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ZÁMEK  ZADLABACÍ  - DVEŘNÍ

podle směru 
zavírání dveří

pravý

levý

pravolevý

otáčením střelky lze upravovat na 
pravý nebo levý



SLOŽENÍ  ZÁMKU

Dvě samostatné části

mechanismus střelky ovládá se klikou

udržuje dveře zavřené

složení

střelka

pružiny

ořech



mechanismus závory ovládá se klíčem

udržuje dveře zamčené

složení

závora

stavítko

pružina



KLÍČE

obyčejný profilovaný dozický



Cylindrická ( válcová ) vložka



POSTUP  PŘI  OPRAVĚ 
ZADLABACÍHO ZÁMKU

rozebrat sestavu kliky

vyjmout cylindrickou ( válcovou ) vložku

vysunout zámek ze zádlabu dveří

vyjmutý zámek položit na pracovní plochu, 
hlavy šroubů nahoře

vyměnit vadné díly, promazat

sestavit po opravě – opačný postup



ZÁMEK  VISACÍ

nerozebíratelný

promazání 
nezasychajícím olejem
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora prezentace je určena jako textová podpora 
při osvojování základních poznatkůpři osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají zadlabací zámek, dovedou ho OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají zadlabací zámek, dovedou ho 
rozebrat a vyměnit pružiny, poznají druhy rozebrat a vyměnit pružiny, poznají druhy 
klíčůklíčů

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: zámek pravý, levý, střelka, závora, klika, klíčezámek pravý, levý, střelka, závora, klika, klíče

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učivažáky se základními pojmy daného učiva



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – provoz a údržba 
domácnosti                                             

Fortuna  1997, ISBN 80-7168-476-7
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