
Zasklení lodžií a montáž stínící techniky 

A/ LODŽIE 

Vzhledem k požadavk�m a podn�t�m od vlastník� na montáž stínící techniky a zasklívání 
balkon�/lodžií/teras a s ohledem na zastávané stanovisko stavebního ú�adu si výbor 
dovoluje navrhnout tento požadavek ke schválení: Zasklením lodžií nedojde ke zm�n�
spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu ani se nem�ní vnit�ní uspo�ádání a 
vzhled domu. Shromážd�ní tedy má v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 a § 11 odst. 5 
zákona o vlastnictví byt� právo kvótou 75% všech hlas� ve spole�enství rozhodnout, že ti 
vlastníci, kte�í k tomu mají podmínky a cht�jí si lodžie zasklít, mohou zasklení provést, bude-
li zasklení zrealizováno v souladu s rozhodnutím shromážd�ní.  
Existují dva základní systémy zasklívání – rámový systém a bezrámový systém.  
Rámový systém je výlu�n� posuvný – zarámovaná skla se posunují v drážkách a zp�sob 
otevírání lze p�irovnat k otevírání starších prosklených knihoven. Jeho ur�itou výhodou je 
možnost zarámovaná skla demontovat. Bez vyjmutí rám� se skly jej lze otev�ít pouze z cca 
t�ech �tvrtin.  
Bezrámový systém je sice též posuvný, ale jednotlivá skla se skládají („štosují“) kolmo na 
jedné stran� lodžie nebo balkonu, což umož�uje prakticky úplné otev�ení bez nutnosti 
demontáže skel. 
Cena u obou systém� je tém�� stejná. Oba systémy mají samoz�ejm� pojistky proti otev�ení 
zven�í. Oba systémy jsou schopny atypickými prvky p�ekonat i p�edložené lodžie a balkony 
bez „stropu“, nebo zasklení teras – je to otázka schopnosti zvoleného dodavatele. Vizueln�
post�ehnuté rozdíly – viz foto.  
Výbor doporu�uje rozhodnout o povolení zasklívání lodžií pouze bezrámovým systémem: 

• Zasklení provést z bezpe�nostního tvrzeného �irého skla 

• Bo�ní hrany skel nerámovat, ale dokonale zabrousit (elegantní vzhled, menší diference 
mezi designem konkrétních výrobc�). 

• Sklen�né díly se posouvají v kolejni�kovém vedení k bo�ní st�n� lodžie, ke které se oto�í 
a zajistí. Otev�ení lodžie m�že být podle pot�eby bud' �áste�né nebo úplné. Skla mohou 
být odsouvána na levou, pravou nebo ob� bo�ní st�ny lodžie. Použitý zp�sob otá�ení 
skel umož�uje jejich snadné a bezpe�né mytí z vn�jší i vnit�ní strany. 

• Zasklení provést jen �irým sklem jak v parapetní �ásti, tak i v �ásti nad zábradlím. Skla 
kou�ová, mlé�ná nebo jinak zabarvená se k typu objektu nehodí (objekt je hodn� �lenitý a 
má r�zné barvy fasády). Ani drátosklo se nehodí k designu zábradlí. U jižn� a západn�
orientovaných lodžií lze použít skla nízkoreflexní, jejichž výhodou je vysoká prostupnost 
sv�tla p�i nízké prostupnosti tepelné složky slune�ního zá�ení (zajišt�ní dostatku sv�tla 
v zim� a zárove� nedochází k p�eh�ívání interiéru v lét�).  

Proto výbor navrhuje, aby shromážd�ní p�ijalo toto rozhodnutí:  
Vlastníci byt�, u nichž to prakticky p�ichází v úvahu, mohou provést zasklení své lodžie 
(balkonu) za t�chto podmínek: 
1) bezrámovým systémem od zavedeného výrobce  
2) s dopl�ky (stropní kolejnice,  spodní drážky, atd...) v bílé barv�
3) �irým sklem  
4) pevným �i odnímatelným zasklením zábradlí 
5) zasklení lodžie je nutno vždy p�edem projednat s výborem a vyžádat si jeho písemný 
soulas. 

Takovéto rozhodnutí orgánu spole�enství nenahrazuje eventuelní rozhodnutí stavebního 
ú�adu �i stanovisko architekta nebo jiná stanoviska požadovaná státními orgány. Zde jde 
pouze o rozhodnutí spoluvlastník� spole�ných �ástí domu (tedy i plášt� domu) o tom, jak má 
d�m zven�í vypadat.  

Rozdíl mezi rámovým a bezrámovým systémem: 

B/ STÍNÍCÍ TECHNIKA 

Na základ� podn�t� vlastník� jednotek se výbor zabýval a zabývá taktéž montáží stínící 
techniky – p�edokenní rolety. Na základ� stanoviska investora výbor navrhuje, aby z d�vodu 
zachování záruky na zateplovací systémy a fasádu domu spolupracovat p�i montáži stínící 
techniky výhradn� s obchodní spole�ností INNEX CZ s.r.o. Zástupci této spole�nosti 
doporu�ují volit barevné provedení stínící techniky jednotn� v jednotlivých �ástech domu dle 
�ísla orienta�ního v závislosti na barevném provedení fasády. 

Výbor navrhuje, aby shromážd�ní p�ijalo toto rozhodnutí: 
Vlastníci byt�, u nichž to prakticky p�ichází v úvahu, mohou provést montáž stínící techniky 
za t�chto podmínek: 
1) montáž p�edoknenních rolet je nutno vždy p�edem projednat s výborem a vyžádat si jeho 
písemný souhlas.
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