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Montáž TV na stěnu: Jak vybrat vhodný typ
držáku
Pořídili jste si nový televizor a chtěli byste jej umístit na stěnu? Pak
budete potřebovat držák, který bude s konkrétním typem televize
kompatibilní, unese jeho váhu a zajistí odpovídající nastavení podle
vašich potřeb. Přinášíme vám přehledného průvodce typy TV držáků, díky
kterému neuděláte krok vedle.

Zjistěte typ VESA standardu
Klíčovým parametrem při výběru držáku TV je typ VESA standardu, kterým televize disponuje.
Jedná se o normu vzdálenosti jednotlivých děr na zadní straně televizoru, které slouží k uchycení.
Nejčastěji narazíte na VESA 400x200, 400x400 nebo 400x300 nebo 200x200.
Konkrétní typ se odvíjí zejména od hmotnosti zařízení a také velikosti uhlopříčky. Mnohé držáky jsou
univerzální a podporují uchycení pro několik VESA standardů, jiné jsou kompatibilní jen s jedním

typem. Tento parametr najdete v technických specifikacích výrobků. Pořídíte-li držák s jiným typem
standardu, nepodaří se vám jej uchytit na televizor.

Sledujte maximální nosnost držáků
Některé typy televizorů váží jen pár kilo, jiné mohou dosahovat váhy až několik desítek kilogramů.
Aby zátěž konkrétní typ držáku zvládl, musí být dostatečně robustní a uzpůsobení požadovanému
zatížení. V technických parametrech TV vyčtěte hmotnost zařízení a podle toho vybírejte vhodný
držák. Počítejte s rezervou. Pořídíte-li držák s hraničními hodnotami, může se začít prohýbat a
působit nestabilně.

Typy TV držáků podle konstrukce
Na trhu narazíte na různé typy držáků, které se liší konstrukcí, možnostmi nastavení a samozřejmě
cenou. Mezi nejčastější typy patří držáky pevné, sklopné, kloubové a výškově nastavitelné.

Pevné držáky TV
Pevné neboli fixní držáky jsou konstrukčně jednoduché, a tedy i cenově dostupné. Slouží k pevnému
umístění televizoru na stěnu bez možnosti naklápění či sklápění. Výhodou je minimální vzdálenost
od zdi, díky které nevznikne mezi TV a stěnou příliš viditelná mezera. U některých modelů
televizorů však může být taková montáž vzhledem k umístění kabeláže na zadní straně
problematická.

Sklopné držáky TV
Jak je z názvu zřejmé, tyto typy držáků umožňují naklopení televizoru směrem dolů, někdy i
nahoru. Vhodné jsou při montáži na zeď do větší výšky. Liší se maximálním možným náklonem, který
se pohybuje od 5 do 20°. Při časté manipulaci investujte do dražšího typu držáku, který bude
vybaven silnějšími šrouby a robustní konstrukcí.

Kloubové držáky TV
Z hlediska uživatelského komfortu jsou kloubové držáky velmi praktické. Podle konstrukce a počtu
ramen umožňují naklápění nahoru a dolů, do strany a také směrem dopředu či dozadu. Vhodné jsou
v místnostech, kde se na televizor často dívá z několika míst. Jednoduchým pohybem televizor
otočíte, a tak na něj zpříma uvidíte nejen od pohovky, ale třeba i jídelního stolu.

Výškově nastavitelné držáky TV
Nejvariabilnějším typem držáku TV jsou kloubové výškově nastavitelné. Kromě všech výše zmíněných
poloh totiž umožňují i posunování směrem nahoru a dolů. Konstrukčně jsou složitější, protože musí
obsahovat silnou pružinu, nebo píst. U těchto typů se zaměřte nejen na maximální, ale také
minimální nosnost. Pokud byste na zavěsili příliš lehkou televizi, mohlo by docházet k samovolnému
vracení do původní polohy.
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