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Stanovený postup pro zazdívání ocelových zárubní do zdìných pøíèek
Tento postup se vztahuje na zazdívání jednorámových zárubní typu ZH(tm), YH(tm), ZO do pøíèek
z cihelného zdiva a porobetonových tvárnic.
Pro øádné, pøesné a trvalé osazení zárubnì do zdìné pøíèky je nutno dodret tyto pokyny:
1. Pøed zahájením zazdívání zárubnì je nutno zkontrolovat základní rozmìry (výška, šíøka, orientace
závìsù) s údaji na identifikaèním štítku a kompletnost zárubnì (poèet závìsù a jejich rozmístìní).
Dále je nutno provést kontrolu pravoúhlosti v horních rozích zárubnì, pøímost stojek zárubnì a
zda není zárubeò mechanicky poškozena nebo deformována. Nevhodnou dopravou, manipulací
nebo skladováním mohou vzniknout na zárubni drobné vady, které lze vìtšinou odstranit pøímo na
stavbì (napø. srovnání zárubnì do pravoúhlého tvaru nebo rozepøení prùchozí šíøky). Pokud vady
nelze odstranit, nesmí být takováto zárubeò pouita pro zazdívání.
2. Zárubeò se umístí dle výkresové dokumentace na místo budoucího dveøního otvoru na
podkladní beton nebo vrchní beton a vyrovná tak, aby nadpraí i stojky zárubnì po celé výšce
byly v ose s budoucí pøíèkou. Podle výkresové dokumentace se pøekontroluje smìr otevírání
dveøního køídla a orientace závìsù.
3. Zárubeò se pomocí klínù (8), které se umístí pod stojky zárubnì, vyrovná tak aby stojky byly ve
svislé poloze a nadpraí ve vodorovné poloze.
4. Zkontroluje se výška zárubnì podle vyznaèeného metrového váhorysu (5). Na zárubni se
vyznaèí znaèka váhorysu tak, e se od spodku nadpraí odeète 970 mm (u zárubnì pro
obvyklou výšku dveøí 1970 mm) a toto místo se zøetelnì vyznaèí. Výškové umístìní zárubnì se
pak dle potøeby upraví tak aby znaèka váhorysu na zárubni byla ve stejné výšce jako metrový
váhorys budoucí pøíèky.
5. Zárubeò se zajistí proti nechtìnému pohybu buï 4-mi ks "vìtrovacích" latí (7) o rozmìrech
napø. 35x50x2500 mm pøipevnìných vázacím drátem k nadpraí v místì stojek zárubnì nebo
pøipevnìním k pomocným sloupkùm (døevìný hranol - 2 ks, 60x60 mm) rozepøeným mezi
podlahou a stropem.
6. Prùchozí otvor zárubnì se zajistí proti sevøení min. 2 vzpìrami (6) o šíøce odpovídající hloubce
zárubòového profilu a tloušce min. 25 mm. Vzpìry se umístí vodorovnì v úrovni cca 300 mm
nad a pod prostøední závìs a musí být ponechány v otvoru a do zazdìní zárubnì do výšky
nadpraí a ztvrdnutí zdící malty. Délka vzpìry musí odpovídat stanovené prùchozí šíøce
zárubnì. Prahová spojka zárubnì (3) se podloí uprostøed tak, aby nemohlo dojít pøi zazdívání
k její deformaci (napø. pøi šlápnutí na tuto spojku).
7. Profil zárubnì se postupnì od podlahy zaplòuje zdivem, které se šetrnì zasouvá co nejvíce do
profilu zárubnì. Nesmí pøitom dojít k pohybu zárubnì. Mezery mezi zdivem a profilem zárubnì
se vyplòují vápenocementovou maltou nebo stavebním lepidlem (u porobetonových tvárnic),
tak aby byl profil zárubnì zcela zaplnìn a nevznikaly vzduchové mezery, které by mohly
ovlivnit stabilitu zárubnì pøi pouívání. Páskové kotvy (4), které jsou uvnitø profilu zárubnì se
pøi zdìní pøíèky odehnou smìrem do pøíèky a zazdí do spáry mezi jednotlivými vrstvami zdiva.
8. U èásteènì zazdìné nebo zcela zazdìné zárubnì je nutno co nejdøíve podbetonovat prahovou
spojku, tak aby pøi dalších pracích nemohlo dojít k jejímu prolomení a tím i k vytrení stojky
zárubnì ze zdiva a nevratné deformaci zárubnì.
9. Po zatvrdnutí zdící malty se opatrnì odstraní vzpìry z prùchozího otvoru, pomocné
zavìtrování a ostatní podpory (klíny zpod stojek zárubnì) a provede se oèištìní celého povrchu
zárubnì od zbytkù zdící malty.
10. Po omítnutí pøíèky a oèištìní povrchu zárubnì se provede obnovení základního nátìru tak aby
byla øádnì zajištìna ochrana zárubnì proti korozi do doby provedení vrchního nátìru.
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Ilustraèní schéma k textové èásti
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Legenda :
1 - stojka zárubnì
2 - nadpraí
3 - prahová spojka
4 - pásková kotva
5 - metrový váhorys
na zárubni

6 - pomocná rozpìrka
7 - vìtrovací la
8 - podloka pod prahovou
spojkou

Uvedené pokyny k osazování ocelových zárubní doporuèuje výrobce a vychází pøitom z
praktických poznatkù, z konstrukce výrobku a pouitých materiálù. Jejich
nerespektování mùe vést ve výsledku k nekvalitnímu osazení zárubnì které znemoní
a vytvoøení funkèního dveøního uzávìru. V tìchto pøípadech výrobce neodpovídá za
pøípadné škody vzniklé nedodrením tìchto montáních pokynù.
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