
 
 

 
 

 
 

DOPORUČENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PRO ZÁRUBNĚ 

 

Obložková zárubeň  
(otvíravá nebo slepá) 
šířka otvoru vůči rozměru dveří +10 cm (±1 cm) 
výška otvoru vůči rozměru dveří +5 cm (±1 cm)  

minimální tloušťka zdi 6 cm 

 

šíře dveří šíře otvoru 

600 mm 700 ± 10 mm 

700 mm 800 ± 10 mm 

800 mm 900 ± 10 mm 

900 mm 1000 ± 10 mm 

1000 mm 1100 ± 10 mm 

1100 mm 1200 ± 10 mm 

1250 mm 1350 ± 10 mm 

1450 mm 1550 ± 10 mm 

1600 mm 1700 ± 10 mm 

1650 mm 1750 ± 10 mm 

1800 mm 1900 ± 10 mm 

1850 mm 1950 ± 10 mm 

  

výše dveří výše otvoru 

1970 mm 2020 ± 10 mm 

2097 mm 2147 ± 10 mm 

 

 

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře 

šířka otvoru vůči rozměru dveří +10 cm (±1 cm) 

výška otvoru vůči rozměru dveří +5 cm (±1 cm)  

minimální tloušťka zdi 10 cm 

nelze pro dveře rámové 

 

šíře dveří šíře otvoru 

600 mm 700 ± 10 mm 

700 mm 800 ± 10 mm 

800 mm 900 ± 10 mm 

900 mm 1000 ± 10 mm 

1000 mm 1100 ± 10 mm 

1100 mm 1200 ± 10 mm 

  

výše dveří výše otvoru 

1970 mm 2020 ± 10 mm 

2097 mm 2147 ± 10 mm 

 

Protipožární zárubeň  
(otvíravá) 

šířka otvoru vůči rozměru dveří +12 cm (±0,5 cm) 

výška otvoru vůči rozměru dveří +6 cm  

minimální tloušťka zdi 10 cm 

 

šíře dveří šíře otvoru 

600 mm 720 ± 5 mm 

700 mm 820 ± 5 mm 

800 mm 920 ± 5 mm 

900 mm 1020 ± 5 mm 

1000 mm 1120 ± 5 mm 

1100 mm 1220 ± 5 mm 

1250 mm 1370 ± 5 mm 

1450 mm 1570 ± 5 mm 

1600 mm 1720 ± 5 mm 

1650 mm 1770 ± 5 mm 

1800 mm 1920 ± 5 mm 

1850 mm 1970 ± 5 mm 

    

výše dveří výše otvoru 

1970 mm 2030 mm 

2097 mm 2157 mm 

 

 

Skrytá zárubeň pro bezfalcové dveře 

šířka otvoru vůči rozměru dveří +13,5 cm 

výška otvoru vůči rozměru dveří +6,35 cm  

minimální tloušťka zdi 7,5 cm 

nelze pro dveře rámové 

 

šíře dveří šíře otvoru 

600 mm 735 mm 

700 mm 835 mm 

800 mm 935 mm 

900 mm 1035 mm 

1000 mm 1135 mm 

1100 mm 1235 mm 

  

výše dveří výše otvoru 

1970 mm 2033,5 mm 

2097 mm 2160,5 mm 



 
 

 
 

 
 

Obložková zárubeň pro reverzní dveře 

šířka otvoru vůči rozměru dveří +13 cm (±1 cm) 

výška otvoru vůči rozměru dveří +7 cm (±0,5 cm)  

minimální tloušťka zdi 8 cm 

nelze pro dveře rámové 

 

šíře dveří šíře otvoru 

600 mm 730 ± 10 mm 

700 mm 830 ± 10 mm 

800 mm 930 ± 10 mm 

900 mm 1030 ± 10 mm 

1000 mm 1130 ± 10 mm 

1100 mm 1230 ± 10 mm 

  

výše dveří výše otvoru 

1970 mm 2040 ± 5 mm 

2097 mm 2167 ± 5 mm 

 

 

Skrytá zárubeň pro reverzní dveře 

šířka otvoru vůči rozměru dveří +16,1 cm 

výška otvoru vůči rozměru dveří +7,85 cm  

minimální tloušťka zdi 7,5 cm 

nelze pro dveře rámové 

 

šíře dveří šíře otvoru 

600 mm 761 mm 

700 mm 861 mm 

800 mm 961 mm 

900 mm 1061 mm 

1000 mm 1161 mm 

1100 mm 1261 mm 

  

výše dveří výše otvoru 

1970 mm 2048,5 mm 

2097 mm 2175,5 mm 

 

 


