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Zmeny vyhradené. Aktualizované 17.05.2023
Tento návod neplatí pre všetky typy zárubní a nerieši všetky možnosti a aspekty. 
Použitie len na vlastné nebezpe enstvoč ©apex Banská Bystrica s.r.o., 2003 – 2023

Menovitý rozmer
Stavebný otvor
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Rozmery pre bežné, drevené, obložkové zárubne pod aľ  STN, pre dvere s poldrážkou

Vonkajšie rozmery zárubne pre zárubne so zahnutím:

šírka [mm] výška [mm] šírka [mm] výška [mm] šírka [mm] výška [mm] šírka [mm] výška [mm] šírka [mm] výška [mm]

1 970 2 020 2 040 2 050 2 080

1 970 2 020 2 040 2 050 2 080

1 970 2 020 2 040 2 050 1 030 2 080

1 970 1 000 2 020 1 050 2 040 1 070 2 050 1 130 2 080

1 100 1 970 1 200 2 020 1 250 2 040 1 270 2 050 1 330 2 080

1 250 1 970 1 350 2 020 1 400 2 040 1 420 2 050 1 480 2 080

1 450 1 970 1 550 2 020 1 600 2 040 1 620 2 050 1 680 2 080

1 600 1 970 1 700 2 020 1 750 2 040 1 770 2 050 1 830 2 080

Výška otvoru platí od DOKON ENEJ podlahy. Tolerancia max 10 mm. Uvedené rozmery súČ  najviac používané, ale 
neplatia pre všetky zárubne (napr. protipožiarne, z masívu, oblé zárubne).

Núdzové riešenie

Šso = menov. šírka zárubne + 
120 mm

jeden roh zárubne je zrezaný

Šso = menov. šírka zárubne 
+ 130 mm

Doska

Stavebné otvory pre vnútorné dvere

Dôležité sú odchýlky od zvislosti  / rovinnosti. Dobre 
pripravený múr má odchýlky do 2 mm / 2 m. Merajte 
vždy 2 m dlhou vodováhou pri okrajoch otvoru. Múr 
nemá ma  vlny a odchýlky v hrúbke.ť

Dôležité sú odchýlky od zvislosti  / rovinnosti. Dobre 
pripravený múr má odchýlky do 2 mm / 2 m. Merajte 
vždy 2 m dlhou vodováhou pri okrajoch otvoru. Múr 
nemá ma  vlny a odchýlky v hrúbke.ť

Pri styku dvoch zárubní v 
rohu, špalety min. 45 mm a 
viac.

Špalety
Je vhodné ak majú špalety 5 cm a viac. V krajnom 
prípade 3 cm.  Ak špaleta chýba, je možné vyrieši  ť
to pripevnenou doskou ( je to núdzové riešenie). 
Pri krátkej alebo chýbajúcej špalete vidno výrazne 
odklony múru a nerovnosti omietky!

Špaleta 5 cm

Podlahy
Pre dobrý estetický výsledok je dôležité aby bola podlaha vodorovná. Ak podlaha nie je vodorovná, tak je to 
vä šinou spôsobené zle urobeným poterom. Poter sa kontroluje po urobení, dvojmetrovým hranatým profič -
lom, nanajvýš pred položením podlahy. Pri vadách sa nerovnosti vyspravujú nivela nou stierkou. Norma pre č
poter aj podlahu je max. odchýlka 2mm/2m. Pri normalizovanej odchýlke podlahy je výškový rozdiel pod 
zárub ovými nohami do 1 mm. Pri montážach sme zažili podlahy kde bol rozdiel aj 8 mm! V takých prípaň -
doch je krivos  výrazne vidno aj na medzere pod dverným krídlom. Dvere nie je možné zrezáva  do šikma,, ť ť
pri otvorení bymohli zadiera  o podlahu, alebo by boli extrémne vysoko nad podlahou. ť
Nie je možné zrezáva  zárubne pod a podlahy. Táto podlaha má prie ny aj pozd žny sklon. Je nemožné sa k ť ľ č ĺ
nej trafi . Zárub a je kolmá a montuje sa zvisle a vodorovne, preto podlaha o predtým vyzerala rovná, ukáže ť ň č
až potom ako na tom v skuto nosti je. Stav sa dá jednoducho overi  vodováhou. Dverné krídlo tiež nie je č ť
možné zreza  šikmo, pri otvorení by vo mohlo zadieralo o podlahu, alebo by bolo vysiko nad podlahou.ť

Obecne
Bez osadených dverí sa zdajú omietky, steny a podlahy 
bez vád. Až po založení zárubne vidno skuto ný stav. Pri č
príprave otvorov verte len vodováhe, metru a uholníku!

http://www.stavebna.sk/
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Stavebné otvory pre vnútorné dvere

Podlahy
Pre dobrý estetický výsledok je dôležité aby bola podlaha vodorovná. Ak podlaha nie je vodorovná, tak je to 
vä šinou spôsobené zle urobeným poterom. Poter sa kontroluje po urobení, dvojmetrovým hranatým profič -
lom, nanajvýš pred položením podlahy. Pri vadách sa nerovnosti vyspravujú nivela nou stierkou. Norma pre č
poter aj podlahu je max. odchýlka 2mm/2m. Pri normalizovanej odchýlke podlahy je výškový rozdiel pod 
zárub ovými nohami do 1 mm. Pri montážach sme zažili podlahy kde bol rozdiel aj 8 mm! V takých prípaň -
doch je krivos  výrazne vidno aj na medzere pod dverným krídlom. Dvere nie je možné zrezáva  do šikma,, ť ť
pri otvorení bymohli zadiera  o podlahu, alebo by boli extrémne vysoko nad podlahou. ť
Nie je možné zrezáva  zárubne pod a podlahy. Táto podlaha má prie ny aj pozd žny sklon. Je nemožné sa k ť ľ č ĺ
nej trafi . Zárub a je kolmá a montuje sa zvisle a vodorovne, preto podlaha o predtým vyzerala rovná, ukáže ť ň č
až potom ako na tom v skuto nosti je. Stav sa dá jednoducho overi  vodováhou. Dverné krídlo tiež nie je č ť
možné zreza  šikmo, pri otvorení by vo mohlo zadieralo o podlahu, alebo by bolo vysiko nad podlahou.ť

Prechody sa robia na rôzne, pod a druhu dverí - oto né, posuvné popri stene, posuvné do steny, ak sa použiľ č -
je prah, zas je treba použi  iné riešenie. Záleží tiež na tom, i sú dvere s poldrážkou alebo nie.ť č
Prechodové lišty a prahy sa inštalujú až po zárubniach. Pri prechodových lištách je výhodné také riešenie, že 
zhruba 1/3 šírky lišty je pod krídlom a 2/3 vy nievajú von.č
Vždy myslite na to, že zárub a sa osádza zvisle, na jednej strane otvoru môže by  opretá o múr a na druhej ň ť
môže by  kvôli zvislosti 15 mm od múru... Potom sa lišta ažko osádza tak, aby išla rovnobežne s krídlom... ť ť
Prechody treba nachysta  tak, aby ste pri využití zhruba štvor centimetrovej šírky lišty dokázali skry  medzeru.ť ť
V týchto nákresoch sú miery ktoré zvy ajne vyhovujú pri vä šine dverí používaných na Slovensku.č č

Zle – podlaha 
nie je

vodorovná ani 
prie ne, ani poč -

zd žneĺ

http://www.stavebna.sk/
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Stavebné otvory pre vnútorné dvere

Správne Správne – pod prahSprávne

Zle – výškové rozdiely Zle – plytké zapustenie, široká 
drážka – nedá sa zakry  prahomť

Zle – výškové rozdiely

Zle – styk podláh 
je na zlej strane

Zle - prechod urobený 
v kov. zárubni pre linoleum

Posuv. dvere otváravé do avaľ

K
o

lík
U

ko
tv

en
iePosuvné dvere

Je dôležité, aby stena nad stavebným otvorom bola do-
stato ne pevná a hrubá. Na u sa ukotvuje hranol, ktorý neč ň -
sie celú váhu krídel. Ak je stena zo sádrokartónu, je potreb-
né pri výstavbe do nej zainštalova  napr. drevený hranol, ť
ktorý ju vystuží a o ktorý sa neskôr priskrutkuje nosný 
hranol dverí. Nevhodné sú aj tenké prie ky, kde sú tehly č
ukladané na tenkú stranu.
Posuvné dvere sa dajú namontova  aj bez zárubne, ale v ť
tom prípade musia by  steny absolútne rovné a dajú sa ť
namontova  len tenké podlahové sokle (na bežné nie je ť
priestor medzi stenou a dverami).

Dobre – umiestnenie prechodovej
lišty pod posuvnými dverami z kaleného skla

http://www.stavebna.sk/
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Stavebné otvory pre vnútorné dvere

Dobre – obklada kyč
sú v úrovni omietky

Možný postup demontáže 
kovovej zárubne.

Dobre - nenalepená
listela

Obklady a sokle
Ak budú obklada ky až nad výšku zárubne, treba ich nalepi  č ť
pred osádzaním zárubní, s výnimkou listiel, ak sú vy nievač -
júce nad povrch steny.
Ak budú obklada ky nižšie ako je vrch zárubne, majú by  č ť
zarovnané s omietkou, ak to tak nie je, treba vynecha  rady ť
v okolí zárubne a tieto dolepi  až po osadení zárubne.ť
Sokle a prechodové lišty sa inštalujú až po osadení zárubní.

Kompromisne – nenalepený
posledný rad obklada iekč

Narezanie zárubne  na 
štyroch miestach 
rozbrusovačkou, následné 
vypáčenie.

Demontáž zárubne, úpravy múrov
Ak to situácia umož uje, urobte kontrolu múrov a ich ň
murársku úpravu. Zanedbanie vedie k neestetickým detai-
lom, ktoré sa nedajú ve mi dobre skry . Demontáž kovovej ľ ť
zárubne je ve mi prašná práca, po ítajte s tým!ľ č

http://www.stavebna.sk/
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Stavebné otvory pre vnútorné dvere

Odchýlky zvislosti odporú am č
o najviac zrovna  pri omietč ť -

kach (“vytrati “ pri okrajoch). ť
Je nutné mera  dvojmetrovou ť
vodováhou. Dobrý stav je pri 
odklonoch do 2 mm. Zárub a ň
sa na „pántovej/zámkovej“ 
strane musí osadi  zvisle, preť -
to odklony spôsobia medzery 
- vi  fotografie. Na druhej ď
strane múru sa dajú odklony 
IASTO NE maskova  naČ Č ť -

stavovacími dielmi.

Ing. Eman Horváth

Pôvodný stav

w w w . s t a v e b n a . s k

Stav po 
vyspravení

Ukážka problémov zle urobených múrov (odklony)

Postupnos : ť
1. výber typu dverí (⇒ rozmery otvorov)
2. kontrola a úprava stavebných otvorov
3. omietky a stierky
4. podlahy (nedosoklova )ť
5. obklady (ak nie sú v úrovni omietky 
tak nízke nedokon i , vystúple listely č ť
neinštalovat)
6. zameranie pre výrobu dverí (môže by  ť
aj po bode 3)
7. objednávka dverí
8. vyma ovaľ ť
9. montáž dverí (prahov), vysprávky 
silikónom a akrylátom
10. dosoklovat
11. dokoncit obklady a listely
12. montáž prechodových líšt

Postupnos : ť
1. výber typu dverí (⇒ rozmery otvorov)
2. kontrola a úprava stavebných otvorov
3. omietky a stierky
4. podlahy (nedosoklova )ť
5. obklady (ak nie sú v úrovni omietky 
tak nízke nedokon i , vystúple listely č ť
neinštalovat)
6. zameranie pre výrobu dverí (môže by  ť
aj po bode 3)
7. objednávka dverí
8. vyma ovaľ ť
9. montáž dverí (prahov), vysprávky 
silikónom a akrylátom
10. dosoklovat
11. dokoncit obklady a listely
12. montáž prechodových líšt

Zúženia múrov je správne 
vyspravi  dorovna, používa ť
sa na to tvrdený polystyrén, 
Ypor a podobne.

http://www.stavebna.sk/
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