VÝMĚNA DVEŘNÍ VLOŽKY
Kdysi jsem slyšel příběh. Byl o chlápkovi, co si jen na
chvilku odskočí z auta koupit cigarety. Vrátí se a auto
nikde. V autě doklady, klíče od bytu, peníze, zkrátka
všechno. Nahlásí krádež na policii a po sepsání protokolu se vrátí domů autobusem.
Co nevidí, u domu stojí jeho auto. Klíče, doklady, dokonce i peníze do koruny, všechno na svém místě, plus
dopis. V něm stálo: „Omlouvám se, musel jsem nutně
odvézt manželku do porodnice. Byl jsem zoufalý a použil jsem vaše auto. Benzín jsem dotankoval a jako omluvu přijměte tyto lístky do divadla. Ještě jednou děkuji.
S omluvou, Váš oddaný JDB.“
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Spokojený s tím, že slušní lidé ještě nevymřeli, odvolal
pátrání a vzal manželku do divadla.
Večer se s manželkou vrátili z onoho divadelního představení a zjistili, že mají kompletně vystěhovaný byt.
Myslím, že iniciály JDB znamenaly „jsi důvěřivý blb“.
Nevím, nakolik je tento příběh pravdivý, ale já jsem od
té doby rozhodně opatrnější. A ruku na srdce, kolikrát
za život se každému z nás stalo, že ztratil klíče od bytu?
Tvrzení, že „však se nic neděje, klíče mají doma i ostatní z rodiny a navíc doma máme náhradní, tak co“- no
nevím, nevím. Já bych asi v klidu neusnul.

Pokud při ztrátě klíčů přijdete i o peněženku s doklady
a adresou, bylo by na místě začít panikařit. I pokud ztratíte jen klíče, můžete si být jistí, že klíče, co jste ztratili, tedy pokud jste je opravdu ztratili, našel někdo, kdo
neví, kde bydlíte?

Použité nářadí:
 šroubovák dle velikosti
a

typu šroubu

Přitom vyměnit jen samotnou vložku, nebo jak se
v Čechách říká „Fabku“, je otázka chvilky.

První krok
Nezbytností, kterou budeme k výměně potřebovat, je
další klíč k oné „Fabce“. Pokud jste ztratili i ten opravdu poslední, nezbude vám, než vložku odvrtat a vylomit. Což třeba u kalené bezpečnostní vložky není žádná
sranda a vydalo by to na další knihu. Ale návodům, jak
se dostat násilím byť do vlastního bytu, se tady věnovat nebudeme.
Celou demontáž i montáž provádíme na otevřených dveřích.
Povolíme a vyšroubujeme šroub, který nám drží vložku v zámku. U běžných dveří a zámků je to ten druhý
odspoda. U novějších typů dveří, kde je šroubů víc za
sebou, to bude s velkou pravděpodobností ten odlišný
od ostatních.

Jako první krok zasuneme klíč do vložky zámku.

Nebo ho určíte tak, že si prodloužíte vodorovnou osu od
spodní části vložky.
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Vložka je jazýčkem rozdělená na dvě části, kratší a delší. Při vytahování si zapamatujte, jak byla v zámku vložená. Pokud novou vložku při montáži vsunete obráceně,
možná vám do dveří namontovat půjde, ale bude z druhé strany více vystrčená, a tudíž snadno vylomitelná.
A případného zloděje chceme novým zámkem přece
odradit, a ne potěšit, že?
Pokud si vložku nemůžete vzít s sebou do obchodu,
musíte si ji změřit a zapsat míry na papír. Bez ohledu
na to, jak se má či nemá vložka správně měřit, pokud
koupíte takovou, která bude mít stejné hodnoty jako ta
doma, bude vám pasovat. Jen se budete muset rozhodnout, jaký stupeň bezpečnosti bude nová vložka mít.
Osobně doporučuji ten nejvyšší.

Montáž
Takže jsme si donesli novou vložku. Montáž je teď už
otázkou chvilky.
Vyšroubujte šroub držící vložku.

Do nové vložky vsuneme klíč a otočíme jím tak, aby se
nám jazýček schoval dovnitř.

Pootočte klíčem mírně vpravo, dokud neucítíte, že vložka povolila, a vytáhnete ji ven ze dveří. Také si zapamatujte, jak je zhruba vložka vystrčená ze dveří. Pomůže
vám to při montáži té nové.
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Vložku vsuneme stejnou stranou, to znamená delší nebo
kratší, podle toho, z které strany dveří jsme ji demontovali. Toto jsme si zapamatovali při demontáži původní
vložky. Zasuneme ji zhruba stejně hluboko, což jsme si
také zapamatovali.

Vložkou v poloze, kde zhruba byla původní, pohybujeme
mírně dopředu a dozadu a zároveň se snažíme otočit
klíčem do polohy zamčeno, dokud se klíč neotočí a nevysune se jazýček zámku.

V této poloze zašroubujeme zpět šroub, který drží vložku v zámku.
Na stále ještě otevřených dveřích vyzkoušíme, jak
zámek funguje. Zámek by měl fungovat lehce a neměl by
nijak zadrhávat. Pokud se vám něco nezdá, povolte mírně šroub držící vložku v zámku a zkuste vložku více zasunout nebo naopak vysunout. Šroub znova dotáhněte.
Pokud máte jistotu, že vše funguje, jak má, můžete
zavřít dveře a odzkoušet zamknutí a odemknutí dveří.

Kutilská rada:
Po ku d si ne jst e jis ti mě
ře ním vlo žky, vyf oťt e si
ji
s přiloženým metrem a
fotku pak ukažte ve vaše
m
obchodě.
Byt nebo dům máme zab
ezpečený a minimálně jsm
e
se postarali o to, aby ne
nechavé ruce zlodějů při
šly
o možnost snadno loupit
.
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VÝMĚNA ZÁMKU
Pokud za vámi přijde někdo s tím, že potřebuje vyměnit
zámek, patrně se nebude jednat o rozmařilého aristokrata, kterého omrzelo jeho letní sídlo. Pokud tedy svůj
požadavek dál neupřesní na zámek u zámku. Pak je možné, že se o aristokrata opravdu jedná.
Pokud nebude chtít vyměnit všechny zámky na zámku,
je tato činnost otázkou chvilky. Navíc se můžete ukázat
jako zručný soused, který si poradí snad se vším a se
kterým je dobré být za dobře.
Není nad dobré sousedské vztahy. Znám jednoho, co
byl se sousedem jako pokrevní bratr mnoho let. Hotový
Vinnetou a Old Shatterhand. Jejich přátelství bylo jako
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jejich víra, pevné a neotřesitelné. Ovšem pouze do doby,
než si začali vedle sebe stavět své vigvamy. Láska se
změnila v nenávist a došlo i na vzájemné kácení plotů.
Ještě, že to nebyli aristokraté, co si vedle sebe postavili hrady. Možná by došlo i na okřídlené „Tatínek vám
vyhlásí válku!“ Co vám budu povídat. Jako malí Vénové.
Nevím, jestli jim tehdy těch pět centimetrů pozemku
stálo za to. Jedno však vím jistě. Oba byli moc rádi, že
mají ve dveřích funkční zámky a že si mohou ta svá sídla zamknout. Pro jistotu, protože člověk neví, co by ještě mohlo toho druhého blázna napadnout.

Kvalitní a dobře fungující zámek je, obzvláště v dnešní době, prvním obranným pilířem vašeho hradu. Tak to
nepodceňujte!

Použité nářadí:
 šroubovák dle typu šro
ub

u
 imbusový klíč dle typu
šroubu

Demontáž
Jako první krok musíme demontovat vložku zámku. Jak
na to jsme si ukázali v předešlé kapitole.

Pokud měníte zámek u vnitřních dveří, kde bývá zpravidla zámek dozický, tento krok samozřejmě odpadá.

Rozetové kování bývá prošroubované na dvou místech
skrz celé dveře i zámek. V tomto případě musíte šroubovákem opatrně stáhnout krytku. Na spodu krytky bývá
k tomuto účelu určené vybrání.

Dál musíme demontovat kliku. To zpravidla provedeme
tak, že povolíme takzvaný červík na klice. Povolíme ho
dle typu šroubovákem nebo imbusovým klíčem a vytáhneme kliku ze dveří.
Někdy musíme demontovat celé kování, pokud je s ním
klika spojená. Povolíme červík a navíc i vruty nahoře
a vespod kování a kliku včetně kování vytáhneme ze dveří. Pokud máte bezpečnostní kování, bude prošroubováno zpravidla třemi šrouby skrz dveře.

Povolíte, vyšroubujete a vytáhnete oba šrouby.
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Povolte červík na klice (stačí z jedné strany) a kliku
vytáhnete ze dveří.
Vytáhněte ho ven ze dveří.

Výměna zámku

Konečně se dostáváme ke kýžené výměně zámku. Povolte oba šrouby držící zámek ve dveřích.
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Teď už jen stačí změřit rozteč mezi otvorem pro kliku
a klíč nebo vložku.

Změříme i vzdálenost otvoru pro kliku a klíč, případně
vložky od čela zámku.

Nakonec změříme délku předního čela a rozteč obou
šroubů.
Přinesli jsme si z obchodu nový zámek. Zbývá jen ho
instalovat do dveří a namontovat zpět kování s klikou.
Je to pouze opačný postup demontáže.

Kutilská rada:
Každá práce, do které se
rozhodnete pustit – a je
jed no s jak ým výs led ke
m –, vá s ně ka m po su ne
.
Všechno se dá opravit a
i každý neúspěšný poku
s
vás něco nového naučí. Pr
oto mám tak rád to naše
vysmívané kutilství.
Naučte se milovat to, co
děláte, a budete to dělat
do bř e. Vím to , má m to
st ejn ě. A ka žd ý, kd o mě
opravdu zná, vám to potvr
dí.

Dále změříme hloubku a výšku zámku.
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