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ŽalUZiOvé a rOletOvé PřekladY helUZ
statický návrh 

Může nastat i případ, kdy na celkové zatížení žaluziový a roletový-
překlad vyhoví, avšak na  dílčí přípustné zatížení vedlejší (vnější) 
části nikoliv. Orientačně lze stanovit, že v  případě uložení stropu 
v úrovni atiky se na vnější část zdiva nepřenese téměř žádné zatí-
žení, cca od třech nadzemních podlaží se v úrovni prvního stropu 
na vnější část zdiva přenáší taková poměrná část zatížení, která od-
povídá přibližně poměru roznášecích šířek v detailu uložení stropu 
(švedl. a š1 – rozděluje je tepelná izolace). Přesné rozdělení zatížení je 
závislé na průběhu a velikosti tlakových napětí. 
U žaluziových a roletových překladů tak může dojít k nedostateč-
né únosnosti vedlejší části překladu a je třeba zvýšit její únosnost, 
např. uložit nad vedlejší část roletových překladů v úrovni stropu 
místo věncovek keramický překlad HELUZ 23,8 nebo jinou nosnou 
konstrukci, o stejné nebo větší délce jako roletový překlad. Podle 
velikosti průhybu je některých případech vhodné podmaltovat 
horní nosný překlad HELUZ 23,8 jen v místě uložení a tak vytvořit 
mezeru mezi překlady (tu vyplnit PURem), aby při průhybu hor-
ního překladu nedocházelo ke  vnesení zatížení do  vedlejší části 
roletového překladu.
Také v  případě, kdy je použito kontaktní zateplení a  je využito 
předsazeného překladu před líc zdiva – viz. obrázky vpravo, je nut-
né podle detailu „založení zdiva“ na překladu posoudit únosnost 
zdiva nad roletovým překladem a případně přijmout nějaké kon-
strukční opatření – zpravidla též zabudování keramického překla-
du HELUZ 23,8 s tím, že překlad HELUZ 23,8 bude podmaltovaný 
jen v místě svého uložení na zdivu – viz detaily na str. 145.

tab 4. - tabulky únosností

typ

délka
překladu 

 

světlost
otvoru 

 

celkové zatížení
překladu bez 

vlastní tíhy  
 

zatížení vedlejší 
(vnější) části bez 

vlastní tíhy 

průhyb 
od kvazi- 
stálého
zatížení

L Ln qk qd qkv qdv fkk 
m m kN/m kN/m kN/m kN/m mm

no
sn

é

1,25 0,85 39,0 54,4 8,6 11,9 1,2
1,50 1,10 25,0 34,9 5,4 7,6 1,8
1,75 1,35 23,0 32,1 3,7 5,1 2,8
2,00 1,60 26,5 37,0 5,6 7,8 4,4
2,25 1,85 23,5 32,8 4,2 5,8 5,9
2,50 2,10 20,5 28,6 4,0 5,6 7,5

sn
íž

en
á 

no
sn

os
t

2,75 2,35 17,0 23,7 3,2 4,4 9,5
3,00 2,60 13,5 18,8 2,5 3,5 11,2
3,25 2,85 10,0 14,0 2,0 2,9 12,1
3,50 3,10 7,5 10,5 1,7 2,3 12,9
3,75 3,35 5,5 7,7 1,4 1,9 13,4
4,00 3,60 4,5 6,3 1,1 1,6 15,1
4,25 3,85 3,4 4,7 0,9 1,3 15,9

Poznámka:
qk  charakteristická hodnota celkového přípustného rovnoměrného zatížení bez 

vlastní tíhy q0 
qd  návrhová hodnota celkového přípustného rovnoměrného zatížení bez vlastní tíhy 
qkv   charakteristická hodnota dílčího přípustného rovnoměrného zatížení vedlejší 

(vnější) části roletového a žaluziového překladu z celkového zatížení qk, kterým 
lze nejvýše zatížit vedlejší (vnější) část překladu

 qdv návrhová hodnota dílčího přípustného rovnoměrného zatížení vedlejší (vnější) 
části roletového a žaluziového překladu z celkového zatížení qd, kterým lze nej-
výše zatížit vedlejší (vnější) část překladu

q0  charakteristická hodnota zatížení od vlastní tíhy překladu q0 = 1,234 kN/m
fkk     průhyb od charakteristické hodnoty kvazistálé kombinace zatížení
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Dodatečně osazená 
venkovní revizní klapka 

(při montáži stínící techniky)
Okenní rám

zateplení

Kontaktní 
zateplovací systém 

a příslušné
povrchové úpravy

Ztužující věnec

Vyrovnat překlad _ 
např. tenkovrstvou maltou

PŘEDSAZENÝ ROLETOVÝ PŘEKLAD _ v případě zdiva s dodatečným 
zateplením (max. předsazení překladu o 150 mm před líc zdiva)

šířka zdiva

max. předsazení roletového překladu

Dodatečně osazená 
venkovní revizní klapka 

(při montáži stínící techniky)

Kontaktní 
zateplovací systém 

a příslušné
povrchové úpravy

Ztužující věnec

Doporučujeme první řadu cihel
vysypat polystyrénem

Tepelná izolace
 tloušťky max. 
1/6 šířky zdiva

Okenní rám

ŘEZ _ v místě předsazeného roletového překladu a uložení stropních nosníků

ŘEZ _ v místě předsazeného roletového překladu a jeho zateplením

Vyrovnat překlad _ 
např. tenkovrstvou maltou

 překlad 
HELUZ 23,8 
podmaltovat 

jen v místě uložení
jinak vyplnit PUR


