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„I kliku můžete… 

…nakupovat z pohodlí domova, kanceláře či z Vašeho 

skladu.“ 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv 

šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu 

autora je zakázáno. Děkuji za pochopení a 

respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto 

materiálu přijímáte, že jakékoli použití informací z 

tohoto materiálu je pouze ve Vašich rukách a autor 

nenese žádnou zodpovědnost za Vaše úspěchy či 

neúspěchy z toho plynoucí. Veškeré informace jsou 

pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této 

tematice.   

http://www.rajkovani.cz
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Předmluva 

„Tento PDF materiál jste získali, protože máte zájem 

dozvědět se více než ostatní. Jsem velmi rád za Váš 

zájem a doufám, že si i Vy najdete v této PDF 

publikaci informace, které Vám pomůžou vybrat tu 

správnou kliku. 

PDF knížku 10+1 nejčastějších otázek jsem vytvořil, 

protože vím, jaké to je nakupovat přes internet 

fyzickou věc, které tolik nerozumím. Já se třeba při 

nákupu elektroniky nevyznám ve značkách, typech 

a technických parametrech a napadá mě spousta 

otázek. 

A vůbec při jakémkoliv 

nakupování bych se 

rád na spoustu věcí 

zeptal, jenže někdy mi 

to přijde jako hloupost, 

jindy jako příliš složitá 

otázka a někdy prostě 

se mi jen nechce ptát 

prodavače. To stejné, 

možná ještě ve větší 

míře, zažívám 

na internetu.  

http://www.rajkovani.cz
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Od spousty lidí jsem slyšel podobnou věc, a právě 

proto jsem se rozhodl sepsat 10 nejčastějších otázek 

při nákupu kliky a v této krátké internetové knížce 

Vám je zodpovídám. 

I kdyby Vám pomohla pouze jediná odpověď, budu za 

to velmi rád. 

Přeji pěkné čtení. 

 

Ondřej Lang 

majitel a provozovatel internetového obchodu 

Ráj kování  

www.rajkovani.cz 

 

P. S. Pokud Vy budete mít otázku, připomínku či 

komentář, tak Vám velmi rád na vše odpovím. Stačí 

mě jen kontaktovat.  (+420) 776 361 960  

http://www.rajkovani.cz
http://www.rajkovani.cz/


6 
 

 

1. Jaký je rozdíl mezi dveřním kováním 

a dveřní klikou? 

V podstatě skoro žádný. Na internetu i v praxi se 

můžete setkat, že lidé dveřním kováním a dveřní 

klikou pojmenovávají tu stejnou věc – toto je 

úplně normální a běžná situace. 

Přesněji – dveřním kováním se rozumí celý 

komplet, který se přidělává na dveře, pokud je 

chcete otevírat či zavírat. Je to tedy klika a štítek 

dohromady.   

Mezi dveřní kování se také počítají madla a 

úchyty, které se používají u posuvných dveří. Do 

dveřního kování se také může zahrnout dveřní 

zarážka, panty, závěsy a další příslušenství z kovu. 

V našem obchodě prodáváme dohromady celý 

komplet, a proto jsme produkty i kategorie 

přirozeně nazvali jako „dveřní kování“. 

http://www.rajkovani.cz
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2. Jaké existují varianty dveřního kování? 

Kliky a dveřní kování dělíme podle použití 

na interiérové a vchodové. 

Vchodové kování je speciálně upraveno proti 

opotřebení i krádeži. Kliky jsou určeny do hlavních 

vstupů bytů, domů či jakékoliv budovy. 

Interiérové kování je určeno do dveří, které 

se nacházejí uvnitř budov. Například v bytech 

se používá u dveří spojující dva pokoje. Obvykle je 

na výběr ze spousty designových variant. 

Především se  rozlišují kliky štítové (vlevo) a 

rozetové (vpravo). 

  
U interiérového dveřního kování se setkáváme 

s těmito typy klik: BB, PZ, WC, B/O a to proto, že 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/
http://rajkovani.cz/jaro-qr-rozetove-kovani-dverni-kovani-se-ctvercovou-rozetou-p12
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dveře mají různé zámky. Zde Vám vysvětlím, co 

jednotlivé zkratky znamenají. 

BB (obrázek první zleva) – klika s otvorem pro 

klasický velký dózický klíč. 

PZ (obrázek druhý zleva) – klika s otvorem pro 

zámkovou cylindrickou vložku („fabku“). 

WC (obrázek třetí zleva) – klika s pojistkou na WC 

– uzamykatelná z jedné strany dveří. Z druhé 

strany dveří je obvykle pojistka, díky které je 

v případě nutnosti možné dveře odemknout i 

z vnější strany a to pomocí plochého předmětu. 

B/O (obrázek čtvrtý zleva) – jde o rozetu či štítek 

bez dolního otvoru, tato možnost se využívá 

zejména u štítového kování. 

Bez rozety – pokud na dveřích nemáte dolní otvor 

(zámek), můžete si pořídit rozetové kování 

bez dolního štítku. 

 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/rozety-a24
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3. Jak si vybrat typ BB, PZ, WC, B/O? 

Typ si vybíráte obvykle podle zámku, který již 

máte namontovaný ve dveřích. 

Každý typ potřebuje jiný zámek, který je speciálně 

vyroben tak, aby tam pasoval buď klíč, „fabka“ 

nebo čtyřhran pro WC zamykání. 

Pokud si chcete do koupelny pořídit kliku 

na zamykání s WC pojistkou, nejdříve je nutné 

do dveří pořídit speciální zámek, který má místo 

vložky prostor pro průchozí čtyřhran (obvyklá 

velikost čtyřhranu je 4x4 nebo 6x6 mm). 

http://www.rajkovani.cz
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4. Co to je rozetové kování? 

Takto se nazývá kování, které se skládá ze dvou 

štítků na jedné straně dveří. Horní štítek je 

s klikou a na dolním štítku je otvor pro klíč, 

cylindrickou vložku („fabku“) nebo je zde pojistka 

pro WC zámek.  

Dolní části, tedy spodnímu štítku, se říká rozeta, 

a právě proto se toto kování nazývá rozetové. 

Ke každému modelu rozetového kování je možné 

zakoupit příslušný 

design rozety, 

který s klikou ladí. 

Někdy totiž 

vídávám, zejména 

na veřejných 

místech jako jsou 

restaurace, že 

majitelé kombinují 

kliku se zcela 

rozdílnou rozetou, která se liší jak barevně, tak 

velikostí a to opravdu nevypadá hezky.  

 

http://www.rajkovani.cz
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5. Co to je rozteč? 

Rozteč je rozpětí mezi středem kliky (střed 

čtyřhranu procházející dveřmi) a středem horního 

polokulatého otvoru pro cylindrickou vložku 

(„fabku“) nebo otvoru pro dózický klíč či středem 

WC pojistky. 

Rozteč je potřebné určit u štítového nebo 

vchodového kování.  

U interiérových dveří je 

standardní rozteč 72 mm, 

u starších typů dveří pak 

90 mm či 92 mm. 

U rozetového kování se 

rozteč neurčuje, spodní 

štítek si nastavíte do 

vzdálenosti podle toho, 

jak potřebujete.  

 

  

http://www.rajkovani.cz
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6. Kdy se určuje pravá a levá klika? 

Obvykle u štítového kování pro WC zámek, i když 

někdy jde WC pojistka jednoduše nastavit na 

stranu, jak ji potřebujete. 

U vchodových klik, protože z jedné strany je buď 

madlo, koule nebo klika, která je přizpůsobena 

proti vloupání. 

U rozetového kování není potřeba rozlišovat 

pravou a levou kliku, neboť si spodní štítek (neboli 

rozetu) nastavíte ručně podle toho, jak to chcete 

mít Vy. 

 

7. Z jakého materiálu se dveřní kování vyrábí? 

Materiál záleží na typu kování. Interiérové kování 

je obvykle vyráběno z mosazi, nerezu nebo ze 

slitiny kovu hliníku a zinku. 

http://www.rajkovani.cz
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ZnAl - slitina hliníku a zinku je vhodná do 

interiérů všech druhů, protože je tento materiál 

nejpoužívanější, naleznete z něj vyrobeno také 

nejvíce rozličných druhů klik. 

Mosaz - lepší kvalitní materiál do bytů či domů. 

Díky pružnosti tohoto materiálu jsou výrobci 

schopni kliku zpracovat i do designově velmi 

pěkných tvarů se zachováním vysokého standardu 

kvality zboží. 

Nerez – velmi vhodný a doporučovaný materiál do 

frekventovaných prostor (nemocnice, školy, 

veřejná místa, apod.) nebo pokud chcete mít kliku 

opravdu na celý život. Nerezové kování má 

z uvedených materiálů pro interiér nejdelší 

životnost. 

Vchodové kování je také vyrobeno ze slitiny kovů, 

ale navíc je na povrchu eloxováno, tedy povrch 

kliky chrání vrstva oxidu uhlíku, která chrání i 

samotné složení kovů uvnitř kliky. Díky eloxování 

povrchu má klika delší životnost. 

http://www.rajkovani.cz
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8. Jaké barvy jsou na trhu k dispozici? 

Na trhu se nesetkáváme s barvami černá, stříbrná 

bílá, hnědá, žlutá, ale velmi často výrobci volí jako 

označení povrchovou úpravu, která má své 

specifické znaky. Bavíme se zde o povrchové 

úpravě, nikoli o materiálu použitém na výrobu 

kliky. Uvedu zde pár nejčastějších příkladů: 

nikl – tato povrchová úprava je v podstatě 

stříbrná barva s nádechem modrého odstínu 

 

chrom – stříbrná barva, která je světlejší než nikl 

 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/tina-r-rozetove-kovani-dverni-kovani-s-kulatou-rozetou-p82
http://rajkovani.cz/agueda-qr-exkluzivni-rozetove-kovani-exkluzivni-dverni-kovani-s-ctvercovou-rozetou-p84
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mosaz – barva zlatá 

 

bronz – barva blízká hnědě, velmi často bývá 

označení bronz grafiato, které slouží k označení 

matného česaného bronzu 

 

nerez – pouze u nerezového kování, kdy není 

použita žádná povrchová úprava, má všechny 

vlastnosti nerezu 

 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/atena-r-rozetove-kovani-dverni-kovani-s-kulatou-rozetou-p36
http://rajkovani.cz/afrodyta-r-rozetove-kovani-dverni-kovani-s-kulatou-rozetou-p32
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9. Nebudou na klice vidět otisky prstů? 

Výrobci při tvorbě povrchových úprav mysleli 

i na problém otisků prstů a kliky upravují tak, aby 

otisky nebyly vidět.  

Existují kliky, které jsou upraveny tak, aby 

působily matným dojmem. Jiné kliky působí 

dojmem lesklým. Lehce rozdílně působí tyto 

úpravy i na dotek rukou. 

Jako příklad uvádím nikl lakovaný (lesklý dojem) 

a nikl matný (matný dojem) či chrom lakovaný 

(lesklý dojem, obrázek nahoře) a chrom matný 

(matný dojem, obrázek dole). 

 

 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/alma-r-rozetove-kovani-dverni-kovani-s-kulatou-rozetou-p33
http://rajkovani.cz/alma-r-rozetove-kovani-dverni-kovani-s-kulatou-rozetou-p33
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10.  Co když mám posuvné dveře? 

V tomto případě se používají madla nebo úchyty 

na dveře. Záleží na vás, co zvolíte, jakou máte 

preferenci. Častější variantou bývá použití madla, 

které je zadlabáno do dveří a ty se tak můžou 

odsunout úplně mimo průchozí část. 

 

  

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/madla-a-uchyty-a23
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11.  Co vše kromě dveřní kliky je potřeba mít 

u dveří? 

Tato otázka si zaslouží podrobnějšího rozepsání, 

protože závisí na hodně okolnostech. 

Samozřejmostí je mít ve dveřích zámek, podle 

kterého vybíráte dveřní kliku a štítek (dveřní 

kování). Pokud máte zámek na cylindrickou vložku 

(„fabku“), tak nezapomeňte, že potřebujete pro 

zamknutí i samotnou vložku. Máte ji? 

 

Dále se k interiérovým dveřím velmi často kupuje 

dveřní zarážka, která chrání kliku i dveře před 

nárazy do stěny, nábytku či jiné překážky, což by 

mohlo fyzicky poškodit dveře nebo kliku, ale také 

samotnou překážkou např. zeď. 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/zamkove-cylindricke-vlozky-a39
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V případě, že máte škaredé panty nebo chcete 

sladit jejich barvu s klikou a celým interiérem, je 

možné si pořídit i krytky na panty v různých 

barvách i velikostech. Specialitkou, která se Vám 

rovněž může hodit, jsou neviditelné skryté panty. 

 

Na interiérové dveře do koupelen nebo toalety 

se lepí speciální cedulky pro označení těchto 

místností. V hotelech, motelech a ubytovacích 

zařízeních se také využívají čísla k označení 

pokojů. Tato čísla mohou být použita rovněž za 

účelem označení domu. 

 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/panty-ke-dverim-a37
http://rajkovani.cz/cisla-popisna-a-orientacni-a27
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Pokud máte dveře na frekventovaných místech, 

použijte dveřní samozavírač. Funkce samozavírače 

(někdy se mu říká pouze zavírač) je především 

ochranná a díky němu dveře při zavření 

nebouchají a mají tak delší životnost. U zavíračů je 

také možnost nastavit dveře tak, aby zůstaly 

v případě potřeby otevřeny. 

 

U vchodových dveří se klasicky využívají dveřní 

kukátka a v některých případech také přídavné 

horní štítky (rozety). Tyto štítky se používají, 

pokud máte ve dveřích zabudované dva zámky. 

 

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/samozavirace-a38
http://rajkovani.cz/dverni-kukatka-a35
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Další možností, která se v poslední době vrátila 

do módy, jsou klepátka, kterými můžete ozvláštnit 

Vaše vchodové dveře. 

 

 

  

http://www.rajkovani.cz
http://rajkovani.cz/klepatka-a36
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Závěr 

V PDF knížce jste se dověděli odpovědi na nejdůležitější 

otázky týkající se nákupu kliky a věřím, že jste našli 

odpověď i na tu Vaši otázku. Pokud máte další dotazy či 

potřebujete s čímkoliv poradit, bez váhání mě kontaktujte. 

S výběrem dveřního kování nespěchejte. Kliku budete 

využívat několik let, a proto si dejte na výběru záležet 

a nebojte se investovat do kvality. 

Úplně závěrem bych Vám chtěl vzkázat jednu věc. 

 

 „I kliku můžete…  

…nakupovat z pohodlí domova, kanceláře či z Vašeho 

skladu.“ 

 

Věřím, že u nás to půjde.  

Kdybyste měli jakoukoli otázku, tak mě neváhejte 

kontaktovat na tel. čísle (+420) 776 361 960 

 

Ondřej Lang 

majitel a provozovatel internetového obchodu rajkovani.cz 

http://www.rajkovani.cz
http://www.rajkovani.cz/

