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JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT DVEŘE 
A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ 

DVERE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel 
mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odol-
né nebo požárně odolné bezpečnostní třída 2) nebo zda se jedná o dveře 
uvnitř bytu. Potom můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou 
řadu zvolíme, a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například de-
zén povrchu, druh skla (standardní, bezpečnostní či jiné), druh zámku 
(vložkový, dozický, WC), povrch závěsů (standardní stříbrné, mosazné, 
bronzové či satinovaný nikl) nebo popřípadě zda požadujeme další mož-
nou úpravu dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné.
Při výměně dveří je nejdůležitější podmínkou pro správné objedná-
ní dveří jejich zaměření. Dveře je možné měřit ve falci, tzn. změřit užší 
stranu dveří nebo změřit širší stranu dveří. Příklad: dveře standardního 
rozměru 80/197 cm měří ve falci na šířku 82 cm, na širší straně 85 cm. Na 
výšku je pak rozměr ve falci 197 cm a na vyšší straně198,5 cm. Co se týká 
samotného průchodu dveřmi, je výška 197 cm a šířka pak 80 cm.
Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit jejich 
správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťová-
ní orientace dveří se postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodujícím 
prvkem je umístění závěsů dveří (viz. obrázek).
Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména na 
rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební otvor se 
vždy měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů. Tabulku s kon-
krétními rozměry stavebního otvoru naleznete u obložkových zárubní na 
str. 43.
Standardně platí, že ke každé straně otvoru si připočteme 5 cm. Pro ob-
ložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebujeme stavební otvor o velikos-
ti 90/202 cm. Pokud rozměry stavebního otvoru neodpovídají doporu-
čeným rozměrům, je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si 
objednat za příplatek 20 % z ceny obložkovou zárubeň atypických roz-
měrů a samozřejmě také atypické dveře s příplatkem 40 % z ceny dveří.
Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete mít jakékoliv 
pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu.

Pri výbere interiérových dverí sa najskôr musíme rozhodnúť, aký účel 
majú spĺňať. Či potrebujeme vchodové dvere do bytu (požiarne odolné, 
alebo požiarne odolné s bezpečnostnou triedou 2), alebo či ide o dvere 
nachádzajúce sa vo vnútri bytu. Potom môžeme pristúpiť k rozhodnutiu 
o tom, akú modelovú radu si vyberieme a aké sú naše ďalšie špecifické 
požiadavky. Napríklad dezén povrchu, druh skla (štandardné, bezpeč-
nostné a iné), druh zámku (vložkový, dózický, WC), povrch pántov (štan-
dardné strieborné, mosadzné, bronzové či zo satinovaného niklu), alebo 
či prípadne požadujeme ďalšiu možnú úpravu dverí – protihlukové alebo 
dymotesné dvere.
Pri výmene dverí je najdôležitejšou podmienkou správneho objednania 
dverí ich zameranie. Dvere je možné merať vo falci, to znamená zmerať 
užšiu stranu dverí, alebo zmerať širšiu stranu dverí. Príklad: dvere so štan-
dardným rozmerom 80/197 cm merajú vo falci na šírku 82 cm, na širšej 
strane 85 cm. Na výšku je rozmer vo falci 197 cm a na vyššej strane 198,5 
cm. Čo sa týka samotného priechodu dverami, je výška 197 cm a šírka je 
80 cm.
Poslednou a taktiež veľmi dôležitou vecou pri objednávaní dverí, je ur-
čenie ich správnej orientácie - to znamená, či potrebujeme ľavé alebo 
pravé dvere. Pri zisťovaní orientácie dverí sa postavíme čelom k širšej stra-
ne dverí. Rozhodujúcim prvkom je umiestnenie pántov dverí (pozrite si 
obrázok).
Pri objednávaní obložkových zárubní sa musíme zamerať najmä na roz-
mery stavebného otvoru, do ktorého sa bude osádzať. Stavebný otvor sa 
vždy meria až po dokončení podláh a všetkých obkladov. Tabuľku s kon-
krétnymi rozmermi stavebného otvoru nájdete u obložkových zárubní na 
strane 43.
Štandardne platí, že ku každej strane otvoru si pripočítame 5 cm. Pre ob-
ložkovú zárubňu veľkosti 80/197 cm teda potrebujeme stavebný otvor      
o veľkosti 90/202 cm. Ak rozmery stavebného otvoru nezodpovedajú od-
porúčaným rozmerom, je nutné otvor prispôsobiť daným rozmerom, ale-
bo si, za príplatok 20 % ceny, objednať obložkovú zárubňu s atypickými 
rozmermi a samozrejme aj atypické dvere s príplatkom 40 % ceny dverí.
Ak budete mať pri zameriavaní dverí či obložkových zárubní akékoľvek 
pochybnosti, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na špecializovanú fir-
mu.

Levé dveře/Ľavé dvere Pravé dveře/Pravé dvere


