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• jednoduchý, kvalitní systém posuvu 

dveřních sítí 

• nejlevnější na trhu

• minimum komponentů, žádné složité 

díly, vysoká životnost

Vše v prodeji od března 2016. Vyžádejte si detailní katalog 
posuvného systému na lisovna@zebr.cz, tel. +420 519 515 259

Podívejte se na animaci nového posuvného 
systému na www.zebr.cz/novinky/

www.zebr.cz
ZEBR s.r.o., Milovice 178, 691 88, Česká republika
Telefon: +420 519 515 259, Fax: +420 519 515 813, 
Mobil: +420 777 753 551, E-mail: lisovna@zebr.cz

Posuvný systém 
dveřních sítí 

k populárnímu 
profi lu R18

Bílá Hnědá Imitace dřeva Stříbrná Ořech Zlatý dub Antracit

novinky 

2016

Nový dveřní pant
• universální, odpadá levá/pravá 

varianta, volitelně s pružinou

• bez viditelných šroubů

• menší stavební šířka umožní montáž 

do menšího prostoru k ostění



3RTS Magazín 1/2016  

Editorial

O
BS

A
H

 

Vážení čtenáři,

odpočinutí po  Vánocích jsme se pustili 
do  přípravy dalšího čísla RTS Magazínu, 
abychom Vám přinesli nové informace 
z oboru stínicí techniky a vrat.

Zima je období, kdy se obory stavebního 
sektoru připravují na novou sezónu. Firmy 
vylepšují a  rozšiřují sortiment, aby zákaz-
ník mohl ještě lépe naplnit své představy 
o  svém bydlení nebo o  svém pracovním 
prostředí. Zdokonaluje se logistika a výrob-
ní procesy, aby bylo možné vyhovět i sebe-
většímu náporu klientů a zlepšit podmínky 
spolupráce s obchodními partnery.

K  tomu všemu přinášíme řadu informací, 
které Vám pomohou nalézt ten pravý pro-
dukt pro Vaše potřeby nebo objevit nové-
ho obchodního partnera, ať už se jedná 
o vlastnosti stínicích prvků – např. samočis-
ticí schopnost použitých materiálů, nebo 
o  nové technologie, které nás v  poslední 
době ovlivňují naprosto ve všech oblastech. 
Dočtete se, že díky nim může být Vaše do-
mácnost nejen „chytřejší“, ale i bezpečnější.

Důležitý je jak rozsah nabízeného sorti-
mentu, tak také jeho kvalita. Na  výsledné 
spokojenosti zákazníka se ale podílí ne-
jen výrobce, nýbrž také fi rma, která zboží 
u  klienta montuje. Pomohou Mistrovské 
zkoušky ke zvýšení kvality řemeslné práce 
a k tomu, aby dobře vyrobený výrobek byl 
také bezchybně namontovaný? Také o tom 
se dočtete v tomto čísle.

Soutěž showroomů z  oboru stínění uká-
zala, že showroomy jsou přínosem nejen          
pro zákazníka, ale také pro svého majitele, 
kterému mohou zvýšit obrat. Dnes přináší-
me výsledky soutěže a tři nejlepší showroo-
my se Vám představí.

A jako vždy nechybí ani inspirace v podo-
bě  Zajímavých realizací. 

Přejeme Vám příjemné a obohacující chvíle 
strávené s naším časopisem.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Nečistotám v  ovzduší však není 
vystaven pouze člověk, ale 
i  všechny venkovní předměty, 
venkovní stínicí techniku nevyjí-
maje. Je zcela běžné, že během 
krátké doby po instalaci venkov-
ních žaluzií můžeme na povrchu 
lamel pozorovat nánosy prachu 
a  další špíny. Odstranění nečis-
tot generuje nemalé náklady 
na  údržbu, proto je samočisticí 
schopnost žaluzií velmi aktuální 
téma. 

Samočisticí žaluzie jsou žaluzie 
se speciální povrchovou úpra-
vou využívající nanotechnologií, 
vycházejících ze specifi ckých 
struktur povrchů v měřítku nano-
metrů. Inspirací pro jejich vývoj 
se staly detailní studie struktury 
lotosového listu.  Ve východních 
kulturách lotos představuje sym-
bol čistoty - bez ohledu na  sku-

tečnost, že lotos roste v  bahni-
tých řekách a rybnících, jeho listy 
jsou vždy čisté.  Elektronový mik-
roskop ukázal, že tuto schopnost 
má na  svědomí speciální struk-
tura skládající se ze dvou vrstev. 
Každá z nich přitom kapalinu od-
puzuje jiným způsobem, obě ale 
využívají specifi ckých vlastností 
vody. Kapky vody jsou k  povr-
chu, na kterém se nacházejí, buď 
přitahovány, anebo odpuzovány 
podle toho, jaký s  ním v  místě 
dotyku svírají úhel. Je-li menší 
než 90 stupňů (tj. povrch je v tom 
místě vydutý), jsou odpuzovány. 
Pokud je úhel větší než 160 stup-
ňů, nemají nejmenší šanci se 
udržet. Na  povrchu lotosových 
listů je ale zvláštní struktura im-
pregnovaná voskem. Skládá se 
z výčnělků širokých 10 až 20 mik-
rometrů a vysokých 10 až 15 mik-
rometrů. Jejich vrcholy mají úhel 

okolo 170 stupňů. Takto uspořá-
daný list nejen odpuzuje vodní 
kapky, ale také se sám čistí. Když 
kapky odskakují od  této nano-
struktury, vlivem molekulárních 
sil na sebe nabalují i drobné ne-
čistoty. Po sklouznutí vody mimo 
list zůstává list čistý a suchý.  Po-
dobně pracují nanočástice apli-
kované na  povrch žaluzií. Déšť, 
ale dokonce i  malé množství 
vody, například z  ranní rosy, je 
schopný odplavit nečistoty a za-
nechat povrch nejen suchý, ale 
i  beze stop po  čištění (tzv. map, 
kapek apod.). 

Z technologického hlediska roz-  
lišujeme dva způsoby povr-
chové úpravy:

1. Pasivní nanotechnologie čas-
to uváděné pod označením 
„efekt lotosového listu“,

2. inovativní aktivní nanotech-
nologie, které jsou založeny 
na fotokatalýze.

Pasivní povrchová úprava 
je obvykle hydrofobní (vodu 
odpuzující) a  tento efekt je na-
zýván „easy-to-clean“. Jedná se 
o  velmi tenkou, transparentní 
vrstvu (50 až 100 nm), jejíž život-
nost je zhruba 1 rok v závislosti 
na  typu produktu a  aplikace. 
Povlak je na  bázi organických 
sloučenin křemíku, které jsou 
speciálně přizpůsobeny pro pří-
slušný povrch. 

Aktivní povrchové úpravy 
fungují na  principu dvojí akce 
tenkých polovodivých vrstev, 
z  nich jednu tvoří velmi tenká 
vrstva obsahující fotokatalytic-
ký oxid titaničitý. Tato vrstva je 
plně transparentní, absorbuje 
však ultrafi alové záření, pod je-
hož vlivem se na  povrchu tvoří 
velmi reaktivní hydroxylové ra-
dikály, které způsobují rozklad 
organických nečistot, ulpívají-
cích na povrchu předmětů. Oxid 
titaničitý při této reakci působí 
jako katalyzátor. To samo o sobě 
ovšem pro aktivní samočištění 
nestačí. Nečistoty musí být z po-
vrchů také odstraněny. K  tomu 
přispívá druhá akce. Absorpce 
ultrafi alového záření způsobí 
fotoredukci povrchových vrstev 
atomů titanu vedoucí k  vázání 
molekul vody a  změně hydro-
fi lity povrchu. Ozářený povrch 
oxidu titaničitého se tak sta-
ne superhydrofi lní, tj. voda se 
na něm úplně rozestírá a netvo-
ří kapky (např. pokud je takto 
ošetřeno zpětné zrcátko auto-
mobilu, za  deště na  něm voda 
vytvoří souvislou vrstvu, která 
stéká a  neomezuje viditelnost). 
Pokud je tedy takový povrch 
smáčen vodou, částečně rozlo-
žené nečistoty se naváží na  její 
molekuly a  stečou s  povrchu 

Samočisticí schopnost venkovní stínicí techniky

Zcela jistě není pochyb o tom, že znečištěné ovzduší je jak místní a celoevropskou záležitostí, 
tak i problémem týkajícím se celé naší planety. V současnosti se za nejvýznamnější z hle-
diska dopadu na lidské zdraví všeobecně považují dvě znečišťující látky, a to jemné částice 
v ovzduší a přízemní ozon. 

Kapka vody s nabalenými nečistotami na superhydrofobním voskovém povrchu lotosu
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zároveň s  vodou dříve, než se 
začne odpařovat. 

Fotokatalytické povlaky se ob-
vykle aplikují jako transparent-
ní vrstva o  síle zhruba 200 až                                                                            
400 nm a mají při dodržení do-
poručených podmínek trvanli-
vost 5 až 10 let. Tloušťka vrstvy 
může být dále zvýšena. Toto ale 
může vést ke ztrátě transparent-
nosti nebo ke snížení životnosti 
povrchové úpravy. Tato povr-
chová úprava je šetrná k životní-
mu prostředí – není toxická ani 
jinak škodlivá pro člověka nebo 
životní prostředí. Oxid titaničitý 
je hojně používán v  lékařství 
a kosmetice, najdeme jej napří-
klad i  v  zubní pastě. Produkty 
takto ošetřené jsou více odol-
né vůči povětrnostním vlivům, 
detergentům, rozpouštědlům 
a abrazivům. 

U  obou typů povrchové úpra-
vy probíhá samočištění žaluzií 
v  podstatě kontinuálně, pro-
tože k  němu stačí pouze malé 
množství vody a  nepřímé slu-

neční světlo. Takto upravené 
povrchy zůstávají déle čisté 
a  vyžadují podstatně méně 
čištění. Pokud nečistota přece 
jen stále ulpívá na  povrchu, 

obvykle stačí pouhé opláchnutí 
proudem vody. Významně se 
tedy zvyšuje uživatelský kom-
fort pro zákazníky za současné-
ho snížení nákladů na  údržbu 

budov. S  ošetřením venkovní 
stínicí techniky zejména foto-
katalytickou cestou se tak v bu-
doucnu budeme určitě setká-
vat stále častěji.

Objev samočisticí schopnosti 
předmětů (jejich povrchů) ze-
jména na bázi oxidu titaničitého 
otevřel široké možnosti využití 
této technologie v  různých od-
větvích, které mohou být příno-
sem pro čistší životní prostředí 
na celém světě. Příkladem může 
být využití při ekologickém 
čištění kontaminovaných vod 
a  zemin od  chlorovaných uhlo-
vodíků či čištění vzduchu od ex-
halací včetně oxidů dusíku. 
Projekty jako superčistá města, 
ve  kterých budou mít povrchy 
domů i silnic samočisticí schop-
nost, jsou sice stále v oblasti vizí, 
technicky realizovatelné jsou 
však již dnes. 

Autor: 
Ing. Vlasta Kašparcová

Mgr. Petra Hrušková
– externí spolupracovnice

RTS magazínu

Nanostruktura

Kapky vody na povrchu s hydrofobním nátěrem
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BIM ve světě?
Ve  světě je BIM jako nástroj                   
pro předcházení kolizím na stav-
bě mnohde standardem. Poten-
ciál BIM je však mnohem roz-
sáhlejší, ve světě je využíván pro 
Risk management – řízení pro-
jektových rizik, ale i  k  eliminaci 
rizik vycházejících ze smluvních 
vztahů. 
V současné době je již BIM povin-
ný pro stavby v Dánsku, Norsku, 
Finsku (2007), Nizozemí (2012) 
a  následovat bude Velká Britá-
nie (2016) a Francie (2017). Vlády 
Velké Británie a  Francie již nyní 
podnikají kroky vedoucí k zefek-
tivnění stavebnictví v  podobě 
zavedení povinné metodiky BIM 
ve veřejných zakázkách. V sever-
ských zemích a Americe je použí-
vání BIM velmi rozšířeno u všech 
typů projektů. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
jako koordinátor 
zavádění BIM v ČR
Ludmila Kratochvílová prezen-
tovala ofi ciální názor MPO k my-
šlence zavedení metodiky BIM 
na  úrovni státu na  Fóru české-
ho stavebnictví v  březnu 2015. 
Vždyť stát jako veřejný investor 
je zásadním stavebníkem, který 
hospodaří se státními prostřed-
ky. Měl by tedy v tomto ohledu jít 
příkladem a  využít BIM jako ná-
stroj efektivnějšího vynakládání 
fi nančních prostředků v  inves-
tiční výstavbě, které je zmiňová-
no i v nové směrnici o zadávání 
veřejných zakázek 2014/24/EU. 
V  zahraničí jsou deklarovány 
úspory díky nasazení metodiky 
BIM v desítkách procent. Aktuál-
ní informace o zavádění metodi-
ky BIM ve Velké Británii či Francii 
jsou toho důkazem. Ludmila Kra-

tochvílová potvrdila, že MPO se 
rozhodlo převzít zastřešující roli 
koordinátora pro zavedení BIM 
v České republice. „Zavedení BIM 
si totiž vyžádá celou řadu příprav-
ných kroků, které budeme muset 
na  národní úrovni zajistit. Vůbec 

celé stavebnictví se bude muset 
na zavedení využití metodiky BIM 
odpovědně připravit. Musí vznik-
nout rámce a návody jak BIM ap-
likovat do praxe. Za tímto účelem 
bude nutné sestavit tým expertů, 
kteří se na  projektu zavedení BIM 
budou nutně muset podílet. MPO 
projekt zavedení BIM zastřeší 
a  bude garantovat v  koordinaci 
s  dalšími ministerstvy, institucemi 
a  organizacemi, jichž se zavedení 
BIM dotkne.“

BIM a veřejné 
zakázky
Jaká je návaznost BIM na směrni-
ci Evropského parlamentu a rady 
2014/24/EU o  zadávání veřej-
ných zakázek? Důvody pro vy-
dání směrnice 2014/24/ES jsou 

shrnuty v  jejím úvodu. Předsta-
vují tedy výchozí bod celé směr-
nice a  její vymezení vůči před-
cházející směrnici 2004/18/ES. 
V  celé směrnici je patrný důraz 
kladený mj. na  veřejné staveb-
ní zakázky. Z  toho lze usuzovat, 
že Evropský parlament a  rada 
jsou si vědomi nutnosti zásad-
ních změn v  oboru s  důrazem 
na transparentnost, strukturova-
nost zadávání veřejných zakázek 
v  souvislosti s  požadavky kva-

lity a  v  kontextu celoživotních 
nákladů a  udržitelné výstavby.
Na  přípravě nové směrnice se 
podílely státy, které v posledních 
letech zavedly BIM do veřejných 
zakázek povinně. V  některých 
případech s omezením na zakáz-
ky nad určitý fi nanční limit, jinde 
paušálně. Je však důležité si uvě-
domit, že tyto státy pochopily, že 
BIM je možné s výhodou použít 
jako nediskriminační prostředek 
pro podporu soutěže, transpa-
rentnosti a zajištění vyšší kvality 
ve veřejných zakázkách. Přestože 
není informační modelování sta-
veb ve  směrnici nikde výslovně 
zmíněno, lze zde nalézt požadav-
ky, důvody a cíle, které lze efek-
tivně a  jednoduše splnit právě 
použitím metodiky BIM.

BIM z pohledu 
subdodavatele 
stavby
Subdodavatel není nositelem 
BIM projektu, ale „jen“ jeho 
článkem, součástí řetězce, který 
do  datového modelu svá data 
dodává, a  samozřejmě z  něho 
data čerpá. Výhoda, která je 
zjevná, je možnost optimaliza-
ce návrhu i  možnost reagovat 
na skutečnosti vyvolané změna-
mi navazujících konstrukcí, a  to 
do poslední chvíle, než jde fi nál-
ní návrh dodávaného výrobku 
do  výroby. Veškerá komunikace 
probíhá formou digitálního toku 
dat. A není to jen digitální tok dat 
od návrhu do výroby, ale také lo-
gistika a sledování on-line stavu 
zakázky od  návrhu přes výrobu 
dopravu a montáž na stavbě. 

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín 

Zdroj: 
http://www.tzb-info.cz

BIM a jeho zavádění v České republice
BIM (Building Information Management) je princip, pracovní postup (nikoliv software), kte-
rý umožňuje šetřit rozpočtované náklady. BIM umožňuje subdodavateli reagovat na změny 
na stavbě. Celkově BIM pomáhá zvýšit efektivitu stavebnictví a usnadní zavádění inovací. Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu (MPO) zavedení BIM zastřeší a bude garantovat v koordinaci 
s dalšími ministerstvy, institucemi a organizacemi. Dnes chceme navázat na informace, které 
jsme vám přinesli v čísle 1/2015, a podívat se na to, jak se připravuje zavádění BIM v České 
republice v porovnání se zahraničím.

STROJNÍ 
INŽENÝR

ZÁSTUPCE 
VÝROBCE

STRUKTURÁLNÍ 
INŽENÝR

STAVITEL MAJITEL

MANAŽER PODPŮR-
NÝCH ČINNOSTÍ

VÝROBCE ARCHITEKT

SPRÁVCE 
WEBU

GENERÁLNÍ 
DODAVATEL
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Některé z  těchto látek mají další specifi cké 
vlastnosti. Rozšiřujeme nabídku například 
o látky vhodné do počítačových místností, s re-
fl exními vlastnostmi (použitelné jako promíta-
cí plátno) nebo také řadu EKO látek (ekologicky 
vyrobených a nehořlavých). S touto novinkou 
zavádíme i  nový roletový systém  pro vnitřní 
látkové stínění s názvem VARIETA. Tyto rolety 
bude možné objednat v základním provedení 
nebo ve variantách s kulatou, hranatou či de-
signovou kazetou. Tato novinka nabídne mož-
nost bočního vedení za  pomoci vodicích lišt 
nebo lanek. VARIETA je vhodná i pro látky typu 
Zebra. Další možností provedení je propojení 
více roletek vedle sebe (se společným nebo 
samostatným ovládáním). Samozřejmostí je 

motorické ovládání nebo chromové provedení 
u vybraných variant.
Dále pro Vás máme nový systém svislých fa-
sádních clon v  lanku pod názvem WINROL 
s odlišnými velikostmi boxu. Jde o boxy extru-
dované s kovovými bočnicemi, jejichž přední 
část bude mírně zaoblená. Budeme je vyrábět 
standardně v bílé barvě, ale i v barvách vzor-
níku RAL. Ovládání těchto clon bude možné 
na  kliku nebo motor. Dále jsme doplnili sys-
tém svislých fasádních clon o  výrobek s  vý-
klopnými rameny pod označením WINARM. 
Výklopná ramena jsou vybavena pružinovým 
systémem, který napíná potah a  tak zajišťu-
je plynulý výsuv clony. Ovládání je na  kliku 
nebo motorické, montáž na  stěnu či strop. 

Novinky v sortimentu značky 
CLIMAX pro rok 2016
Zásadní novinkou pro tento rok je rozšíření nabídky látek pro látkové rolety a japonské po-
suvné stěny na  cca 320 druhů. Nejde pouze o  látky jednobarevné, ale i  o  sortiment látek 
designových, projektových a látek na látkové rolety typu Zebra.

Standardní provedení bude v barvě bílé nebo 
dle vzorníku RAL. Další novinkou v tomto sor-
timentu je podomítkové provedení NICHE 
125, s vodicími lištami za pomocí zipu. Tento 
výrobek vychází z úspěšné svislé fasádní clony               
ZIPROL 125. U podmítkové varianty je omítko-
vá lišta a zateplení v přední části boxu. Vodi-
cí lišty jsou složeny ze tří dílů extrudovaných 
profi lů. Ovládání bude možné pouze motoric-
ky. Budeme je vyrábět standardně v bílé bar-
vě, ale i v barvách vzorníku RAL.
Všechny uvedené novinky budete moci ob-
jednávat obvyklým způsobem od 1. 3. 2016. 
Pro Vaše obchodní aktivity budou připrave-
ny vzorky, vzorníky, ceníky a  manuály s  po-
pisem montáže a  vyměření. Více informací                                                                                                           
na  www.climax.cz nebo u našich obchodníků. 

(PR)

Svislá fasádní clona WINROL

Svislá fasádní clona NICHE 125

VARIETA - vyobrazení kazet, které mají společný základ

Svislá fasádní clona WINARM VARIETA - kulatá kazeta VARIETA - designová kazeta VARIETA - hranatá kazeta
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Stínění jako 
zabezpečovací prvek
Primárním úkolem stínicí tech-
niky je ochránit váš interiér               
před slunečním zářením a  pře-
hříváním. Důležité je samozřejmě 
i  to, jak stínicí technika vypadá, 
z  čeho je vyrobena a  nakolik je 
bezúdržbová. Nemělo by se však 
zapomínat ani na  otázku bez-
pečnosti, protože stínění, zvláště 
mluvíme-li o exteriérovém s mo-
torizací, nabízí v  tomto ohledu 
zajímavé výhody. 
Například motorizované předo-
kenní rolety se často doporučují 
uživatelům, kteří bydlí v  přízemí 
a pocit bezpečí a účinná ochrana 
proti zlodějům jsou pro ně velmi 
důležité. Pohon s  vhodným pří-
slušenstvím je totiž významnou 
překážkou násilného otevření 
rolety. Kromě toho slouží roleta 
jako hluková izolace a v případě 
potřeby díky ní můžete dosáh-
nout naprosté tmy, což ocení na-
příklad rodiče malých dětí nebo 
ti, kteří pracují na  směny a  po-
třebují přes den spát. Automati-
zované rolety se také umí samy 
navečer spustit či naprogramo-

vaným spouštěním a  navíjením 
v  určitých časech simulovat pří-
tomnost osob v domě.
Samozřejmě je vždy jednodušší 
a  fi nančně úspornější řešit mo-
torizaci exteriérového stínění 
rovnou při stavbě či zásadní re-
konstrukci, možná je však i  do-
datečná instalace. Výhodou včas-

ného rozhodnutí pro motorizaci 
exteriérového stínění je ale fakt, 
že ho lze montovat postupně 
– od  rozvodu kabeláže a  insta-
laci boxů pod omítku fasády až 
po  dodatečný nákup kvalitních 
stínicích prvků.  

Zabezpečení samotné 
stínicí techniky
Nejen váš domov, ale i venkovní 
stínění, aby vám dobře a dlouho 
sloužilo, potřebuje zabezpečit, 
a  to především proti nepříz-
nivým venkovním vlivům, ze-
jména pak proti silnému větru. 
I v této otázce hraje automatika 
spolehlivější roli než lidský fak-
tor – dle venkovních podmínek 
přeruší v případě potřeby vyko-
návání provozní funkce a  poté 
se opět vrátí zpět do  původní 
stínící polohy, vy se nemusíte 
o nic starat. Starají se totiž čidla, 
která sledují a vyhodnocují vněj-

ší parametry, jako jsou teplota, 
vlhkost vzduchu, srážky či síla 
a  směr větru a  dle toho stínění 
řídí. Venkovní rolety či žaluzie lze 
doplnit i bezpečnostním čidlem 
a  celkovou ochranu před násil-
ným vniknutím či poškozením 
tak zdokonalit. 

Videotelefon aneb víte, 
kdo je za dveřmi
Dalším produktem, který vý-
znamně posiluje pocit bezpečí 
a má potenciál odradit nežádou-
cí návštěvníky či dokonce zmařit 
jejich nekalé úmysly, je domovní 
videotelefon – bezpečnostní pr-
vek, který je u  administrativních 
a  veřejných budov i  nových ro-
dinných domů samozřejmostí 
a  zároveň čím dál oblíbenější 
u  starších bytů a  domů, protože 
jeho instalace není žádný pro-
blém. Kvalitní domovní video-
telefon plní mnoho funkcí, roz-

Bezpečí na prvním místě

Každoročně dojde k vyloupení tisíců bytů a rodinných domů, přičemž škody dosahují stovek 
miliónů korun. A počet vloupání se nezvyšuje pouze v  létě, kdy se jezdí na dovolenou, ale 
i nyní v zimě mezi 16.00 a 20.00 hodinou, kdy je už tma a poměrně velká šance, že obyvatelé 
domu či bytu ještě nebudou doma. Existuje však mnoho způsobů, jak riziko vloupání snížit, 
aniž by bylo nutné instalovat sofi stikovaný zabezpečovací systém, který je pro mnohé majite-
le domů a bytů fi nančně náročný či dokonce nedostupný. Stačí pečlivě zvážit nákup každého 
nového zařízení, a to od garážových vrat po žaluzie, protože i ty vás mohou před nezvanými 
hosty ochránit.  
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hodně se nejedná o  pomůcku 
pro lidi, kteří jsou líní vstát, byť 
zajištění pohodlí je jednou z jeho 
předností. 

Jak vybrat ten správný?
Videotelefon se skládá z venkov-
ní jednotky obsahující obvykle 
elektronickou část, kameru, mik-
rofon, reproduktor, tlačítko zvon-
ku a  běžně také ovládací relé        
pro elektrický dveřní zámek a při-
svícení pro noční vidění. Venkov-
ní jednotku nazýváme většinou 
kamera. Druhou částí videotele-
fonu je vnitřní jednotka, ve které 
je také vestavěná elektronická 
část, dále zobrazovač, mikrofon, 
reproduktor, ovládací tlačítka 
a někdy i další prvky. Tuto jednot-
ku běžně nazýváme videotelefo-
nem či monitorem. 
A  podle čeho tedy poznáme 
kvalitní videotelefon, který nám 
může sloužit i jako bezpečnostní 
prvek? Rozhodně by měl obsa-
hovat kvalitní barevnou LCD ob-
razovku, jednoduché a  zároveň 
odolné ovládání, vestavěné při-
svícení pro noční vidění kamery, 
ideálně i  rozpoznávání otisků 
prstů a  důležitý je samozřejmě 
i dostatečný dosah přenosu. 

Zmeškané návštěvy
Zajímavou funkcí, kterou některé 
domovní videotelefony nabízejí, 
jsou také „zmeškané návštěvy“.  
Což znamená, že videotelefon 
umí do  své paměti uložit obráz-
ky návštěvníků, které si můžete 
po  svém příchodu prohlédnout 
a dozvědět se tak, kdo vás chtěl 
třeba neohlášeně, ale příjem-
ně překvapit. Díky této funkci 
„zmeškaných návštěv“, kterých 
si videotelefon umí pamatovat 
i  několik stovek, jste informova-
ní o  každém příchozím. Klíčová 
je zde zmíněná kvalita obrazu, 
kterou můžete zesílit připojením 
monitoru, a  samozřejmě nasta-
vení úhlu kamery.

Bezpečná garáž
Nesmíme zapomínat ani na  ga-
ráž, protože i  ta bývá častým 
terčem nezvaných hostů. U  ga-
rážových vrat navíc nejde pouze 
o bezpečnost z hlediska ochrany 
proti zlodějům, ale také o  bez-
pečnost samotného uživatele ga-
ráže. Obecně lze říci, že obě bez-
pečnostní hlediska lépe splňují 

garážová vrata s pohonem. Díky 
kvalitnímu pohonu a  ovládání 
nejen že nemusíte při otevírání 
a zavírání garážových vrat vystu-
povat z  auta, výhodou je právě 
i to, že pohon drží vrata zavřená 
a  tím znesnadňuje jejich násilné 
otevření. Vhodné je pak i  dopl-
nění vrat dalšími bezpečnostními 
prvky jako je například infrazávo-
ra či detekce překážky.
Detekce překážky umí, jakmile 
se dotkne jakékoli překážky, oka-
mžitě pohyb vrat zastavit a  tím 
zamezit srážce s autem, ale třeba 
i se psem či dítětem. A podobně 
funguje infrazávora, která vysílá 
infračervený paprsek, při jehož 
přerušení se vrata okamžitě za-
staví a vrátí do základní polohy. 

Na dálkovém 
ovládání záleží
V  ochraně proti zlodějům jsou 
samozřejmě nejdůležitější uza-
mykací systémy vrat, zvlášť po-
kud máte dálkové ovládání, které 
už dnes bývá standardem. U něj 
je podstatné, aby se dalo kdykoli 
přeprogramovat a aby fungova-
lo na  bázi plovoucího kódu. Tak 
spolu vrata a ovladač komunikují 
pokaždé skrze jiný, a  tedy jedi-
nečný kód. A ani tím výčet výhod 
nekončí, ovládání vrat lze napojit 
na celkové zabezpečení domu či 
si díky němu rozsvítit světla u pří-
jezdové cesty. Záleží jen na  va-
šich přáních a míře automatizace 
domácnosti.

Automatizovaná 
domácnost - bezpečnější 
domácnost? 
Zatím jsme se zde zabývali jednot-
livými zařízeními či vybavením 
domácnosti, u  kterého se z  hle-
diska bezpečnosti většinou ne-

vyplatí dělat kompromisy. Opo-                                                                                                        
menout bychom však neměli 
ani tzv. inteligentní domácnost, 
která si u  nás získává čím dál 
větší oblibu a v rámci které spo-
lu zmíněná zařízení komunikují 
a  spolupracují. Takže jaké výho-
dy inteligentní domácnost z hle-
diska bezpečnosti nabízí?
Začneme tím, co zná asi každý. 
Opustíte dům a za chvíli si nejste 
jistí, zda jsou zavřená všechna 
okna, dveře či vjezdová brána. 
Pomocí aplikace v  chytrém mo-
bilním telefonu, skrze kterou 
můžete inteligentní domácnost 
řídit, to snadno zjistíte – ukáže 
vám, v  jaké poloze se okna, pří-
padně stínicí technika, právě na-
cházejí, odhalí otevřené či neza-
mčené dveře i vjezdovou bránu. 
Vy to pak můžete díky bezdráto-

vé technologii na  dálku rovnou 
napravit. 
Součástí inteligentní domácnosti 
mohou být i IP kamery či pohybo-
vé senzory, které vás na případný 
pohyb uvnitř i vně domu upozor-
ní. Variabilní je i nastavení alarmu, 
který se může spustit v  podobě 
hlasité hudby a  vytažené stínicí 
techniky jakmile nežádoucí po-
hyb zaznamená. Zároveň vám 
pochopitelně ihned pošle zprávu. 
A  příkladů, jakým způsobem in-
teligentní domácnost zvyšuje za-
bezpečení domu, je ještě mnoho. 
Inteligentní domácnost tedy be-
zesporu bezpečnou domácností 
může být, záleží jen na tom, jak si 
ji vybavíte a nastavíte.

Lucie Klabanová
externí spolupracovnice 

RTS Magazínu
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Cílem Mistrovské zkoušky je 
podpora zaměstnanosti, ale 
stejně tak podpora technického 
vzdělávání a  zvýšení prestiže 
a zájmu o řemeslné obory vzdě-
lávání. Týkat se však ve  svém 
důsledku bude i  ochrany spo-
třebitele, protože Mistrovská 
zkouška bude zároveň zárukou 
kvality práce svého držitele.

V  prosinci 2016 by mohlo pro-
běhnout pilotní ověřování pro-
jektu na prvním vzorku zájemců 
a  plošná realizace Mistrovské 
zkoušky pak lze očekávat v roce 
2019. O  zavedení Mistrovské 
zkoušky usilovali jak zaměstna-
vatelé, tak odborné svazy jako je 
Hospodářská komora ČR nebo 
Svaz průmyslu a dopravy ČR. Je-
jich zástupci se proto stali členy 
metodického týmu pro přípravu 
Mistrovské zkoušky. 

Výhody, které Místrovská zkou- 
ška (MiZk) přinese pro stát, 
občana a  podnikatelský sek-
tor:

 Vznik malých fi rem 5-20 za-
městnanců na  místo součas-
ného velkého množství OSVČ

 Ze současných OSVČ budou 
vznikat nové malé fi rmy, pro-
tože na  subdodávky bude 
nutné ze zákona brát pouze 
fi rmy, které mají MiZk.

 Vznik nových pracovních míst
 Mistrovská fi rma bude po-

třebovat kvalitní řemeslníky, 
přípraváře, pomocné pracov-
níky, řidiče, rozpočtáře, sekre-
tářky, účetní atd.

 Možnost realizovat větší 
zakázky pomocí vlastních 
zaměstnanců

 Mistrovská fi rma bude moci 
díky stabilnímu kádru zkuše-
ných a kvalifi kovaných zaměst-

nanců a  díky jejich zastupitel-
nosti realizovat i  větší zakázky 
než samotná OSVČ.

 Zvýšení odvodů do  státní 
pokladny

 Mistrovská fi rma bude mít za-
městnance, bude plátce DPH 
a tím se zvýší výrazně odvody 
do státní pokladny.

 Omezení „švarc-systému“
 Na  zakázky, které nezvládne 

OSVČ svými silami, si bude 
muset na  subdodávku na-
jmout mistrovskou fi rmu 
s  jejími zaměstnanci. Sou-
časný stav, kdy OSVČ jako 
subdodávku najme další 
OSVČ a  další OSVČ vše bez 
zaměstnanců, takzvaný „Švar-
csystém“ bude tímto výrazně 
omezen.

 Omezení práce „načerno“
 Mistrovská fi rma si nedovo-

lí pracovat „načerno“ nebo                         
bez faktur. Navíc fi rma musí 
generovat zisk na  výplaty za-
městnanců, platby materiálů, 
chod fi rmy, odvody sociální 
a zdravotní – to při práci „na-
černo“ není možné.

 Udržení pracovních míst 
pro „věk 50+ “

 Pokud v  mistrovské fi rmě 
bude někdo pracovat del-
ší dobu, stane se postupně 
vedoucím pracovní skupiny 
a  jeho vyšší věk nebude pře-
kážkou. Naopak fi rma si zku-
šených pracovníků cení.

 Udržení pracovních míst – 
„somatické důvody“

 Pokud OSVČ díky namáhavé 
práci a  následnému zhoršení 
zdraví nemůže ve své pracov-
ní činnosti pokračovat, stá-
vá se závislým na  sociálních 

dávkách. Pokud se toto stane 
v  mistrovské fi rmě, která má 
zaměstnance, nedojde k  je-
jich propuštění, ale dostanou 
jinou práci např. tvorbu roz-
počtů, zavážení materiálu, 
práce ve skladě atd.

 Ochrana spotřebitele 
 Spotřebitel bude vědět, že 

pokud si vezme na  zakáz-
ku mistrovskou fi rmu, bude 
mít záruku kvality i  možnost 
uplatnit případné „vadné pl-
nění“ (reklamaci) díla. V  sou-
časné době často mají spo-
třebitelé na svého dodavatele 
pouze mobilní číslo a  často 
i smyšlenou fi rmu.

 Úspora státu na  veřejných 
zakázkách

 Jako subdodavatelské fi rmy 
budou při větších zakázkách 
fi gurovat ze zákona mistrov-
ské fi rmy, které budou dodr-
žovat technologie, pracovní 
postupy, materiály, aby jim 
nebyla MiZk pozastavena 
nebo odejmuta. Tím stát ušet-
ří velké peníze na následných 
opravách nekvalitně prove-
dených zakázek, u  nichž je-
diným kritériem byla nejnižší 
cena.

 Lepší mediální obraz řeme-
slníků u  veřejnosti díky mi-
strům řemesla

 Díky MiZk a  nárokům na  její 
složení bude zaručena vyšší 
kvalita řemeslné práce a  tím 
pozitivnější vnímání řemeslní-
ků v očích veřejnosti. 

 Zlepšení náboru do  učilišť 
díky možnosti zvýšit si kva-
lifi kaci a prestiž po vyučení

 Učební obory nabídnou re-
álnou možnost dalšího vzdě-
lávání až po  získání titulu 

„Mistr řemesla“. Perspektiva 
možnosti získání MiZk bude 
rodiče motivovat dát své dítě 
na učňovskou školu. 

 Možnost umístit učně v praxi 
 Mistrovská fi rma bude mít 

stabilní kádr pracovníků, mezi 
které je možné umístit i učně, 
a ti tak budou mít lepší šanci 
na uplatnění v oboru.

 Možnost dalšího vzdělávání 
i pro absolventy Úplné pro-
fesní kvalifi kace (ÚPK)

 Toto bude mít velký význam 
pro motivaci získat ÚPK a ná-
sledně MiZk.

 Zvýšení kvality řemeslné práce
 Mistrovské fi rmy budou pra-

covat kvalitně jak pro státní 
sektor, tak pro občany. Tím 
se dostane do  povědomí 
i  reálná zkušenost s  kvalitní 
prací, kterou budou násled-
ně vyžadovat i  po  ostatních 
fi rmách.

 Zvýšení prestiže řemeslné 
práce

 Zavedení titulu Mistr řemesla 
zvýší společenskou prestiž ře-
mesel ve společnosti tak, jako 
je to obvyklé v zahraničí a bylo 
v minulosti i v naší zemi.

 Vznik rodinných fi rem
 Mistrovská fi rma bude mít 

velkou motivaci pro děti mis-
trů, aby pokračovaly ve vede-
ní takové fi rmy.

 Zvýšení a dodržování BOZP 
a PO

 Mistrovská fi rma bude dodr-
žovat BOZP i PO, neboť u za-
městnanců je to nutností. 
OSVČ často tyto předpisy pří-
liš nedodržují vzhledem k tla-
ku na nejnižší cenu.

Zvýší mistrovské zkoušky úroveň řemesel?

Praha, 12. prosince 2014 – Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vrcholí přípravy 
mistrovské zkoušky. Vedení ministerstva školství na svém posledním zasedání v roce 2014 
projednalo materiál týkající se koncepce zavedení mistrovské zkoušky a harmonogramu její-
ho uvedení do praxe. O rok později – v prosinci 2015 – potvrdila Karla Šlechtová, ministryně 
pro místní rozvoj ČR, že se na zavedení Mistrovských zkoušek intenzivně pracuje.



11RTS Magazín 1/2016  

 Zvýšení platební kázně
 Mistrovská fi rma v rámci dob-

rého jména bude dodržovat 
platební kázeň a tím se zlepší 
i podnikatelské prostředí.

 Bez potřeby státních fi nancí
 MiZk bude placena účastní-

kem v plné výši. Pokud bude 
zavedena „registrace živností“ 
(v současné době nikdo neví, 
které živnosti fi rmy používají 
a  které mají jenom na  papí-
ře), tak případné poplatky 
za živnosti mohou být využity 
k částečné úhradě zkoušky.

 Možnost realizace z fondů EU
 Pro uvedení MiZk do  života 

v prvních letech a získání pa-
třičné skupiny mistrovských 
fi rem a  mistrů, bude vhodné 
využít fondů EU.

 Možnost navázat na  Zákon 
č. 179 – další vzdělávání

 Tato možnost se jeví jako 
nejschůdnější zavedení MiZk 
do systému vzdělávání.

Stručné případné schéma:
 1. zkouška - Vyučení - zákla-
dem je vyučení nebo získání 
úplné odborné kvalifi kace   
dle Zákona č. 179.

 Tato základní kvalifi kace by 
opravňovala k  vykonávání 
odborné práce jako odborný 
zaměstnanec. Osoba by moh-
la samostatně podnikat jako 
OSVČ, ale nesměla by zaměst-
návat pracovníky a najímat si 
neodborné fi rmy bez MiZk 
v oboru.

 2. zkouška - Mistrovská 
zkouška – možnost získání 
po 5 letech praxe sám na sebe 
na  ŽL (OSVČ) nebo jako za-
městnanec fi rmy. Potom je 
možnost přihlásit se na  slo-
žení Mistrovské zkoušky.                                                                        
Pro složení Mistrovské zkouš-
ky by existovaly přípravné 
kurzy, ale jejich absolvování 
by nebylo povinné. Mistrov-
ská zkouška by se skládala 
z  více modulů cca 4 stupňů 
jako např. odborná teorie, od-
borná praxe, předpisy, účet-
nictví, BOZP a  PO, pedago-
gické minimum atd.  Zkouška 
i  účast na  kurzu by byla hra-
zena žadatelem a  částečně 

z  registračního poplatku 
za živnost.  V žádném případě 
by MiZk nebyla zakončením 
vzdělávání (vyučením nebo 
maturitou).

 Držitel MiZk může zaměstná-
vat další pracovníky v  oboru, 
zajišťovat odbornou přípravu 
žáků, sjednávat subdodávky 
z oboru (subdodávka pro jiný 
odbor činnosti by musela být 
řešena vždy fi rmou s Mistrov-
skou zkouškou), ucházet se 
o  větší státní zakázky (záruka 
kvality prací pro stát, obce, fi r-
my i občany).

 Akciové společnosti, s.r.o., 
atd., které by podnikaly v ně-
jakém řemeslném oboru, by 
musely najímat na  subdo-
dávky fi rmy s  Mistrovskou 
zkouškou nebo zaměstná-
vat odborníka s  Mistrov-
skou zkouškou pro danou 
profesi, který by byl garan-
tem  dodržování kvality, pra-
videl správné praxe, norem, 
technologických postupů, 
BOZP a  PO. Zde je nutná 
provázanost úřadů tak, aby 
společnost v  momentě, kdy 
propustí zaměstnance s  Mis-
trovskou zkouškou (a  nikdo 
další ve  fi rmě ji nebude mít) 
byla okamžitě kontaktována 
živnostenským úřadem a  in-
formována o odejmutí patřič-
né živnosti.

 Pro systém Mistrovských zkou-
šek je nutné upravit i  Živnos-
tenský zákon a další zákony.

 Mistrovská zkouška by byla 
na jméno (ne na fi rmu) a moh-
la by být odejmuta nebo po-
zastavena.

Problémem je „přechodné ob-                                                                                            
dobí“, kdy nemáme řemesl-
né fi rmy vlastnící Mistrovskou 
zkoušku. Zde by se muselo    
pravděpodobně zvolit nějaké 
postupné řešení, např. fi rma                                                                                                                               
s  35-40letou praxí získá Mis-
trovskou zkoušku automatic-
ky trvale, fi rma s  25-30letou 
praxí ji bude mít propůjčenou                                         
na  5 let (15-20 let na  2 roky) 
a do té doby si musí Mistrovskou 
zkoušku udělat. Zde je to věc 
diskuse a  nastavení schůdných 

přechodných podmínek na  cca 
3, max. 10 let.

Předpokladem pro zdárné zave-
dení řemeslných Mistrovských 
zkoušek je zavedení řádné evi-
dence/registrace všech živností 
a  osob či společností, které je 
provozují. Všichni podnikatelé 
by byli povinni registrovat na ur-
čeném místě všechny živnosti, 
které aktivně i neaktivně provo-
zují. Nejlépe na  HKČR, která je 
ze zákona a  má síť provozoven 
po  celé ČR nebo CZECH PO-
INTU. Za  každou živnost by se 
platil malý registrační poplatek 
na každý rok. Firmy by tak platily 
pouze za  živnosti, které využí-
vají (ostatní by postupně zruši-
ly) a  stát by tak získal poměrně 
přesný přehled, kolik podnika-
telů je činných v  kterém oboru. 
Autorizovaná profesní spole-
čenstva by pak mohla cíleně 
předávat nutné informace k pro-
vozování dané řemeslné živnosti 
všem podnikatelům, kteří se jí 
živí. Část poplatků by byla po-
užita na  realizaci MZ a  zkoušky 
samotné. Zda poplatky budou        
pro společnosti a  právnické 
osoby vyšší než pro OSVČ nebo 
řemeslné živnosti budou dražší 
než volné živnosti je také otáz-
kou další diskuse. 

Výhled do budoucna:
 Vhodné zavést další zkouš-
ku - Základní podnikatel-
ský kurz pro OSVČ – základy 
účetnictví, fi nančnictví, BOZP 
a PO a dalších nutných před-
pisů pro začátek podnikání. 
Získanými znalostmi a zkouš-
kou, by se ochránilo zneužití 
OSVČ jako „bílých koní“ a začí-
nající podnikatelé by byli do-
statečně připraveni na  vstup 
do  podnikání po  stránce zá-
konů, předpisů a nařízení. Tím 
se ochrání oni i  jejich rodiny, 
že se nenechají tak snadno 
podvést – ručí celým svým 
osobním majetkem. Zkouška 
by probíhala pravděpodobně 
na  Hospodářské nebo pro-
fesní komoře, kurzy by mohla 
dělat autorizovaná společen-
stva v  oboru. Účast na  kurzu 
je dobrovolná. Kurz i zkouška 
by byla placená a zkoušce by 
byl přítomen zástupce z  řad 
podnikatelů.

 Po  složení zkoušky z  tohoto 
základního kurzu by vlastník 
základní odborné kvalifi kace 
získal „ŽIVNOSTENSKÝ LIST“ 
(dále jen ŽL). Zde by byla 
vhodná alespoň roční pra-
xe, ale u  mnohých profesí je 
v  současné době problém jí 
získat, proto případně mož-
nost i  bez praxe - získá se 
vlastním podnikáním. Nebo 
uznávat praxi z  brigád, DPP 
a dalších. Na tento ŽL by mohl 
(jako OSVČ) podnikat sám 
na sebe. OSVČ bez Mistrovské 
zkoušky by nemohla zaměst-
návat další pracovníky a  nají-
mat na subdodávky další fi rmy 
bez Mistrovské zkoušky a učit 
žáky (učně) odborných škol. 

 Obdobná zkouška z  podni-
kání (vyšší úroveň) by měla 
být i pro jednatele/zaklada-
tele společností (odpověd-
nost jednatelů, právo, eko-
nomika, zaměstnanci, BOZP 
atd.). Těžko pak půjde rychle 
přepsat účelově fi rmu (s.r.o. 
nebo a.s.) na  bezdomovce, 
zahraniční osoby tzv. „Bílé 
koně“, protože ty ke  zkoušce 
asi těžko přijdou nebo jí neu-
dělají.

Předložený námět není fi nální, 
ale jde zatím o informační výstup 
z několikerých jednání u nás v ČR 
i  v  zahraničí. Předpokládá mož-
nost dalších jednání k případné-
mu sjednocení názorů na to, jak 
by mohla Mistrovská zkouška 
vypadat, jak by měla motivovat 
zájemce o  její absolvování a  jak 
by měla být fi nancována. 

Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a jejích částí (SVST) má zájem 
se těchto jednání také zúčastnit, 
neboť i v oboru stínění je řeme-
slná práce při montáži stínicích 
prvků významným faktorem 
výsledné spokojenosti zákazní-
ků. Proto je v zájmu SVST, aby se 
kvalita montážních prací v obo-
ru stínění neustále zvyšovala. 

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: Cech malířů, lakýrníků 
a tapetářů ČR z.s.
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Fórum českého stavebnictví je platformou,  
na  které se účastníci seznamují s  novými 
trendy v odvětví, stejně jako s připravovaný-
mi legislativními záměry, které jsou pro sta-
vebnictví zásadní. Podstatnou složkou fóra je 
kromě odborného programu také neformál-
ní setkávání a  networking. Konferenci, jejíž 
12. ročník se v  roce 2016 uskuteční, navště-
vují především představitelé stavebních, de-
veloperských, poradenských a investorských 
společností. 

PROGRAMOVÝ KONCEPT:
A. INVESTIČNÍ STRATEGIE A LEGISLATIVA
Zahájení fóra
Makroekonomický výhled
Panelová diskuze za  účasti členů Vlády ČR 
a představitelů klíčových stavebních fi rem
B. KLÍČOVÉ FAKTORY ROZVOJE 
     STAVEBNICTVÍ
Společnost 2020: zákazníci/koneční uživate-
lé staveb
Stavební technologie 2020

Architektura a urbanismus 2020
Investor 2020
C. PARALELNÍ DISKUSE K VYBRANÝM 
      ASPEKTŮM ROZVOJE STAVEBNICTVÍ
C1: Lidé a management 2020
C2: Stavební materiály 2020
C3: Legislativní změny a  ideální rozvoj sta-
vebnictví 2020
RTS Magazín je také letos jedním z  mediál-
ních partnerů tohoto významného setkání.

(PR)

Fórum českého stavebnictví 2016
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Jako první český výrobce tohoto sortimen-
tu uvádíme BIM katalog našich produktů, 
který je zdarma dostupný pro software Ar-
chiCAD a REVIT. Tento katalog slouží stejně 
jako tištěná verze pro projektanty a archi-
tekty, kteří chtějí více či méně podrobně 
specifikovat garážová vrata nebo stínicí 
prvky přímo v BIM modelu. Jeho použitím 
odpadá dlouhé vyhledávání vyhovujících 
produktů podle parametrů na webu nebo 
v  tištěném katalogu. Přesto při nastavení 
požadovaných parametrů jsou do BIM mo-
delu vloženy všechny potřebné informace 
o produktu, které lze následně v BIM pro-
cesu využít při stavbě, správě budovy nebo 
budoucí rekonstrukci. 
Katalog obsahuje sortiment garážových 
vrat, která se dělí na sekční, sekční posuvná 
a rolovací. Dále sortiment venkovní stínicí 
techniky, který obsahuje venkovní žaluzie 

s  lamelami C80, S93 a  Z93. A  předokenní 
rolety s viditelným boxem, boxem pro za-
omítání a boxem pod překlad.
Po  vložení objektu do  projektu má uživa-
tel k  dispozici výchozí rozměry, které lze 
pomocí dialogového okna nebo aktivních 
bodů ve  2D a  3D editovat (rozměry jsou 
omezeny výrobními možnostmi). Násled-
ně lze upřesňovat požadovaný typ (např. 
volbou kování), doplnit objekt volitelným 
příslušenstvím nebo zvolit barvu (na výběr 
je z několika vzorníků včetně textur). Gra-
fické rozhraní v  ArchiCADu slouží také 
k  nastavení per a  typů čar  pro nastavení 
zobrazení vzhledu objektu ve  2D a  3D. 
Všechny objekty jsou plně parametrické, 
sekční vrata umožňují například vložení 
prosklených sekcí.
Zobrazení objektů v  půdorysu je řešeno 
v  jednotlivých stupních detailu. Podrob-

nost zobrazení je závislá na  nastavení 
příslušného parametru. Lze volit mezi po-
drobností pro různá měřítka, či přepnout 
na  automatickou volbu, kdy je zobraze-
ní závislé na  aktuálním měřítku.  Zobra-
zení ve  3D okně, potažmo v  pohledech 
a  řezech, je rovněž řešeno ve  všech třech 
stupních detailu. Všechny objekty, a  jejich 
příslušenství, jsou plně vykazovatelné 
za  použití standardních nástrojů ArchiCa-
du a REVITu. 
BIM katalog zpracovala fi rma BIM Project 
a jeho aktuální verzi vždy naleznou uživatelé 
zdarma na stránkách www.lomax.cz v sekci 
ke  stažení (http://www.lomax.cz/cs/download                      
alternativní odkaz www.bimproject.cz/lomax). 
Kompatibilita pro ArchiCAD je od  verze 16 
a vyšší, pro REVIT od verze 2014 a vyšší. 

(PR)

LOMAX - BIM katalog 
garážových vrat, 
předokenních rolet a žaluzií

Firma LOMAX & Co spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je 
největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet 
a venkovních žaluzií v ČR. Sídlo fi rmy se nachází na jižní Mo-
ravě v obci Bořetice a od svého vzniku bylo hlavním cílem 
dodávat zákazníkům kvalitní výrobky. 

Příklady zpracování výrobků LOMAX v BIM katalogu pro CAD systémy
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Výstavišt  Praha - Holešovice

•  Nejv tší výb r tepelných erpadel
•  Solární systémy a fotovoltaika
•  Nejširší nabídka krb  a kamen
•  Kotle, zásobníky TV
•  Odborná poradenství o úsporách energie
•  Designové radiátory
•  Kotle na biopaliva

generální mediální partne i hlavní mediální partner

•••

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH D EV NÝCH STAVEB, 
KONSTRUKCÍ A MATERIÁL

www.drevostavby.eu

11. VELETRH VYTÁP NÍ, KRB , KAMEN 
A OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ

www.modernivytapeni.cz

P emýšlíte o kvalitní 
d evostavb ?

P ij te se zeptat na vše, 
co Vás zajímá.

P ij te si vybrat 
nejlepšího dodavatele.

P ij te zjis  t, jak se skute n  
budete cí  t v d evostavb .

P ij te na nejv tší veletrh 
d ev ných staveb.
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Také v  roce 2015 se do  soutěže 
přihlásilo celkem 13 fi rem a opět 
dvě byly ze Slovenska. Toto je 
oněch 13 „statečných“ (v abeced-
ním pořadí):
CANCELLI s.r.o. (SR)
Hájek Martin (SR) 
HAVEL – vrata/markýzy/
rolety s.r.o. (ČR)
HELLA stínící technika s.r.o. (ČR)
HOPA PLZEŇ s.r.o. (ČR)
LOMAX & Co s.r.o. (ČR)
PLASTIC-AL s.r.o. (ČR)
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o. (ČR)
SERVIS CLIMAX, a.s. (ČR)
STOJAN INTERIER, s.r.o. (ČR)
Špinar Jan (ČR)
TYMO s.r.o. (ČR)
VFtyp s.r.o. (ČR)

Na  realizaci soutěže se podílela 
nezávislá agentura Market Vision 
s.r.o., se kterou jsme spolupraco-
vali na  stanovení hodnocených 
kritérií a  také na  přípravě osob, 
které hodnocení prováděly. Hod-
nocení proběhlo ve dnech 10. až 
18. listopadu 2015 formou tzv. 
mysteryshoppingu, v rámci které-
ho předem proškolení zákazníci 
(mystery shoppeři) navštívili zú-
častněné showroomy během  je-
jich otevírací doby a  projevili 
zájem o  nabízený sortiment. 
Předmětem hodnocení přitom 
nebylo jen samotné vybavení 
showroomu, ale i  další kritéria, 
přičemž ale z bodového hlediska 
byl kladen největší důraz na to, co 
je u  showroomu nejpodstatněj-
ší – možnost reálně se seznámit 
s  konkrétními výrobky, prohléd-
nout si je, vyzkoušet si manipulaci 
s nimi, zkrátka „osahat“ si je.  

Hodnocenými kritérii tedy byly:
 čistota, pořádek a vybavení 

 prodejny,
 vzhled prodejce,

 přivítání a úvod rozhovoru,
 spontánní zjišťování potřeb,
 komunikační schopnosti 

 prodejce,
 prezentace a předložení 

 nabídky,
 „tah na branku“,
 rozloučení,
 nabídka,
 následný kontakt.

Z  celkového množství 100 bodů 
bylo možno získat největší množ-
ství bodů právě v kategoriích „čis-
tota, pořádek a vybavení prodejny“ 
a „prezentace a  předložení nabíd-
ky“, které mají k samotné podstatě 
showroomů nejužší vazbu. 
Celkově můžeme s  uspokojením 
konstatovat, že žádná ze zúčast-
něných fi rem si neudělala ostudu 
a  zejména ve  dvou zmíněných 
oblastech bylo hodnocení po-
měrně uspokojivé (v  průměru 
76 % resp. 72 %), i když rozdíly se 
samozřejmě našly. Velmi dobře 
také dopadla oblast „nabídka“ 
(85 %), což znamená, že valná 
většina showroomů poslala zá-
jemci následnou nabídku do  4 
dnů od návštěvy. Naopak nejhůře 
v průměrném hodnocení dopad-
la kategorie „tah na branku“, kde 
byl průměrný celkový výsledek 
všech zúčastněných 40 %.
Dovolte nám tedy, abychom 
na tomto místě vyhlásili 3 vítěz-
né showroomy soutěže o  TOP 
SHOWROOM STÍNICÍ TECHNIKY 
v roce 2015:

1.   PLASTIC-AL s.r.o. 93 bodů
2.   Martin Hájek 89 bodů
3.   TYMO s.r.o. 85 bodů

Za  účast v  soutěži děkujeme 
a k výsledkům gratulujeme nejen 
vítězům, ale všem zúčastněným 
fi rmám.

Soutěž však nebyla jen samoúčel-
ná. Jejím vyhlášením jsme chtěli 
zvýšit kvalitu přístupu k  zákaz-
níkům na  českém trhu. Kvalitně 
vybudovaný a  spolehlivě a  zá-
kaznicky vstřícně provozovaný 
showroom totiž zákazníkům 
poskytne veškeré potřebné infor-
mace o  výrobcích a  usnadní jim 
tak rozhodování, a výrobci či pro-
dejci poskytne potřebné zázemí                   
pro kvalitní práci. Kromě toho 
chceme inspirovat další fi rmy 
k vytvoření nových showroomů.

Hlavní zásady kvalitně vybudova-
ného a dobře fungujícího showro-
omu lze tedy shrnout takto:

  dopravní dostupnost showro-
omu a  jeho zřetelné označení 
- sebenákladnější showroom 
nesplní svůj účel, když ho zá-
kazník přehlédne a  nenajde 
ho, často zákazníka odradí i to, 
že nenalezne místo k zaparko-
vání,

  dostatečný prostor pro umístě-
ní zamýšlených výrobků – ně-
kdy „méně je více“, příliš mnoho 
výrobků na  malém prostoru 
znepřehlední nabídku,

  promyšlené rozmístění pro-
duktů, nejlépe do  sekcí, které 
spolu souvisejí – chaoticky roz-
místěné výrobky nutí zákazníka                
při realizaci prodeje pobíhat kří-
žem krážem po místnosti a tím 
vzbuzují dojem chaosu i ze sa-
motné nabídky,

  funkčnost vystavených pro-
duktů – je nutno neustále dbát 
na to, aby výrobky byly funkční, 
v  opačném případě „degra-
dujeme“ showroom na  troj-
rozměrný, ale zbytečně drahý 
prospekt (v  tom si zákazník 
výrobky také nemůže vyzkou-
šet); funkčnost nezapomínejte 
nejen sami předvést, ale také ji 

nechejte zákazníkům osobně 
vyzkoušet,

  kvalitní personál – odborná zna-
lost produktů by měla být samo-
zřejmostí, zákaznická vstřícnost, 
fl exibilní přístup k požadavkům 
zákazníka a dodržení slibů, které 
jsme zákazníkovi dali, pak odli-
ší kvalitní showroom od  méně 
kvalitního,

  informační materiály – informa-
ce o produktech (letáky, brožu-
ry, katalogy),

  vhodná otevírací doba – s  při-
hlédnutím k regionu, ve kterém 
se showroom nachází, a k mož-
nostem předpokládaných klien-
tů zvolit přiměřenou otevírací 
dobu a  tu dodržovat (cedulky 
„přijdu hned“ nejsou tou opti-
mální vizitkou),

  vhodné zázemí pro klienty – lze 
předpokládat, že klienti stráví 
v showroomu více než 5 - 10 mi-                                                                                 
nut, proto je nezbytné minimál-
ně důstojné hygienické zázemí, 
optimálně i  možnost menšího 
občerstvení.

Aspekty, jako je to, že zákazníka 
nenecháme po  příchodu dlouho 
bez povšimnutí nebo že dodržíme 
to, co jsme mu při jednání slíbili, 
považujeme za  nezbytné při ja-
kémkoliv jednání – tedy v showro-
omu i mimo něj.

Jak jsme slíbili v  minulém čísle, tři 
vítězné showroomy se Vám nyní 
mají možnost samy představit. Věří-
me, že jejich výsledek bude inspirací 
nejen pro další fi rmy z  oboru, ale 
zejména pro budoucí návštěvníky 
showroomů, jako optimální příleži-
tost jak se nejlépe s produkty stínicí 
techniky seznámit.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

TOP SHOWROOM STÍNICÍ TECHNIKY 
- VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

V minulém čísle RTS Magazínu vyhlásilo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 
druhý běh soutěže o nejlepší showroom v oboru stínicí techniky. Do soutěže se mohla přihlá-
sit kterákoliv fi rma z oboru, která provozuje showroom, a to jak fi rma výrobní, tak obchodní, 
navíc nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Podstatné bylo to, aby šlo o showroom, 
který běžně slouží veřejnosti, tedy ne například pouze jako školicí místnost. 
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Sortiment zboží se fi rma snaží neustále 
doplňovat o  nové výrobky, které splňují 
rostoucí požadavky na kvalitu, bezpečnost 
a  design. Firma PLASTIC-AL dlouhodobě 
spolupracuje jak s velkými, kvalitními a spo-
lehlivými výrobci garážových vrat a  stínicí 
techniky, tak s  výrobci podlahových krytin 
nebo interiérových dveří.

Profesionální přístup našich zaměstnan-
ců a  využití moderních technologií nám 
umožňuje realizovat zakázky podle před-
stav zákazníků. Provozujeme čtyři vzorkové 
prodejny – Chvalovice u Nymburku, kde se 
nachází centrála a  skladové prostory, dále 

Kralupy nad Vltavou, Příbram a Předměřice 
n/Labem. Záměrem fi rmy je ten, aby všech-
no nabízené zboží zákazníci mohli fyzicky 
vidět přímo na  našich vzorkových prodej-
nách. Zákazník na  vzorkovnách může oce-
nit také profesionálně proškolený personál, 
který je připravený vysvětlit a  zodpovědět 
všechny jeho dotazy.

Cílem práce fi rmy PLASTIC-AL je pružně re-
agovat na  veškeré požadavky zákazníka. 
V krátkých časových intervalech zákazníkovi 
dodat a  namontovat veškeré naše výrobky 
přímo „na míru“, přesně dle jeho požadavků. 
Naší vizí je také být společností, která se vý-

razně odlišuje od  konkurence, zákazníkovi 
poradíme, problematiku pečlivě vysvětlíme 
a  vždy hledáme optimální řešení. Snažíme 
se svými službami, přístupem a  péčí da-
leko převyšovat ostatní. Chceme vynikat 
a  zákazníkovi přinášet maximální servis, 
pohodlí a  jistotu. Cílem fi rmy PLASTIC-AL                                  
je především spokojený zákazník, který na-
šich služeb využívá opakovaně a doporučuje 
je ostatním. Máme ověřeno, že image a jmé-
no společnosti získává pravou hodnotu až 
v okamžiku, kdy je za ní vidět kvalitní práce.

Holzmannová Sylvie, jednatelka
(PR)

Pravá hodnota je v kvalitní práci
Společnost PLASTIC-AL byla založena v roce 1998 dvěma jednateli. Od začátku svého pů-
sobení se zabývá prodejem a montáží předokenních rolet, garážových vrat, oken, dveří, 
markýz a interiérového zastínění. 
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Samozrejme, okrem dobrého obchodu nás 
hlavne teší prezentácia nami ponúkaných 
produktov v tieniacej technike pre zákazní-
kov, ktorý veľmi oceňujú, že výrobok môžu 
vidieť naživo a tak isto si ho môžu odskúšať. 
Vieme to v  skutočnosti aj reálne porovnať 
preto, že pred tým sme mali iba kanceláriu, 
kde sme nemali priestor na  prezentáciu 
našich  produktov. Nárast v  predaji vďaka 
showroomu bol len za  prvý rok približne 
50 % a toto číslo stále rastie.

Okrem kompletného sortimentu tieniacej 
techniky vrátane najnovších trendov v  ovlá-
daní, ako sú predokenné rolety, exteriérové 

žalúzie, markízy a  interiérové tienenie, pon-
úkame aj garážové a bránové systémy.

Výhodou návštevy nášho showroomu pre ka-
ždého klienta je nadštandardný prístup a sta-
rostlivosť, kde sa nikdy nestáva, že zákazník 
od nás odchádza nespokojný. Pre klientov po-
skytujeme návštevu predajne aj mimo otvá-
racích hodín a  nebýva výnimkou aj víkend, 
čiže v prípade záujmu sme k dispozícii 365 dní 
v roku, pretože nás naša práca baví.

www.bratislava-lomax.sk

(PR)

Vzorková predajňa tieniacej techniky
Našu vzorkovú predajňu sme vybudovali v roku 2014, čo je naozaj len veľmi krátke obdo-
bie, v ktorom sme zaznamenali pomerne rýchlo naozaj dobré výsledky v ponuke produk-
tov od popredných výrobcov tieniacej techniky z Českej aj Slovenskej republiky.
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Naše působiště jsou jižní Čechy a  vhodné 
prostory jsme získali v místě bývalého areá-
lu JITONY v Soběslavi. Tím se nám podařilo 
současně vyřešit otázku parkování a dobré-
ho dopravního přístupu pro zákazníky. 

Koncepce provozovny je postavena tak, 
aby zákazník hned při příjezdu k nám viděl 
a mohl si vyzkoušet reálné funkční vzorky.  
Venkovní stínicí technika dotváří estetický 
i funkční vzhled budovy a zákazník si může 

přiblížit atmosféru, kterou dokáže stínění 
vytvořit. 
Samotné vnitřní prostory provozovny pro-
chází zákazník, jako by šel z exteriéru do in-
teriéru a má možnost si vyzkoušet výhody 
a  přednosti jednotlivých nabízených typů 
stínění a vratových systémů pro svůj dům, 
byt, kancelář, ale i výrobní prostor.  Jednot-
livé druhy stínění a  garážových vrat jsou 
nainstalovány v reálné velikosti na oknech 
a zdech spolu s možností vyzkoušet si ovlá-
dání jak manuální, tak elektronické včetně 
inteligentního řízení domu. Způsob a  styl 
stínění pomůžeme vybrat zákazníkovi po-
dle jeho priorit. Zákazníkům se věnuje tým 
zkušených obchodníků jak v  provozovně 
v  Soběslavi, tak i  v  provozovně v  Českých 
Budějovicích.  
Vzhledem k  velkému množství druhů 
a  možností volby v  oblasti venkovního 
a  vnitřního stínění doporučujeme našim 
zákazníkům osobní návštěvu provozovny. 
Informace o  výrobcích a  službách je také 
možné získat na www.tymo.cz.

(PR)

TYMO s.r.o.
Po  více než 20letém působením na  trhu stínicí techniky a  vratových systémů jsme se 
rozhodli vybudovat provozovnu, která by dokázala zákazníkovi předvést plně funkční 
výrobky.
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Nad tímto snem jsme si jako výrobce po-
honů pro stínicí techniku lámali hlavu s vý-
robcem pro inteligentní regulační techniku 
a  nápady jsme realizovali. Díky spolupráci 
mezi fi rmami GEIGER a  LOXONE byla dosa-
vadní neuspokojivá dílčí řešení v  automati-
zaci budov zrušena a tím uvolněny všechny 
hranice.
S mottem „My naučíme stínicí techniku my-
slet“ představil jednatel Dr.  Mark Natusch 
nový výsledek.
Výsledkem je Solid Line Air-Motor od  fi r-
my Geiger, který je vybaven bezdrátovou 
technologií Loxone. Trubkové motory                            
pro venkovní žaluzie, rolety a markýzy nyní 
pracují podobně jako autopilot. Markýzy, 
rolety a žaluzie reagují na sluneční paprsky 
a  počasí jako na  pohybový senzor a  odpo-
vídají zastíněním. Ovládání je realizováno 
prostřednictvím inovativní Mesh-techno-
logie. Tímto způsobem se rozsah několika-
násobně zvyšuje a  stavební omezení, jako 
např. betonové stěny atd., jsou lehce překo-
návána. Kromě toho je každý rádiový příkaz 
po  provedení potvrzen a  může být rychle 
identifi kován jako zdroj chyb a  eliminován. 
Každý pohon má dva způsoby ovládání: kla-
sické ruční ovládání nebo integrované řízení 
domácnosti. To poskytuje velké výhody jak 
v novostavbě, tak při renovaci a rekonstruk-
ci. Pohon orientovaný na budoucnost.

Veškeré technologie v domě jsou díky Loxo-
ne Miniserveru ovládány společně a nezáleží 
na  tom, jestli se jedná o  osvětlení, vytápě-
ní, větrání, alarm, multimédia nebo nejvíce 
diskutovanou stínicí techniku. Nejde pouze 
o  sledování požárních hlásičů, alarmových 
stavů nebo spínání termostatu, ale možnosti 
jsou daleko větší. Jedná se například o  re-
gulaci teploty v  každé místnosti zvlášť, kdy 
se bere v potaz například i vliv rekuperační 
jednotky a  spády jednotlivých místností. 
Dům se chová naprosto automaticky a dělá 
každodenní úkony za  Vás. Není ale třeba 
se automatizace bát, protože uživatel má 

vždy možnost do  automatizace zasáhnout 
přes obyčejná tlačítka, nástěnnou jednotku          
nebo bezplatnou App pro chytré telefony, 
tablety a  PC. Své žaluzie budete mít vždy 
pod kontrolou přesně tak, jak budete chtít.
Integrace stínicí techniky do  uvedeného 
Smart-Home-Systému má realizovat nejen 
plně automatizované stínění v  závislosti 
na pokojové teplotě, poloze slunce a počasí, 
ale vedle pohodlí také výrazně snížit náklady 
na vytápění a chlazení.

www.geiger.de
www.loxone.com 

(PR)

Samomyslící stínicí technika
Kolikrát si člověk představoval v budoucnosti samostatně myslící technologii? Systém, 
který sám pozná, že přijdu domů, stínicí techniku reguluje, pokojovou teplotu upraví 
na mé potřeby, osvětlení automaticky reguluje a možná dokonce hraje moji oblíbenou 
píseň. To bylo kdysi jen snem. 
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STAVBA ROKU 2015 oznámila své vítěze  

Mezi projekty, které se dostaly 
do užšího výběru nominovaných 
patnácti staveb soutěže Stavba 
roku 2015, nechyběla rodinná 
vila, základní škola, most, za-
hrada či revitalizovaný klášter. 
Slavnostní vyhlášení vítězů již 
tradičně reprezentovali Jan Fibi-
ger, předseda správní rady Na-
dace ABF, a Radomíra Sedláková, 
předsedkyně odborné poroty 
soutěže Stavba roku 2015. Mezi 
hosty nechyběli ani zástupci me-
diálních partnerů soutěže, vypi-
sovatelé a partneři nominačního 
a fi nálového večera.

Titul STAVBA ROKU 2015 
byl udělen:

 Bolt Tower v Ostravě – nástav-
ba vysoké pece č. 1

 Zpřístupnění a  nové využití 
NKP Hlubina v Ostravě

 Dostavba základní školy 
v Dobřichovicích

 Komenského most v Jaroměři
 Podzemní komplex v  severní 
části Staroměstského náměstí 
v Mladé Boleslavi

Oceněné stavby 
z Belgie i České republiky
Na slavnostním večeru v praž-
ské Betlémské kapli byli rovněž 
vyhlášeni vítězové Zahraniční 
stavby roku 2015 a  Urbanis-
tického projektu roku 2015. 
Letošní titul Zahraniční stavby 
roku získala stavba AGC Glass 
Building v Belgii. Cenu si přijel 
osobně převzít autor projek-
tu, belgický architekt Philippe 
Samyn. Nominaci na  vítěze 
proměnil Územní plán města 
Sušice, který byl oceněn v  ka-
tegorii Urbanistický projekt 
roku 2015.

Od  10. září bylo rovněž za-
hájeno hlasování veřejnosti. 
Svou oblíbenou stavbu bylo 
možné podpořit na  stránkách                                  
www.stavbaroku.cz. Hlasová-
ní veřejnosti skončilo 13. října 
2015, kdy s  celkovým počtem 
56 922 hlasů zvítězil AIR House, 
který navrhl a  postavil tým stu-
dentů z ČVUT.

Letošní 23. ročník tradiční české architektonické soutěže vyvrcholil 13. října v pražské Bet-
lémské kapli. Na fi nálovém večeru zde byly uděleny nejen tituly soutěže Stavba roku 2015, 
ale předávaly se také zvláštní ceny a cena veřejnosti.

Vysoká pec č. 1 – nástavba Bolt Tower v Ostravě

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina v Ostravě

Základní škola v Dobřichovicích

Komenského most v Jaroměři

Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi
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Vypisovatelé soutěže Stavba roku 2015: ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České 
republice, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Záštita soutěže: Prezident České republiky, Předseda Senátu parlamentu ČR, Ministr dopra-
vy ČR, Ministryně pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministr kultury 
ČR, Svaz obcí a měst ČR, SFRB, SFŽP, Rektor ČVUT v Praze.

Partneři: Českomoravský beton Heidelberg Cement, TechniStone, Baumit, ACO, LAFARGE, 
Státní fond životního prostředí ČR, Státní fond rozvoje bydlení ČR, Státní fond dopravní infra-
struktury. Jedním z mediálních partnerů soutěže se již tradičně stal také RTS Magazín žaluzie 
- rolety - vrata.

www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON

www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON

Výhody ALUKON-ZipTex 

5500, twilight PEARL 297, 
SOLTIS® 86, 92 a B92 

ORCHESTRA Uni

ZVLÁŠTNÍ CENY 
STAVBY ROKU 2015

  Cena ABF:  AIR House v kampus ČVUT 
 (Praha)

  Cena SPS ČR: WERK ARENA (Třinec)
  Cena ČKAIT: Rekonstrukce Bílé věže 

 (Hradec Králové)
  Cena MPO: Kotelna (Železný Brod)
  Cena SFRB: Polyfunkční bytový dům 

  (Praha)
  Cena SFŽP a CPD: Základní umělecká ško-
la Karla Malicha (Holice)

  Cena SFDI: Optimalizace trati Praha Bube-
neč (Praha – Holešovice)

  Cena MD: Lávka Hýskov (Hýskov)
  Cena Stavitel: Rozhledna Tachov Vysoká 
(Tachov)

  Cena MMR: Úpravy Löschnerova náměstí 
(Kadaň)

Více o soutěži i projektech najdete na 
www.stavbaroku.cz 
a www.stavbaroku2015.cz. 

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Územní plán Sušice – Urbanistický projekt roku 2015

AIR House

AGC Glass Building (Louvain-la-Neuve, Belgie) – Zahraniční stavba roku 2015
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ONYX – Inteligentní dálkové 
ovládání stínicí techniky

ONYX přispívá k revoluci dálkového řízení stínicí techniky „internetového věku“. V pouhých 
3 krocích můžete svá zařízení pohodlně ovládat ze svých smartphonů a tabletů. Bezdrátový 
přenos dat dává možnost řídicí jednotkou ONYX.HOME vybavit systém řízení i dodatečně.

Internet věcí dobývá nezadržitelně do-
mácnosti. To, co před několika lety pů-
sobilo jako utopie nebo sci-fi, je nyní zá-
ležitostí všedního dne. Pro téměř každé 
zařízení, každý přístroj, bylo vyvinuto 
rozhraní, umožňující ovládání prostřed-
nictvím internetu. Tato „smart“ zařízení 
v dnešní době nechybí v nabídce žádného 
úspěšného výrobce.

Z  Dolomit přichází příští revoluce 
ve „Smart Living“, jak předpokládá Manuel 
Stanglechner, hlavní vývojář inovativního 
řízení ONYX. „Během pouhých několika let 
bude inteligentní ovládání žaluzií či rolet 
zcela samozřejmé. A  nemám na  mysli jed-
noduché řízení pohybů nahoru a  dolů dál-
kovým ovládáním, ale inteligentní regulaci 
procházejícího světla tak, jak to již dnes 
nabízí ONYX. Ovládání je zcela intuitivní. 
A to nejlepší k tomu: není nutné nic konfigu-
rovat, všechno funguje doslova po vybalení 
z krabice.“, vysvětluje vývojář.

S ONYX dodává HELLA klíč k budoucnos-
ti stínicí techniky. To, čeho společnost         

Konfigurování

Zařazení do skupin

Řízení
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HELLA dosáhla oproti jiným výrobcům, je 
extrémně jednoduché rozhraní pro kon-
cové uživatele, kteří mohou s  minimál-
ními zásahy dodatečně vybavit také svůj 
stávající systém řízení. Když připojí box 
s centrální řídící jednotkou ONYX.CENTER 
do  internetové sítě a  stáhnou si aplikaci 
ONYX z App-Store nebo Gooogle Play Sto-
re do svého chytrého telefonu nebo table-
tu, jsou již vlastně připraven k řízení.

Po  naskenování QR-kódu z  řídícího boxu 
je telefon nebo tablet automaticky oka-
mžitě použitelný jako dálkové ovládání 
bez jakéhokoliv dodatečné konfi gurace. 
Systém je inteligentní díky ONYX.NODE. 
Jedná se o  ovládací prvky jednotlivých 
elektromotorů, které jsou dodávány 
s ONYX-boxem. Rozměrově malá jednotka 
NODE se montuje do elektrických instalač-
ních krabic, např. pod standardní spínač                                                                                           
pro ovládání žaluzií, rolet apod. Před jejím 
zabudováním a připojením k napájení stačí 
opět naskenovat QR-kód jednotky a  poté 
již můžete pohybovat roletami, žaluziemi 
a markýzami přesně podle toho, jak pohy-
bujete prstem po dispeji.

Propojení řízení a  iPhonu nebo telefonu 
s OS Android otevírá uživateli téměř neo-
mezené spektrum možností použití. Může 
vytvářet skupinové řízení, uložit oblíbené 
položky, povolit nové uživatele, jiné blo-
kovat, ovládat svá stínicí zařízení na dálku 
ze zaměstnání nebo na  cestách, propojit 
s dalšími aplikacemi. 

S ONYX dodává HELLA klíč k budoucnosti stínění domů

Meteorologická stanice se senzorem větru, slunce 
a teploty

Centrální box ONYX.CENTER a  řídící jednotka ONYX.
NODE

Propojení řízení a telefonu otevírá uživateli téměř ne-
omezené spektrum možností komfortního ovládání

To není žádná hudba budoucnosti. Je to 
možné již dnes. A to je opravdu „smart“.

Více informací získáte na  prodejních mís-
tech HELLA v Praze, Brně a Vysokově u Ná-
choda nebo na www.hella.info.

Ing. Ladislav Souček
HELLA stínící technika s.r.o.

(PR)
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Editorial

Zajímavé realizace

Rodinný dům, Brno, ČR - roleta „Noc a Den“ bílá, montáž na stěnu, ovládání pomocí řetízku                                    Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Rodinný dům, Banská Štiavnica, SR - venkovní žaluzie, plisované sítě proti hmyzu, okenní sítě proti hmyzu, interiérové žaluzie, elektrické 
ovládání napojené na centrální řízení                                                                                                                                                Zdroj: K-systém, spol. s r. o.
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Editorial

Restaurace, Prievidza, SR - pergola s hliníkovou konstrukcí, v přední části montovaná do podlahy, zadní část na stěnu, motorický pohon, 
dálkové ovládání                                                                          Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Rodinný dům, Dolní Břežany, ČR -  výsuvná markýza, montáž do zatepleného RD, ovládání pomocí elektromotoru na dálkové ovládání
Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
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Editorial

Mezonetový byt, Praha 10, ČR - předokenní roleta ovládaná pomocí dálkového ovladače, dodatečná montáž   Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Rodinný dům, Banská Štiavnica, SR - venkovní žaluzie a sítě proti hmyzu, elektrické ovládání napojené na centrální řízení  
  Zdroj: K-systém, spol. s r. o.
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Editorial

Valná hromada SVST
V listopadu 2015 se konala v pořadí již 13. valná hromada Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí. Jako obvykle byla podzimní valná hromada především příležitostí k přípravě 
činnosti na další rok. Valná hromada se tentokrát konala ve velmi příjemném prostředí Fabri-
ka Hotelu v Humpolci, který byl mj. oceněn titulem Stavba roku 2012, a který je pozoruhodný 
jak svým exteriérovým, tak interiérovým řešením. 

Ing. Roman Havel 
(SERVIS CLIMAX a.s.)

Radek Havelka 
(Building 
Plastics ČR, s.r.o.)

Ing. Jiří Husák 
(SOMFY spol. s r.o.)

Miroslav Kubík 
(LOMAX & Co s.r.o.)

Radek Pelz 
(PELZ CZ s.r.o.)

Ing. Ladislav Souček 
(Hella stínící 
technika s.r.o.)

Ing. Erich Stavař 
(ISOTRA a.s.)

Nové představenstvo bylo zvoleno jednohlasně

Účastníci valné hromady SVST, listopad 2015, Humpolec)

Valné hromady jsou vždy skvě-
lou příležitostí k  důkladné 
diskusi o  problémech našeho 
oboru. Vždyť se při nich setká-
vají zástupci většiny největších 
a  nejvýznamnějších fi rem čes-
kého trhu. Současně jsou valné 
hromady možností k navazová-
ní nebo prohlubování obchod-
ních kontaktů. I  v  tom vidíme 
smysl našeho sdružení.

Podstatná část jednání se týka-
la přehledu činnosti sdružení 
po odborné stránce. V roce 2015 
jsme například dokončili projekt 
Stanovení účinnosti stínicích 
prvků, a  to formou normových 
výpočtů pro vybrané skupiny 
stínicích prvků. Provedli jsme 
také rešerši dokumentů sdruže-
ní ES-SO (European Solar-Sha-

ding Organisation) – celoevrop-
ského sdružení z  oboru stínicí 
techniky. Některé z  těchto do-
kumentů považujeme za využi-
telné také pro Českou republiku. 

V  roce 2016 se po  odborné 
stránce sdružení dále zaměří 
především na  podporu argu-
mentace o  přínosech stínicích 
prvků, pokračovat budeme také 
v aplikaci námi zjištěných faktů 
do  norem a  provedeme také 
aktualizaci Produktových listů 
- základního technického doku-
mentu o stínicí technice.

Protože koncem roku 2015 kon-
čilo funkční období předsta-
venstva sdružení, byla součástí 
valné hromady také volba před-
stavenstva. 

Jednou z  nejpřínosnějších částí 
valné hromady byl jako obvyk-
le workshop, při kterém bývají 
diskutována témata, která jsou 
pro členy sdružení nejpalčivější. 
Tentokrát jsme se zabývali otáz-
kou dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů, k  jejichž kultivaci 
bychom rádi v  rámci našeho 
oboru přispěli. Zajímavé byly 
dále informace o činnosti naše-
ho „sesterského“ sdružení ITRS 
(Industrieverband Technische 
Textilien-Rollladen-Sonnen-
schutz) z  Německa, které nám 
předal pan Miroslav Anděl (fi r-
ma Geiger).

Nově jsme tentokrát v rámci ve-
čera zařadili také dvě inspirativ-
ní prezentace, které si připravili 
Ing. Miroslav Jakubec – na téma 

Etika a  zodpovědnost v  pod-
nikání a  Ing.  Jiří Husák – Tipy 
a  zkušenosti s  vedením týmů. 
Podobnými prezentacemi chce-
me i  v  budoucnu poskytnout 
svým členům možnost využít 
času, který věnovali valné hro-
madě, k osobnímu rozvoji.

Věříme, že i v dalším roce bude-
me moci smysluplně a  účinně 
pomáhat našemu oboru, při-
nášet zajímavé informace a  tím 
také užitek jak fi rmám, pracu-
jícím v  oboru stínění, tak jejich 
zákazníkům. 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST
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PROFIL OSOBNOSTI
Martin Blodig, Bc.
Datum narození: 12. srpna 1978
Bydliště: Praha
Studium:   SPŠ Elektrotechnická, Praha, ČVUT Praha - FA strojní 
Praxe: 15 let v oboru roletové, stínicí a vratové techniky
Firma a pozice:  Obchodně technický poradce u BECKER motory s.r.o.

Po ukončení studií na strojní fakultě ČVUT v Praze, obor Příprava výroby a výrobní management, začal pra-
covat v nově vznikající fi rmě BECKER motory s.r.o. Ta se svými produkty a přístupem k zákazníkům pevně 
etablovala na domácím i zahraničních trzích. Postupem času se vypracoval na pozici manažera technické 
podpory prodeje. Za úspěch považuje stále rostoucí počet motorizovaných roletových výrobků s využitím 
inteligentních pohonů a systémů ovládání, což je výsledek dlouholeté mravenčí práce se zákazníky. Jako 
největší ocenění své práce vnímá profesionální spolupráci se stabilními obchodními partnery.
Ve volném čase se věnuje na prvním místě rodině, se kterou se věnuje sportu, cestování a turistice. Mezi 
další zájmy patří práce v nestátní neziskové organizaci s celorepublikovou působností, která se zaměřuje 
na práci dobrovolníků s dětmi a mládeží. 

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Partnerství s odbornými akcemi
Spolupráce s odbornou veřejností je pro Sdru-                                                                                                                              
žení výrobců stínicí techniky a  jejích částí 
(SVST) jednou z priorit, proto byl podzim pře-
devším ve znamení odborných akcí, se který-
mi jsme spolupracovali buď ve  formě před-
nášek anebo jako jejich partneři. Takto jsme 
podpořili např. veletrh FOR ARCH, Konferenci 
ředitelů projektových společností, Realitní 
kongres, Setkání lídrů českého stavebnictví, 
Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, 
konferenci Dřevostavby, konferenci Otvorové 
výplně stavebních konstrukcí.

Na  poslední jmenované konferenci v  rámci 
přednášek zazněla jménem našeho sdružení 
dvě témata:

  Energetická bilance budovy a stínicí tech-
nika a

  Nový pohled na protisluneční ochranu.

Za  velmi významné považujeme aktivity 
spojené se zaváděním BIM do  českého sta-
vebnictví. Proto jsme svým partnerstvím 
podpořili také konferenci BIM DAY, která se 
konala v říjnu v Praze.

BIM DAY – říjen 2015, Národní technická knihovna, Praha
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PROFIL OSOBNOSTI
Miroslav Kubík
Datum narození: 3. června 1974
Bydliště: Vrbice, okr. Břeclav
Studium:   SPŠS Brno, Kotlářská
Praxe: LOMAX & Co s.r.o. 
Firma a pozice:  LOMAX & Co s.r.o., jednatel

Po  ukončení studia jsem sbíral obchodní zkušenosti v  maloobchodě, 
MLM i ve službách. Jednou ze zkušeností měl být i obchodní zástupce 
v  malé mladé fi rmě Lomax na  max. 6 měsíců.  Kdyby mi tehdy někdo 
řekl, že se budu podílet na budování této fi rmy více jak 20 let, poslal bych 
ho do Bohnic. LOMAX byl a je velká škola a příležitost pro seberealizaci. 
V  současné pozici jednatele a  spolumajitele společnosti je mým cílem 
vést společnost tak, aby byla dobrým a spolehlivým partnerem pro zá-
kazníky, dodavatele i  zaměstnance. Volný čas nejraději trávím se svou 
rodinou nebo s přáteli.

Přidružení členové 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

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Odborná činnost sdružení
Pro nadcházející rok připravujeme v  rámci 
odborné činnosti sdružení další aktualizaci 
české legislativy – zejména zapracování ně-
kterých aktuálních informací do normy ČSN 
73  0540-3. Jedná se především o  výsledky 
projektu Sálavé vlastnosti povrchu materiá-
lů stínicích prvků a dále o projekt Stanovení 
hodnot stínicího součinitele podle výrobků 
a materiálů.
Kromě toho připravujeme druhé, aktuali-
zované vydání Produktových listů stínicí 
techniky. V  této souvislosti uvítáme vaši 

zpětnou vazbu k tomuto dokumentu, neboť 
je naším zájmem, aby byl dokument aktivně 
využíván v  každodenní praxi jak architek-
tů a  projektantů, tak výrobních i  montáž-
ních fi rem. Své náměty nám můžete poslat 
na adresu info@svst.cz. Produktové listy byly 
ale také pilotně použity při výuce na Střed-
ní škole stavební a  zahradnické v  Praze 3 
a  po  jistých úpravách bude připraven jako 
učební materiál.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz

Realitní kongres – listopad 2015, Clarion Congress Hotel, Praha
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Veletrhy a výstavy 2016
EDEN 3000 2.1. - 23. 12. 2016 Brno ČR

Bauen & Energie Messe 28.-31. 1. 2016 Vídeň Rakousko

Stavíme, bydlíme 3.-4. 2. 2016 Třebíč ČR

DŘEVOSTAVBY + MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 4.-7. 2. 2016 Praha ČR

Bauen und Wohnen 11.-14. 2. 2016 Salzburg Rakousko

Stavíme, bydlíme 12.-13. 2. 2016 Hodonín ČR

BAUTEC 16.-19. 2. 2016 Berlín Německo

Stavíme, bydlíme 17.-18. 2. 2016 Jihlava ČR

Střechy, stavba 25.-27. 2. 2016 Ostrava ČR

Stavíme, bydlíme 26.-27. 2. 2016 Uherské Hradiště ČR

Stavíme, bydlíme 16.-17. 3. 2016 Svitavy ČR

Fensterbau/Frontale 16.-19. 3. 2016 Norimberk Německo

STAVEBNICTVÍ-THERM 17.-19. 3. 2016 Zlín ČR

STAVOTECH 31. 3. – 2. 4. 2016 Olomouc ČR

CONECO + RACIOENERGIA 6.-9. 4. 2016 Bratislava SR

Stavíme, bydlíme 7.-8. 4. 2016 Tábor ČR

BAUMA 11.-17. 4. 2016 Mnichov Německo

Stavíme, bydlíme 13.-14. 4. 2016 Ústí nad Orlicí ČR

IBF + MOBITEX + DSB (Dřevo a stavby Brno) 20.-23. 4. 2016 Brno ČR

Stavíme, bydlíme – Krkonošský veletrh 29.-30. 4. 2016 Trutnov ČR

Stavíme, bydlíme 7.-8. 5. 2016 Kladno ČR

Stavíme, bydlíme - Frýdecko-Místecký veletrh 20.-22. 5. 2016 Frýdek Místek ČR

Stavíme, bydlíme - Opavský veletrh 28.-29. 5. 2016 Opava ČR

Stavíme, bydlíme 4.-5. 6. 2016 Valašské Meziříčí ČR

Stavíme, bydlíme - Chodský veletrh 12.-14. 8. 2016 Domažlice ČR

Stavíme, bydlíme – Teplo Orlicko 16.-17. 9. 2016 Rychnov nad Kněžnou ČR

FOR ARCH 20.-24. 9. 2016 Praha ČR

Moderní dům a byt 14.-16. 10. 2016 Plzeň ČR

STAVOTECH – Moderní dům 3.-5. 11. 2016 Olomouc ČR



chytře se Somfy!

Ovládejte svůj dům

 Jednoduchá na obsluhu 

Snadná instalace, není nutné  

projekt domu jakýmkoliv  

způsobem přizpůsobovat.  

Systém TaHoma® vám nabízí  

komfort, v jehož rámci můžete 

jednotlivá zařízení přidávat,  

nebo ubírat postupně podle  

svých potřeb. 

Uživatelsky příjemné rozhraní

Intuitivní rozhraní, díky němuž  

je ovládání domu neobyčejně 

snadné. 

Kompatibilita

Více než sto produktů od Somfy,  

jež jsou kompatibilní  

se systémem TaHoma®. 

www.somfy.cz



Od prvních skic 
po spokojeného 
zákazníka

www.isotra.cz


