
Jak na výběr kovové brány? 
 

Uvažujete o nové bráně, která by se co nejlépe hodila k Vašemu plotu a domu? Zde najdete pár rad, 

jak si poradit s výběrem kovové brány. 

První otázkou bude, zda chcete kupovat novou branku pouze jako vstupní, třeba do předzahrádky, 

nebo půjde o bránu, kterou se vjíždí na pozemek, či o jejich kombinaci. A zda budou mít automatické 

otevírání, či nikoliv. 

Branka, která slouží pro pěší vstup na pozemek, se nazývá plotová branka. Jde o branku, která je 

napojena na systém oplocení kolem objektu. Branky jsou pozinkované a mají prvky z nerezu (např. 

zámek), takže se nemusíte bát zrezivění. Branka je buď přímou součástí plotu, nebo se připevní ke 

sloupku k tomu určenému. 

Kovové brány, které jsou určeny pro vjezd auta, jsou buď posuvné, nebo křídlové. 

Samonosné posuvné brány se posouvají volně, takže povrch pod nimi nemusí být vodorovný, což je 

jistou výhodou oproti branám pojezdovým, u kterých jsou na spodní části křídla kolečka, která 

zajišťují plynulý pohyb, je to možné ovšem jenom na vodorovné ploše. 

Tyto posuvné brány samozřejmě velice šetří místo, oproti křídlovým branám, kde je nutné počítat 

s prostorem pro vyklopení brány. 

Křídlové brány ke svému otevření samozřejmě potřebují daleko více místa, vždy ovšem záleží na 

konkrétní situaci, není tedy možné říci, který typ je lepší. U všech těchto typů bran se dá nainstalovat 

různý způsob otevírání. 

Brány můžeme otevírat buď ručně, nebo elektronicky, což je mnohdy praktičtější. Bránu je možné 

otevírat na dálkové ovládání, mechanismem zabudovaným přímo ve sloupku brány, fotobuňkou nebo 

kartou. 

Dnešní kovové prvky již nejsou natírány klasickou barvou jako dříve. Upravují se metodou žárového 

zinkování, což zaručuje více jak 30ti letou záruku, že nebude muset plot sami natírat. Je možné si 

zvolit jakýkoliv odstín barvy z nabídky, což zaručuje dvojí ochranu kovu. 

Běžný metr potom stojí v průměru něco přes 1000 korun. 

Většina firem pracuje s předem připraveným designem bran a plotů. Je ovšem možné se obrátit na 

umělecké kovářství, nebo na firmu, která se zabývá tepanými kovovými prvky a můžete si vybrat 

z mnoha originálních vzorů, nebo si svoji bránu a plot navrhnout. Počítejte ovšem s daleko vyšší 

cenou. 

 


