické ovládání, montáž do vytvořené kapsy.                                                  Zdroj: ISOTRA a.s.
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Rodinný dům, Praha Břevnov, ČR - celodřevěné posuvné okenice s naklápěcí lamelou a sreenové rolety, ovládání elektromotorem s centrálním 
řízením.                           Zdroj: VOÏVO

Letecké muzeum, Mladá Boleslav, ČR - hangárová skládací vrata s motorickým pohonem, schéma skládání 6+6 křídel.   Zdroj: JaP – Jacina, s.r.o.
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4. prosince 2013 se v Praze konala 
další řádná valná hromada Sdru-
žení výrobců stínicí techniky a je-
jích částí (SVST). Poprvé se tohoto 
setkání profesionálů v  oboru stí-
nění zúčastnili zástupci dalšího 
nového člena – společnosti ALU-
PROF SYSTEM CZECH s.r.o., které 
tímto vítáme v našich řadách a tě-
šíme se na budoucí spolupráci.
V  průběhu valné hromady se 
účastníci tentokrát zaměřili pře-
devším na přípravu plánu činnos-
ti v roce 2014.
Cílem sdružení v  tomto roce 
bude zejména pokračování v úsilí 
o  lepší začlenění stínicích prvků 
do  programů pro výpočet ener-
getické náročnosti budov a v této 
souvislosti především o příslušné 
změny v legislativě. Koncem roku 
podalo sdružení žádost o  zapra-
cování výsledků přednormativní-
ho výzkumu v  rozsahu doplnění 
hodnot sálavých vlastností po-
vrchů stínicí techniky do tabulek 
A.4 a A.5 ČSN 73 0540-3. Technic-
ká normalizační komise (TNK) č. 
43 Stavební tepelná technika tuto 

žádost projedná na svém jednání, 
které je předběžně plánováno 
na únor 2014.
I nadále zůstává jedním z hlavních 
cílů sdružení zvýšení informo-
vanosti veřejnosti o  produktech 
stínicí techniky, a  to jak směrem 
k laické, tak k odborné veřejnosti, 
a to prostřednictvím marketingo-
vých aktivit, přednášek pro od-
borníky, ale také prostřednictvím 
právě RTS Magazínu. O  těchto 
plánech informoval zúčastněné 
člen představenstva SVST pan Mi-
roslav Kubík.
V  květnu 2014 připraví sdružení 
další z ročníků Dne stínicí techni-
ky, na který členové opět připraví 
řadu novinek a aktivit, a to přímo 
ve svých regionech. V rámci této 
tradice chceme zahájit také spo-
lupráci na mezinárodní úrovni.
V  závěru valné hromady byla 
provedena volba nového před-
stavenstva SVST, neboť tomu 
stávajícímu vypršelo funkční ob-
dobí. Nové představenstvo má 7 
členů a vzápětí zvolilo také svého 
předsedu a místopředsedu. Nově 
je tedy složení představenstva ná-
sledující:

Předseda:  
Ing. Jiří Husák (SOMFY)
Místopředseda:  
Ing. Miroslav Jakubec 
(SERVIS CLIMAX)
Členové:  
Radek Havelka (Building Plastics)
Miroslav Kubík (LOMAX & CO)
Radek Pelz (PELZ CZ)
Ing. Ladislav Souček (HELLA)
Ing. Erich Stavař (ISOTRA)

Významnou součástí valné hroma-                               
dy se opět stal workshop, při kterém 
byly diskutovány zejména otázky 
trendů v oboru stínění, potřeby čle-
nů v rámci sdružení i v oboru obec-
ně. Patřilo mezi ně např. i vzájemné 
sdílení informací mezi členy sdruže-
ní. Do diskuse se zapojila naprostá 
většina přítomných, díky čemuž 
workshop vedl k velmi efektivnímu 
sdílení názorů.
Tentokrát byla členům po  skon-
čení valné hromady nabídnuta 

možnost společného vzdělávání, 
o  kterou členové projevili velký 
zájem a  ve  které bychom tudíž 
v budoucnu rádi pokračovali.
Věříme, že i nadále bude sdruže-
ní úspěšně pokračovat v  plnění 
svých cílů a že příští valná hroma-
da, která se bude konat v dubnu 
2014, přinese mnoho dalších zají-
mavých informací.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

První krátké jednání nově zvoleného představenstva – volba předsedy a místopřed-

sedy. Zleva: J. Husák, M. Jakubec, L. Souček, R. Havelka, M. Kubík, R. Pelz, E. Stavař

Účastníci valné hromady využili možnosti společného vzdělávání, konkrétně s téma-

tikou strategického řízení fi rmy a přístupu k zákazníkům, přednášející: Ing. Miroslav 

BRÁBNÍK, CSc.

Členové SVST- zleva: Aleš Hrdlička (ALUPRA), Ivo Hrdlička (ALUPRA), Ladislav Souček 

(HELLA), Radek Havelka (Building Plastics)

Členové SVST- zleva: Jiří Husák (SOMFY), Miroslav Jakubec (SERVIS CLIMAX), Erich Sta-

vař (ISOTRA), Miroslav Macek (METALPLAST)

Valná hromada SVST 

- setkání profesionálů v oboru stínění

Miroslav Kubík, člen představenstva SVST
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

PELZ CZ s.r.o.  

Sídlo: Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla
Založení společnosti: 1998
Obrat za rok 2011: 26 132 447,88 Kč, z toho ve stínicí technice: 16 180 000 Kč
Obrat za rok 2012: 28 525 309,24 Kč, z toho ve stínicí technice: 26 002 000 Kč
Regionální působnost:  celá ČR
Počet zaměstnanců:  15
webové stránky:  www.pelz.cz

Charakteristika fi rmy:

Naše společnost se zabývá problematikou ochrany před nežádoucími účinky slunečního záření. V dobách svého vzniku se oriento-
vala pouze na dodávky průmyslových stínicích systémů. V roce 2000 začala produkovat i prosvětlovací prvky a od roku 2002 i výrobu 
konstrukcí z ušlechtilých materiálů. V oblasti solární ochrany nabízí celou řadu řešení s použitím různých produktů a moderních stí-
nicích systémů. Naše společnost se především zabývá externími stínicími prvky, které mají oproti vnitřnímu stínění spoustu výhod. 
Jde o zajištění příjemných světelných podmínek, ale hlavně nesrovnatelně vetší možnosti tepelné regulace v interiéru. Externí stínění 
navíc pomáhá dotvářet charakter domu. Jedná se o externí roletové stínicí systémy se speciálními látkami a hliníkové stínicí systémy.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Křest knihy Stínění oken 
– FOR ARCH 2013
Ve velmi příjemné atmosféře proběhl 19. září 
2013 v rámci veletrhu FOR ARCH křest knihy 
Stínění oken, kterou vydalo nakladatelství 
Grada ve spolupráci se SVST. Účastníci křtu se 
měli možnost zeptat jak na okolnosti vzniku 
této publikace, tak na samotnou problemati-
ku stínění, a o svůj postoj ke stínicí technice se 
s nimi také podělila kmotra knihy - Ing. arch. 
Eva Jiřičná.
Publikaci je možno zakoupit běžně v  knih-
kupectvích – bližší informaci naleznete také 
na druhé straně obálky tohoto čísla.

Otvorové výplně stavebních 
konstrukcí – OVSK 2013
Na  konferenci Otvorové výplně stavebních 
konstrukcí (OVSK), která se konala ve  dnech 
15. – 16. října 2013 v Hradci Králové, oslovilo 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí 
(SVST) odbornou veřejnost dvěma tématy:
   Praktický příklad vlivu stínicí techniky 

na  tepelnou stabilitu objektu, které na-
ším jménem přednesl Ing.  Pavel Minář 
(EKOSTEP),

   Nové návrhové hodnoty sálavých vlast-
ností povrchů stínicích prvků, které pre-
zentoval Ing. Tomáš Langer (VÚPS).

Zleva: Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. Štěpánka Lubinová, výkonná manažerka SVST
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Přidružení členové SVST

PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

ALUPRA spol. s r.o.

Sídlo: Smotlachova 580/1; Praha 4; 142 00
Založení společnosti: 1991
Obrat za rok 2011: 28.271.046,- Kč, z toho ve stínicí technice: 10.901.070,- Kč
Obrat za rok 2012: 24.631.627,- Kč, z toho ve stínicí technice: 7.254.671,- Kč
Regionální působnost:  Praha hl. m., Středočeský kraj
Počet zaměstnanců:  15
webové stránky:  www.alupra.cz

Charakteristika firmy:

Firma ALUPRA s.r.o. se zabývá výrobou, montáží, servisem a prodejem v oboru stí-
nicí, rolovací a vratové techniky. Firma je držitelem certifi kátu kvality ISO 9001:2001 
a 2009. Své výrobky dodává celorepublikově proškoleným obchodním partnerům. V rolovací technice dodáváme na trh, jako exklu-
zivní výrobci, mříže z extrudovaného hliníkového profi lu až do šířky 9,5 m. Na mříž je vystaven protokol o počáteční zkoušce typu 
výrobku. Otázka kvality a zpracování materiálu je naší prioritou. Při jednání s odběratelem klademe důraz na vstřícnost při řešení 
individuálních i extrémních požadavků odběratele. 

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme naše členy – fi rmy, které se rozhodly spojit své 
úsilí a odborné znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí techniky. Také dnes se Vám představí 
dva z nich: PELZ CZ s.r.o. a ALUPRA s.r.o.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Realitní kongres 2013
Největší realitní událost roku – Realitní kon-
gres – se konal 11. listopadu 2013, tentokrát 
v  Clarion Congress Hotelu Praha 9. Profe-         
sionálové z oboru na něm diskutovali o no-
vinkách a aktuálních tématech týkajících se 
trhu s nemovitostmi v České republice. Jed-
ním z  partnerů kongresu se letos stal také 
náš RTS Magazín.

WINDOOR 2014
SVST a  také RTS Magazín se staly partne-
ry veletrhu WINDOOR 2014, který se koná 
ve dnech 6. - 9. února 2014 a v rámci kterého 
SVST opět připravilo dvě přednášky:
   Měření emisivity povrchu výrobků stí-

nicí techniky – pro odbornou veřejnost 
ve čtvrtek 6. 2. 2014,

   Současné trendy ve  stínicí technice –          
pro laickou veřejnost v sobotu 8. 2. 2014.

Na obě přednášky Vás srdečně zveme!

Fórum českého stavebnictví 2014
RTS Magazín se stal také partnerem jubilej-
ního 10. ročníku Fóra českého stavebnictví, 
které se uskuteční v  úterý 4. března 2014 
v  Praze – tentokrát na  téma České staveb-
nictví se vzepře marasmu. Zveme Vás také 
na tuto, v českém stavebnictví největší, kon-
ferenci, kterou pořádá agentura Blue Events 
společně se Svazem podnikatelů ve staveb-
nictví.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

I letos vzbudil Realitní kongres velký zájem mezi odbornou veřejností.
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slunolamy s krycí čelní lamelou, venkovní hliníkové 

žaluzie typu Z80, ovládání elektromotorem
s vypínačem u okna a s centrálním ovládáním.
Zdroj: Architektonické studio Hysek spol. s r.o. 
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KONTAKT PRO OBJEDNÁVKY
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e-mail: rts-magazin@svst.cz
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Jméno:

Název fi rmy:

Ulice a číslo:

Tel.: E-mail:

Příjmení:

:ČID:ČI

Závazně si objednávám časopis RTS MAGAZÍN žaluzie  rolety vrata.

 

Obec, PSČ:

Cena    je Kč 75,- /Eur 4,- včetně DPH, poštovného a balného. za kus 

Objednávka předplatného

Datum:  .........................................................................

*Podpis:  .......................................................................Způsob úhrady: poštovní poukázkou bankovním převodem

Počet kusů:  1/201 2/201 /201

*Svým podpisem dávám souhlas se zařazením svých osobních údajů uvedených na tomto formuláři do databáze společnosti SVST se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 pro využití   
  k marketingovým účelům. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání, nejdéle však do 10 let od data jeho poskytnutí. Nově také možnost online objednávky na: www.svst.cz/rts-magazin.

Využijte možnosti ŘÁDKOVÉ INZERCE – informace o podmínkách a cenách naleznete na www.svst.cz/rts-magazin.

(Starší čísla můžete objednat na adrese rts-magazin@svst.cz.)

Veletrhy a výstavy 2014
Národní stavební centrum EDEN 2.1. - 30.12. Brno ČR
DŘEVOSTAVBY 6. - 9.2. Praha ČR
WINDOOR expo 6. - 9.2. Praha ČR
Bauen und Wohnen 6. - 9.2. Salzburg Rakousko
Stavíme, bydlíme 7. - 8.2. Hodonín ČR
Stavíme, bydlíme 12. - 13.2. Třebíč ČR
Bauen & Energie Messe 13. - 16.2. Vídeň Rakousko
BAUTEC 2014 18. - 21.2. Berlín Německo
STAVITEL 2014 20. - 23.2. Lysá nad Labem ČR
Stavíme, bydlíme 21. - 22.2. Uherské Hradiště ČR
Stavíme, bydlíme 26. - 27.2. Jihlava ČR
Střechy a stavba 27.2. - 1.3. Ostrava ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - jaro 6. - 8.3. Pardubice ČR
Panelový dům a byt 13. - 16.3. Praha ČR
Stavíme, bydlíme 14. - 15.3. Znojmo ČR
PRAGOINTERIER 14. - 16.3. Praha ČR
FOR HABITAT + FOR FURNITURE + FOR OFFICE 20. - 23.3. Praha ČR
BYDLENÍ nové projekty 20. - 23.3. Praha ČR
CONECO/RACIOENERGIA 2014 26. - 29.3. Bratislava SR
Fensterbau/Frontale 26. - 29.3. Norimberk Německo
STAVOTECH 27. - 29.3.  Olomouc ČR
Stavíme, bydlíme 4. - 5.4. Frýdek Místek ČR
Stavíme, bydlíme 9. - 10.4. Ústí nad Orlicí ČR
ECOWORLD 11. - 13.4. Praha ČR
Stavíme, bydlíme 15. - 16.4. Třinec ČR
Dům a zahrada 17. - 20.4. Louny ČR
IBF + MOBITEX 23. - 26.4. Brno ČR
DOMEXPO 24. - 27.4. Nitra SR
Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 2. - 3.5. Trutnov ČR
Dům, byt a zahrada na Zahradě Čech 3. - 5.5. Litoměřice ČR
HOBBY JARO 14. - 18.5. České Budějovice ČR
Opavský veletrh 30. 5 - 1.6. Opava ČR
Chodský veletrh 8. - 10.8.  Domažlice ČR
Kladenský veletrh 5. - 7.9.  Kladno ČR
FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 16. - 20.9. Praha ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 2. - 4.10. Pardubice ČR
Moderní dům a byt 3. - 5.10. Plzeň ČR
PAMÁTKY 3. - 5.10. Praha ČR
Dům a bydlení 9. - 2. 10. Liberec ČR
Teplo domova + Život bez bariér 10. - 12.10. Ostrava ČR
HOBBY PODZIM 16. - 19.10. České Budějovice ČR
Stavotech - Moderní dům 6. - 8.11.  Olomouc ČR
Moravská dřevostavba 6. - 8.11.  Olomouc ČR
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Jubiläum in Gelsenkirchen:
Rückblick auf die Fassadenberater-Fachtagung des Flachglas MarkenKreis

Schwerpunktthema:
Fassadensteuerungs- und Antriebsysteme

FASSADE
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www.die-fassade.de
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Branche:
Frischer Wind durch 
neue Kollektion  Seite 8

Städel Museum:
Lichtkuppel-Augen für 
die Kunst  Seite 20

BAU 2013:
Materialien, Technolo-
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 FORUM 

WINTERGÄRTEN

➔ Wintergarten bringt solare Gewinne

➔ Individuelles Raumklima, leichtes Bedienen

➔ Investitionen in die Prozessoptimierung
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Informationen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.

WIGA AKTUELLBU
NDESVERBAND W

INTERGARTEN E
.V

.

mit Verbandsnachrichten

www.forum-wintergaerten.de



OD PRVNÍCH SKIC 
PO SPOKOJENÉHO 
ZÁKAZNÍKA

RYCHLOST DODÁNÍ

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

SNADNÁ INSTALACE www.isotra.cz


