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Stavebné otvory pre vonkajšie dvere 

Pre vonkajšie (exteriérové) dvere sa väčšinou používajú rámové zárubne, zriedkavo obložkové. Pretože 
je veľa typov konštrukcií , je aj na rozdiel od vnútorných dverí rozdielne podľa použitej konštrukcie. Pri 
vnútorných dverách sa až na malé výnimky dodržiava svetlá výška 1970 mm, pri vonkajších dverách to tak 
nie je, často sa robia aj vyššie dvere. Podotýkam že výška 1970 je zastaralá a vhodnejšie sú vyššie výšky, 
zistite si ak máte o vyššie dvere záujem, či sa vo vami vybranom type vyrábajú a podľa toho odvoďte 
potrebnú výšku otvoru.

Svetlé šírky sa dnes používajú skôr 900 mm, menej 800 mm.  Menšie šírky len výnimočne. Pokiaľ 
chcete svetlíky, treba aby ste si uvedomili, že nie sú lacné.

Dvere sa podľa našich tradícií otvárajú dovnútra. Pre zaujímavosť uvádzam, že napríklad v Poľsku sa 
otvárajú väčšinou von. Týmto spôsobom šetria vnútorný priestor v dome. V Škandinávii sa okná otvárajú 
smerom von, lebo prudký vietor ich tlakom zatvára a lepšie tesnia. U nás je zvyklé vonkajšie dvere 
otvárať dovnútra, aby prichádzajúci hostia nemuseli ustupovať pred otvárajúcimi sa dverami a je to 
bezpečnejší spôsob preto, že pri veľkých snežných búrkach môže naviať sneh na dvere a tie sa potom 
nedajú otvoriť.

Dôležité:
 Konkrétny rozmer stavebného otvoru nájdete pri jednotlivých typoch dverí v cenníku, alebo sa naň 

opýtajte. Výška býva udávaná od dokončenej podlahy.
 Premyslite si, kde budú dvere osadené, či v strede špalety alebo na prednej hrane múru. Pod dverami 

je vhodné nechať priestor na prerušenie tepelného mostu, je vhodné pri montáži dverí použiť Purenit 
alebo iný špeciálny materiál.

 Ak potrebujete robiť podlahy ešte pred inštaláciou dverí, môžete postupovať tak, že vnútornú podlahu 
urobíte ale nedokončíte poslednú radu dlažby smerom k dverám. Dlažbu dokončíte po inštalácii. 
Myslite na to, že treba nalepiť izolačné pásky, predstavu získate po prezretí nižšie umiestnených 
fotografií. Ak z nejakých dôvodov nebude prerušovaný tepelný most pod dverami a dvere nebudú 
zapúšťané pod podlahu, je možné podlahu urobiť najprv celú podlahu. V takomto prípade riešte 
prechod podláh tak, aby vyšiel pod prahom. 

 Je veľmi dôležité, aby ste pri začatí montáže presne vedeli kde máte výšku dokončenej podlahy. Túto 
zadávate montérovi pred montážou. Zle zadaná výška spôsobuje veľa, veľmi ťažko riešiteľných 
problémov.

Opáskovanie zárubne paropriepustnou a 
paronepriepustnou páskou

Primontovanie tepelnoizolačného materiálu 
Purenit pod dvere
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Pohľad z von. Purenit. Pohľad z dnu. Purenit.

Tu sa bude podlaha zvyšovať.

Utesňovanie hornej špalety.

Utesňovanie spodku dverí páskou

z vnútra domu.
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