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Obrázok 1: Rozsudok Najvyššieho krajinského súdu 
vo Frankfurte nad M.: V budúcnosti musia aj pohony 
garážových brán od výrobcov, ktorí vyrábajú čisto pohony, 
dodržiavať normy pre brány a tým kontrolovať bezpečný 
celok garážovej brány a pohonu. 
 
Rozsudok Najvyššieho krajinského súdu 
vo Frankfurte nad Mohanom 
Aj výrobcovia, ktorí vyrábajú čisto pohony 
garážových brán, musia zaru čiť bezpečný 
celok brány a pohonu pod ľa noriem pre 
brány 
 
Podľa rozsudku Najvyššieho krajinského súdu 
vo Frankfurte nad Mohanom musia všetky pohony, ktor é 
sú zamýš ľané na prevádzkovanie garážových brán, 
dodržiava ť aj normy pre brány. Obmedzenie sily sa musí 
dodrža ť na všetkých bránach výrobcu schválených pre 
pohon a aj pri „rozumne predvídate ľnom chybnom 
použití“ (smernica o strojových zariadeniach) 
prostredníctvom používate ľa sa musí zo strany výrobcu 
zaručiť bezpečnos ť.  
 
Bezpečnostné požiadavky, ktorým musia vyhovovať pohony 
garážových brán rôznych výrobcov, sú na európskej úrovni 
regulované v normách pre pohony a brány: kontrola týchto 
bezpečnostných požiadaviek pri kombinácii pozostávajúcej 
z garážovej brány a z pohonu garážovej brány je zadaná 
v obidvoch normách. S výnimkou: podľa noriem pre pohony 
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je možné zriecť sa kontroly, keď sa pohon predáva bez 
brány. 
  
Pri bezpečnostných požiadavkách ide okrem iného 
o obmedzenie sily. Pohon sa musí postarať o to, aby brána 
pri zatváraní dodržala zadané sily (maximálne 400 N) tak, 
aby brána pri nabehnutí na prekážku nespôsobila žiadne 
poranenia (predovšetkým stlačenia), respektíve škody. 
Okrem toho musí brána po nabehnutí na prekážku spustiť 
reverzný chod. Ak sa pohon nevhodne prispôsobí garážovej 
bráne, môže sa stať, že sa nedodržia zadané sily alebo 
brána nespustí reverzný chod.  
 
Tí výrobcovia, ktorí predávajú pohony bez brán (žiadne 
navzájom vhodné a odskúšané kombinácie), sa v minulosti 
často odvolávali na výnimku v normách pre pohony, ktorá 
umožňovala zriecť sa kontroly bezpečnostných požiadaviek 
pri predaji pohonu bez brány. Za dodržiavanie 
bezpečnostných požiadaviek celku pohonu a brány je vraj 
zodpovedný iba ten, kto zabuduje pohon s bránou, teda 
inštalujúca odborná prevádzka alebo v prípade výrobkov DIY 
dokonca samotný používateľ.  
 
Najvyšší krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom dňa 
21. mája 2015 rozhodol, že všetky pohony, ktoré sú 
zamýšľané na prevádzkovanie garážových brán, musia 
dodržiavať aj normy pre brány. Všetci výrobcovia musia 
preto zabezpečiť, aby ich pohony garážových brán dokázali 
dodržiavať sily u všetkých brán určených prostredníctvom 
výrobcu pre pohon. Za konečné nastavenie pohonu na 
príslušnú bránu a za kontrolu dodržiavania obmedzenia sily 
je potom zodpovedná inštalujúca odborná prevádzka. Aj pri 
„rozumne predvídateľnom chybnom použití“ (smernica o 
strojových zariadeniach) prostredníctvom používateľa sa 
musí zo strany výrobcu zaručiť bezpečnosť. Na základe 
tohto rozsudku nedávno rozhodol Krajinský súd v Hamburgu 
pre ďalšie pohony, že príslušní výrobcovia musia z dôvodu 
nedodržiavania noriem pre brány zastaviť predaj svojho 
pohonu, ako aj jeho ponúkanie na trhu. 
 
Odborní predajcovia a inštalujúce odborné prevádzky majú 
v každom prípade vždy istotu vtedy, keď prevádzkujú 
pohony od výrobcov, ktorí ponúkajú aj vhodné a v kombinácii 
odskúšané brány. Vo firme Hörmann sa napríklad všetky 
pohony garážových brán skúšajú s každým typom garážovej 
brány Hörmann ohľadne dodržiavania noriem pre brány. 
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Informa čné okienko: pre čo sú pohony garážových brán 

Hörmann bezpe čnou vo ľbou 
 
Vo firme Hörmann sa všetky pohony garážových brán 
skúšajú s každým typom garážovej brány ohľadne 
dodržiavania noriem pre brány, čo pre inštalujúcu odbornú 
prevádzku znamená istotu, že pri správne vykonanej 
montáži sa budú v každom prípade dodržiavať sily. Okrem 
toho je možné pri pohonoch garážových brán Hörmann 
zabrániť „rozumne predvídateľnému chybnému 
použitiu“ (smernica o strojových zariadeniach) 
prostredníctvom používateľa: pohony garážových brán 
Hörmann sa nielen samočinne zaúčajú, ale automaticky 
reagujú aj na zmeny. Zmena nastavenia pohonu zo strany 
používateľa preto nie je potrebná a ani možná.  
 
 
 

 
 
Obrázok 2:  Po rozsudku Najvyššieho krajinského súdu vo 
Frankfurte nad Mohanom majú odborní predajcovia a 
remeselníci vždy istotu vtedy, keď predávajú garážovú bránu 
a pohon od rovnakého výrobcu, ako napríklad Hörmann.  
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 Predaj iba 

pohonov 
Predaj brány a 
pohonu 
dohromady 

Pred 
rozsudkom zo 
dňa 21. mája 
2015 

Kontrola iba podľa 
noriem pre 
pohony 

Kontrola aj podľa 
noriem pre brány 
(kombinácia brány 
a pohonu) 

Od rozsudku zo 
dňa 21. mája 
2015 

Kontrola aj podľa 
noriem pre brány 
(kombinácia brány 
a pohonu) 

Kontrola aj podľa 
noriem pre brány 
(kombinácia brány 
a pohonu) 

 
Tabuľka: pred rozsudkom Najvyššieho krajinského súdu 
vo Frankfurte nad Mohanom sa museli pri predaji pohonov 
dodržiavať výlučne normy pre pohony. Od 21. mája 2015 
musia títo výrobcovia zaručiť aj bezpečný celok pohonu a 
brány. 
 
 

Fotografie a tabu ľka: Hörmann 


