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ROLETOVÝ PŘEKLAD HELUZ
EN 845-2

POUŽITÍ
Nosný roletový překlad HELUZ slouží jako nadokenní překlad pro osazení stí-
nících systémů (rolet a žaluzií). Vyrábí se pro šířky zdiva 365, 380, 400, 440 
a 490 mm a výšce 238 mm. U délek do 2 500 mm je vyráběn s únosností větší 
než 20 kN/m. Únosnosti roletových překladů - viz tabulka č. 1. Případné dovy-
ztužení věnce u delších překladů musí určit statik. U nosných roletových překla-
dů HELUZ je možné použít jak ruční, tak i elektrické ovládání stínicích systémů. 
Je možné použít různé druhy lamel od umělohmotných po hliníkové v různých 
cenových relacích. Vodící lišty u ostění oken se umisťují buď na omítku, zapuště-
né do zdiva nebo upevněné na rámu okna. Vnější i vnitřní stěny nosného roleto-
vého překladu jsou opatřeny cihelnými obklady. Uvnitř překladu jsou zabudova-
né lišty pro upevnění držáků stínicích systémů (rolet, žaluzií aj.). Držáky lze po-
souvat dle konkrétní šířky okna - viz tabulka č. 1.

VÝHODY
 Zajištění uživatelského komfortu – snížení tepelných ztrát budovy, hlučnos-

ti, přehřátí místnosti v letních měsících, ochrana  před nepříznivými povětr-
nostními vlivy a zajištění soukromí.

 Zvýšení bezpečnosti objektu – ochrana před vloupáním (při zapuštění vodí-
cích lišt rolet do zdiva).

 Zapuštění vodících lišt do zdiva, ruční nebo elektrické ovládání, montáž 
rolety až do výšky 270 cm.

 Rozměry v modulovém systému HELUZ.
 Snížení tepelných mostů.
 Okamžitá nosnost překladu.
 Přilnavost omítky.
 Možnost montáže stínící techniky i po úplném dokončení objektu.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
 Překlad je uložen na dřevěné vratné paletě 1 100 x 500 mm.

1 paleta - do délky 2 500 mm 2 palety - od délky 2 750 mm
 U každého překladu je přiložen montážní návod (pozor na správné uložení 

překladu).

POŽÁRNÍ ODOLNOST (s omítkou 20 mm)
Požární odolnost : R 90 DP1 (překlad šířky 365, 380, 400 mm)  
Požární odolnost: R 120 DP1 (překlad šířky 440, 490 mm)

DOPRAVA A MANIPULACE S VÝROBKY
Při manipulaci se zbožím (přeprava, vykládka, výstavba) je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození zboží. Roletové překlady jsou dodávány na 
dřevěných vratných paletách. Vlastní manipulaci je možné provádět zdvihací-
mi prostředky pomocí závěsných háků v horní části překladů. Odstranění háků, 
odstřihnutím, odbroušením nebo ohnutím, je možné až po usazení překladů.

HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA „U“  
A TEPELNéHO ODPORU „R“

šířka
tepelná 
vodivost

součinitel prostupu 
tepla tepelný odpor

λ
U

„U“ „R“

mm W/mK W/m2K m2K/W

HELUZ

365 0,275 0,67 1,33

380 0,235 0,55 1,65

400 0,190 0,44 2,13

440 0,195 0,41 2,29

490 0,165 0,32 2,99

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ jsou vypočteny dle  
ČSN EN 1745. Vlastnosti materiálů byly použity z ČSN EN 12524 při praktické vlhkosti.

označení
roletového  
překladu

délka 
překladu

max. 
světlost  

okenního 
otvoru

minimální 
uložení 

překladu

hmotnost 
inf.

únosnost
q

n
*

únosnost
q

n
**

mm mm mm kg kN/m kN/m

HELUZ  
365-490

1 250    850

200

169 40,00 40,00

1 500 1 100 205 27,50 27,50

1 750 1 350 230 25,50 25,50

2 000 1 600 275 29,00 30,00

2 250 1 850 292 25,50 28,00

2 500 2 100 340 21,50 24,50

2 750• 2 350 364 16,00 17,50

3 000• 2 600 388 11,50 13,00

3 250• 2 850 413 8,50 9,50

3 500• 3 100 444 6,50 7,50

3 750• 3 350 475 5,00 5,50

4 000• 3 600 506 3,50 4,00

4 250• 3 850 535 2,50 3,00

ROZMĚRY A ÚNOSNOSTI 
Tabulka č. 1

*   q
n
 - provozní normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit roletový pře-

klad šíře 365–400 mm
** q

n
 - provozní normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit roletový pře-

klad šíře 440–490 mm
• výroba na zakázku

1) Vnitřní (nosná) část - betonová
2) Střední (izolační) část
3) Schránka pro žaluzii nebo roletu
4) Vodící lišty

5) Roleta nebo žaluzie
6) Výška překladu
7) Vnější (krycí) část

6

1

2

3

5

7

4

Obrázek 1 – skladba roletového překladu
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ROLETOVÝ PŘEKLAD HELUZ
EN 845-2

MONTÁŽ NOSNéHO ROLETOVéHO PŘEKLADU
Délku překladu volíme podle šířky okenního otvoru, která je na každé straně vždy 
navýšena minimálně o 200 mm (celkové navýšení délky je 400 mm). Šířku pře-
kladu volíme podle šířky zdiva 365, 380, 400, 440 a 490 mm. Při dodatečném 
zateplení je šířka volena podle celkové šířky konstrukce (tzn. šířka zdiva včetně 
zateplení). Překlad může přesahovat nosné zdivo max. o 150 mm přes venkovní 
líc. Nosný roletový překlad se osazuje na nosné zdivo do cementové malty, která 
se odstraní v místě, kde není uložen překlad. Při zabudování do zdiva je nutné 
dokonalé horizontální uložení, které minimalizuje technické komplikace s montá-
ží rolet větší výšky.  Délka uložení musí být minimálně 200 mm. Před osazením 
překladu je nutné vybrat způsob ovládání rolety. Jsou dva typy ovládání - ruční 
nebo elektrické. Provádět jakékoli úpravy tvaru nebo délky překladu je 
nepřípustné!

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH SYSTéMŮ POPRUHEM NA 
STĚNĚ VEDLE OKNA
Ruční ovládání je řešení pomocí ovládacího popruhu, který se navíjí do schrán-
ky umístěné vedle okna (viz obrázek č. 2 a 4).  Schránku je možné umístit z levé 
nebo pravé strany okna. Délka uložení překladu na straně ovládání je 200–250 
mm vpravo nebo vlevo podle zvolené strany ovládání a 200–450 mm na straně, 
kde není ovládání. Na straně, kde s umístěním ručního ovládání neuvažujeme, 
je nutné dodržet minimální délku uložení 200 mm nebo více podle šířky okenní-
ho otvoru a délky překladu. Firma HELUZ doporučuje pro ruční ovládání ulože-
ní na ostění 220 mm. Osa otvoru pro popruh ručního ovládání je umístěna 140 
mm od okraje překladu z obou stran. Pokud je překlad uložen na ostění v délce 
200 mm, je osová vzdálenost popruhu od ostění okenního otvoru 60 mm (viz. 
obr. 2). Při délce uložení 250 mm na ostění je tato vzdálenost 110 mm. Kapsu 
popruhového navijáku pro ruční ovládání rolet zhotovíme v  první vrstvě ostění 
nebo v poslední cihelné vrstvě pod ostěním vedle okna. Kapsa je široká 60 mm, 
vysoká 200 mm a hluboká 160 mm. Zadní PVC kryt je umístěn v kapse na stra-
ně ovládání ve svislé ose otvoru pro průchodku v překladu.

OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH SYSTéMŮ POMOCÍ ELEKTRICKé-
HO POHONU
V případě, že je elektrické ovládání elektromotorem (umístěn v hřídeli rolety), je 
délka uložení překladu stejná jako při ručním ovládání, nebo osově (tzn. 200–
325 mm podle šířky okenního otvoru). Vždy je nutné dodržet minimální dél-
ku uložení 200 mm nebo větší na obou stranách překladu. Elektromotor 
je umístěn v hřídeli rolety, neosazuje se schránka navijáku ani průchodka popru-
hu pro ruční ovládání. Vedle překladu se umístí rozbočná krabice.  Kabelovou 
chráničkou min. Ø 12 mm se propojí schránka rolety s rozbočnou krabicí případ-
ně s vypínačem (viz obrázek č. 3 a 4). Drážka pro kabelovou chráničku je umís-
těna vodorovně, v obkladu překladu a cihelném zdivu, od otvoru v překladu k roz-
bočné krabici (viz obrázek č. 4). Drážka je široká 25 mm a hluboká 15 mm.Roz-
bočná krabice elektroinstalace je zhotovena v kapse, která je v ose drážky vedle 
překladu. Celý tento systém je vhodné konzultovat s montážní firmou.

ÚPRAVA OSTĚNÍ PŘED OSAZENÍM OKEN PŘI POUŽITÍ 
KRAjOVÝCH CIHEL
Do připravovaného prostoru pro izolační výplň ve spodní části a po stranách 
okenního otvoru je vložena izolace, která je fixována pomocí montážní pěny. Vlo-
žená izolační výplň je překryta zatlačenou sklotextilní síťovinou do lepicího tme-
lu. Přesah síťoviny je cca 50 mm na obě strany izolace ve spodní části a po stra-
nách okenního otvoru. Drážka vodících lišt je umístěna v prostoru 80–120 mm 
od vnější části zdiva po obou stranách ostění, je široká 40 mm, hluboká 50 
mm. Nejdříve je vhodné označit svislými čárami prostor pro zhotovení drážek vo-
dících lišt. Drážku zhotovíme montážní frézou „FEIN“ MF 12-180, profesionál-

ní soupravou pro obkladače „FEIN Super Cut Construction“ nebo úhlovou brus-
kou s vhodným řezacím kotoučem. Drážku je možné zhotovit vysekáváním po-
mocí sekáče a kladiva. V případě, že do prostoru pro drážku zasahuje izolační 
výplň, vrstvu sklotextilní síťoviny, lepícího tmelu, izolaci prořízněte pomocí nože  
a odstraňte v prostoru drážky.

OSAZENÍ OKENNÍHO RÁMU
Při použití rolet a látkových clon je vzdálenost od venkovního cihelného obkla-
du překladu k venkovní části rámu okna 165 mm (viz obrázek č. 6). Pro pou-
žití venkovních žaluzií je tato vzdálenost 220 mm (viz obrázek č. 5). Uvedené 
vzdálenosti je nutno dodržet s tolerancí max. + 3 mm. 

FIXACE OKENNÍHO RÁMU PLECHOVÝMI PŘÍCHYTKAMI 
A HMOŽDINKAMI
Fixace okenního rámu se provádí do roletového překladu a do cihel HELUZ–K, 
pouze do prostoru, kde není izolační výplň a to pomocí ocelových příchytek  
a hmoždinek (viz obrázek č. 7 – Vodící lišty rolet a žaluzií). Fixaci okenního rámu 
expanzní montážní pěnou nepoužíváme v horní části rámu, aby nedošlo k defor-
maci polystyrénového klínu překladu.

MONTÁŽ PVC PRŮCHODKY POPRUHU ROLET 22 MM  
S KARTÁČKEM I = 100 MM, gLS 65-100)
Otvor v izolační části vyřízneme kruhovou pilkou o průměru 63 mm v předlitém 
otvoru. Pro průchodku v překladu na straně ovládání. Do připraveného otvoru 
umístíme plastovou průchodku popruhu rozšířenou částí dovnitř překladu tak, 
aby vzdálenost průchodky od vnitřní části obkladu překladu byla cca 15 až 20 
mm. Kryt směřuje kolmo a vodorovně. V této poloze je průchodka upevněna po-
mocí montážní pěny.

MONTÁŽ ZADNÍHO PVC KRYTU PRO POPRUHOVÝ  
NAVIjÁK ROLET OP1006
Do připravené kapsy pro popruhový naviják, vložíme zadní PVC kryt tak, aby 
přední část krytu od zdiva byla 15–20 mm. Kryt umístíme kolmo a vodorovně.  
V této poloze je zadní kryt PVC pomocí montážní pěny upevněn.

OSAZENÍ POUZDER VODÍCÍCH LIšT DO OSTĚNÍ
Délka pouzdra vodící lišty je upravena tak, aby byla výška pouzdra od kartáčku 
omítkové lišty překladu k spodní části okenního rámu cca o 5 mm kratší. Do 
drážky vložíme pouzdro vodící lišty, které je bodově upevněno sádrou. Spodní 
část pouzdra podložíme tak, že necháme prostor pro parapet a horní část pouz-
dra aby dosahovala ke kártačku omítkové lišty. Vzdálenost přední části pouzdra 
od ostění je 15 -20 mm. Pouzdro musí lícovat s omítkou. Je nutné vždy pouzdro 
vyrovnat do kolmic v obou směrech. Po pečlivém umístění a vyrovnání pouz-
der a po zatvrdnutí sádry pouzdro fixujeme montážní pěnou. Pozor při montáži 
pouzder GLH5621-90 na usazení, aby bylo možné odtrhnout část pro vložení 
vodící lišty!

MONTÁŽ KABELOVé CHRÁNIČKY A ROZBOČNé KRABIČ-
KY PRO ELEKTRICKé OVLÁDÁNÍ ROLET A ŽALUZIÍ
V předlitém otvoru na pravé nebo levé straně překladu, pomocí kruhové pilky vy-
řízneme otvor v izolační části překladu pro kabelovou chráničku o minimálním 
průměru 12 mm. Do otvoru a připravené drážky je vložena kabelová chránič-
ka od rozbočné krabičky do vnitřní části překladu. Chránička je fixována sádrou  
v drážce překladu a otvory v překladu se vyplní montážní pěnou.
Nosný roletový překlad je výrobkem firmy HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Dolní 
Bukovsko. Montáž rolet, kompletaci a funkčnost stínícího systému zajišťují mon-
tážní firmy - viz www.heluz.cz sekce NAŠI PARTNEŘI/Montáže rolet.
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Obrázek č. 3 - schéma uložení překladu nad otvorem - elektrické ovládání

Obrázek č. 4 - Pohled z interiéru

Obrázek 2 - schéma uložení překladu nad otvorem - ruční ovládání

osa otvoru pro popruh

lože z cementové malty

otvor průchodky popruhu

schránka pro naviják zabudovaná 
do zdi v ose průchodky

rozbočná krabice

kabelová chránič-
ka min. ∅ 12 mm

vypínač

lože z cementové malty

otvor průchodky popruhu

uložení při ručním ovládání v mm
na straně 
ovládání na straně, kde není ovládání

minimálně 
200 až 250

minimálně 200 až 450 podle 
šířky okenního otvoru a zvolené 

nejbližší délky překladu

uložení při elektrickém ovládání je stejné 
jako pro ruční ovládání nebo osové na 

obou stranách

minimálně 200 až 325 podle šířky 
okenního otvoru a zvolené nejbližší délky 

překladu

ROLETOVÝ PŘEKLAD HELUZ
EN 845-2



Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2009-09-01 / Strana 92

Obrázek č. 5 - Řez roletovým překladem a souvisejícími konstrukcemi s namontovanou roletou

Obrázek č. 6 - Řez roletovým překladem a souvisejícími konstrukcemi s namontovanou žaluzií
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Obrázek 7 - Vodící lišty rolet a žaluzií
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* Použijte šroub Fisher FFS nebo FFSZ pro okenní rámy nebo vhodné rámové hmoždinky délky min. 80mm
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