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Vážení čtenáři,

s  radostí Vám přináším zprávu, že RTS 
Magazín právě vstupuje do svého páté-
ho ročníku. V jeho prvním letošním čísle 
Vás nejprve pozveme na jubilejní 50. roč-
ník veletrhu R+T ve Stuttgartu – největší 
přehlídky inovací v oboru oken, vrat a stí-
nicí techniky.

Oslavami se v tomto čísle budeme zabý-
vat i v souvislosti se Sdružením výrobců 
stínicí techniky a  jejích částí, protože                 
i to oslavilo na konci loňského roku výro-
čí – 5 let své působnosti.

Protože jsme ale uprostřed zimy, přijdou 
jistě vhod informace o  vlivu stínicích 
prvků na  energetickou bilanci budov – 
tentokrát v  souvislosti se screenovými 
roletami. Pozornost jsme věnovali také 
dalšímu progresivně nastupujícímu stí-
nicímu prvku – pergolám, a věříme, že si 
mezi Vámi najdou své příznivce.

Příklad smysluplného pojetí sanace staré 
školní budovy z Německa přináší pohled 
nejen na to, jak lze prostory pro výuku in-
tegrovat do života okolní městské části, 
ale také na to, jaký vliv má světlo na kva-
litu učení.

To, že dálkové ovládání garážových vrat 
a  bran je dnes už klasikou, se dočtete 
v  článku, kde uvádíme také poslední 
trendy dnešní doby v této oblasti. Dalším 
tématem budoucnosti jsou BIM systémy 
(Building Information Modeling), a my se 
dnes podíváme na to, jak se tyto systémy 
uplatní v  návaznosti na  stínicí techniku 
a garážová vrata. 

Nezapomněli jsme ani na  několik vý-
znamných akcí z  oboru stavebnictví, 
které se konaly na konci minulého roku 
nebo budou konat v nejbližší době, ať už 
se jednalo o odborné konference, výsta-
vy či veletrhy. Doufáme, že přijmete po-
zvání na některé z nich.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Termoregulační efekt
screenové rolety 

1. Přímé slunce a rozptýlené 
     sluneční záření
Jižně orientované okno osa-
zené izolačním dvojsklem                           
se součinitelem prostupu tepla              
Ug  = 1,1 W/(m2K) a solárním fak-
torem g = 0,5 propouští dovnitř 
jen viditelné sluneční světlo, 
ale ne jeho infračervenou, ani 
tepelnou složku. Všechny tři 
složky jsou nositeli energie, tzn. 
tepla. Solární faktor říká, že ok-
nem projde dovnitř 50 % ener-
gie, která dopadá na  venkovní 
stranu okna.
Při celkové ploše jižně orientova-
ných oken 10 m2 získáme v zimě 
(přesněji v  den zimního sluno-
vratu) celodenní zisk 32,6 kWh 
tepla. To bývá příjemné. Naproti 

tomu celodenní energetický zisk 
26,5 kWh z letního slunce (v den 
letního slunovratu) západně ori-
entovanými okny stejné plochy 
bývá většinou nepříjemný. Při-
tom uvažujeme faktor g = 0,5.                                                                             
A  to se významně projevuje 
na spotřebě energie na vytápě-
ní v  zimně, resp. na  klimatizaci 
v létě.
Screenová roleta má schopnost 
odrazit nebo pohltit takřka veš-
keré přímé i rozptýlené sluneční 
záření, které na  ni dopadá. Jen 
malou část cíleně propouští 
do  interiéru, a  to díky jemné 
perforaci. Tím vznikne příjemné 
šero umožňující běžné domácí 
činnosti. Na  růstu vnitřní tep-
loty se propuštěné světlo prak-
ticky neprojeví. Tok energeticky 
vydatného slunečního záření 
tedy screenová roleta zastaví 

ještě před oknem, okno není 
přímo ohříváno a při otevřeném 
okně horké sluneční záření ne-
vniká dovnitř.

2. Zemské tepelné záření
Sluncem rozpálený zemský po-
vrch a  stavby a  další předměty 
na  něm se mohou rozpálit až 
na  50 °C v  městské zástavbě, 
v  přírodě s  vegetací méně. Na-
opak v zimě, zejména za jasných 
nocí, klesají teploty hluboko 
pod nulu. Výslednicí tepelného 
záření z  povrchu země a  všech 
pozemských těles, proti nimž 
tepelně září oblačná či jasná ob-
loha, je zemské tepelné záření. 
Za bezvětří lze teplotu vzduchu 
přibližně ztotožnit s  teplotou 
zemského tepelného záření.
Screenová roleta účinkuje tak, 
že odrazí nebo pohltí také veš-

keré tepelné zemské záření, kte-
ré na ní dopadá s výjimkou ně-
kolika procent, která jsou dána 
otvorovitostí screenu. S  mírou, 
s  jakou screenová roleta tepel-
né záření pohlcuje, ho také sálá. 
To otevírá relativně nové a pře-
devším velké možnosti, jak po-
mocí screenových rolet řídit po-
měrně velké sálavé toky tepla, 
a tím zajistit příjemnou teplotu 
v místnosti.

3. Proudění a vedení tepla
Proudění, tj. průvan či vítr, je sku-
pinový (tzn. mnohamolekulový) 
transport studeného vzduchu 
do  teplých míst anebo naopak 
teplého vzduchu do studených. 
Při otevřeném okně screnová 
clona spolehlivě zastaví proudě-
ní, čili intenzivní výměnu vzdu-
chu mezi venkovním a vnitřním 

Screenové rolety šetří energii

Screenové rolety představují vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku, s  jejíž 
pomocí lze zajistit příjemnou teplotu v  interiéru a optimální světelné podmínky pro práci 
a odpočinek. V létě dokáží chránit před palčivým sluncem, v zimě naopak snižují spotřebu 
energie na vytápění domu.
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prostředím o různých teplotách. 
Už jen to sníží nevítané tepelné 
ztráty nebo zisky.

Screenová roleta 
- spolehlivá regulace 
tepla v letním období
Západní slunce vyzařuje na scree-                                                                                                       
novou roletu umístěnou na  ok-
nech orientovaných na  západ 
energii o intenzitě až 1000 W/m2.                      
Rozptýlené světlo představu-
je energetický tok 100 W/m2.                                                                                             
Při venkovní teplotě 33 °C přijímá 
screenová roleta také tok zemské-
ho záření o  intenzitě 500 W/m2.                                                                                           
Screenová roleta tak celkem za-
staví horký tepelný tok o  inten-
zitě až 1600 W/m2 s potenciálem 
ohřát nejen roletu, ale i okno, pří-
padně interiér domu (při otevře-
ném okně) na vysokou teplotu.
Bez jakékoliv clony by tok ener-
gie 1600 W/m2 dopadal na  za-
sklení okna. Z toho by přibližně 
500 W/m2 rovnou procházelo 
dovnitř. Zbylých 1100 W/m2 by 
pohlcovalo zasklení a způsobilo 
tak jeho rychlé ohřátí na poměr-
ně vysokou teplotu. Současně 
by se ohříval i interiér domu.
(poznámka: ohřívané předměty 
také vyzařují tepelné záření, čímž 
se zbavují energie. Růst teploty 

jakéhokoliv prvku okenní sestavy 
je zastaví, když bude vyzařovat 
právě tolik zářivé energie, kolik jí 
od okolí přijme.)
Umístěme nyní screenovou ro-
letu před okno po jeho venkovní 
straně. Tepelný tok 1600 W/m2                                                                    
bude nyní dopadat na  clonu. 
Ta se za  bezvětří ohřeje maxi-
málně až k  70 °C. V  takovém 
případě (jak plyne ze Stefa-
nova - Boltzmannova zákona) 
bude roleta proti oknu sálat jen 

s  intenzitou nejvíce 800 W/m2,                                                                      
nikoliv 1600 W/m2. Tím význam-
ně zbrzdíme prohřívání interié-
ru a potřebu klimatizace.

Screenová roleta 
v zimním období
V zimě neexistují přebytky sála-
vého tepla v podobě slunečního 
i zemského záření. Zemské záře-
ní je studené, zejména v  noci, 
a  přímý sluneční svit ve  dne 
proto většinou rádi vpustíme 
dovnitř jako zdroj tepla.
Chceme však, aby teplo neuni-
kalo okny ven, zejména v podo-
bě záření. Venkovní screenová 
roleta a vzduchová mezera mezi 
ní a  zasklením je překážkou 
tomuto úniku. Pokud zvolíme 
screenovou roletu s  nízkou po-
vrchovou emisivitou, snížíme 
na  přibližně 15 % i  sálání tepla 
z  jeho povrchu. Tato nízkoemi-

sivní screenová roleta zároveň 
absorbuje sálavé teplo od teplej-
šího zasklení jen na úrovni 15 %, 
zbytek odráží zpět do okna, což 
přijde velmi vhod. Výsledek? 
Okno s  izolačním dvojsklem 
zlepší venkovní screenová roleta 
na úroveň trojskla.

Závěr
Screnové rolety umístěné 
na  vnější straně okna umožňují 
za  slunných dnů udržet úro-
veň vnitřní teploty na  příjemné 
úrovni i bez klimatizace. Naopak 
v zimě zlepšují významně tepel-
ně izolační účinek oken. Vedle 
energetické stránky jde o  vel-
mi elegantní pohledový prvek, 
který v  rukou architekta dodá 
stavbě jedinečný vzhled a přitaž-
livost.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek

RNDr. Jiří Hejhálek
Absolvent SPŠ chemické v Par-
dubicích, větev kontrolně ana-
lytická, a MFF UK v Praze, obor 
fyzika, zaměření biofyzika 
a  chemická fyzika. Po  osmile-
tém působení ve Výzkumném 
ústavu elektrotechnické ke-
ramiky v  Hradci Králové spo-
luzaložil soukromé technické 
vydavatelství Vega, spol. s  r.o. 
V  současné době se věnuje 
problémům fyziky pevných 
látek a chemické fyziky ve sta-
vebnictví a stavební fyzice. Pra-
cuje jako šéfredaktor časopisu 
Stavebnictví a interiér.
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„Svou účast nahlásilo již 830 
vystavovatelů. 280 z  nich je 
z  Německa. Podíl zahraničních 
subjektů vychází v  současnosti 
z  počtu 550 vystavovatelů a  činí 
přibližně 66 procenta. To konkrét-
ně znamená: Již nyní máme více 
vystavovatelů než v  roce 2012. 
Naši vystavovatelé pocházejí ze 
40 zemí ze všech koutů země-
koule. K nejdůležitějším oblastem 
- kromě Německa - patří Itálie, 
Francie, Švýcarsko, Nizozemsko 
a  Španělsko. V  roce 2015 přibyli 
nově vystavovatelé z  Lichten-
štejnska, Spojených arabských 
emirátů, Rumunska nebo napří-
klad Íránu, abychom jmenovali 
alespoň některé. Podle veškerých 
ukazatelů obsadí veletrh R+T opět 
celou výstavní plochu o  rozloze 
kolem 105 000 čtverečních metrů. 
Máme tedy ty nejlepší předpokla-
dy k tomu, abychom při jubilejním 
konání R+T opět dosáhli rekord-
ních výsledků v  kompletní škále 
aspektů. Na to jsme také náležitě 
hrdí.“ – sdělil na  mezinárodní 
tiskové konferenci dne 16.  října 
2014 v  Istanbulu/Turecko pan 
Sebastian Schmid, projektový 
manažer R+T, Messe Stuttgart.
Při příležitosti jubilea R+T 2015 
bude návštěvníkům nabídnuto 
více než tucet speciálních výstav, 
kongresů a  diskusních fór, jako 
např. diskusní fórum o  vratech 
BVT, ES-SO Workshop na  téma 
sluneční ochrany a  energetické 
účinnosti, ale také premiérové 
„Gentner Forum“ pod hlavičkou 
„Zasíťovaný dům“, jehož účastní-
kům by se měl otevřít hlubší ná-
hled do  tématu řízení systémů 
budov. Další premiérou bude 
také Fórum praktické elektro-

techniky, které představuje in-
formační platformu zabývající se 
elektrotechnickými součástmi.
Dalším význačným prvkem 
bude po  úspěšné premiéře 
v  roce 2012 řada akcí The Art 
of Planning s  kongresem o  fa-
sádách „Façades 2015“. „Zpětně 
bych rád zdůraznil, že jsme u řady 
akcí The Art of Planning poprvé 

před třemi lety mohli přímo oslo-
vit také architekty, a  to s  pomocí 
speciálně připravené nabídky prá-
vě pro tyto posluchače. Již tenkrát 
se setkala s velmi dobrým přijetím, 
registrovalo se 1  500 účastníků. 
Proto se bude The Art of Planning 
opět konat 26. února také v rámci 
veletrhu R+T 2015. Velký příslib 
vidíme vedle toho v akci German 

Interior Designers´ Day (GID Day), 
novém kongresu na veletrhu R+T, 
který by měl oslovit především 
architekty, interiérové architek-
ty a  designéry. GID Day nabízí 
možnost k  výměně nejnovějších 
výsledků vývoje v  oblasti archi-
tektury vnitřních prostor.“ dodává        
S. Schmid.
V roce 2015 bude navíc již pode-
váté udělena Cena R+T za  ino-
vace. Vybrány budou inovativní 
a průkopnické produkty v celkem 
devíti kategoriích a  samozřejmě 
se i  tentokrát budou udílet do-
plňkové speciální ceny za design, 
energetickou účinnost, řemeslné 
zpracování a rovněž pro katego-
rii studentů a  učňů řemeslných 
oborů. Cena se bude udílet je-
den den před začátkem veletrhu 
a  společnosti, které tuto cenu 
za inovace vyhrají, si mohou být 
jisté tím, že se jim již díky samot-
nému renomé veletrhu R+T do-
stane enormní publicity v celém 
oboru. 
Tříletým rytmem konání jde ve-
letrh ruku v  ruce s  inovativním 
cyklem celého oboru. Díky tomu 
mohou všechny významné spo-
lečnosti z celého světa prezento-
vat na veletrhu R+T své aktuální 
novinky. Není bez důvodu, že 
zájemci na stuttgartském veletr-
hu naleznou téměř bez výjimky 
všechny nejvýznamnější hráče 
z  této branže. Pro odborné ná-
vštěvníky jsou to důležité před-
poklady k navázání hodnotných 
kontaktů a  k  zajištění možnosti 
cílené a efektivní výměny odbor-
ných znalostí.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

50 let R+T Stuttgart 
Přední světový veletrh rolet, vrat a protisluneční ochrany R+T ve Stuttgartu letos oslaví již 
50 let. Expozice ve dnech 24. až 28. února 2015 bude vyvrcholením půlstoletí jeho „život-
ních zkušeností“. A přesto zůstal doposud mladý. Mladý je tento veletrh především proto, 
že se mu po celá léta dařilo zvláště jedno: držet krok s časem. Není to jen tak, že se vyvinul 
z veletrhu, který sám sebe ve svém premiérovém roce 1965 výslovně defi noval jako „nikoli 
veletrh velkých čísel“, k přednímu světovému veletrhu s mezinárodním významem. Vždy byl 
a je aktuální. A dozajista takový bude i nadále. Současná 50letá existence je pro veletrh mimo 
jiné také dobrým důvodem k oslavám. Co tedy návštěvníky, vystavovatele a novináře bude 
očekávat na R+T 2015?
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Uvádíme stínicí techniku do pohybu …
... s elektrickými a mechanickými

 

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Phone: +49 (0) 938-0
E-Mail: info@geiger.de
Internet: www.geiger.de

R+T STUTTGART
Největší výstava rolet, 
vrat a stínicí techniky 
24.-28. února 2015
Hala 3/stánek C22

Od 19. do 22. ledna 2015 se na vý-
stavišti Černá Louka v  Ostravě 
představilo 356 domácích a  za-
hraničních fi rem a institucí, přede-
vším ze Slovenska, Polska, ale i Slo-
vinska, Rakouska a  Itálie. V  rámci 
slavnostního zahájení a  tiskové 
konference v Kongresovém centru 
na výstavišti Černá louka vystoupil 
pan europoslanec Ing. Evžen Toše-
novský a další hosté.
Podle návštěvnických anket 
a ohlasů z předcházejících roční-
ků je stále největší zájem o tech-
nické novinky otopných systémů 
– nejrůznější kotle, krby, kachlá-
ky, zářiče, podlahové vytápění, 
o nízkoenergetickou a pasivní vý-
stavbu a přibývá zájemců o smy-
sluplné využívání obnovitelných 
zdrojů. Pořadatel výstavy Agen-
tura Inforpres se snažil připravit 
přehlídku technických novinek 
a  možných úspor energií, měřící 
a regulační techniky, zateplování 
a  rekonstrukce objektů a  ukázky 
smysluplného využívání obnovi-
telných zdrojů.
Vzhledem k  vysokým cenám 
ušlechtilých paliv se na  výstavě 
prezentovalo 40 domácích a  za-

hraničních vystavovatelů se špič-                                                                         
kovými kotly na tuhá paliva, které 
řeší nejen úsporu paliv, ale i  po-
kud možno dostupný komfort ob-
sluhy přes zásobníky, automatické 
přikládání, regulace apod. Mnohé 
z  těchto exponátů si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout za provozu 
na  venkovních výstavních plo-
chách.
Výstava by nebyla výstavou, kdy-
by se alespoň náznakově nenabí-
dl možný pohled a  vize, kam by 

se mohlo ubírat hledání netradič-
ních zdrojů energie. Série panelů 
„Kde na nás čeká energie“ se sna-
žily naznačit některé domácí a za-
hraniční možnosti. Představeny 
zde byly náměty i prvé prototypy 
úspěšných domácích a  zahra-
ničních řešení. Platí to například 
o těžbě břidlicových plynů, využí-
vání geotermální energie, energie 
z  hořících hald, jímání vzdušné 
elektřiny a  elektrických výbojů, 
jaderných fúzích, energetickém 

využívání mikrořas, nových kon-
strukcích větrných turbín a  řadě 
dalších námětů.
V rámci doprovodného programu 
letos Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí prezento-
valo novou legislativu v oblasti 
stínicí techniky, zaměřenou 
na bezpečnost dětí, o které jsme 
v  RTS Magazínu informovali již 
v minulých číslech.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

INFOTHERMA 2015
Výstava Infotherma vznikla ve zcela výjimečných podmínkách a první ročník se uskutečnil 
v roce 1994. Místem konání byl až do roku 2006 Frýdlant nad Ostravicí, kde se uskutečnilo 
třináct ročníků. V  roce 2007 přešla tato výstava na Výstaviště Černá louka v  Ostravě. Větší 
a moderní prostory ostravského výstaviště umožnily přijmout více vystavovatelů a poskyt-
nout jim komfortní služby. Každoročně se zde prezentuje přes 350 domácích a zahraničních 
fi rem a organizací, což je plná kapacita ostravského výstaviště, a navštěvuje ji přes 26 tisíc 
návštěvníků. Letošní - XXII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma se konal pod záštitou Mi-
nisterstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. 
RTS Magazín se stal jedním z mediálních partnerů výstavy.

Zleva: Ing. J. Březina – předseda Krajské HK, Ing. P. Bartoš – místopředseda Krajské HK, H. Kuchařová – syndikát novinářů, Ing. L. Kos- 
telný – Agentura Inforpres (pořadatel výstavy Infotherma), Ing. E. Tošenovský – europoslanec, Ing. J. Gallas – Ministerstvo zeměděl-
ství, Ing. L. Havel – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. T. Střelec, CSc. - Ministerstvo životního prostředí
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Ve vstupní hale základní školy In 
der Steinbreite, která slouží zá-
roveň jako aula, se pozorovateli 
otevírají bezprostředně dva dů-
ležité aspekty moderního pláno-
vání základních škol. Na  prvním 
místě je to otevřený a  transpa-
rentní způsob stavby. Vstupní 
hala je navržena velkoryse a za-
hrnuje do  výšky obě poscho-
dí stavby. Dvě velké skleněné 
plochy, jedna směrem na  dvůr 
a  jedna ve  vstupním prostoru, 
dodávají hale světlý a  přátelský 

vzhled. Odtud vedou pohledo-
vé osy do různých částí budovy, 
což dětem usnadňuje orientaci. 
Totéž platí i pro jasné členění ce-
lého komplexu školy. Skládá se 
ze tří samostatných částí: správní 
části, traktu střídami a  ze spor-
tovní haly. Dalším prvkem přita-
hujícím pozornost je barevnost. 
Ve vstupní hale, stejně jako v celé 
budově, si návštěvník všimne ba-
revných akcentů, které ovšem 
nepůsobí rušivě. Hlavními barva-
mi jsou oranžová, zelená a  také 

červené tóny. Působí uklidňují-
cím a  harmonizujícím dojmem 
a  zároveň aktivují smysly. Také 
červená cihlová fasáda působí 
živě a kontrastuje s jednotlivými 
zelenými skleněnými prvky in-
tegrovanými do  oken. Díky nim 
je ve  třídách i  v  zimě příjemné 
světlo.

Místo setkávání
Dvanáct tříd navštěvuje celkem 
300 žáků. Při plánování prostor 
byl kladen důraz na  tvorbu ori-

entačních bodů. Vždy tři třídy 
jsou spojeny do jedné ročníkové 
zóny a sdílejí spolu světlou pro-
stornou společenskou místnost. 
Při využití místností je kladen 
důraz právě na  společenský 
aspekt. Vždyť děti tráví ve vzdě-
lávacích zařízeních stále více 
času. Hlavním místem setkávání 
je proto opět vstupní hala sou-
sedící s jídelnou a kavárnou. Zde 
se žáci setkávají o  přestávkách 
i  s  obyvateli čtvrti, kteří navště-
vují kavárnu. Školu navíc využí-
vá farnost a  spolek na  podporu 
městské části Davenstedt jako 
místo pro kulturní akce. Tímto 
způsobem není vzdělávací ústav 
oddělený svět sám pro sebe, ale 
integruje se úspěšně do  okolní 
městské části.

Světlo a viditelnost
ovlivňují úspěch při učení
Hlavním předpokladem pro zvý-
šení úspěchu při učení je přívod 
optimálního denního světla. To 
také potvrzují výzkumy. Musí-li 
děti pracovat v  nedostatečně 
nebo převážně uměle osvětle-
ných třídách, může to vést k psy-
chomotorickým poruchám. Také 
úspěch při učení se snižuje. 
Studie kanadského ministerstva 
školství potvrzuje velký vliv den-
ního světla na  výkonnost žáků. 

Učení při správném světle
Kdo plánuje základní školy, musí zohlednit pedagogické koncepty a speciální požadavky dětí 
ve věku od šesti do deseti let. Důležitou roli hraje také prostředí, ve kterém se děti učí. Jeho 
součástí je inteligentní ovládání prvků protisluneční ochrany, zaručující dobré světlo, a  tím 
i podmínky k učení. V Hannoveru byla před časem realizována novostavba v rámci PPP (public 
private partnership), která poskytuje žákům i učitelům velmi příjemnou pracovní atmosféru.
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Dokládá, že žáci základních škol 
v  budovách s  větším podílem 
denního světla mají o 14 % lep-
ší výkony než jejich stejně staří 
spolužáci v  tmavších místnos-
tech. Přívod denního světla je 
ovšem závislý na  počasí, denní 
a  roční době. Proto musí být 
osvětlení pracovních míst smy-
sluplně propojeno s  umělým 
osvětlením. Zde je ovšem nutné 
počítat s tím, že umělé osvětle-
ní může činit až 35 % nákladů 
na energii celé budovy. Automa-
tické venkovní žaluzie pomáhají 
přivést dovnitř velké množství 
denního světla a  šetří tak ener-
gii. Díky nastavitelným lame-
lám přichází přirozené světlo 
do místnosti a zaručuje tak lepší 
viditelnost.

Ochrana proti slunci 
a teplu pomocí
automatických 
venkovních žaluzií
Také s ohledem na protisluneč-
ní ochranu je nezbytné použití 
nastavitelných stínicích prvků, 
které přispívají k  tomu, aby se 
předešlo oslnění, a  vytvářejí 
příjemnou atmosféru. To platí 
v této základní škole především                                            
pro pracovní místa s  počítači.                                             
Nezastíněná okna by silně zhor-
šila viditelnost, což by narušilo                                                                                
koncentraci žáků při jasu cca                                                                                        
190 Cd/m2 na  obrazovce může 
mít přímé okolí maximálně troj-
násobnou a  vzdálenější okolí 
maximálně desetinásobnou                                                                                                       
hodnotu jasu. To je možné díky 
inteligentně ovládané protislu-

neční ochraně, kterou je mož-
né řídit jednoduše a  bez velké 
námahy. Venkovní žaluzie navíc 
chrání před solárním teplem 
a představují tak důležitou sou-
část pasivního provedení školy.

Popis projektu
Dvoupatrová školní budova uza-
vírá školní pozemek od  silnice 
a  vytváří tak prostorný školní 
dvůr chráněný před hlukem ulice 
a  dopravního ruchu. Uvnitř bu-
dovy se otevírá aula jako velkory-
sé dvoupodlažní fórum v centru 
školy. Novostavba byla posta-
vena jako masivní konstrukce 
ve  standardu pasivního domu 

s  vysoce izolační a  vzduchotěs-
nou vnější obálkou s  cihlovými 
obklady a  barevně sladěnými 
dřevo-hliníkovými okenními 
konstrukcemi s  trojitým sklem. 
Střešní plocha je nad třídami 
a  správní budovou pokryta ze-
lení, v  oblasti sportovní haly je 
kryta štěrkem.

Budova je principiálně vyhří-
vána solárními a  vnitřními te-
pelnými zisky, podporovanými 
systémem větrání a odvětrávání 
s  účinnou tepelnou návratností 
převyšující 80 procent. Mecha-
nické větrání budovy zaručuje 
příjemné vnitřní prostředí. Díky 

tomu, že je budova koncipována 
jako pasivní, je potřeba vytápění 
omezena na  hodnotu pouze                                                                             
15 kW/m2a (kWh/m2 za rok).

Data a fakta o stavbě:
  základní škola In der Stein-

breite, Hannover, Německo,
  důvod novostavby: sanace 

staré školní budovy, která 
byla hospodářsky nerenta-
bilní,

  dokončení stavby: 9/2009,
  zastavěná plocha: 4.580 m2,
  cena: 7,4 mil. Eur.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín
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Plánujete rekonstrukci či výstav-
bu a lámete si hlavu se správným 
výběrem otvorových výplní? 
V současné době je hned několik 
trendů v této problematice a Vy 
se o  nich snadno můžete pře-
svědčit na  veletrhu WINDOOR 
Expo, který nabídne odpově-
di na  Vaše otázky a  souběžně 
probíhající veletrhy osvětlí vše 
z oboru dřevostaveb a vytápění! 
Kvalitu okna poznáte podle jeho 
izolačních vlastností. Dobré izo-
lační vlastnosti oken vám v prv-
ní řadě zaručí, že nebudete to-
pit „pánu bohu do  oken“. Teplo 
nebude pronikat zbytečně ven, 
zůstane v místnosti a vy ušetří-
te na poplatcích. Správnou vol-
bou oken zamezíte srážení vody 
na  skle (rosení). Některá okna 
také propouští více slunečního 
světla nebo jsou bezpečnější 
a  odolnější vůči hluku, zatéká-
ní, větru a  dešti. Díky vhodně 
zvolenému okennímu kování 
a bezpečnostní technice může-
te předejít vloupání. Moderní 
celoobvodové kování zajišťu-
je komfortní ovládání okna. 

Zvyšuje celkovou kvalitu okna 
a vaši bezpečnost. 
S  okny a  otvorovými výplně-
mi však dnes již neodmyslitel-
ně souvisí také kvalitní stínicí 
technika, která jejich vlastnosti 
umocní a  zvyšuje jak tepelnou 
a  světelnou pohodu v  místnos-
tech, tak také ochranu okenních 
výplní a v neposlední řadě také 
pozitivně ovlivňuje energetic-
kou bilanci budovy.
Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a jejích částí se stalo garan-
tem letošního ročníku veletrhu 
WINDOOR Expo a RTS Magazín 
jeho mediálním partnerem. 

Rádi bychom Vás proto pozva-
li na  blok přednášek z  oboru 
stínění, které zazní v  rámci do-
provodného programu veletr-
hu. Přednášky jsou určeny jak 
odborníkům v oboru, tak i kon-
covým zákazníkům a můžete se 
jich zúčastnit hned v první den 
veletrhu - ve  středu 11. února 
2015 od  11.20 do  13.40 hodin. 
Zazní zde příspěvky na následu-
jící témata:

  Trendy ve stínicí technice
  GOING SILENT - TICHO PŘI-

CHÁZÍ
  Kreativní rolety

  Venkovní stínění (rolety a ža-
luzie) - jejich montáž a prefe-
rence klientů

  Nová legislativa ve  stínicí 
technice - bezpečnost dětí

  Inteligentní ovládání proti-
sluneční ochrany

 (pořadí příspěvků se může 
ještě případně pozměnit).

Zveme Vás na  tyto přednášky 
do  hlavního sálu - ve  střední 
hale veletržního paláce. Příjem-
ným zpestřením první přednáš-
ky bude módní přehlídka šatů, 
které byly vyrobeny z materiálů 
stínicích prvků. Modely připra-
vili studenti a  studentky Střed-
ní školy stavební a  zahradnické 
v  Praze 9 a  budou následně 
vystaveny v  areálu výstaviště 
po celou dobu trvání veletrhu.
Více informací naleznete také 
na  www.svst.cz nebo u paní       
Kateřiny Maštalířové, manažer-
ky veletrhu WINDOOR EXPO,        
na www.windoorexpo.cz.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

WINDOOR Expo 2015
Již 5. ročník veletrhu WINDOOR Expo se koná ve dnech 11. až 14. února 2015 ve Veletržním 
paláci v Praze-Holešovicích. Představí se na něm několik desítek fi rem zaměřených přede-
vším na výrobky z oblasti otvorových výplní, naleznete zde také doplňky a příslušenství, ale 
i fi rmy zaměřené na podlahy. Veletrh probíhá současně s veletrhy Dřevostavby, Moderní vy-
tápění a Moderní fasády.
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Bidirekcionální rádiový systém ProLine 2 od elero
Vysunout markýzu na terase z obývacího pokoje, stáhnout žaluzii v kuchyni či otevřít roletu 
ve druhém patře. Pro moderní ovládací systémy jsou toto rutinní úkoly – tedy minimálně 
pokud vzdálenosti mezi vysílačem a cílovým objektem zůstávají dosažitelné. 

S novým bidirekcionálním systémem ProLine 
2 od elero již dosah řešit nemusíte. Rozhodu-
jící vlastnost: všechny rádiové přijímače jednají 
automaticky také jako vysílač a  vedou signál 
dále, dokud nedosáhne cílového zařízení, aby-
chom mohli ještě pohodlněji ovládat ze sklepa 
roletku v  pokojíku pod stře-
chou – díky síťovému routingu. 

Zatímco je tato technologie 
u  většiny dodavatelů spojena 
s  vyššími náklady, je u  elero 
standardem a  může být inte-
grovaná i  do  stávajících systé-
mů. Další velká výhoda oproti 
jednosměrným rádiovým sys-
témům: uživatel je schopen 
si na  vysílači přečíst výsledek 
zpracování signálu. Jakmile je 
příkaz proveden, obdrží spoleh-
livou informaci o stavu zařízení.

K  ovládání jsou k  dispozici různé modely 
vysílačů, od  jedno- až po  patnáctikanálový, 
v  moderním, ergonomickém designu. Tech-
nicky nejvybavenějším je TempoTel 2. Dispo-
nuje deseti jednotlivými, dvěma skupinovými 
a jedním centrálním kanálem, stejně tak jako 

možností časového, či astro 
programování každého jed-
notlivého kanálu. Všechna tex-

tová pole na displeji jsou volně editovatelná. 
Pro přenos dat je použito bezpečné pásmo 
868 MHz.

Zpětnou vazbu obdrží uživatel buďto formou 
změny barvy LED prstence (na  základních 
modelech), nebo ve formě piktogramů (u vy-
spělejších modelů). Použití běžných AA bate-
rií zaručuje dlouhou užitnou dobu vysílačů.   

Další informace naleznete
na www.elero.cz.

Tuto technologii a  více vám 
rádi předvedeme na  veletrhu 
R+T 2015, 24. - 28. února v ně-
meckém Stuttgartu, v  hale 3 
na stánku číslo 3A12.            

  (PR)
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Dálkové ovládání je dnes 
už klasikou
Přestože dnes můžeme vybírat 
z  několika typů ovládání garáží 
či vrat, nejoblíbenější jsou již ně-
kolik let klasické dálkové ovlada-
če. Dálkové ovládání vrat a bran 
upřednostňují někteří uživatelé, 
ale i  montážní fi rmy. Dle poža-
davků a  fi nančních možností 
pak lze volit například naprosto 
jednoduché ovladače vhodné 
pro starší uživatele nebo pro ty 
technicky méně zdatné. Naopak 
lidé, kteří touží po  inovativněj-
ším řešení a otázka ceny pro ně 
není klíčová, upřednostňují GSM 
klíče. Často bývá řešením kombi-
nace obou variant – dálkových 
ovladačů a GSM klíčů. 
Automatizaci vrat či brány lze po-
řídit i dodatečně a nemusí jít o fi -
nančně náročnou operaci. Kom-
fortní příjezd domů či do  práce 
navíc nemusí doprovázet jen 
automatické otevírání a  zavírání 
brány nebo garáže, ovládání lze 

také napojit na celkové zabezpe-
čení domu či si díky němu mů-
žete rozsvítit světla u příjezdové 
cesty. Možností je spousta, záleží 
na Vašich přáních.  

GSM klíče
přinášejí komfort
GSM klíče nabízejí poněkud so-
fi stikovanější systém ovládání. 
Od  klasických dálkových ovla-
dačů se liší především tím, že 
mají neomezený dosah. Jak to 
funguje? Klíč má jeden nebo 
více výstupních spínacích kon-
taktů, kterými je ovládána řídicí 
jednotka brány nebo vrat, nebo 
i  více zařízení současně, napří-
klad venkovní žaluzie, závora 
a  další. Do  GSM klíče se vloží 
běžná SIM karta od libovolného 
operátora, u  kterého se vybe-
rou telefonní čísla, která budou 
mít oprávnění s vraty či bránou 
manipulovat. Telefonních čísel, 
tedy uživatelů, kteří pak mohou 
daná zařízení pomocí mobilu 

ovládat, může být až 100. Čísla 
se ukládají na  SIM kartu GSM 
klíče, ze které se mohou zase 
jednoduše odebírat. Povely 
k  otevření a  zavření se provádí 
jednoduše vytočením čísla GSM 
klíče, který hovory automaticky 
pokládá, takže o  žádný kredit 
nepřijdete. Tato rychlá a snadná 
instalace tak má jedinou pod-
mínku, a  tou je dobrý mobilní 
signál. 
Ovládání garáže mobilem ocení 
všichni, kteří si váží svého času, 
protože už kvůli otevírání a  za-
vírání garáže či brány nemusí 
nikdy vystupovat z  auta! Věční 
zapomnětlivci zase budou rádi, 
že si pomocí SMS zprávy mohou 
ověřit, zda bránu či garáž sku-
tečně zavřeli. GSM klíče se však 
nehodí jen pro rodinné domy 
a  fi rmy, ale například i  pro růz-
né akce, na  které zvete své ob-
chodní partnery apod., například        
pro veletrhy. Některé GSM klíče 
mají totiž pokročilé funkce a mo-

hou kdykoliv umožnit a  poté 
zase znemožnit dočasný vstup 
komukoli, kdo zavolá na  číslo 
dané SIM karty. Na GSM klíči lze 
nastavit i  automatické zavření 
po uplynutí zvoleného času, aby 
nemusel uživatel vždy dávat po-
vel k otevření a další povel k uza-
vření prostoru. Další možností 
je nastavení konkrétních časů, 
kdy se mají vrata nebo brány 
automaticky otevřít a kdy zavřít. 
Příjezd domů pro Vás tak může 
být maximálně komfortní – jen 
si dopředu nastavíte, kdy se má 
vjezdová brána otevřít. 
Veškeré nastavování může pro-
bíhat dvěma způsoby. První 
možností je odeslání příslušné 
nastavovací SMS na  číslo GSM 
klíče. Tuto SMS může zaslat jen to 
číslo, které k tomu má oprávnění. 
Druhou a  pohodlnější možností 
je nastavení prostřednictvím po-
čítače s  příslušným softwarem, 
který je k některým klíčům dodá-
ván jako doplněk.

Garáže, vrata, brány – jak je ovládat?

Jakým způsobem ovládat garáž či pojezdovou bránu? To je důležitá otázka každého vlastní-
ka těchto zařízení. Tipů vám dáme několik, všechny ale spojuje jedno, a tím je pohodlí. 
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GSM klíče mohou sloužit také 
jako doplněk ostrahy různých 
objektů, protože umí zaslat 
oznamovací zprávu majiteli, pří-
padně hlídači v  objektu, zda je 
brána otevřená nebo zavřená. 
Co se týká napájení a  zapojení 
GSM klíčů – jsou kompatibilní 
s většinou běžně dostupných ří-
dicích jednotek na ovládání vrat 
nebo bran. GSM klíč se napájí 
zpravidla 24 V  (v  některých pří-
padech 12 V) a většinou dokáže 
spínat jeden až 2 reléové výstu-
py 12 nebo 24 V a k některým klí-
čům jsou dostupné i  rozšiřovací 
moduly na spínání 230 V. Všech-
ny tyto výstupy jsou určené                 
pro ovládání externích zařízení, 
tedy především řídicích jedno-
tek vrat nebo bran. Nespornou 
výhodou GSM klíčů je tedy jejich 
široké využití – můžete je instalo-
vat na všechny typy garážových 
vrat s pohonem. Na rozdíl od dál-
kových ovladačů Vás pak nelimi-
tuje ani vzdálenost, pomocí mo-
bilu můžete svou bránu či garáž 
ovládat i ze zahraničí. 
A jsou GSM klíče stejně bezpeč-
né jako například zámek? Ano, 
jsou. Vrata uzavřená mobilem 
jsou stejně bezpečná jako vrata 
uzamčená. Dnes už se opravdu 
nemůže stát, že Vám vrata nebo 

bránu omylem otevře soused, 
protože zachytí signál. Dnešní 
ovládací systémy jsou mnohem 
bezpečnější a  technicky doko-
nalejší, takže nehrozí, že by vaše 
zařízení někdo ovládal neautori-
zovaným telefonem. 
Kromě maximálního komfortu 
přinášejí GSM klíče i úsporu. Vše 
je totiž v mobilu, který má dnes 
každý a Vy nemusíte členům své 
rodiny pořizovat dálkové ovlada-
če nebo jiné zařízení.   

Čtečka karet, kódové 
zámky a další způsoby
Kromě klasických ovladačů 
a GSM klíčů existují samozřejmě 
další způsoby ovládání vrat či 
bran, které jsou vhodné napří-
klad pro průmyslové objekty. 
Jde o  čtečku čipů a  osobních 
karet, kterou lze připojit k závoře, 
bráně, garážovým vratům nebo 
vstupním dveřím. Tento systém 
má dvě výhody zásadní pro větší 
areály - nízkou cenu karet a  ob-
tížné pořízení duplikátu, a  tedy 
neoprávněného vstupu. Výho-
dou kartového systému je také 
vysoký počet možných uživatelů, 
který se v  tomto případě pohy-
buje v  řádu několika tisíců, což 
bez problémů postačí i pro velké 
výrobní závody.

Další možností jsou například 
kódové zámky s  vestavěným vy-
sílačem, které po zadání bezpeč-
nostního PIN kódu fungují jako 
běžný dálkový ovladač. Kódové 
zámky i dálkové ovladače od stej-
ného výrobce bývají kompatibilní 
díky shodné frekvenci a způsobu 
kódování a  je tedy možná jejich 
kombinace na jedné bráně nebo 
vratech. Kódové zámky bývají 
oblíbené u rodin s dětmi – děti se 
naučí čtyřmístný PIN kód, kterým 
bránu nebo vrata ovládají a  ne-
hrozí, že ztratí dálkový ovladač, 
který si tak mohou nechat rodiče. 
PIN kód je pak snadné kdykoli 
měnit pomocí Master kódu.
Systém ovládání, který můžete 
kombinovat s běžnými dálkový-
mi ovladači, je také tzv. „HANDS 
FREE“ vysílač. Ten dokáže sám vy-
slat povel k otevření brány nebo 
vrat, pokud se dostane do jejich 
blízkosti. Nic tedy nemusíte ovlá-
dat, stačí ho mít v  kapse nebo 
v  autě (má podobnou velikost 
jako běžný dálkový ovladač – klí-
čenka, takže se pohodlně hodí 
právě i pro nošení v kapse). Tento 
systém se skvěle hodí například 
pro pracovníky skladů, kteří brá-
nami jezdí mnohokrát za  den. 
Samozřejmě je možné nastavit 
aktivní oblast, ze které vrata při-

jímají povely k  otevření, aby se 
neotevírala samovolně kdykoli 
se uživatel ocitne na dohled.

Svépomocí nebo 
s odborníkem?
Každá automatizace vrat, brány 
i garáže vyžaduje elektroinstalaci 
a samozřejmě stavební přípravu. 
Tomu předcházejí nákresy, jejichž 
náročnost odpovídá Vašim poža-
davkům. Vždy proto doporuču-
jeme povolat si odborníky, kteří 
by měli zajistit bezproblémovou 
realizaci Vašich vysněných vjezdů 
do domu a garáže. Odborníkům 
ale buďte při ruce a mějte pro ně 
připravené základní informace 
o terénu, šířce vjezdu apod. 
Pokud jste se ještě nerozhodli, kte-
rý systém si vybrat, nebo nevíte, 
který vám přinese nejvíce výhod, 
poraďte se přímo s renomovaným 
výrobcem ovládacích systémů 
nebo s osvědčenou montážní fi r-
mou. Vývoj v této oblasti je rych-
lý, každý rok přinášejí fi rmy nové 
materiály i nová konstrukční řeše-
ní, proto se nebojte spolehnout 
na  dlouholeté zkušenosti a  per-
fektní přehled sortimentu profesi-
onálů, kteří by vám měli zaručit to 
správné rozhodnutí.

Hana Pobořilová
RTS Magazín
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V úvodu výročního setkání členů 
SVST s  dalšími partnery přivítal 
přítomné předseda představen-
stva Ing.  Jiří Husák a  shrnul do-
savadní dosažené výsledky sdru-
žení. SVST bylo zaregistrováno 
1. října 2009 Odborem živnos-
tenským a  občansko-správním 
Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž 
Zakladatelská smlouva byla pode-
psána 14. září 2009, a to zástupci  
6 fi rem. K dnešnímu dni má SVST 
18 řádných a 8 přidružených členů.

Cíle vytyčené v roce 2009
  Stát se garantem profesionali-

ty na trhu stínicí techniky.
  Zvyšovat informovanost o vý-

hodách použití kvalitní stínicí 
techniky a  zasadit se o  její 
správné a co největší využití.

  S  odbornou veřejností spolu-
pracovat na  nových vývojo-
vých projektech. 

  Zasadit se o  plnohodnotné 
postavení moderních techno-
logií stínění ve  státních pro-
gramech a v legislativě. 

  Integrovat se do  stávajících 
struktur komor a konfederací.

Stát se garantem 
profesionality na trhu 
stínicí techniky 
Sdružení má zájem spojovat fi r-
my, které na trhu stínění v České 
republice reprezentují spolehli-
vost, důvěryhodnost a záruku do-
držování nejen předpisů v oblasti 
stínicí techniky, ale také etických 
pravidel. Tato pravidla společné-
ho fungování jsou dána jednak 
Stanovami sdružení a jednak Etic-
kým kodexem členů. 
K  velmi zajímavému a  již osvěd-
čenému projektu v  této oblasti 
patří také certifi kát Ověřená 
fi rma v  oboru stínicí techniky, 
který SVST vydává fi rmě, splňující 
předpoklad toho, být dobrým ob-
chodním partnerem. Společnost 
vlastnící tento certifi kát by měla 
poskytovat pouze kvalitní služ-
by a výrobky, chovat se seriózně 
z hlediska platební morálky, či pl-
nit podmínky certifi kace výrobků. 
Pro širokou veřejnost to znamená 
jednodušší orientaci ve  fi rmách 
poskytujících služby v oblasti stí-
nicí techniky a jakousi záruku, že 
tyto fi rmy stojí za  to oslovit jako 

obchodní partnery pro jejich 
kvalitu a  serióznost. V  roce 2014 
obdrželo tento certifi kát 26 fi rem, 
které naleznete na  webových 
stránkách sdružení.

Zvyšovat informovanost 
o výhodách použití 
kvalitní stínicí techniky 
a zasadit se o její správné 
a co největší využití
Aktivity, směřující k plnění tohoto 
cíle, vyvíjí sdružení jak směrem 
k laické veřejnosti, tak k veřejnosti 
odborné, která je hlavní cílovou 
skupinou. Pro laickou veřejnost 
jsme ve  spolupráci s  vydavatel-
stvím Grada vydali knihu Stínění 
oken nebo natočili TV reportáže 
v pořadech Rady ptáka Loskutáka 
a Receptář prima nápadů, ale také 
publikovali řadu článků v časopi-

sech a na internetových serverech 
o bydlení. Laické i odborné veřej-
nosti jsou pak určeny aktivity Dne 
stínicí techniky, který se každo-
ročně koná 16. května a v rámci 
tohoto dne pořádají členové růz-
né obchodní a  mediální aktivity 
přímo ve svých regionech.
Speciálně pro odbornou veřej-
nost sdružení pořádá přednášky 
v  rámci řady veletrhů a  konfe-
rencí, jako např.: FOR ARCH, IBF, 
INFOTHERMA, WINDOOR nebo 
Fórum českého stavebnictví, Se-
tkání lídrů českého stavebnictví, 
Setkání lídrů slovenského staveb-
nictví, Realitní kongres, Otvorové 
výplně stavebních konstrukcí, 
Konference ČKLOP a  další. SVST 
v  zájmu zvýšení informovanosti 
vydalo pro odbornou veřejnost 
Produktové listy – základní nezá-

SVST - sdružení profesionálů v oboru 
stínicí techniky - oslavilo 5 let
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (dále jen SVST) oslavilo dne 12. listopadu 2014 
v TOP Hotelu Praha 5. výročí svého založení. Hlavním cílem SVST je být garantem profesiona-
lity na trhu stínicí techniky, a to se mu bezesporu již několik let úspěšně daří.

Jedním z  hostů byl Dr.  Jan Zikeš z  Konfederace zaměstnavatelských a  podnikatel-
ských svazů ČR (vpravo), vlevo Ing. Jiří Husák, předseda představenstva SVST

Míra využití různých typů stínicí techniky v českých 
domácnostech v % (rok 2014)
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Srdečně Vás zveme na veletrh
R+T ve Stuttgartu 
ve dnech 24.2. --28.2.2015
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vislý technický dokument z oboru 
stínicí techniky. Produktové listy 
jsou v  současné době testovány 
jako materiál pro výuku proble-
matiky stínění na  středních sta-
vebních školách.
Nedílnou součástí spolupráce 
s odbornou veřejností je také RTS 
Magazín žaluzie  rolety  vra-
ta, který sdružení vydává od roku 
2011 a který je distribuován v ČR 
i SR. 
Náročné a na velké důvěře 
založené je shromažďování 
analytických dat o  oboru 
stínění. V  této souvislosti 
SVST již několik let připra-
vuje Analýzu trhu stínění 
v  ČR (data o  objemu vý-
roby) – viz graf č. 1 a  dále 
také Průzkum vybave-
nosti českých domácnos-
tí stínicí technikou (data 
o uplatnění stínicích prvků 
na českém trhu) – viz graf č. 
2. Právě z  posledního prů-
zkumu vybavenosti (z roku 
2014) vyplývá, že oproti 
minulým rokům došlo k ná-
růstu exteriérového stínění 
oproti interiérovému stínění, zvý-
šil se podíl sítí proti hmyzu a  té-
měř na dvojnásobek vzrostl podíl 
motorizovaných stínicích prvků. 
To může znamenat, že lidé více in-
vestují do svého pohodlí, ale také 
to, že více oceňují výhody moto-
rizace směrem k  energetickým 
úsporám. Jak to vypadá v  praxi? 
Jestliže nepoužíváme motorizaci 
a ráno odejdeme z domu, po celý 
den nemůžeme ovlivnit, jestli 
naše stínění zůstane zatažené 
nebo vytažené, ať už slunce svítí 
nebo ne. Motorizace v návaznosti 
např. na čidla umožní, aby se po-
dle aktuálního počasí stínění buď 
aktivovalo, nebo deaktivovalo, 
a  díky tomu se dům nepřehřívá 

a není nutné v létě chladit, nebo 
dům nevychladne a využívá slun-
ce v zimě k vytápění.

S odbornou veřejností 
spolupracovat na nových 
vývojových projektech
Zde odvádí opět obrovský kus 
práce Odborný tým sdružení, kte-
rý připravil a v roce 2013 ve spo-
lupráci s  Výzkumným ústavem 

pozemních staveb (VÚPS) zreali-
zoval měření emisivity materiálů 
stínicích prvků, na  jehož základě 
jsme následně podali podnět 
k  revizi těchto údajů v  normě 
ČSN 73  0540-3. V  loňském roce 
pak pracoval odborný tým na sta-
novení účinnosti stínicích prvků 
a připravoval také projekt ověření 
těchto výpočtů měřením.

Zasadit se 
o plnohodnotné 
postavení moderních 
technologií stínění 
ve státních programech 
a v legislativě
Na  jaře roku 2013 bylo po  před-
chozích jednáních se SFŽP potvr-

zeno, že stínicí technika je začleně-
na do programu Zelená úsporám, 
a to pro novou výstavbu.
SVST se však také aktivně podílí 
na  aktualizaci stávající i  přípra-
vě nové legislativy v  otázkách 
stínění. V  této oblasti jsme např. 
připravili již výše zmíněný návrh 
na aktualizaci ČSN 73 0540-3, ale 
podíleli jsme se také na přípravě 
české verze norem o bezpečnos-

ti dětí: ČSN EN 13  120, ČSN EN 
16 433, ČSN EN 13 434. V tomto 
směru spolupracujeme s technic-
kými normalizačními komisemi 
TNK 43 (Stavební tepelná tech-
nika) a TNK 60 (Otvorové výplně 
a lehké obvodové konstrukce).

Integrace do stávajících 
struktur komor 
a konfederací
Od r. 2009 je SVST členem Svazu 
podnikatelů ve  stavebnictví, kde 
je jedním z  nejaktivnějších ko-
lektivních členů. Několik let také 
spolupracujeme s  Českou komo-
rou lehkých obvodových plášťů, 
ke  které máme oborově velmi 
blízko. Zajímavá a velmi cenná je 

také spolupráce s  mezinárodním 
sdružením stínicí techniky ES-SO 
(European Solar-Shading Organi-
sation), která je sdružením asoci-
ací a fi rem z oboru stínění na ce-
loevropské úrovni. Je to pro nás                           
možnost porovnat některé in-
formace z  českého trhu s  kolegy                                                                                   
ze zahraničí, sledovat a  porov-
návat trendy nebo se inspiro-
vat úspěchy kolegů ze sdružení 

z okolních zemí.
Oslavy 5. výročí založení 
SVST – této první větší nefor-
mální akce našeho sdružení 
– jsme využili také k  tomu, 
abychom se na  svůj obor 
podívali trochu netradičně. 
Střední škola stavební a  za-
hradnická v Praze 9 pro nás 
připravila módní přehlíd-
ku z  materiálů, z  nichž se 
běžně vyrábí stínicí prvky, 
a  myslím, že jsme všichni 
byli překvapeni, jak mohou 
nám dobře známe materiály 
vypadat ve zcela jiném poje-
tí. Vytvořili jsme také rekord 
„Nejdelší řetízek ovládající 
interiérové žaluzie“, který byl 

následně zapsán do  České knihy 
rekordů Agentury Dobrý den.
Spolupráce na  půdě sdružení není 
vždy jednoduchá, je nutno brát 
v  úvahu rozdílné názory a  hledat 
mezi nimi kompromisy, které budou 
ku prospěchu celého oboru. Proto si 
vážíme toho, že naši členové jsou 
ochotni věnovat své zkušenosti, svůj 
čas a  čas svých odborníků ve  pro-
spěch celého oboru. Dělají tak práci 
i  za  řadu ostatních fi rem na  trhu. 
Věřím, že i v dalších letech budeme 
nacházet smysluplná témata, kte-
rými náš obor budeme moci zdo-
konalovat a patřit tak i v budoucnu 
k evropské špičce v oboru.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST
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BIM systémy - budoucnost v projektování, 
budoucnost pro stínicí techniku a garážová vrata
Na první pohled se může zdát, že následující řádky nejsou podstatné pro běžnou mon-
tážní firmou zabývající se montáží stínicí techniky nebo garážových vrat, ale v  blízké 
budoucnosti (a nebude to trvat dlouho) se všechny projekty domů budou připravovat 
v systému BIM a tudíž se přímo dotknou i jejich činnosti. 

Ještě než se dostaneme k obec-
ným informacím o tom co BIM je, 
můžeme si směle říct, že kdo ne-
bude připraven na BIM, ten jako 
by „nebyl“. Systém BIM umožňu-
je projektantům pohodlně pro-
jektovat domy, umožňuje výrob-
cům nabídnout trhu svá řešení. 
Jde o „nástroj“, který umožňuje 
zjednodušit proces návrhu bu-
dovy. Jde o  změnu v  myšlení 
v  pracovních postupech, díky 
které může například na návrhu 
budovy spolupracovat v  reál-
ném čase mnoho subjektů, a to 
jen na  jednom modelu budovy. 
Tento mentální přechod je často 
přirovnáván k  přechodu od  rý-
sovacích prken k  projektování 

prostřednictvím počítačů  CAD. 
Počátky teorie BIM sahají až 
do  sedmdesátých let, kdy se 
o  principu informačního mode-
lu poprvé zmiňuje Charles M. 
Eastman z Institutu technologie 
v Georgii (USA).
BIM je zkratka, která v angličtině 
znamená Building Information 
Modeling, což je volně přelo-
ženo proces vytváření a  správy 
dat o  budově, který zahrnuje 
jak návrh a  projekci, tak stavbu 
a třeba i případnou demolici. BIM 
mapuje celý životní cyklus budo-
vy. Tímto nástrojem se nezjedno-
dušuje pouze návrh budovy, ale 
i vše další a především samotná 
stavba s následnou údržbou.

Projektování budov s  využitím 
BIM se postupně stává stan-
dardem. V  některých zemích je 
již BIM povinný při zpracování 
zakázek pro státní správu a  ten-
to trend bude zřejmě rychle 
postupovat. Zároveň se pracu-
je na  evropských standardech 
a  normách, k  čemuž se připojila 
i ČR prostřednictvím ÚNMZ a Od-
borné rady pro BIM, a  v  únoru 
roku 2014 byly do  české sou-
stavy norem zařazeny formou 
převzetí anglického originálu 
normy týkající se používání BIM. 
Velmi důležitou součástí pro BIM 
projektování jsou dostupné pod-
klady o  stavebních konstrukcích 
a  prvcích, včetně jejich vlast-

ností. Jejich snadná dostupnost                         
pro projektanty je podmínkou 
masivního rozšíření BIM postupů.
Základním kamenem moderní-
ho projektování v  BIM je virtu-
ální model. V praxi to znamená, 
že architekt nebo projektant 
tvoří ve  svém softwaru model 
budovy, přičemž díky technolo-
gické vyspělosti těchto progra-
mů může model tvořit i několik 
desítek projektantů najednou. 
Z  modelu následně získávají 
informace všichni, kdo je potře-
bují. První skupinou jsou sub-
dodavatelé projekčních částí, 
tedy i  dodavatelé stínicí techni-
ky nebo garážových vrat. Statik 
si může načíst kopii modelu 
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do  svého programu a  provádět 
na něm výpočty. Zdravotechnik 
si podle kopie hlavních nosných 
prvků umístí stoupací potru-
bí a  hlavní rozvody. Topenář si 
spočítá tepelné ztráty a navrhne 
tak optimální řešení umístění 
kotelny i  tloušťku zateplení. Lze 
navrhnout i  optimální variantu 
stínicí techniky. Všechny dílčí 
části projektu jsou následně 
vloženy do  jedné centrální da-
tabáze (hlavního modelu), kde 
může generální projektant zkon-
trolovat souvislosti jednotlivých 
projekčních částí, a zabránit tak 
kolizím. 
Modelu ale mohou využít i  na-
příklad dodavatelé stavby nebo 
správci budovy (facility manage-
ment). Funkce výsledné projek-
tové dokumentace, na  kterou 
jsme zvyklí v papírové podobě – 
tedy vodorovné a svislé řezy bu-
dovou, se tak postupně omezuje 
na pouhé formální doplnění prá-
ce na  zakázce. Za  předpokladu, 
že si stavebník dokáže model 
otevřít přímo na stavbě, nebude 
výkresová dokumentace tak, jak 
ji známe dnes, vůbec potřebná.
Pro zhotovení úplného modelu 
budovy se v  softwarech kro-
mě hlavních nástrojů využívají 
zejména tzv. knihovny. Ty se 
u  starších 2D/3D CAD progra-
mů skládaly z  předdefi nova-
ných prvků – bloků 2D/3D čar. 
Projektant tak dostával k  dis-
pozici připravené prvky, které 
mohl snadno zařadit do  svého 
projektu a  ušetřit si tak práci 
například s hledáním jejich roz-
měrů v tištěném katalogu. Prvky                         

pro BIM jsou ale o něco „chytřej-
ší“ - jsou to 3D objekty, které ob-
sahují množství nastavitelných 
parametrů, které uživatel může 
libovolně měnit, ale vždy pouze 
v určitém rozsahu.

„Někteří výrobci už ale posky-
tují celé knihovny reálných 
výrobků z  jejich sortimentu, 
tzv. elektronické katalogy. Ty 
obsahují volitelné parametry 
pouze v  takovém rozsahu, jaký 
je nezbytný pro nadefi nování 
výsledného produktu a  dále 
informační parametry, napří-
klad objednací číslo, cenu nebo 

kontakt na  technické oddělení 
výrobce. V zahraničí, díky blížící 
se podmínce projektovat ve-
řejné stavby v  BIM, běží vývoj 
elektronických katalogů na plné 
obrátky. Roste ale i  počítačová 

gramotnost u  BIM v  České re-
publice, zejména díky přibýva-
jícím znalostem projektantů“. 
Podle Ing.  Petra Vokouna tedy 
jde o jednoznačný trend.
V blízké budoucnosti lze očeká-
vat, že se přední čeští výrobci stí-
nicí techniky a  garážových vrat 
budou zabývat tvorbou kniho-
ven pro BIM systémy.

Za  přípravu článku děkujeme                     
Ing.  arch. Petru Vokounovi, 
přednímu českému odborníkovi 
v  oblasti BIM, který působí jako 
vyučující předmětu počítačová 
grafi ka na Stavební fakultě ČVUT.

František Baláš
RTS Magazín

České normy týkající se BIM 
(třídicí znak 7301)

ČSN ISO 12006-2 – Budovy 
a inženýrské stavby – Organiza-
ce informací o stavbách – Část 2: 
Rámec pro klasifi kaci informací
ČSN ISO 12006-3 – Budovy a in-
ženýrské stavby – Organizace 
informací o  stavbách – Část 3: 
Rámec pro objektově orientova-
né informace
ČSN ISO 22263 – Organizace 
informací o  stavbách – Rámec         
pro správu informací o projektu
ČSN ISO 16739 – Datový formát 
Industry Foundation Classes 
(IFC) pro sdílení dat ve  staveb-
nictví a ve facility managementu
ČSN ISO 16354 – Obecné zá-
sady pro znalostní a  objektové 
knihovny
ČSN P ISO/TS 12911 – Rámec 
pro návody na  informační mo-
delování staveb (BIM)
ČSN ISO 29481-1 – Informační 
modelování staveb – Manuál 
pro předávání informací – Část 
1: Metodika a formát
ČSN ISO 29481-2 – Informač-
ní modelování staveb - Manuál      
pro předávání informací - Část 
2: Rámec pro vzájemnou spolu-
práci

Zdroj: ÚNMZ

Ukázka knihoven výrobců stavebních materiálů.
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Stavebním fi rmám i projektantům 
již práce přibývá
Dne 25. listopadu 2014 se v prostorách České národní banky konalo klíčové setkání vrchol-
ných představitelů státu a ředitelů/členů představenstva stavebních, projektových a develo-
perských společností v České republice – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2014/H2 
a následně 9. prosince 2014 v hotelu DoubleTree by Hilton Bratislava také Stretnutie lídrov 
slovenského stavebníctva. RTS Magazín žaluzie  rolety  vrata se stal jedním z mediálních 
partnerů obou těchto oborových setkání.

České stavebnictví v  minulém roce po  pě-
tiletém propadu konečně rostlo. Objemy 
ale nebudou stoupat tak strmě jako se pro-
padaly. Příští rok by mělo přibýt zakázek                  
o 3,3 procenta. Podobná očekávání mají jak 
malé (3,2 %), tak velké společností (3,6 %). 
Rozdíly mezi fi rmami podle jejich staveb-
ního zaměření jsou ale podstatně větší. Fir-
my, které realizují výstavbu či rekonstrukce 
budov, predikují růst stavební produkce 
o 2,6 %. Firmy specializující se na výstavbu 
silnic a železnic mluví o rychleji rostoucích 
objemech práce, a  to o  5,1 %. Předpovědi 
zástupců stavebních společností potvrzují 
také ředitelé projektových kanceláří, kteří 
pro ne vlastně chystají zakázky. Větší množ-
ství práce očekává sedm z deseti (70 %) ře-
ditelů projektových společností (růst obje-
mu o 2,9 %). V  roce 2016 by měl pozvolný 
růst sektoru pokračovat, a to o 3,7 %. Podle 
ředitelů stavebních fi rem nepůjde o žádné 
extrémní zlepšení navzdory avizované pro-
investiční politice vlády. Množství peněz 
připravených v  rozpočtech na  výstavbu 
a  rekonstrukce totiž podle předních před-
stavitelů stavebního sektoru převyšuje při-
pravené projekty. Existuje proto riziko, že se 
fi nance nepodaří ani vyčerpat. V porovnání 

s dalšími zeměmi Vyšehradské jsou nejpesi-
mističtější slovenské fi rmy (růst jen 1,9 %). 
Až čtyřprocentní růst (3,9 %) naopak oče-
kávají Maďaři a  Poláci. Stavebnictví v  roce 
2014 nerostlo jen na Slovensku. Ve zbývají-
cích třech zemích ano.
S  rostoucím objemem stavebních zaká-
zek by měly stoupnout i tržby a to o 4,7 %. 

I  přes očekáváný, mírně optimistický vý-
voj sektoru v  následujících dvou letech, 
spočívají na  stavebnictví negativní stopy 
předchozích pěti let v podobě neziskových 
nebo dokonce ztrátových zakázek. Ty fi rmy 
uzavíraly a některé stále uzavírají kvůli ne-
dostatku práce a  tvrdému konkurenčnímu 
boji. Ředitelé těchto fi rem pravděpodobně 
nečekali, že propad bude tak dlouhodobý, 
proto se snažili zajistit práci pro své kapa-
city. Nevyužitým zaměstnancům by jinak 
hrozilo propouštění, nevyužitým strojům 
prodej. Část zisku z  nyní podepsaných za-
kázek půjde ale na  pokrytí nevýhodných 
smluv z minulých let. Těch mají fi rmy v zá-
sobnících práce nasmlouvanou téměř pě-
tinu (17,3 %). U  velkých fi rem jde téměř 
o  čtvrtinu objemu nasmlouvané práce (až 
22,0 %). Zástupci projektových společností 
při výzkumu potvrdili ještě vyšší číslo než 
stavaři (21,0 %). Slovenští sousedé jsou 
na tom o něco lépe a to o 2,3 procentního 
bodu. Na  rozdíl od  Čech potvrdily největší 
objem ztrátových zakázek inženýrské spo-
lečnost (22 %). Vzhledem k neplánovanému 
růstu cen subdodavatelských prací existuje 
riziko, že tento podíl ztrátových zakázek ješ-
tě dále poroste. 

Setkání lídrů českého stavebnictví, zleva: M. Singer - guvernér ČNB, A. Babiš – ministr fi nancí ČR, Ing. J. Vacek – ře-
ditel CEEC Research

Setkání lídrů českého stavebnictví
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Setkání lídrů slovenského stavebnictví

Setkání lídrů slovenského stavebnictví, zleva: Ing. J. Vacek – ředitel CEEC Research, Ing. J. Počiatek - ministr dopravy SR

Dlouhodobě si fi rmy v Čechách i na Sloven-
sku stěžují na  platební morálku investorů. 
V  době výzkumu, tedy v  říjnu 2014, uvedli 
ředitelé fi rem, že evidují pětinu (21,0 %) re-
spektive čtvrtinu (24 %) fi nančních prostřed-
ků, které jsou jim investoři dlužni (faktury 
po splatnosti). V sektoru, který ročně pracuje 
se stovkami miliardu korun, jde přitom o vý-
znamné částky. Pětinu fi rem (18,0 % v Česku, 
21 % na Slovensku) pozdní úhrady paralyzují, 
a pokud nedojde k rychlé nápravě, mohlo by 
dojít ke krachu jejich fi rem. 
Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví 
Q4/2014 a Kvartální analýzy slovenského sta-
vebnictví Q4/2014 stavebním společnostem 
nejvíc dluží soukromí investoři (měřeno ob-
jemem prostředků). Problémy s proplácením 
faktur od nich potvrzuje 43,0 % český a 59 % 
slovenských stavebních fi rem. Téměř třetina 
českých společností (29,0 %) a  čtvrtina slo-

venských společností (25,0 %) má největší 
pohledávky za  generálními dodavateli sta-
veb. Platební morálka veřejných institucí je 
o něco lepší, stát za svého největšího dlužní-
ka označil jen každý sedmý (14 %) respektive 
desátý (8 %) ředitel. Desetinu (7 % v  Česku 
a  12 % na  Slovensku) pohledávek považují 
dokonce společnosti za nedobytnou. 
Kvartální analýza českého stavebnictví 
Q4/2014, Kvartální analýza slovenského sta-
vebnictví Q4/2014, Studie polského staveb-
nictví 2014, Studie maďarského stavebnictví 
2014 ale i další studie např. projektové nebo 
developerské jsou volně ke stažení na webo-
vých stránkách společnosti CEEC Research 
http://www.ceec.eu/research/. 

Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Ředitel společnosti, 

CEEC Research
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Dům budoucnosti fi rmy Becker na veletrhu R+T
- prostě zažít automatizaci domova
Veletrh R+T ve Stuttgartu udává v naší branži tón. Světlo světa tu většinou spatřují inovace 
a novinky technického vývoje. V hale 7, vedle západního vchodu, poskytuje fi rma „Becker-
-Antriebe“ široký přehled o svých novinkách a možnostech v oblasti automatizace domu.

Ústředním motivem a  ideou 
„Společně a  snadněji“ vyjadřuje 
tento tradiční podnik z Hesenska 
nejen výhodu svých produktů - 
pohonů a  řídicích systémů. Mo-
tto „Společně a snadněji“ zname-
ná především úzkou spolupráci 
se specializovanými obchodní-
ky. Společnost Becker jim chce 
v  roli silného partnera usnadnit 
práci i  první kroky v  otázkách 
automatizace domu. Tato klíčová 
myšlenka vystihuje také poslání 
fi rmy Becker, a  sice nabídnout 
koncovým zákazníkům prostřed-
nictvím inovativních produktů 
lepší bezpečnost, více pohodlí 
a  zvýšenou kvalitu života. „Spo-
lečně a snadněji“ - a  tímto prin-
cipem se Becker řídí.

Branou do budoucnosti
V  hale 7 u  stánku A12 ukazuje 
Becker Antriebe na  dvou pod-
lažích, co podnik aktuálně vyvíjí 
a  jak vypadají současné trendy 
v  automatizaci domu a  bytu. 
„Když dokážeme odbourat pře-
trvávající předsudky specializo-
vaných obchodníků vůči auto-
matizaci domu, pak jsme odvedli 
svou práci na R+T dobře. Kromě 
možnosti si zařízení na  veletrhu 
vyzkoušet a  diskutovat s  námi 
chceme našim partnerům po-
skytnout pomoc na  míru pro-

střednictvím Becker academy”, 
říká šéf prodeje a  marketingu 
Uwe Happel. Vedle tréninku 
prodeje nabízí akademie svým 
obchodním partnerům intenziv-
ní školení o  produktech. Ředitel 
fi rmy Becker Antriebe, Dieter 
Fuchs, doplňuje: „Odhodlání za-
čít s automatizací domu přinese 
opravdovou - i  fi nanční - přida-
nou hodnotu. Kdo tuhle příle-
žitost promarní, zříká se šancí 
v budoucnosti. A také tady platí 
naše motto „Společně a snadně-
ji“. Pomáháme našim partnerům 
získat na  tomto poli počáteční 
jistotu v  kramfl ecích. Klíčem 
k úspěchu jsou jednoduché pro-
dukty a vzájemná spolupráce.“

B-Tronic: 
Vědět v přízemí, co se 
děje pod střechou...
Koncepce stánku napodobuje 
na 330 m2 velký dům, na kterém 
se demonstrují všechny možnos-
ti jeho automatizace od brány až 
po střechu, ať už v reálu, nebo ani-
macemi na velkých obrazovkách. 
Na terase nebo uvnitř domu bu-
doucnosti, všude lze vidět a  vy-
zkoušet si pohodlí a  možnosti 
inteligentních pohonů a  ovlá-
dání. Mimo to se plně ukáže, co 
všechno lze - nejen ve  vlastním 
domě - centrálním řízením domu 

od  fi rmy Becker Antriebe ovlá-
dat: venkovní rolety, markýzy, 
garážová vrata, střešní okna, 
světlo, alarm, zásuvkové lišty - to 
vše zůstává díky CentralControl 
jednoduše pod kontrolou. Po-
hony jsou řízeny buď plně au-
tomaticky, na  místě přes displej 
CentralControl, nebo na  cestách 
přes chytrý telefon, tablet apod. 
Co je třeba zdůraznit: Veškeré po-
hony vysílají signály dvousměrně 
a  hlásí svůj status bezprostřed-
ně zpátky. To znamená, že stačí 
jediný pohled a  zjistíme, zda se 
například všechny rolety v domě 
plně spustily. Pokud snad něco 
zabrání spuštění rolet, třeba za-
pomenutý květináč, zastaví se 
takový motor automaticky díky 
citlivému rozeznávání překážek, 
což se ukáže na  ovladači. Další 
výhodou je, že systém B-Tronic 
je založený na vysílacích standar-
dech KNX-RF, takže je kompati-
bilní s mnoha jinými výrobci.

Vidět a zažít
„Veletrh R+T je pro nás místem 
setkání a  obchodování, zde se 
uskutečňuje diskuse se zákazní-
ky a partnery. Ukážeme, co je nej-
vyšší dosaženou úrovní v oblasti 
automatizace domu a co jí bude 
v následujících letech. O tom by-
chom návštěvníka veletrhu chtě-
li informovat. Chceme umožnit 
orientaci v  tom, co je možné,“ 

říká Uwe Happel. Ve  Stuttgar-
tu lze prožít a  vyzkoušet si, jak 
snadné je zautomatizovat dům. 
Ukázky praktických aplikací zá-
jemcům umožní nejen sezná-
mit se s  hotovými výsledky, ale 
i pochopit odpovídající pracovní 
postupy. Podle různých situací 
se budou individuálně vytvářet 
a  samostatně programovat scé-
náře automatizace. K  dispozici 
bude komunikativní veletržní 
tým Becker a  mnoho prostoru 
pro diskusi a nápady, takže bude 
možno rovnou prodiskutovat 
společné zkušenosti a  otevřené 
otázky. „Jsme přesvědčeni, že 
pro každou výzvu se najde pro-
sté řešení,” popisuje Dieter Fuchs 
sebevědomě misi odborníka 
na  motory. „Už se těšíme na  to, 
jak na  veletrhu R+T vykročíme 
spolu s našimi partnery směrem 
do budoucnosti.“

BECKER Antriebe
Celosvětově působící podnik byl 
založen roku 1921 v  obci Sinn 
v Hesensku. Dnes se fi rma zamě-
řuje na  motory a  ovládání rolet, 
slunečních clon a vrat. S více než 
300 pracovníky je tento rodinný 
podnik mezinárodně aktivní pro-
střednictvím dceřiných společ-
ností včetně BECKER motory s.r.o. 
v ČR a mnoha zastoupení.
 

(PR)

Těžištěm na  R+T je nabídka „Becker 
academy”. Partneři fi rmy Becker zde do-
stanou průpravu v prodeji a intenzivní 
školení o produktech. 

Úplnou automatizaci domu lze zvlád-
nout zcela jednoduše: přes displej 
CentralControl nebo z  cest přes chytrý 
telefon, tablet apod.

Ředitel fi rmy Becker Antriebe, Dieter Fuchs (vpravo) a šéf prodeje Uwe Happel: „Na-
ším cílem je jednoduchými řešeními odbourat předsudky vůči automatizaci domu.“ 
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PERFEKTNÍ
VZHLEDEM I  FUNKCÍ
www.hella.info
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Celohliníkové samostatně stojící pergoly 
s naklápěcími lamelami
Svět stínicí techniky je velmi rozmanitý a kromě standardních výrobků jako jsou žaluzie, role-
ty nebo markýzy stojí za zmínku i několik dalších – méně častých - produktů. Mezi ně určitě 
patří samostatně stojící pergola s naklápěcími lamelami. Primárně je tento stínicí produkt 
navržen pro regulaci světla zastřešení terasy anebo, jak už vyplývá z jeho názvu, jde o samo-
statně stojící prvek s regulací slunečního svitu přes střešní lamely.

Pergoly s naklápěcími lamelami tvoří jedinečný 
prvek plnící funkci stínění, zastřešení a regulo-
vatelné ventilace. Díky vynalézavosti výrobců 
je většina těchto pergol vyráběna s  vodotěs-
nými lamelami. Lamely jsou navrženy tak, že 
mají podobu zámků, které do  sebe zapadají 
a zabraňují tak průniku dešťové vody. V praxi 
to znamená, že v případě ostrého slunečního 
záření si můžete plynule regulovat světelné 
podmínky pod pergolou nebo v případě deš-
tě lamely zavřít, a můžete tak dále pokračovat 
v započaté párty nebo v klidu dokončit večeři.

Elektromechanické polohování střešních la-
mel (obr. č. 2) přináší vysoký komfort ovládání 
a  umožňuje přesné nastavení míry odstíně-
ní, resp. množství pronikajících slunečních 
paprsků. V  zavřené poloze je dešťová voda 
díky unikátnímu tvaru střešních profi lů doko-
nale odváděna, což zajišťuje suché prostředí 
v  prostoru pod pergolou. Voda je sváděna 
prostřednictvím nosných profi lů, na  kterých 
pergola stojí. 
Materiál těchto pergol tvoří převážně hliní-
kové slitiny a nerezavějící oceli. Tím je garan-

tována nejen odolnost vůči atmosférickým 
vlivům a korozi, ale i dlouhá životnost těchto 
systémů. Barva jak konstrukce, tak i  ostat-
ních prvků,  je dostupná ve  škále vzorníku 
RAL.
Většina pergol je vyráběna v  pravoúhlých 
tvarech, které tyto pergoly předurčují k  zá-
stavbě dalších prvků stínicí techniky, zejmé-
na do  bočních otvorů. Díky aplikaci např. 
textilních rolet nebo skleněných posuvných 
příček lze celou pergolu velmi elegantně uza-
vřít. 

Obr. č. 1: základní součásti samostatně stojící pergoly Obr. 2: elektromechanické polohování střešních lamel
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... do detailu

W

AK-FLEX 
promyšlený systém ...

USB = 0,61 W/m² K pro 

schránka 260 x 265 mm

hala 9, stánek 9B51

Vystavujeme na:

Obr. 3 - pergoly: 1 – samostatně stojící, 2 – montáž ke stěně, 3 – volně stojící sdružená, 4 – montáž do rohu, 5 – sdru-
žená na stěnu a do rohu, 6 – montáž na vnější nároží, 7 – montáž do vnitřního nároží

Pergoly lze vzájemně různě spojovat, čímž 
lze dosáhnout velmi rozsáhlých zastřeše-
ných ploch – viz obr. 3.
Využití samostatně stojících pergol je v sou-
časnosti velmi široké. Oblíbené je venkovní 
rozšíření restaurací jako zakrytý a  uzavřený 
prostor - zejména např. v  zemích Beneluxu 
a  Francii si restauratéři a  kavárníci rozšiřují 
své prostory o venkovní posezení, aby jejich 
hosté mohli při konzumaci nápojů popřípa-
dě jídla pozorovat venkovní ruch a památky, 
a  to téměř za  každého počasí. U  rodinných 
domů se uplatňují jako přistavěná nebo sa-
mostatně stojící pergola, případně pro uza-
vření teras nebo zastřešení nádvoří. Stále 
častěji jsou samostatně stojící pergoly vidět 
také jako zastřešení bazénů. Firmy jejich 
prostřednictvím rozšiřují své fi remní prosto-
ry o  terasy pro různé prezentace nebo jen                                                                                                       
pro trávení volného času svých zaměstnanců.

Za  hlavní přednosti tohoto výrobku z  velké 
rodiny prvků stínicí techniky považujeme 
zejména:

 uzavřený tvar profi lů lamel pro vysokou 
tuhost a  odolnost vůči zatížení větrem 
a sněhem,

 integrovaný okap v  obvodovém profi lu 
odvádějící dešťovou vodu nosným slou-
pem pryč,

  elektromechanické polohování střešních 
profi lů pomocí dálkového ovládání,

  možnost naklápění lamel v úhlu až 140°,
  možnost umístění těsnění mezi jednot-

livé lamely, čímž se sníží průvzdušnost 
střechy pergoly.

Pokud jsou tyto pergoly dobře navrženy, 
přinášejí svým uživatelům kromě stínění 
také rozšíření prostoru o  v  podstatě nový 
prostor bydlení, kde je možné velmi pří-
jemně a bez vlivu povětrnostního prostředí 
trávit čas po většinu roku. Robustnost celé-
ho výrobku dává každému uživateli jistotu 
dlouhé životnosti a  díky použitým materi-
álům také bezstarostný provoz po  dlouhá 
léta.
Samostatně stojící pergoly s naklápěcími la-
melami jsou zcela jistě produkt, který oblast 
stínicí techniky posunul do dalších rozměrů.

Radek Pelz
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu
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Fórum dotazů
 Dokáží rolety snížit hluk v místnosti?

Ano, ale je samozřejmě rozdíl mezi roletou 
interiérovou a  exteriérovou. Zatímco textilie 
interiérových rolet mají spíše vliv na  hluko-
vou pohltivost uvnitř místnosti (těžké deko-
rační závěsy nebo rolety v  kombinaci s  ko-
bercem na  podlaze budou mít úplně jinou 
odezvu, než lehká záclonovina v  kombinaci 
s  dlažbou). Toto lze zjistit pouze měřením 
speciálním přístrojem (nutno podotknout, že 
pro účely textilních rolet se měřením zabývají 
pouze někteří výrobci textilií a to pouze u ně-
kterých materiálů. Tyto materiály bývají pak 
označeny patřičným piktogramem a výrobce 
k nim na vyžádání doloží protokol.)
Naproti tomu exteriérové rolety omezují pře-
devším hluk zvenčí. Stažená exteriérová role-
ta sníží hluk o 8 až 10 decibelů. Záleží přitom 
na  velikosti a  provedení lamel i  na  velikosti 
samotných rolet. 

 Lze vrata otevřít v případě výpadku proudu?
Ano, všechny pohony sekčních vrat jsou vždy 
vybaveny systémem nouzového odbloková-
ní, pomocí kterého se mechanismus pohonu 
přepne a  umožní manuální ovládání vrat. 
Aby mohla vrata odblokovat pouze opráv-
něná osoba, je tento mechanismus umístěn 
na  kolejnici pohonu na  vnitřní straně vrat. 
V  případě, že do  garáže není jiný vchod, 
umisťuje se na vrata (nejčastěji na střed hor-
ní sekce) mechanický zámek, který je spojen 
s mechanismem na vnitřní straně vrat. 
U  průmyslových vrat a  průmyslových typů 
pohonů je toto řešeno kvůli váze převodov-
kou zabudouvanou v  pohonu. Tato převo-
dovka je ovládána taháním za  nekonečný 
řetěz a to pouze z interiérové strany. Ve spe-
ciálních případech, kdy není jiný přístup 
do interiéru než přes vrata, existuje podob-

ný způsob venkovního nouzového odbloko-
vání jako u  privátních pohonů, ale umístěn 
ve stěně vedle vrat. Jednodušší variantou je 
však opatření vrat integrovanými vstupními 
dveřmi a poté nouzové ovládání z interiéru.
U rolovacích vrat je na straně, kde je motor, 
umístěno nouzové ovládání v  podobě oka 
nebo vnějšího zámku. Do oka se nasadí klika, 
nebo v případě vnějšího zámku po odemče-
ní a vyjmutí, se nasadí klika na mechanizmus 
nouzového odbloku. Otáčením kliky se vrata 
v případě výpadku proudu otevírají.

 Které z venkovních žaluzií mají nejmenší 
nábal při vytažení?
Správně  se tento termín nazývá „výška sta-
žené žaluzie“. Obecně  platí, že nejmenší výš-
ku stažené žaluzie mají žaluzie s  lamelami                    
bez pertlu, tedy konstrukční úpravy podélné 
hrany lamely do  ruličky. Čím je lamela širší, 
tím je výška stažené žaluzie menší. Existují 
dvě základní varianty provedení pro nižší ná-
bal. FLEXI systém, kdy je nízké výšky nábalu 
docíleno použitím lamel bez podélného zá-
hybu a  SLIM systém - specifi cké skládání la-
mel (boční střídavý přesah sousedních lamel) 
se zachováním možnosti vedení lištami.

 Jaká je údržba nebo používání markýz 
v zimě?
Před ovládáním markýzy se prosím ujistěte, 
že se ve vedení nebo na textilii nenacházejí 
žádné cizí předměty (větvičky, listí). Pokud 
markýzu používáte v  zimě, je třeba zajistit, 
aby sníh a  led neblokovaly pohyblivé části 
zařízení. Při náhlém sněžení se musí markýza 
okamžitě zasunout. Pokud přece na  textilii 
leží nějaký sníh, musí se před zasunutím tex-
tilie odstranit. Zmrzlá textilie musí před za-
sunutím roztát a vysušit se. Pokud je to mož-

né, nezasouvejte markýzu nikdy ve  vlhkém 
stavu. Pokud k  tomu přece jen dojde, např. 
při náhlém dešti, nechte markýzu následně 
ve vysunutém stavu vysušit. 

 Jaký je v  zimním období vliv stínění 
na úsporu energie za topení?
Okna a skleněné fasády působí při chladnu 
jako tepelné můstky: teplo odchází a v inte-
riéru je nepříjemně chladno.

Venkovní žaluzie/žaluzie vytváří při spuš-
těném a  uzavřeném závěsu vzduchovou 
mezeru před oknem, a  tak zabraňuje cirku-
laci vzduchu. Teplo tak zůstává v  místnosti 
a chladno venku.

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru
Vymezovač řetízku 
- jinak také aretace řetízku je důležitou součás-
tí žaluzie, která zajistí řetízek po vytažení, aby 
žaluzie zůstala vytažená. Bývá tvořen držákem 
řetízku a  krytkou (většinou v  bílé barvě, ale 

také např. v barvě dřeva 
nebo čiré). Provedení 
bývá různé podle výrob-
ce – hranaté, zaoblené, 
ploché nebo kulovitého 
(válcovitého) tvaru.

Spojka řetízku (klecová spojka) 
- je díl, který umožňuje napojení dvou a více 
řetízků v případě, že je nutné původní řetízek 
prodloužit – konce obou spojovaných řetízků 

jsou uzavřeny v pouzdru (kleci). Její provede-
ní je z hlediska materiálu a barevnosti podob-
né vymezovači řetízku.                

Apu lišta (dilatační lišta) 
– kolem okna při zateplení: nalepí se na rám 
okna tak, aby omítka, která do  drážky, kte-
rou je lišta opatřena. Slouží to k  tomu, aby 

praskliny, které tam budou 
vznikat, nebyly vidět, 

protože budou skryté 
v  liště. Když se poté 
natáhne omítka, není 

lišta vůbec vidět.
Odborný tým SVST
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Ostrava, ČR - venkovní rolety, hliníková lamela plněná PUR pěnou, motorické ovládání         Zdroj: ISOTRA a.s.

Rodinný dům, Rakousko - kazetové markýzy, venkovní žaluzie s lamelami S92                Zdroj: HELLA stínící technika s.r.o.
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Administrativní budova, Opava, ČR - japonská stěna, motorické ovládání            Zdroj: ISOTRA a.s.

Rodinný dom, Rakytovce, SR - vonkajšie žalúzie s hliníkovou lamelou Z-90, diaľkové ovládanie                                           Zdroj: K-system, spol. s r.o.
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Polyfunkčný bytový dom Viktória, Bratislava, SR - vonkajšie žalúzie s hliníkovou lamelou Z-90, centrálne ovládanie po zbernici   Zdroj: K-system, spol. s r.o.

Rodinný dům, Dolní Břežany, ČR – venkovní žaluzie, hliníková lamela C80, motorické ovládání                                                           Zdroj: SVST
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL OSOBNOSTI
Ing. Jiří Sodoma
Datum narození: 1. 10. 1970
Bydliště: Babice u Říčan
Studium:   ČVUT  Fakulta stavební
Praxe: AQ okna a.s., Perfecta spol. s r.o.
Firma a pozice:  AQ – vedoucí kanceláře Praha, Perfecta – ředitel fi rmy

Jiří Sodoma vystudoval v roce 1993 stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Během studií 
začal pracovat ve vznikajicí fi rmě AQ okna, která se v následujících letech začala velmi dynamicky rozví-
jet.  V roce 2000 přijal nabídku benešovské fi rmy Perfecta, spol s r.o. na místo ředitele. Firma se v té době 
zabývala především venkovní stínicí technikou a působila převážně v Praze a okolí Benešova. Postupně 
byl sortiment stínění rozšířen a doplněn o garážová vrata. V roce 2011 přijal možnost odkoupení fi rmy. 
1. 3. 2012 zakládá novou společnost Sodoma Perfecta s.r.o., která navazuje na tradice a vazby získané 
v předchozích letech. Mezi hlavní a dlouhodobé partnery patří SERVIS CLIMAX a.s., LOMAX & Co s.r.o. 
a SOMFY spol. s r.o. Cílem je neustále upevňovat pozici seriózní a spolehlivé regionální fi rmy, kam se 
budou zákazníci rádi vracet. Ve volném čase se aktivně věnuje sportu – volejbal, fotbal, tenis a cestování.

Členská základna
Také v  uplynulém období se Sdružení vý-
robců stínicí techniky a jejích částí rozrostlo 
o dalšího člena. Od prosince jsme ve svých 
řadách přivítali fi rmu Serge Ferrari – dodava-
tele inovativních materiálů pro architekturu, 
tedy i materiálů pro stínicí techniku. Vítáme 
nového člena mezi sebou a těšíme se na bu-
doucí spolupráci!

Partnerství s odbornými akcemi
Podzim 2014 byl pro nás hodně bohatý 
na spolupráci s akcemi odborného charakte-
ru. Naše sdružení se již tradičně stalo partne-
rem celostátního semináře Otvorové výplně 
stavebních konstrukcí, který se konal v říjnu 
v  Hradci Králové a  pro který jsme připravili 

přednášku na  téma Legislativní opatření 
ke zvýšení bezpečnosti dětí v oblasti stínicí 
techniky. Vzhledem k tomu, že od září 2014 
vstoupily v platnost nové normy z  této ob-
lasti, považujeme za nutné s nimi veřejnost 
seznamovat. Proto stejné téma zaznělo např. 
také 19. ledna 2015 na  výstavě Infotherma 
v Ostravě.
V listopadu se SVST stalo partnerem dalších 
dvou významných setkání z  oboru staveb-
nictví a  realit: Realitního kongresu, který se 
konal 3. listopadu 2014 v  Clarion Congress 
Hotelu v Praze a kterého se zúčastnilo téměř 
600 odborníků z oboru realit. 
O  něco později podpořil RTS Magazín jako 
mediální partner také Setkání lídrů českého 
stavebnictví, které se konalo 25. listopadu 

Realitní kongres, 3. listopad 2014, Clarion Congress Hotel Praha.
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Přidružení členové SVST

PROFIL OSOBNOSTI
Ing. Jiří Husák
Datum narození: 31. 1. 1966
Bydliště: Kladno
Studium:   ČVUT Praha, strojní fakulta, obor ekonomika a řízení
Praxe: ČKD Slaný, Thyssen Hünnebeck, Somfy (14 let)
Firma a pozice:  Somfy spol. s r.o. , jednatel a ředitel pro ČR a SR

Se Somfy jsem od r. 2001. Vážím si všech zkušeností, které jsem tu získal - obchodních, manažerských 
i lidských. A všech setkání se zajímavými lidmi - zákazníky i kolegy. Za ta léta jsme vyrostli 8x. Náš tým mi 
dělá velkou radost – jsme velmi efektivní, zvládáme náročné úkoly a projekty a chodíme do práce rádi! 
Spoluzaložil jsem SVST a vážím si toho, co společně vytváříme. V r. 2014 jsem se stal fi nalistou soutěže 
Manažer roku. Své zkušenosti jsem shrnul do semináře o řízení, který bych chtěl nabídnout v březnu 
2015 manažerům z řad našich zákazníků. Mám rád cestování, poznávání, turistiku, hudbu, pohyb všeho 
druhu, své blízké a přátele.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme význačné osobnosti našeho oboru - zástupce 
členských fi rem SVST - v tzv. Profi lu osobnosti. 

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

2014 v  budově České národní banky. Slo-
venský trh jsme oslovili partnerstvím s kon-
ferencí Stretnutie lídrov slovenského sta-
vebníctva, která se konala 9. prosince 2014 
v  hotelu DoubleTree by Hilton Bratislava. 
Obě tato setkání pořádala společnost CEEC 
Research, která také pravidelně připravuje 
čtvrtletní analýzy stavebnictví v několika ev-
ropských zemích.

Valná hromada SVST
V  listopadu se konala další řádná valná hro-
mada SVST, na  které byl především projed-
nán plán činnosti na rok 2015. Valné hromady 
jsou vždy mj. skvělou příležitostí k důkladné 
diskusi o problémech našeho oboru. Vždyť se 
při nich setkávají zástupci většiny největších 
a nejvýznamnějších fi rem českého trhu. Sou-

časně jsou valné hromady příležitostí k nava-
zování nebo prohlubování obchodních kon-
taktů. I v tom vidíme smysl našeho sdružení.

Odborná činnost
Na  přelomu roku odborný tým SVST do-
končil práci na zpracování přehledu hodnot 
stínicího koefi cientu Fc pro jednotlivé typy 
stínění. Tyto hodnoty jsou stanoveny nor-
movými výpočty ve  formě tabulky, kterou 
následně chceme dostat opět do normy ČSN 
730540-3. Současně také pracujeme na pro-
jektu ověření těchto hodnot měřením. Přes-
to, že tento projekt bude časově i  fi nančně 
náročný, přepokládáme jeho realizaci v prů-
běhu roku 2015.

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

Valná hromada SVST – listopad 2014, zleva: J. Husák, M. Jakubec, S. Ballóková, R. Pelz
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Rodinný dům, Tehov (Říčany), ČR, 
venkovní podomítkové rolety – hliníkové lamely 

s PUR pěnou š. 39 mm, ovládání motorové 
(rádiové) s dálkovým ovladačem

zdroj: Almma s.r.o.

Obsah časopisu
RTS MAGAZÍN žaluzie  rolety  vrata

je chráněn autorským zákonem. Kopírování 
a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 
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Název fi rmy:

Ulice a číslo:

Tel.: E-mail:

Příjmení:
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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 /2015 5 5
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(Starší čísla můžete objednat na adrese rts-magazin@svst.cz.)

Veletrhy a výstavy 2015
Bauen und Wohnen 5.-8. 2. 2015 Salzburg Rakousko
Stavíme, bydlíme 6.-7. 2. 2015 Hodonín ČR
Stavíme, bydlíme 11.-12. 2.2015 Třebíč ČR
WINDOOR + DŘEVOSTAVBY + KRBY A KAMNA 
+ MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 11.-14. 2. 2015 Praha ČR

Bauen & Energie Messe 12.-15. 2. 2015 Vídeň Rakousko
STAVITEL 2014 19.-21. 2. 2015 Lysá nad Labem ČR
Stavíme, bydlíme 20.-21. 2. 2015 Uherské Hradiště ČR
R+T 2015 24.-28. 2. 2015 Stuttgart Německo
Stavíme, bydlíme 25.-26. 2. 2015 Jihlava ČR
Střechy, stavba 26.-28. 2. 2015 Ostrava ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - jaro 5.-7. 3. 2015 Pardubice ČR
Stavíme, bydlíme 13.-14. 3. 2015 Tábor ČR
STAVEBNICTVÍ-THERM 19.-21. 3. 2015 Zlín ČR
BYDLENÍ, nové projekty 19.-22. 3. 2015 Praha ČR
FOR GARDEN + FOR HABITAT 19.-22. 3. 2015 Praha ČR
CONECO + RACIOENERGIA 2014 25.-28.3. 2015 Bratislava Slovensko
Stavotech 26.-28. 3. 2015 Olomouc ČR
Stavíme, bydlíme 8.-9. 4. 2015 Ústí nad Orlicí ČR
Stavíme, bydlíme 16.-17. 4. 2015 Mladá Boleslav ČR
Dům a zahrada 16.-19. 4. 2015 Louny ČR
DOMEXPO 16.-19. 4. 2015 Nitra Slovensko
ECOWORLD 17.-19. 4. 2015 Praha ČR
Stavíme, bydlíme 18.-19. 4. 2015 Havířov ČR
IBF + MOBITEX 22.-25. 4. 2015 Brno ČR
Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 1.-2. 5. 2015 Trutnov ČR
HOBBY 13.-17. 5. 2015 České Budějovice ČR
Stavíme, bydlíme 15.-16. 5. 2015 Karlovy Vary ČR
Frýdecko-Místecký veletrh 22.-24. 5. 2015 Frýdek Místek ČR
Opavský veletrh 29.-31. 5. 2015 Opava ČR
Chodský veletrh 14.-16. 8. 2015 Domažlice ČR
Domov a teplo 4.-6. 9. 2015 Lysá nad Labem ČR
Stavíme, bydlíme - Teplo Orlicko 11.-12. 9. 2015 Rychnov n. Kněžnou ČR
FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 15.-19. 9. 2015 Praha ČR
Stavíme, bydlíme - Teplo Vysočina 25.-26. 9. 2015 Havlíčkův Brod ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 1.-3. 10. 2015 Pardubice ČR
FOR INTERIOR 1.-4. 10. 2015 Praha ČR
Moderní dům a byt 16.-18. 10. 2015 Plzeň ČR
Teplo domova 16.-18. 10. 2015 Ostrava ČR
PAMÁTKY 22.-23. 10. 2015 Praha ČR
HOBBY PODZIM 29. 10. - 1. 11. 2015 České Budějovice ČR
Stavotech - Moderní dům, Moravská dřevostavba, 
Ekoenerga 5.-7. 11. 2015 Olomouc ČR

Bytová show 5.-8. 11. 2015 Hradec Králové ČR



         

Motorizace a ovládání garážových vrat  
a vjezdových bran

Navštivte nás také 
na veletrhu R+T 
ve Stuttgartu

■ Komfort bez námahy 
Motorem poháněná vrata a brány, to není jen komfort, ale také 
bezpečnost. Při vjezdu a výjezdu nemusíte opouštět automobil, 
stačí stisk tlačítka dálkového ovladače a brána se během  
několika okamžiků otevře nebo zavře. 

■ Bezpečný návrat domů
Automatické otevření oceníte zejména v zimě a při nepříznivém 
počasí. Tím, že nemusíte opouštět automobil, také zkrátíte  
na minimum dobu potřebnou na vjezd a výjezd, a tím přispíváte  
ke svojí vlastní bezpečnosti.

■ Částečné otevření pro pěší
Všechny pohony umožňují také částečné otevření, které využijete 
třeba při pěším vstupu.

■ Výhody vícekanálových ovladačů
Víte, že je možné vaším dálkovým ovladačem pro garážová 
vrata či vjezdovou bránu ovládat i předokenní rolety s radiovým 
pohonem? A funguje to i naopak, vícekanálovým ovladačem 
používaným pro předokenní rolety lze otevírat a zavírat garážová 
vrata či bránu.

www.somfy.cz



Od prvních skic 
po spokojeného 
zákazníka

www.isotra.cz
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