
Typy kování vrat 
a jejich parametry 

1.2.3
str. 1

ET

H

RM

LDB

SL SR

SRDSRD

Sekční garážová vrata, stavební připravenost

Požadavky na montážní otvory

Připravené montážní otvory musí splňovat následující požadavky:
• otvory musí mít zpravidla pravoúhlý tvar;
• povrch orámování otvoru musí být rovný a hladký bez zbytků omítky a trhlin;
• odchylka pracovních ploch od vertikální či horizontální osy nesmí přesahovat více než 1,5 mm/m, avšak v žádném případě ne více 
 než 5 mm;
• v prostoru určeném pro montáž vrat se nesmí nacházet žádné stavební konstrukce, potrubí, rozvody topení, ventilace apod.

Pro zaměření montážního otvoru garážových vrat se měří následující parametry:
Označení parametru Název parametru

RM Výška montážního otvoru

H Výška nadpraží (nebo vzdálenost od horního okraje otvoru ke stropu)

LDB Šířka montážního otvoru

ET Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti

SL,SR Minimální boční prostor

Následují parametry se vztahují na charakteristiku kování garážových vrat. Viz následující strany

Označení parametru Název parametru

H1, H2 Rozměry omezující provozní zónu vrat

TF Parametry provozní zóny

H3 Výška do vodící lišty 

BW Výška do osy hřídele

LDH Výška průjezdového otvoru, světlost

HL Výška uložení vodící lišty pro vysoké kování

W Vnější rozměr uložení elektrického pohonu garážových vrat

HR Výška uložení poháněcí lišty elektrického pohonu 

DM, DH Souřadnice bodů zavěšení vratové konstrukce
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Vratové křídlo

Vnitřní prostor

Vratové křídlo

Vnitřní prostor

Pokud je otvor v místnosti z dutých nebo odlehčených materiálů jako například duté cihly (pórovité keramické a silikátové cihly), siliká-
tové a keramické štěrbinové bloky a také z porézního betonu (plynobetonu a pěnobetonu, plynosilikátu a pěnosilikátu) nebo plynosiliká-
tových bloků, doporučujeme orámovat otvor ocelovým tvarovaným profilem, nebo vrata upevnit pomocí vhodných pevnostních šroubů 
s hmoždinkou, případně pomocí chemického kotvení. 

Měření vnitřních rozměrů místností a montážního otvoru 

Před zahájením měření je nutné, aby zákazník označil úroveň čisté podlahy (úroveň nulové výšky). Všechna měření se provádí od 
značek nulové výšky. 

Otvor se měří z vnitřní strany místnosti, tzn. vrata se montují na vnitřní povrch otvoru. Měří se výška otvoru (nalevo, uprostřed i vpravo) 
a jeho šířka (nahoře, uprostřed a dole). Při zpracování zakázky jsou rozhodující nejvyšší naměřené hodnoty.

Pomocí stavebních vodováh je nutné zkontrolovat, zda jsou podlaha a nadpraží vodorovné a zda jsou boční stěny svislé. Změřením úhlo-
příček se zjistí, zda je otvor pravoúhlý. Úhlopříčky pravoúhlého otvoru mají stejnou délku. Maximální přípustná odchylka délek úhlopříček 
je 5 mm. (V určitých případech je možné kompenzovat rozdílnou délku úhlopříček dodáním vrat s větší výškou anebo šířkou).

Vzhledem k možnému sklonu podlahových či stropních konstrukcí je nutné provádět měření výšky stropu a oblastí potřebných k montáži 
vrat po celé ploše místnosti.

Aby bylo možné stanovit délku rozpěrných profilů závěsu, je při měření rozměrů místnosti důležité změřit také její šířku v místě uložení 
pružinové hřídele (u garážových vrat s nízkým kováním).

Naměřené hodnoty představují výchozí údaje pro stanovení montážních rozměrů vrat a typ použitého kování (viz kapitoly 1.2.3 a 1.3.3 
Typy kování).

V provozní zóně vrat nesmí být umístěny žádné rozvodné systémy (ventilace, topení, vodovod atd.) !!!
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Pokud je otvor v místnosti z masivních materiálů, jako například betonu, přírodního kamene, plné cihly apod., připevňují se nosné prvky 
vrat bezprostředně k otvoru.
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Garážová vrata bez dveří

Standardní kování

Parametry
Parametr Název Hodnota nebo výpočet hodnoty

H  (mm) Výška nadpraží min. 210

ET (mm) Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti RM + 445

DM (mm) Souřadnice bodu zavěšení 700

H1 (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 270

H2 (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 5

BW (mm) Výška do osy hřídele RM + 144

LDH (mm) Výška průjezdového otvoru, světlost
Při ručním ovládání RM - 120

Při použití elektrického pohonu RM - 25

ET

DH

DM

550

140

Prostor potřebný 
k instalaci vrat

Vnitřní prostor
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Sekční garážová vrata, typy kování
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Garážová vrata bez dveří

Nízké kování

Parametry
Parametr Název Hodnota nebo výpočet hodnoty

H (mm) Výška nadpraží
Při ručním ovládání min. 100

Při použití elektrického pohonu min. 125

ET (mm) Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti RM + 580

DM  (mm) Souřadnice bodu zavěšení 700

H1  (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 435

H2 (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 95

LDH (mm) Výška průjezdového otvoru, světlost
Při ručním ovládání RM - 170

Při použití elektrického pohonu RM - 100

ET

DH

DM

550

140

Prostor potřebný 
k instalaci vrat

Vnitřní prostor

Nulová výška

H
2

H
1LD

H

R
M

H

Min. 130 LDB Min. 130

14
0

12
5 Prostor potřebný 

k instalaci vrat

Min. 200 Min. 200

300

* Pokud se na vnější stranu podpěry montuje zesilující konzola, rovná se minimální rozměr bočního prostoru 140 mm. 
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Garážová vrata (s dveřmi i bez dveří)

Vysoké kování 

Parametry
Parametr Název Hodnota nebo výpočet hodnoty

HL (mm) Vzdálenost od vrchu montážního otvoru po vodící lišty H – TF

ET (mm) Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti RM – HL + 850

DH (mm) Souřadnice bodu zavěšení RM – HL + 620

DM (mm) Souřadnice bodu zavěšení 1050

H1  (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM

H2 (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM + HL – 55

BW  (mm) Výška do osy hřídele RM + HL + 160
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Sekční garážová vrata, typy kování
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Výška otvoru RM (mm) Minimální výška nadpraží H 
(mm)

Maximální výška nadpraží H 
(mm)

Minimální vzdálenost od vodící 
lišty do stropu TF (mm)
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Garážová vrata s dveřmi

Standardní kování

Parametry
Parametr Název Hodnota nebo výpočet hodnoty

H (mm) Výška nadpraží min. 210

ET (mm) Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti RM + 445

DM (mm) Souřadnice bodu zavěšení 700

H1  (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 270

H2 (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 5

BW  (mm) Výška do osy hřídele RM + 144

LDH  (mm) Výška průjezdového otvoru, světlost
Při ručním ovládání RM - 150

Při použití elektrického pohonu RM - 80
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* Pokud se na vnější stranu podpěry montuje zesilující konzola, rovná se minimální rozměr bočního prostoru 140 mm.
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Garážová vrata s dveřmi

Nízké kování

Parametry
Parametr Název Hodnota nebo výpočet hodnoty

H  (mm) Výška nadpraží
Při ručním ovládání min. 105

Při použití elektrického pohonu min. 130

ET  (mm) Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti RM + 580

DM  (mm) Souřadnice bodu zavěšení 700

H1  (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 435

H2  (mm) Rozměr omezující provozní zónu RM – 95

LDH  (mm) Výška průjezdového otvoru, světlost
Při ručním ovládání RM - 195

Při použití elektrického pohonu RM - 125
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* Pokud se na vnější stranu podpěry montuje zesilující konzola, rovná se minimální rozměr bočního prostoru 140 mm. 

Vnitřní prostor

Sekční garážová vrata, typy kování
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Montážní parametry garážových pohonů

Standardní kování

Parametry
Typ elektrického pohonu Výška montážního otvoru RM) (mm) Typ poháněcí lišty W (mm) HR (mm)

Comfort

do 2280 SZ (SK) 11 3180

210

do 2500 SZ (SK) 12 3400

do 3410 SZ (SK) 13 4310

Spido
do 2435 BPA 0331A 3370

do 3425 BPA 0331A + SPA31 4370

Spin do 2430 SNA5 3350

W

Prostor potřebný 
k instalaci vrat

Vnitřní prostor

H
R

R
M

Montážní parametry garážových pohonů

Nízké kování

Parametry
Typ elektrického pohonu Výška montážního otvoru RM (mm) Typ poháněcí lišty W (mm) HR (mm)

Comfort

do 2155 SZ (SK) 11 3180

125/130*do 2375 SZ (SK) 12 3400

do 3285 SZ (SK) 13 4310

Spido 

Spin

do 2310 BPA 0331A 3370

140/145*do 3300 BPA 0331A + SPA31 4370

do 2300 SNA5 3350

W

Prostor potřebný 
k instalaci vrat

Vnitřní prostor

H
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* Uvedené rozměry platí pro vrata s vestavěnými dveřmi.

Sekční garážová vrata, typy kování
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Sekční garážová vrata, typy kování
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Montážní parametry garážových pohonů

Vysoké kování

Parametr Název Hodnota nebo výpočet hodnoty

Hi Rozměr omezující provozní zónu RM

W

Prostor potřebný 
k instalaci vrat

Vnitřní prostor

H
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H
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1050

Typ elektrického pohonu Typ poháněcí lišty W (mm)

Comfort

SZ (SK) 11 3180

SZ (SK) 12 3400

SZ (SK) 13 4310

Spido
BPA 0331A 3370

BPA 0331A + SPA21 4370

Spin
SNA5 3350

SNA6 4350

Typ manuálního ovládání

Zjednodušený kladkostroj pro garážová vrata (nelze použít řetězový reduktor)

Metodika určení typu poháněcí lišty: 
 
 1. Výpočet Wmin: 
  
 Wmin = RM + 0,15 HL + 500
  
 kde RM - výška otvoru v mm
  HL - výška vodící lišty v mm
 
 2. Podle tabulky lze definovat typ poháněcí lišty, za podmínek:
  
  Wmin ≤ W
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