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ŽalUZiOvé a rOletOvé PřekladY helUZ
montážní postup

tab 1. - Orientační tabulka délek překladů a souvisejících 
šířek stavebních otvorů (při minimální výšce otvoru 600 
mm).

Délka
překladu

L
(mm)

Světlost
otvoru

Ln
(mm)

Při použití kontaktního
zateplovacího systému (KZS) 

před překladem

bez  
KZS

Max. přesah
zateplení

(mm)

Min. světlost
otvoru Ln min.

(mm)

Max. světlost
otvoru Ln max

(mm)

1250 600 - 850 0 - 50 850 850
1500 850 - 1100 50 -100 1100 1100
1750 1100 - 1350 100 - 150 1350 1350
2000 1350 - 1600 150 - 200 1600 1600
2250 1600 - 1850 150 - 200 1600 1850
2500 1850 -2100 150 - 200 1850 2100
2750* 2100 - 2350 150 - 200 2100 2350
3000* 2350 - 2600 150 - 200 2350 2600
3250* 2600 - 2850 150 - 200 2600 2850
3500* 2850 - 3100 150 - 200 2850 3100
3750* 3100 - 3350 150 - 200 3100 3350
4000* 3350 - 3600 150 - 200 3350 3600
4250* 3600 - 3850 150 - 200 3600 3850

* Takto označené překlady se vyrábějí na zakázku.

montážní postup
Délka uložení žaluziového překladu musí být min. 200 mm (viz 
kapitola Volba rozměrů překladu a  uložení). Překlad se osazuje 
do roviny, vždy do lože ze zdicí malty (nejlépe o jednu třídu vyšší 
pevnosti než je použito ve zdivu), tloušťka maltového lože 10 mm. 
U zdiva z  broušených zdicích bloků je možné uložit překlady 
do maltového lože tl. 6 až 8 mm, pokud je provedené z malty TM 
HELUZ TREND (M8). 
 Při ukládání překladu je nutné dodržet dokonalé horizontální ulo-
žení, které následně minimalizuje technické komplikace s montáží 
rolet větší výšky. Před osazením překladů je nutný výběr způsobů 
ovládání rolety ruční nebo elektrické, vpravo nebo vlevo od otvo-
ru. Provádět jakékoliv úpravy tvaru nebo délky překladu na stavbě 
je nepřípustné. 
Maltové lože se položí po celé délce uložení překladu. Pro usnad-
nění dodatečné montáže stínicích systémů (platí hlavně pro dr-
žáky rolet) se doporučuje, po uložení a srovnání maltového lože 
do  roviny, odstranit maltové lože (před jeho vytvrdnutím) z  bu-
doucího vnitřního prostoru překladu – viz následující obrázky.

Provedení cementového lože pro ruční ovládání klikou nebo popruhem

Provedení cementového lože pro ovládání elektrickým motorem

Při ručním ovládání rolety pomocí popruhu je třeba připravit 
ve zdivu před omítkami ještě kapsu pro osazení PVC krytu pro po-
pruhový naviják. Kapsa je 60 mm široká, 200 mm vysoká a 160 mm 
hluboká a je umístěna ve svislé ose otvoru pro průchodku popru-
hu na straně ovládání, nejčastěji v první řadě ostění nad parape-
tem – viz obrázek ovládání rolety popruhem. 

Při elektrickém ovládání rolety elektromotorem, (který bývá 
umístěn v  hřídeli rolety), se vedle překladu umístí rozbočná 
krabice elektroinstalace a to na straně, kde bude umístěno ovlá-
dání – viz obrázek.  Do roletového překladu ve výšce osy otvoru 
se do cihelného obkladu překladu vysekne drážka pro kabelovou 
chráničku širokou 25mm a hlubokou 15mm. Vedle překladu se pak 
ve zdivu vyfrézuje kapsa pro rozbočnou krabici elektro-instalace. 
Umístění rozbočné krabice pod překlad je nepřípustné. Do  při-
pravené kapsy ve zdivu se pomocí sádry upevní rozbočná krabice 
tak, aby zůstala vysunuta ze zdiva 15-20 mm. V ose otvoru pro prů-
chodku na  straně ovládání překladu, se připraví otvor v  tepelné 
izolaci do vnitřku roletové schránky, do kterého se vloží kabelová 
chránička od rozbočné krabice a upevní se sádrou.
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ŽalUZiOvé a rOletOvé PřekladY helUZ
Poloha okenního rámu od venkovní hrany překladu 

Umístění rozbočné krabice
vždy vedle překladu  
- ne pod překladem!

Poloha okenního rámu od venkovní 
hrany překladu 
Okenní rám se fixuje k  žaluziovému překladu a  zděnému ostění 
(provedeného nejčastěji z krajových cihel s kapsou = cihly s ozna-
čením K, K-1/2) zpravidla pomocí plechových příchytek a  hmož-
dinek nebo samořezných šroubů dle technologického postupu 
montáže oken (viz výrobci oken).  Před vlastním osazením oken je 
nutné v ostění a v parapetu do vytvořené kapsy z krajových cihel, 
vložit extrudovaný polystyrén tl. 30 mm a  překrýt ho sklotextilní 
síťovinou, zatlačenou do  lepicího tmelu s přesahem min. 50 mm 
(optimálně 100 mm) na obě strany tepelné izolace v kapse.
Pro bezproblémové osazení stínicích systémů je nutné dodržet 
polohu okenního rámu vůči venkovní hraně roletového překladu 
(pozor tato hrana nemusí být vždy totožná s lícem zdiva – viz kapi-
tola Volba rozměrů překladu). 
U venkovních žaluzií je vzdálenost okenního rámu od venkovní 
hrany žaluziového překladu pouze 220 mm bez ohledu na to, zda 
bude nebo nebude vložena ještě přídavná žaluziová izolace (u ža-
luzií však lze vložit přídavnou izolaci vždy).  Osa žaluzie se nachází 
ve vzdálenosti cca 150 mm od venkovní hrany žaluziového překla-
du. Podle typu zvolené lamely žaluzie – viz Tabulka 2 se do vnitřní 
schránky překladu o  výšce cca 205 mm, vejde shrnutá zatažená 
žaluzie pro výšku okna cca 1800 mm. Při větší výšce okna pak shr-
nutá zatažená žaluzie zasahuje přes spodní okraj překladu (výška 
okenního rámu je zpravidla 80 mm a tak tento přesah nebrání ani 
případnému otvírání oken či balkonových dveří).

Překlad s žaluzií

tab 2. - typ venkovní žaluzie a výška okna
umístění 

okna 
od vnější 

hrany 
překladu 

(mm)

vložená
přídavná 
izolace 

 

použitelné 
na okna  
do výšky

 
(mm)

typ žaluziové lamely
S - 90 Z - 90 C - 80 Z - 70 F - 80

přesah „x“  přes  
spodní hranu překladu  

(mm)

venkovní žaluzie

220 žaluziová

1050 0 0 0 0 0
1300 0 0 0 0 0
1550 0 0 0 0 0
1800 0 0 5 15 0
2050 5 5 15 25 0
2300 15 15 35 45 0
2550 25 25 45 65 0
2800 35 35 55 85 0

U  rolet je vzdálenost okenního rámu od  venkovní hrany žaluzi-
ového překladu volitelná 165 nebo 220 mm bez ohledu na  to, 
zda bude nebo nebude vložena ještě přídavná roletová izolace. 
Pro použití přídavné izolace je rozhodující průměr balu rolety 
do 160 mm, který odpovídá podle typu zvolené rolety cca výšce 
okna 2100 (2300) mm. S  ohledem na  velikost roletové schránky 
pak maximální možný průměr balu je 180 mm, což odpovídá výš-
ce okna až 2900 (3000) mm – viz tabulka 3.  Vlastní roleta se pak 
pohybuje vždy ve  vzdálenosti cca 85 mm od  venkovní hrany ža-
luziového překladu, bez ohledu na průměr balu nebo vzdálenost 
okenního rámu od venkovní hrany překladu.

Překlad s roletou
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ŽalUZiOvé a rOletOvé PřekladY helUZ
statický návrh 

tab 3. - typ venkovní rolety a výška okna
umístění 

okna 
od vnější 

hrany 
překladu

vložená 
přídavná 
izolace 

 

průměr  
balu 

typ roletové lamely
PB41R PB37R

použitelné na okna do výšky

(mm) (mm) (mm) (mm)
venkovní rolety

220/165
žádná

180 2900 3000
malý klín

220/165 roletová 160 2100 2300

drážky pro pouzdra vodicích lišt žaluzií nebo rolet je možné 
zapustit do ostění nebo osadit dodatečně.  
Drážky, které jsou zapuštěny do ostění, se zhotovují před prove-
dením omítek a lze při jejich zhotovování v případě jednovrstvého 
zdiva (kdy šířka překladu je totožná se šířkou zdiva), využít při-
pravené drážky v krajových cihlách s kapsou. V ostění stavebního 
otvoru, ve vzdálenosti 80 a 120 mm od exteriéru, je třeba označit 
svislými čarami prostor pro budoucí drážku pouzdra vodicích lišt. 
Z prostoru pro drážku v šířce 40 mm se pak pomocí úhlové brusky 
s vhodným řezacím kotoučem odstraní sklotextilní síťovina a vyříz-
ne se 50 mm hluboká drážka (u krajových cihel se tak vlastně vyříz-
nou jen cihelné přepážky). Po vytvoření drážky a vložení pouzdra 
se provedou teprve omítky.

Zapuštěná pouzdra vodicích lišt lze použít i  v  případech, pokud 
bude dodatečně zatepleno ostění okenního otvoru (ať už v rámci 
kontaktního zateplení celého obvodového pláště nebo jen zatep-
lení ostění před a za okenním rámem). V případě dodatečné mon-
táže je možné pouzdro vodicí lišty připevnit na  omítnuté zdivo 
hmoždinkami.
Vlastní usazení pouzder pro vodicí lišty do  připravené drážky 
v ostění nebo vodicích lišt na rám okna a příprava pro ovládání stí-
nicích prvků provádí zpravidla montážní firma stínicích systémů.
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statický návrh 
Žaluziové a  roletové překlady jsou navrženy pro rovnoměrné 
zatížení od zdiva a od stropní konstrukce. Vlastní statické posou-
zení pak spočívá v porovnání hodnot rovnoměrného zatížení qk, 
qd – viz tabulka 4 se skutečným zatížením (zatížení od  stropní 
konstrukce a příslušnou částí zdiva nad překladem) – viz schéma 
zatížení na překlad. Toto zatěžovací schéma je možné použít jen 
v případě, že se ve vyznačené zóně zdiva nenachází otvor či osa-
mělé břemeno (např. uložení vazného trámu, vaznice, meziokenní 
sloupek) ani tam nezasahuje jiná – další roznášecí plocha od tako-
vého břemene. 

Schéma zatížení na překlad

Překlady délky větší než 2,5 m mají již únosnost menší než  
20,5 kN/m, což je zpravidla hodnota, kdy roletový překlad již nevy-
hoví na takové zatížení, kdy je na něj uložena stropní konstrukce 
a  proto je v  těchto případech nutné navrhnout nějaké opatření 
pro zvýšení únosnosti např. využít prostoru nad překladem a zde 
vložit ještě jiný nosný prvek, který se bude podílet na přenesení 
zatížení.  Dle konkrétního zatížení a geometrie je třeba navrhnout 
individuální řešení např. využít výšky nadpraží (pokud je vyšší než 
250 mm, což je výška roletového překladu) nebo využít ztužujícího 
věnce nad roletovým překladem jako železobetonového skryté-
ho průvlaku nebo navrhnout průvlak se zvýšenou horní hranou, 
případně nad roletový překlad vložit např. ocelový válcovaný pro-
fil.  U stropů HELUZ MIAKO uložených přímo na žaluziový překlad 
se doporučuje zvolit z  konstrukčních důvodů ocelový válcovaný 
profil HEA nebo HEB, aby byla zajištěna minimální délka uložení 
stropních nosníků. 
Ocelové válcované profily se navrhují stejné délky nebo o  cca  
2 x 200 mm delší než roletový překlad podle konkrétního detai-
lu uložení stropu do  ocelových válcovaných profilů. U  stropních 
nosníků HELUZ lze spodní keramiku u stropního nosníku v místě 
uložení na spodní stojinu ocelového průvlaku v nezbytném rozsa-
hu šetrně odstranit a „obnaženou“ plochu betonové části nosníku 
vyrovnat cementovým lepidlem.
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