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Co potřebujete vědět o zamykacích prvcích? 

Předmluva - Proč jsem tento ebook napsal?   

1. Jak a čím dnes zamykáme domy 

2. Bezpečnostní třídy vložek 

3. Rozměry vložek 

4. Typy vložek (podle tvaru tělesa) 

5. Typy vložek (tvar a funkce klíče) 

6. Ochrana klíčů 

7. Klíčové systémy pro dům a firmu 

8. Současnost - Samozamykací vložkové zámky 

9. Budoucnost - Vložky ovládané čipy, mobily a po 

síti www 

10. Jak si v tom udělat pořádek a vybrat si tu   

    nejlepší variantu zamykacího systému? 
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Proč jsem napsal tento ebook? 

 

Minimálně 2 x do týdne navštíví naší prodejnu zákazník, který má zájem 

zakoupit zamykací vložku a netuší, že vložky mají různou délku. Hlavním 

důvodem je různá síla dveří a typ použitého kování.  

  

Dále – zhruba 15% zákazníků jsou lidé, kteří si rádi vyslechnou podrobnější 

informace o zamykací technice a o tom, co je v oboru nového.  

 

Mnohokrát do roka si objednají vložky do dveří profesionálové – truhláři, 

zámečníci, apod. a výsledkem je špatný typ vložky, kterou se pokouší 

reklamovat, ovšem chyba je celkem jednoznačně na jejich straně.  

 

Spousta zákazníků nemá dostatek těch nejzákladnějších informací o zamykací 

technice a tak se mi jevilo užitečné napsat jednoduchý manuál, kde zvídavý 

čtenář nalezne vše, co potřebuje pro správné rozhodnutí před zakoupením 

zamykacího systému pro dům a firmu.  Zde je. Dejte si kávu a v klidu můžete 

číst. Za pár minut budete vědět vše podstatné.    
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František Študlar 

Ad 1 

Otázka jak a čím dnes zamykáme domy je velmi široká. Nelze na ní jednoduše 

odpovědět. Připustíme – li jisté zjednodušení, pak odpověď může být následující: 

Prostory - dveře Typ zámku Foto klíče 

Vnitřní dveře, 

Mezipokojové dveře 

Velmi ojediněle staré 

domy a byty 

Zámek na tvarový 

klíč 
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Prostory - dveře Typ zámku Foto klíče 

Vnitřní dveře, 

Mezipokojové dveře 

Velice omezeně i 

vchody do domů a bytů 

Celkem často kostely a 

fary a historické 

objekty 

Trezory a různé ocelové 

skříně a schránky 

Zámek na dozický klíč 

(Chubbův klíč) v mnoha 

modifikacích 
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Prostory - dveře Typ zámku Foto klíče 

Téměř veškeré 

vchodové dveře 

do moderních 

bytů 

Rodinné domy 

Veškeré 

podnikatelské 

budovy a prostory 

Státní sektor 

Armáda 

Školy 

Kulturní objekty 

Vložkový zámek 

v mnoha 

modifikacích 
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V nepříliš starých stavbách (do 50 let) a v moderních budovách téměř 

stoprocentně, dominuje jako hlavní typ zámku zámek vložkový, osazený různými 

typy vložek. Tyto vložky jsou buď instalovány sólo, nebo vytvářejí klíčové 

systémy.  

Zamykací průmysl postupně vyvinul celou škálu vložkových zámků, které 

naprosto běžně užíváme, uveďme pár příkladů: 

- Zámky do bytových dveří hlavní a přídavné (jedna plochá závora + střelka) 

- Zámky do plastových dveří (1 – 3 střelky, ploché, válečkové, hákové závory) 

- Zámky do dřevěných dveří (1 – 3 střelky, ploché, válečkové, hákové závory) 

- Zámky do bezpečnostních dveří (třícestné, čtyřcestné) 

- Zámky do protipožárních závěrů (mnoho typů, většinou s jednou závorou) 

- Zámky elektromechanické s jednou závorou (byty, domy) 

- Zámky elektromotorické (s jednou i více závorami) 

- Zámky samozamykací jednobodové (většinou domy a bytové domy) 

- Zámky s panikovými funkcemi do požárních úniků (větší budovy s velkou 

požární zátěží – nemocnice, supermarkety, školy…), 1 – 3 závory 

- Zámky rozvaděčové, spínací a nábytkové na bázi vložky (1 x závora) 

- Zámky válečkové do lítacích dveří (1 válečková závora) 

- Zámky (nejmodernější typy) ovládané mobilními telefony a po www síti    
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Podrobný popis všech výše uvedených zámků, se zcela vymyká rozsahu tohoto 

materiálu. Nicméně ty nejdůležitější vložkové zámky vyskytující se v budovách, 

jsme vyjmenovali. 

 

Zákazník si dejme tomu nějaké dveře pořídí a typ zámku je daný výrobcem. 

Třeba dveře vchodové do bytu. Budou to bezpečnostní dveře BEDEX, 

s vícebodovým zámkem. Jedna střelka a jedna plochá závora a 4 kusy válcových 

výsuvných závor. Úkolem tohoto manuálu je pomoci mu do těchto dveří vybrat 

vložku. Viz foto: 
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Ad 2 

Bezpečnostní třídy vložek a ostatních zábranných systémů je pojem, který už 

v EU nějakou dobu existuje. Je užitečný jak pro spotřebitele, tak pro dodavatele. 

V současné době existují dva způsoby, podle kterých jednoduše poznáme 

bezpečnostní úroveň výrobku, aniž bychom museli studovat poměrně složitou 

problematiku příslušných norem. Na výrobku většina dodavatelů vyznačuje 

bezpečnostní odolnost formou Pyramidy bezpečnosti. 

  

 

 

Staré – dosud přetrvávající značení Nové grafické značení dle EN 1627 
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Staré značení dle ČSN P ENV 1627 

Donedávna většina stěžejních výrobců používala grafickou Pyramidu 

bezpečnosti, která rozlišovala 4 stupně odolnosti. Pro kvalitní zabezpečení domu 

a firmy, je nutno zvolit výrobek zařazený alespoň do stupně 3 – Vysoká ochrana. 

 

Nové značení dle EN 1627 

Norma přináší rozdělení výrobků do 6 stupňů odolnosti. (Čím vyšší stupeň tím 

vyšší odolnost). Hodnocení a certifikaci výrobků provádí nezávislá akreditovaná 

zkušební laboratoř a vyhodnocení certifikační orgány. Stupně zabezpečení jsou 

uvedeny na obalech, štítcích a na certifikátech. Výrobce musí nejenom prokázat 

odolnost výrobku, ale také technickou a ekonomickou schopnost dodávat 

dlouhodobě výrobek v podobě odpovídající zkoušeným vzorkům. Opět zde platí, 

že pro slušnější zabezpečení je nutné vybírat prvky s odolností odpovídající 

alespoň třídě 3 a výše. Bezpečnostní třídy se zde značí RC X, kde X je číslo od 

jedné do šesti. Více o bezpečnostních třídách uvedeme níže. 

 

Závěr 

Zákazník by měl zkoumat, zda výrobky mají doložitelnou bezpečnostní úroveň a 

kdo jí vydal. V případě pochybností výrobek nekupovat. Pro zajištění majetku 

používat vložky ve třídě 3, 4 a výše. Třída 5 a 6 se v ČR momentálně nevyrábí.  
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Popis bezpečnostních tříd dle EN 1627 

Bezpečnostní 
třída 

Předpokládaný způsob napadení 

RC 1 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a 
fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj 
nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti mechanických zábranných systémů 
(MZS), má málo času a snaží se nezpůsobit hluk. 

RC 2 / 3 min. 
Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a 
fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se 
nezpůsobit hluk nástrojů 

RC 3 / 5 min. 

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm a dalšího 
šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka. 
Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto 
znalostí využít. Při použití páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí. 

RC 4 /10 min. 
Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou 
akumulátorovou vrtačku. Toto nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, 
případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém hluku zloděj neřeší. 

RC 5 / 15 min. 
Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např. úhlovou brusku 
do průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem. 

RC 6 / 20 min. 
Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí např. úhlovou brusku 
do průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem. 
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Poznámka k bezpečnostním třídám 

Výše jsem uvedl, že vložky ve třídě RC 5 a RC 6 se u nás nevyrábí. Nenajdeme je 

ani v katalozích velkých světových producentů dveřní zamykací techniky. 

Musíme si tedy vystačit s výrobky v RC 3 a RC 4. Nejnižší třídu RC 1 rovněž nikdo 

reálně nedodává. Vložky ve třídě RC2 se označují jako stavební vložky a slouží 

k zamykání méně významných prostor. Nebo jako prozatímní a předávací prvky. 

 

Časy překonání vložek 

Norma EN 1627 udává například pro třídu RC 4 dobu překování 10 minut. Co si 

pod tím máme představit? Uvedená doba je tzv. čistý operační čas, kdy technik 

působí vyjmenovaným nářadím na těleso zamykacího prvku. Pokud mění nářadí 

za jiné, odpočívá, měří, vyhodnocuje, apod…, odpočet času se zastaví. Skutečná 

doba překonání je spíš 2 až 3 násobkem uváděného operačního času. Pro 

zákazníka, který zaplatí například za vložku ve třídě RC 4 klidně 3000,- Kč a více, 

může být relativně krátká doba deprimující, ale je zapotřebí si uvědomit, že 

předpokládáme zkušeného zloděje se slušnými odbornými znalostmi, který má 

výkonné elektrické nářadí a neřeší hluk.  
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Ad 3 

Určení rozměrů vložek pro konkrétní dveře a kování, je někdy technickým 

oříškem i pro zběhlého profesionála. Není výjimkou, že někteří výrobci dveří 

ve  svých vlastních návodech k použití, uvádějí špatné rozměry vložek.  

 

 

Vložka do běžných dveří je obvykle 

asymetrická a má dva rozměry,  

A a B.  
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Vložka do některých typů garážových 

vrat (Hörmann) a do spínacích skříněk 

a klíčových ovladačů, je obvykle 

jednostranná.  

 

 

 

Situaci vidíme na obrázcích uvedených výše. Rozměr A i B počítáme a měříme 

vždy od středu díry na šroub (M5). Tento šroub drží vložku v zadlabacím zámku. 
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Typický rozměr vložky do běžných interiérových dveří je 29 + 35 mm. 

Typický rozměr vložky do plastových dveří je od 40 + 45, do 45 + 55 mm. 

Typický rozměr vložky do hliníkových dveří je někde okolo 35 + 55 mm. 

Typický rozměr vložky do bezp. dveří BEDEX je 29 + 40, resp. 29 + 45 mm. 

Typický rozměr půlvložky do klíč. ovladače garážových vrat je + 29, + 35 mm.  

Typický rozměr vložky do zámků na skleněné dveře je 29 + 29 mm. 

 

Pokud nějakým způsobem určíme rozměr vložky, musíme ho porovnat s tabulkou 

skutečně vyráběných velikostí a vybrat nejbližší rozměr. Němečtí, rakouští a 

čeští výrobci vložek mají poněkud odlišné rozměry výrobků.  

 

Níže uvedená tabulka uvádí rozměry tělesa vložky pro české a zahraniční 

výrobky. Délka vložky se prodlužuje jak u tuzemských, tak i u zahraničních 

vložek s krokem 5 mm.  

 

Češi začínají u rozměru 29 mm, Němci a Rakušané mají běžné minimum 27 mm. 

Existují i kratší vložky – například 22 mm, ale používají se zřídka a obvykle 

nemají garantovanou bezpečnostní odolnost. Jejich požití je omezeno na 

jednoduché zamykací systémy, například zámky do skla. 
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Výrobní rozměry vložek (polovina tělesa) 

 

České značky Zahraniční výrobci 

rozměr A /FAB/ rozměr A /GUARD/ rozměr A /EVVA/ rozměr A /MUL-T-LOCK/ 

29 27 27 30 

30 31 31 35 

35 36 36 40 

40 41 41 45 

45 46 46 50 

50 51 51 55 

55 56 56 60 

60 61 61 65 

65 66 66 70 

70 71 71 75 

Víc jak 70 mm je považováno u většiny výrobců vložek za atyp. Vložky v těchto 

rozměrech nejsou vedeny skladem, dodací lhůta bývá někdy až měsíc a půl. 
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České vložky FAB mohou mít následující rozměry: 

 

29 + 29, 29 + 35, 29 + 40, 29 + 45, 29 + 50, 29 + 55, 29 + 60, 29 + 65, 29 + 70 

30 + 30, 30 + 35, 30 + 40, 30 + 45, 30 + 50, 30 + 55, 30 + 60, 30 + 65, 30 + 70 

35 + 35, 35 + 40, 35 + 45, 35 + 50, 35 + 55, 35 + 60, 35 + 65, 35 + 70, 

40 + 40, 40 + 45, 40 + 50, 40 + 55, 40 + 60, 40 + 65, 40 + 70 

45 + 45, 45 + 50, 45 + 55, 45 + 60, 45 + 65, 45 + 70 

50 + 50, 50 + 55, 50 + 60, 50 + 65, 50 + 70 

55 + 55, 55 + 60, 55 + 65, 55 + 70 

60 + 60, 60 + 65, 60 + 70 

65 + 65, 65 + 70 

70 + 70 

 

Jak se ve skutečných dveřích určí délka vložky, ukazují následující obrázky a 

texty.   
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Případ A – ve dveřích je již vložka instalovaná 

 

Pokud je ve dveřích nějaká vložka namontovaná, povolíme šroub M5 a vložku 

vymontujeme. Metrem, nebo posuvným měřítkem pečlivě změříme stranu A a B. 

Součet obou rozměrů se po sečtení musí rovnat celkové délce vložky. Pokud má 

vložka rozumně určené rozměry – nepřesahuje o víc, než o 2 – 3 mm, ani není 

utopená, použijeme rozměry určené naším předchůdcem.  

 

Případ B – ve dveřích není vložka  

a kování nemá ochrannou rozetu   

 

Vložku lze také jednoduše změřit přípravkem, uvedeným na obrázku. Přípravek je 

vhodný zejména tehdy, pokud musíte měřit několik desítek až stovek vložek, 

například když tvoříte tabulku na budoucí klíčový systém. 
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Kování nemá ochrannou rozetu Kování má ochrannou rozetu 
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Přípravek zasunete do prostoru pro vložku a zhruba o 45 stupňů jím otočíte. 

Měřítko Vám samo ukáže, jak dlouhá má vložka být. Měření se provádí 2 x , pro 

vnější a vnitřní stranu. Ještě jednou zdůrazňuji, že takto lze měřit rozměr pouze u 

dveří s kováním, které nemá vnější ochrannou rozetu (je z obou stran otevřené).  
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Případ C – ve dveřích není vložka  

Dveře mají libovolné kování (rozetové, dělené…) 

 

Délku vložky určíme buď: 

měřením přesným posuvným měřítkem - šuplerou 

nebo dopočítáním z katalogových rozměrů kování  

   

 
  

Kování bez ochranné rozety Kování s ochrannou rozetou Kování dělené, s ochrannou rozetou 
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- připravte si tužku, kus papíru, posuvné měřítko (metr) a katalog kování 

- Změřte pečlivě sílu dveřního křídla na vnější a vnitřní straně. Po sečtení 

musí naměřené rozměry dát celkovou sílu dveří. Označte si je jako A1, resp. 

B1 

- Dále pečlivě naměřte sílu štítů dveřního kování na straně vnější a vnitřní. 

Tyto rozměry označte jako A2, resp. B2. Tyto rozměry lze rovněž nalézt 

v katalogu výrobce kování 

- Pokud má kování na vnější straně rozetu (překryt), určete její hloubku a 

označte si jí jako A3. Zde je nutné postupovat technicky rozvážně. Rozměr 

A3 zjistíme buď měřením hloubky rozety posuvným měřítkem – 

hloubkoměrnou částí, nebo ho vyčteme z katalogu výrobce kování. 

- Proveďte součet A1 + A2 + A3 a dostanete hrubý rozměr vložky A na vnější 

straně dveří 

- Proveďte součet B1 + B2 a dostanete hrubý rozměr vložky B na vnitřní 

straně dveří 

 

Nyní porovnejte hrubé rozměry vložky s tabulkou výrobních rozměrů a držte se 

zásady, že jako vnitřní rozměr vyberte nejbližší větší rozměr, podle tabulky 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 23 
 

výrobních rozměrů. Finální doladění rozměrů provedeme dle tabulky výrobních 

rozměrů FAB nebo jiného výrobce vložek.  

 

Pokud má kování ochrannou rozetu, je u vnější strany vložky situace složitější. 

Skutečný rozměr závisí na vnitřní hloubce rozety, ta se pohybuje někde mezi 2 – 

10 mm. Některé rozety jsou pevné, jiné jsou odpružené a bez problémů se 

přizpůsobí v určitých mezích přesahu vložky přes vnější štít kování. Uvedeme si 

příklady jak určit správnou délku vložky včetně obrázkové dokumentace. 

 

Poznamenejme, že pevné rozety se vyrábí zejména v České republice (ROSTEX). 

Odpružené rozety vyrábí například firma HOPE pro kování na plastové dveře. 

 

  

Pevná rozeta (kování R1 ROSTEX) Odpružená rozeta ( HOPE LONDON) 
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Příklad z praxe: 

Máme za úkol určit rozměr vložky pro bezpečnostní dveře, jejichž rozměry A1 a 

B1 jsou 15 a 30 mm, celková síla dveří je 45 mm. 

 

Uvažujeme kování typ 802, jehož parametry vyčteme z katalogového listu 

výrobce. Vše je zobrazeno na níže uvedených obrázcích. 

 

Rozměry z katalogu kování ROSTEX pro kování typ 802 (klika/koule) 

Síla vnějšího štítu A2 je 13 mm. 

Síla vnitřního štítu B2 je 8 mm. 

 

Výpočet vnitřní délky vložky: 

B1 + B2 = 30 + 8 = 38 mm 

Použijeme buď českou vložku FAB, která má vnitřní rozměr 40 mm. (Nejbližší 

vyšší rozměr) 

Nebo můžeme použít rakouskou vložku, která má rozměr 41 mm. 

Přesah bude činit 2, resp. 3 mm. 
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Výpočet vnější délky vložky  

A1 + A2 = 15 + 13 = 28 mm. 

Použijeme buď českou vložku FAB, jejíž vnější rozměr je 29 mm. 

Nebo rakouskou vložku, jejíž vnější rozměr je 31 mm. (Nejbližší vyšší rozměr) 

Přesah činit 1 nebo 3 mm. 

 

Výsledek výpočtů 

Použijeme buď českou vložku FAB 29 + 40 mm. 

Nebo rakouskou vložku o délce 31 + 41 mm. 

 

Pozor! Maximální přesah vložky by neměl být větší 

než 3 mm. To je požadavek norem a pojišťoven! 
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 Kování 802 klika koule 

 bez ochranné vnější rozety 

 Výrobce ROSTEX ČR  

Katalogové rozměry kování 802 
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Příklad z praxe: 

Máme za úkol určit rozměr vložky pro bezpečnostní dveře, jejichž rozměry A1 a 

B1 jsou 15 a 30 mm, celková síla dveří je 45 mm. 

 

Uvažujeme kování klika-koule typ R1, jehož parametry vyčteme z katalogového 

listu výrobce. Vše je zobrazeno na níže uvedených obrázcích. 

 

Rozměry z katalogu kování ROSTEX pro kování typ R1 (klika/koule) 

Síla vnějšího štítu A2 je 13 mm. 

Síla vnitřního štítu B2 je 8 mm. 

 

Určení přesahu vložky pod ochrannou rozetou 

Síla vnějšího štítu A2 je 13 mm – jako u typu 802. Celková hloubka rozety je daná 

rozdílem kót 22 – 13 = 9 mm. Z těchto 9 mm můžeme použít pro přesah vložky jen 

malou část. Je to proto, protože pracujeme s neodpruženou rozetou a část 

rozměru zabere vlastní otočné jádro rozety a my nutně musíme nechat vůli mezi 

čelem vložky a vnitřním čelem rozety. Tato vůle je 1 – 2 mm.  Rozměr A3 

uvažujeme vždy menší než ½ hloubky rozety, což je zhruba 2 až 3   mm přesahu 

přes vnější štít. Pro začátek uvažujme, že A3 je 3 mm.  
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Výpočet vnitřní délky vložky: 

B1 + B2 = 30 + 8 = 38 mm 

Pokud použijeme českou vložku FAB, je vnitřní rozměr 40 mm. 

Pokud použijeme rakouskou vložku, použijeme rozměr 41 mm.  

V obou případech se jedná o nejbližší vyšší rozměr. 

Přesah bude činit 2 nebo 3 mm. 

 

Výpočet vnější délky vložky: 

A1 + A2 + A3 = 15 + 13 + 3 = 31 mm. 

 

Pokud použijeme českou vložku, musíme použít délku 29 mm (nejbližší nižší 

rozměr),  protože nejbližší vyšší rozměr 35 mm už by se pod neodpruženou rozetu 

nevešel. 

 

Pokud použijeme rakouskou vložku, použijeme rozměr 31 mm, který nám vyšel 

přímo při výpočtu. 

 

Výsledek výpočtů 

Použijeme buď českou vložku FAB 29 + 40 mm, nebo rakouskou 31 + 41 mm. 
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 Kování R1 klika/koule 

 s ochrannou vnější rozetou 

 Výrobce ROSTEX ČR 

Katalogové rozměry kování R1 
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Příklad z praxe: 

Máme za úkol určit rozměr vložky pro plastové dveře, jejichž rozměry A1 a B1 

jsou 30 a 40 mm, celková síla dveří je 70 mm. 

 

Uvažujeme kování  HOPE, typ LONDON bez ochranné rozety, jehož parametry 

vyčteme z katalogového listu výrobce. Vše je zobrazeno na níže uvedených 

obrázcích. 

 

Rozměry z katalogu kování HOPE pro kování typ LONDON (madlo/koule) 

Síla vnějšího štítu A2 je 12 mm. 

Síla vnitřního štítu B2 je 8 mm. 

 

Výpočet vnitřní délky vložky: 

B1 + B2 = 40 + 8 = 48 mm 

Použijeme buď českou vložku FAB, která má vnitřní rozměr 50 mm.  

Nebo rakouskou vložku, která má vnitřní rozměr 51 mm  

 

Byly použity nejbližší vyšší rozměry. 

Přesah bude činit 2 nebo 3 mm. 
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Výpočet vnější délky vložky  

A1 + A2 = 30 + 12 = 42 mm. 

Použijeme buď českou vložku FAB, jejíž vnější rozměr je 45 mm. 

Nebo rakouskou vložku, jejíž vnější rozměr je 46 mm.  

Byly použity nejbližší vyšší rozměry 

Přesah činit 3 nebo 4 mm. 

 

Výsledek výpočtů 

Použijeme buď českou vložku FAB 45 + 50 mm. 

Nebo rakouskou vložku o délce 46 + 51 mm. 
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 Kování LONDON   

 HOPE - madlo/koule 

 bez ochranné rozety 

Katalogové rozměry kování HOPE LONDON 
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Příklad z praxe: 

Máme za úkol určit rozměr vložky pro plastové dveře, jejichž rozměry A1 a B1 

jsou 30 a 40 mm, celková síla dveří je 70 mm. 

 

Uvažujeme kování  HOPE, typ LONDON s ochrannou rozetou, jehož parametry 

vyčteme z katalogového listu výrobce. Vše je zobrazeno na níže uvedených 

obrázcích. Kování má odpruženou rozetu. 

 

Rozměry z katalogu kování HOPE pro kování typ LONDON (madlo/koule) 

Síla vnějšího štítu A2 je 15 mm. 

Síla vnitřního štítu B2 je 8 mm. 

 

Výpočet vnitřní délky vložky: 

B1 + B2 = 40 + 8 = 48 mm 

Použijeme buď českou vložku FAB, která má vnitřní rozměr 50 mm.  

Nebo rakouskou vložku, která má vnitřní rozměr 51 mm  

 

Byly použity nejbližší vyšší rozměry. 

Přesah bude činit 2 nebo 3 mm. 
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Výpočet vnější délky vložky  

A1 + A2 = 30 + 15 = 45 mm. 

Použijeme buď českou vložku FAB, jejíž vnější rozměr je 45 mm. 

Nebo rakouskou vložku, jejíž vnější rozměr je 46 mm.  

Byly použity přesné nebo nejbližší vyšší rozměry. 

 

Poznámka k výpočtu: 

Vložka se pod rozetu bez problémů skryje, neboť rozeta je v určitém rozsahu 

odpružená nebo posuvná – posuv činí zhruba 1 cm. I kdybychom zvolili místo 

délky 45 mm rozměr 50 mm, vložka by se pod rozetu vešla.  

 

Výsledek výpočtů 

Použijeme buď českou vložku FAB 45 + 50 mm. 

Nebo rakouskou vložku o délce 46 + 51 mm. 
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 Kování HOPE - LONDON   

 Provedení  madlo/koule 

 s ochrannou rozetou 

Katalogové rozměry kování HOPE LONDON 
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Délka klíče versus kování s ochrannými rozetami 

 

Česká firma FAB vyrábí 2 typy klíčů. Pro stavební vložky FAB dodává klíče 

s krátkým profilem a pro bezpečnostní vložky klíče prodloužené. Krátké klíče – u 

kování s pevnými ochrannými rozetami nejsou schopny odemknout vložku, 

poněvadž klíč nedosáhne až ke své plné dorazové hloubce. Proto u kování 

s pevnými ochrannými rozetami povinně používáme vložky s prodlouženými klíči. 

Vyhneme se tak problémům s nedostatečnou délkou klíče. U většiny evropských 

výrobců tento problém nenastává, neboť dodávají na trh pouze vložky s klíči 

prodlouženými! Viz obrázek klíče ke stavební vložce FAB 50.  

 

 Rozeta R1 Klíč krátký FAB 50 Klíč FAB 2000 Klíč EVVA 3KS 
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Ad 4 

Dělení uzamykacích vložek podle tvaru tělesa 

 

Možná jste někdy slyšeli pojem cylindrická vložka. Slovo cylindr znamená 

anglicky válec. Já osobně si myslím, že nazývat vložku přívlastkem cylindrická, 

je pozůstatek z doby, kdy se vložky začaly v USA vyrábět. Jejich vynálezce, Linus 

Yale jr. (1821 – 1868) si vynález vložky nechal patentovat v roce 1861. A první 

vložky byly skutečně válcové. Viz foto. 

 

 Linus Yale Yaleho cylindrická vložka Jiná verze Yale vložky 
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Tělesa moderních vložek 

Zamykací vložky jako dominantní zamykací element, prošly za 150 let své 

existence rozsáhlým vývojem. V dnešní době nazýváme vložkou i to, co 

s původním Yaleho zámkem – snad kromě vnějšího tvaru a rozměrů, nemusí mít 

nutně nic společného. Pro úplnost uvedu i některé (spíš zahraniční) méně známe 

tvary vložek. 

 

 

Moderní vložka – tělesu říkáme eurocylindr. O jeho 

rozměrech jsme si podrobněji psali v kapitolce 3. Vložka 

má velmi často asymetrické rozměry, měřené od středu 

palce na stranu A a B. Vložka se používá do všech typů 

dveří, které se v Evropě vyrábí. 

 

Moderní půlvložka, rovněž eurocylindr. Vložka má jeden 

rozměr – délka A, používá se hlavně ve spínacích 

skříňkách garážových vrat, rozvaděčů, apod… 
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 Válcové těleso pro přídavné vrchní zámky 

 

 Jiná varianta válcového tělesa 

 

 Válcové těleso s úsečí – do plechových konstrukcí 

 

 

 Válcová vložka pro elektrické spínací elementy  
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 Válcová vložka pro nábytkové dveře 

 

 

 

 Válcová vložka do zámků na sklo   

 

 

 

 

 Eurocylindr s ozubeným kolem. V Evropě se používají   

 tyto vložky do zámků pro bezpečností dveře. Obvyklý  

 počet zubů je 10, 13, 15, 16 

 

 

 

 Eurocylindr s knoflíkem 
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 Nábytkový cylindr USA 

 

 

 

 Cylindr s vyměnitelným jádrem - USA  

 

 

 

 

 Norský nebo švýcarský cylindr 

 

 

 

 Skandinávský modulární cylindr 
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Ad 5 

Typy klíčů 

 

Původní zamykací vložky měly klíče s 5 zoubky uspořádané do jedné řady. Tento 

systém se dodnes používá u levnějších vložek. Technický vývoj ovšem nestál. 

Přibyla celá řada nových principů, které radikálně změnily tvar a funkci klíčů. 

Uvedeme si přehled evropských výrobců. Některé typy klíčů jsou velmi krásné. 

 

 

FAB 50 - Zoubkový jednořadý systém  

Stavební vložka univerzální použití 

Třída 2 

 

FAB 200 - Zoubkový jednořadý systém  

Základní bezpečnostní vložka  

Třída 3 
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FAB 1000 - Zoubkový jednořadý systém 

kombinovaný s bočními důlky 

Bezpečnostní klíč chráněný kartou 

Třída 4 

 

FAB 2000 - Zoubkový jednořadý systém 

kombinovaný s hřbetní vlnovkou 

Bezpečnostní klíč chráněný kartou 

Třída 4 

 

MUL-T-LOCK Integrator – jednořadý důlkový 

klíč chráněný kartou 

Třída 3 

 

MUL-T-LOCK Interactive+ – dvouřadý důlkový 

klíč s interaktivním stavítkem, chráněný 

kartou 

Třída 4 
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MUL-T-LOCK MT5+ - dvouřadý důlkový klíč 

s interaktivním stavítkem a křivkou, chráněný 

kartou 

Třída 4 

 

MUL-T-LOCK Interactive+ – dvouřadý důlkový 

klíč vybavený elektronickým čipem, 

interaktivním stavítkem, chráněný kartou 

Třída 4 

 

EVVA EPS - jednořadý zoubkový klíč vybavený 

bočním blokováním, chráněný kartou 

Třída 4 

 

EVVA ICS – třířadá kaskáda zubů, klíč  

chráněný bezpečnostní kartou 

Třída 4 

 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 45 
 

 

EVVA 3KS plus – tříkřivkový profil klíče 

kombinovaný se zuby na hřbetu klíče 

Třída 4, ochrana kartou  

 

EVVA MCS – kombinace magnetického 

kódování a zubů na obou hřbetech klíče 

Třída 4, ochrana kartou   

 

Kaba Matrix – třířadý důlkový systém radiálně 

uložených stavítek 

Třída 4, ochrana kartou 

 

Kaba Expert – čtyřřadý důlkový systém 

radiálně uložených stavítek 

Třída 4, ochrana kartou 
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MUL-T-LOCK Interactive+ semafor 

Dvouřadý důlkový klíč, vybavený interaktivním 

stavítkem a klíči 3 druhů. Pokud ztratíme 

zelený klíč, použijeme žlutý a pokud ztratíme i 

žlutý, použijeme červenou sadu. 

Třída 4, ochrana kartou  

 

EVVA – Vložka AIR KEY, klíčem je zde moderní 

mobilní telefon s NFC čipem , nebo běžný 

přístupový čip  (formou karty, přívěšku) 

Jde o nejnovější trend ve vývoji zamykací 

techniky, běžně dostupné v ČR.  

 

Klíčů a vložek je na trhu nepřeberné množství. I relativně jednoduchá zamykací 

vložka spolehlivě chrání dveře, do kterých jí namontujete. Jak jsou chráněné 

klíče proti nežádoucímu kopírování? O tom se dočtete v kapitole 6. 
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Ad 6 

Ochrana klíčů 

Reálnou bezpečnost zamykacího systému je možné klasifikovat z mnoha úhlů 

pohledu. Jedním z nich, je objektivně stanovená bezpečnostní třída. Další 

možností je informace o tom, jak složité je vyrobit si náhradní klíče k zámku. A to 

jednak z pohledu legitimního majitele vložky, jednak z pohledu člověka, který se 

v nestřežené chvíli zmocní cizích klíčů a zkouší si v profesionální výrobně klíčů 

opatřit jejich nelegální duplikáty. Zde žádná bezpečnostní třída neplatí. Většina 

výrobců zamykací techniky u svých prémiových výrobků nabízí zákazníkovi 

dvoustupňovou nebo třístupňovou ochranu výroby klíčů a duplicit. Jeden stupeň 

představuje ochranu klíče distribuční politikou náhradních dílů, druhý 

technologickou ochranu klíče a třetí právní ochranu výrobků na základě 

vlastnictví průmyslových patentů k vložkám a klíčům.  
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Distribuční politika  

Výrobci zamykací techniky se neobejdou bez spolupráce s maloobchodními 

prodejnami. Ve skutečnosti se většina vložek a klíčů prodá právě zde. Kvalitní 

vložky a klíče si bezpochyby zaslouží ochranu a zákazník ji přirozeně u dražšího 

výrobku očekává. Distribuční ochrana v praxi znamená to, že některé typy klíčů a 

náhradních dílů (duplicit) si zákazník může sice zakoupit ve specializované 

maloobchodní prodejně, ovšem prodejna při obchodní činnosti musí bez výjimek 

dodržovat jistá pravidla: 

 

- Prodejna vyrábí klíče a duplicity samostatně a na své riziko, veškerý 

materiál ovšem odebírá originální a to od jeho primárního výrobce. Při 

obsluze zákazníků dodržuje smlouvu, nebo manuál výrobce. Zákazník má 

jistotu originálních dílů a kvalitního servisu. Kvalita služeb a dodržování 

distribuční smlouvy se cyklicky kontroluje. Může zde nastat selhání lidského 

faktoru například tak, že prodavač vyrobí za úplatu klíč bez příslušné 

bezpečnostní karty. Tímto způsobem se prodává cca 80% výrobků. Pro 

zákazníka je tento systém velmi pružný, ale ne zcela jistý. Typické je zde 

využívání tzv. bezpečnostních karet, kterými se legální majitel klíče 

prodejně identifikuje. Teprve po jejím předložení prodejna klíč vyrobí.  
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- Prodejna dodává zákazníkům klíče a duplicity vyrobené výhradně jejich 

primárním výrobcem a působí zde pouze jako provizní zprostředkovatelna. 

Zákazník má stoprocentní jistotu například v tom, kolik klíčů bylo k dané 

vložce vyrobeno. Tento systém se používá u vložek a klíčů nejvyšší kvality. 

Většinou jsou to prémiové výrobky a továrny nedají náhradní díly z ruky. 

Používá se jak pro individuální vložky, tak pro klíčové systémy. Pro 

zákazníka je systém časově náročnější, ale jistější.  Bezpečnostní karta se 

povinně po zákazníkovi vyžaduje. Kromě toho i jiné prvky – PIN, podpis 

odpovědné osoby, písemná objednávka, apod…        

- Méně kvalitní výrobky v nižších bezpečnostních třídách (2 a 3) se distribuují 

bez ochrany a zákazník nemůže očekávat stoprocentní bezpečnost a 

jedinečnost. Vložky a klíče vyráběné v těchto kategoriích se běžně vyskytují 

jako mnohonásobně duplikované výrobcem – běžná pětistavítková vložka má 

maximálně kolem 15 – 20.000 kombinací a pokud ji výrobce vyrábí 

v několika set tisícových sériích, je přirozené klíče i vložky mnohonásobně 

duplikovat.    

                       

Ještě je důležité říci, že ne každý člověk, nebo firma se může stát distribučním 

partnerem pro světovou značku. Některé firmy si své budoucí partnery pečlivě 

vybírají a vyžadují absolvování speciálních školení, finanční, trestní a jiné záruky.  
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Technologická ochrana klíčů a vložek 

Platí zde jednoduché pravidlo – složitá vložka a složitý klíč se kopírují vždy 

obtížně. Pokud použijeme klíč s mnoha ochrannými prvky, i v globálním světě je 

jenom málo výrobců ochotných nastoupit na cestu vývoje dokonalé kopie 

s nejistým výsledkem. Kromě toho – světové značky vždy v té či oné zemi své 

výrobky chrání i právně a nelegální kopírování se obvykle postihuje jako trestní 

čin. Samotná kvalitní technologie velmi často odradí i dravé výrobce z Asie, kteří 

se jinak nerozpakují a jednodušší tržně úspěšnou vložku rádi napodobí.  

 

Právní ochrana klíčů a vložek 

Právní ochrana vložky a klíčů je drahá a složitá. Jenom minimum výrobců dokáže 

chránit určitý typ vložky v globálním měřítku. Důvody jsou dva – cena a kvalita 

průmyslového práva v konkrétním státu. Patentová ochrana v USA a Evropě se 

dost liší, státy z ostatních regionů jsou z tohoto titulu ještě více problematické. 

Většina velkých značek z oblasti zamykací techniky, má své prémiové výrobky 

na českém trhu patentově chráněné.     
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Patenty jsou ochranné dokumenty, které se udělují na vynálezy. Patent představuje legální monopol udělený státem. 
Patent uděluje patentový úřad, v ČR je to Úřad průmyslového vlastnictví. Majitel patentu má výlučné právo chráněný 
vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (což se děje licenční smlouvou) a má i právo převést 
patent na jinou osobu. Vynález, na který byl udělen patent, např. výrobek, zařízení, chemická látka nebo výrobní 
postup, nesmí být bez souhlasu majitele vyráběn, nabízen k prodeji nebo využíván třetí osobou pro průmyslové nebo 
komerční účely. Pokud se patent týká výrobních postupů, majitel může třetím osobám zakázat tyto postupy používat. 
Zápovědní právo se vztahuje i na výrobky, které jsou přímým výsledkem chráněného výrobního postupu. 

 

Patentová ochrana klíče zajišťuje výrobci klíče legální monopol při nakládání 

s výrobkem a jeho částmi, jakými jsou třeba právě klíče. Výrobce na základě 

držení patentu rozhoduje o tom, jak budou vyráběny klíče a náhradní díly a 

duplicity zamykacích systémů. Pokud vydá zákazník za vložku více než dejme 

tomu 1000,- Kč, měl by si předem zjistit, zda je výrobek patentově chráněný. Jen 

tak může očekávat bezpečnost a etiku ze strany výrobce a celého prodejního 

řetězce. A jen takový zamykací systém můžeme považovat za bezpečný. 
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Poznámka k bezpečnostním kartám 

Existují bezpečnostní karty s přímým kódem a nepřímým kódem. U karty 

s přímým kódem výrobce klíčů dovede podle karty nastavit stroj a vyřezat nový 

klíč bez nutnosti použít k výrobě klíč starý. Tyto karty používá například firma 

FAB a MUL-T-LOCK. Karta v podstatě obsahuje úplný technický popis klíče – 

profil + hloubky zubů + jiné znaky. 

 

Karta s nepřímým kódem neobsahuje kromě typu profilu jiný typ údajů a nemůže 

být použita bez přepočítávací tabulky k přímé výrobě nového klíče. Tyto karty 

používá například firma EVVA, GUARD, apod… 

   

Rozdíl mezi identifikační a bezpečnostní kartou 

K cylindrickým vložkám FAB jsou přikládány dva typy karet: identifikační a 

bezpečnostní. Identifikační slouží jen k identifikaci klíče při jeho ztrátě (nese 

totiž záznam o profilu klíče a hloubce zubů), zámečník může vyrobit kopii klíče i 

bez jejího předložení. Naopak karta bezpečnostní slouží k právní ochraně klíče a 

bez této karty není možné přidělat náhradní klíč. Polotovary klíčů k vložkám s 

bezpečnostní kartou mají pouze smluvní partneři FAB. 
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Identifikační karta FAB – stará verze 
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Identifikační karta FAB – nová verze 
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Bezpečnostní karta FAB – aktuální verze 
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Bezpečnostní karta k vložce FAB 1000 
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Ad 7 

Klíčové systémy mají několik funkcí  

- slouží pro řízení pohybu osob ve složitějších budovách 

- zjednodušují servis a údržbu budov 

- chrání majetek v případě živelných událostí 

- chrání majetek před krádeží a vnikem cizích osob 

- jsou uživatelsky příjemné a jednoduché 

- správa a výroba klíčů je vždy vysoce bezpečná 

 

Základem klíčového systému je tabulka dveří a klíčů. Ke každým dveřím je 

v tabulce přiřazen minimálně jeden klíč. 

  

Generální klíč odemyká všechny vložky.  

Vlastní klíč odemyká pouze jednu vložku. 

Klíčový plán zohledňuje rozměry a ostatní parametry vložek. 

Klíčový plán přesně popisuje strukturu klíčů a jejich počty. 

Klíčový plán je základní dokument pro výrobu klíčového systému. Jeho 

zpracování je zapotřebí věnovat velkou pozornost. Chyby se v případě špatného 

naplánování zejména v rozsáhlých mechanických systémech nedají opravit.  
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Část klíčového plánu pro hotel se 17 dveřmi a 16 typy klíčů (Tabulka EXCEL) 
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Klíčový systém pro standardní rodinný dům  

 

 
 

počet klíčů 5 2   
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FAB 300 rozměr vložky (mm)       počet vlastní       

POZICE   Název dveří, místnosti A + B typ zámku   Nikl B, BT zámků klíče       

 1    Brána - oplocení 30 + 35   N 4 1 2 X X   

 2 Zahradní domek - nářadí 30 + 40   N 4 1 2 X X   

 3 Hlavní vchod - plastové dveře 45 + 50   N 4 1   X     

 4 Zadní vchod - plastové dveře 45 + 55   N 4 1   X     

 5 Ovladač garážová vrata + 35   N 4 1   X     

 6 Visací zámek - kontejner odpad typ dle dohody   N 3 2 2 X X   

        
 

            

 Údaje o zákazníkovi: 
 Petr Neužil 
 Masarykova 16 
 Hluboká nad Vltavou 
 Telefon:   
 info@neužilcz.cz 

  Trezory Študlar 
   Jeremiášova 1 
   370 01 České Budějovice 
   Tel/Fax:: 387 425 887 
   Email: trezory-studlar@seznam.cz 
   Libor Karásek:      608 500 804 
   František Študlar: 608 500 803    
   datum: 6. 2. 2015 
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Na obrázku výše vidíme klíčový plán pro rodinný dům. Je v něm podchyceno   

5 typů vložek a jeden visací zámek. 

 

Generální klíč – vlastníkem je majitel domu a jeho rodina, odemyká všechny 

pozice. 

 

Pro údržbu zahrady byl do plánu zaveden klíč zahradník. Odemyká branku, 

zahradní domek s nářadím a visací zámek kontejneru na odpad. Umožní údržbu 

zahrady bez přítomnosti majitele během řemeslných prací na zahradě. 

 

Realizace systému trvá cca týden. Cena se pohybuje od 5.000,- Kč včetně DPH a 

výše. V ceně je zahrnuta certifikovaná vložka ve třetí bezpečnostní třídě (nebo 

RC 3) Pokud bychom systém rozpočítali ve třídě 4, cena by se mohla pohybovat 

až mezi 15 až 20.000,- Kč. Vše záleží na typu instalované vložky. 

 

Ochrana klíčů – typický pro takový druh zakázky je karta + písemná objednávka 

s podpisem odpovědné osoby. 

 

Klíčový systém pro velkou nemocnici může obsahovat i několik tisíc položek. 

Pořizovací ceny pak jdou od jednotek do desítek milionů korun. 
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Systémová integrace prvků klíčových systémů 

 

Moderní stavby – zejména velké investice, mají už v projektové dokumentaci 

podchycené velké množství zamykacích prvků, jejichž význam je evidentně 

multifunkční. Nejde o pouhou nutnost něco inteligentně uzamknout. Vystupují 

zde zcela zřetelně i jiné požadavky – například velmi silná je potřeba chránit 

majetek před požárem, nebo umožnit pružné využívání a sdílení jedněch prostor 

více uživateli. 

 

 

 

To moderní klíčové systémy – samozřejmě za cenu vyšších pořizovacích nákladů 

umí. Velký tlak je i na integraci elektronických identifikačních médií zamykacích 

systémů do konceptů moderních přístupových systémů velkých budov.  Nedílnou 

součástí ceny je pak položka za servis a správu systému (pokud je vyžadovaný) 
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Ad 8 

Samozamykací zámky – inteligence a výkon … 

 

Praxe ukazuje, že mít ve dveřích kvalitní vložku je věc jedna a zamknout ji, je věc 

druhá. Trvalé selhávání lidského faktoru je bohužel realitou zejména ve velkých 

bytových domech. Statistiky ukazují, že každý třetí až čtvrtý obyvatel bytového 

domu za sebou nezamkne. Otázka zní – k čemu je pak technologicky kvalitní a 

právně chráněná vložka? Odpověď logicky zní: „k ničemu“. Bohužel je to tak. 

 

Zamykací technika problém selhávání lidského faktoru částečně vyřešila 

výrobou samozamykacích zámků. Vzhledem k velkému nárůstu prodeje těchto 

komponent, se určitě vyplatí věnovat jim minikapitolku v této knize. Jejich užitné 

vlastnosti jsou pro uživatele velmi zajímavé a výrobci je stále zdokonalují. 

 

Základní dělení samozamykacích zámků       

 

- mechanické samozamykací zámky (otevírané klíčem) 

- elektrické samozamykací zámky (otevírané klíčem a elektrickým proudem) 
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Mechanické samozamykací zámky jednozávorové 

 

 

 Čelo zámku 

 

 Pravolevá střelka 

 

 Snímač zavření 

 

 Závora poháněná   

 pružinou 

 Otvor na šroub M5 

 

 Díra na čtyřhran 8x8 

 

 Otvor na eurocylindr  

  

Těleso zámku 

 

Mechanický samozamykací zámek BERA 95/35 
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Funkce mechanického samozamykacího zámku 

 

Během uzavírání dveřního křídla najíždí snímač na plochu zárubně. Po úplném 

uzavření je snímač zatlačen hlouběji do čela zámku. Posun snímače mechanicky 

odjistí závoru a ta pod tlakem pružiny vystřelí do zapadacího otvoru v zárubni. 

Zámek je ve stavu zamčeno. 

 

Odemknutí zevnitř: 

Osoba odcházející ven z prostoru odemkne zámek prostým stiskem kliky.  

(Panic funkce) 

 

Odemknutí zvenčí: 

Osoba přicházející zvenčí odemkne zámek pomocí klíče. Po odemknutí stačí 

zatlačit do dveří a střelka uvolní pozici dveřního křídla. 

 

Provedení mechanických samozamykacích zámků 

Rozteč 90, nebo 92 mm,  

Osová vzdálenost 35 nebo 55 mm. 

Čelo 22 mm u všech typů stejné. Viz obrázek uvedený níže. 
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Poznámka k činnosti samozamykacího zámku: 

 

U mechanických samozamykacích zámků není možná koordinace s domácím 

telefonem. Vše je koordinováno a řízeno mechanickým pohybem dveřního křídla, 

případně odemykáním – klíčem.  

 

Zámek vyžaduje precizní montáž a dobře seřízené dveře, včetně kvalitního 

samozavírače! Ten je zde nezbytně nutný! Pokud nejsou dveře řádně dovřeny, 

zámek nemůže automaticky zamknout! 

 

Kování 

Samozamykací zámky často vyžadují instalaci speciálního – jednoúčelového  

kování. To je určeno právě jen pro daný typ samozamykacího zámku.  Na další 

straně uvidíme příklad takového kování klika/klika. 

 

Cena mechanického samozamykacího zámku 

Cena se pohybuje od 5.000,- Kč bez DPH a výš. 

Cena kování k zámku se pohybuje od 1.800,- Kč. 
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Kování klika/klika Chrom Kování klika/koule Chrom 
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Mechanické samozamykací zámky s několika 

automatickými závorami (nebo střelkami) 

 

Vývoj samozamykacích zámků probíhá i v linii plastových a hliníkových dveří, 

kde je dnes normální používat vícebodové zámky. Několik výrobců – zejména 

německých, se soustředilo na vývoj lištových zámků pro tento typ dveří. 

Výsledkem je například zámek G-U security automatik, který po zaklapnutí dveří 

zablokuje dvě střelky.  Efektu automatického uzamknutí lze tedy docílit i ve více 

bodech. GU automat využívá v ČR poměrně velké množství výrobců dveří. Více  

je vidět na níže uvedených fotografiích.  

 

Podobnou cestou jdou ostatní výrobci vícebodových zámků, například ROTO, 

Winkhaus, MACO, apod… 

 

Vícebodové samozamykací zámky jsou velmi náročné na přesnou montáž a na 

polohovou stabilitu dveřního křídla. Tím více, pokud se jedná o dvoukřídlé dveře. 

Vícebodové automaty jsou doménou výrobců dveří s přesnou strojovou výrobou. 

Výsledkem jsou technicky zajímavé dveře vždy ve vyšší cenové kategorii. 
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Vícebodový automat G-U Detail blokování střelky Blokovací ramínko 
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Elektrické samozamykací zámky 

Klasický mechanický samozamykací zámek neumí kooperovat s domovním 

telefonem. Tudíž nedokáže z bytu nebo kanceláře dálkově odemknout 

návštěvníkovi. Tento nedostatek vyřešili výrobci zámků ve druhé generaci 

samozamykacích zámků tak, že do tělesa zámku instalovali elektromagnet, nebo 

elektrický servomotor.  

 

Zámek tohoto typu lze odemknout třemi způsoby 

- lokálně klíčem (zvenčí) 

- stiskem kliky z vnitřní strany – PANIC funkce  

- a dálkově odemknout impulsem elektrického proudu z domácího telefonu 

 

Moderní elektromechanické samozamykací automaty mají i více funkcí – o 

některých z nich jsem psal v kapitole 7 o požadavcích na systémovou integraci. 

Mohou spolupracovat se systémy elektrické požární signalizace (EPS) , se 

systémy kontroly přístupu, apod… 

 

Dveře vybavené tímto systémem jsou vždy drahé a náročné na servis a seřízení.    
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Elektromechanické samozamykací zámky s jednou 

závorou – několik obrázků skutečné instalace 

  

Pohled zvenčí – speciální kování  Pohled zevnitř 
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Pohled zvenku – svítí zelená = odemknuto Pohled na kliku a kování zevnitř  
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Pohled na závoru, střelku a snímač Pohled na zámek s konektorem 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 74 
 

  

Průchod kabelu ze zárubně do hliníkových dveří osazených samozamykacím zámkem BERA 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 75 
 

Provedení elektrických samozamykacích zámků 

BERA – vnitřní paniková funkce a kování klika/klika  

 

Rozteč  

Pro české prostředí 90 mm nebo 92 mm pro plastové a eurodveře  

 

Osová vzdálenost  

45 mm převážně pro plastové dveře, nebo 55 mm pro dřevěné dveře 

 

Elektrické parametry jednotlivých provedení 

Elektromechanický zámek standardní BERA-E (vyvedená pouze cívka) 

 

Elektromechanický zámek se signalizací stavu BERA-D 

Vyvedená cívka + signál optické signalizace LED do kování (akustická 

signalizace je zabudovaná uvnitř v zámku a spouští se při sepnutí cívky) 
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Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí BERA-M 

Vyvedená cívka + signál optické signalizace LED do kování (akustická 

signalizace je zabudovaná uvnitř v zámku a spouští se při sepnutí cívky) 

12 PIN svorkovnice v zámku s třemi mikrospínači, sabotážní ochranou a 

spínačem na cylindrickou vložku 

 mikrospínač poloha závory - Vysunuta / Zasunuta 

 mikrospínač poloha kliky - Stisk kliky 

 mikrospínač poloha spouštěcí střelky - Otevřeno/Zavřeno 

 sabotážní smyčka - proti navrtání a přerušení kabelu 

 spínač cylindrické vložky – Aktivace/Deaktivace systému (Při otočení klíče 

v cylindrické vložce směrem k hraně dveří, dojde k aktivaci systému v zámku a 

zámek je pod napětím. Při druhém otočení klíče v cylindrické vložce dojde 

k deaktivaci systému zámku. Zámek je mechanicky uzamčen, ale není pod 

napětím. Zámek je bez akustické signalizace.) 
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Elektromechanický zámek s blokací obou klik BERA-V 

BERA-V 3 PIN svorkovnice s 30cm dlouhým kabelem. Dvoudrátové připojení 12V/ 

DC napájení na elektromagnetickou cívku. Ovládání oboustranných klik – při 

sepnutí elektromagnetické cívky – OTEVŘENO 

 

Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí a blokací obou klik BERA-W 

BERA-W 2 x 3 PIN svorkovnice s 30 cm dlouhými kabely a 12 PIN svorkovnice 

v zámku. 

Třídrátové připojení 12V / DC napájení na elektromagnetickou cívku a signalizaci. 

Ovládání oboustranných klik – při sepnutí elektromagnetické cívky – OTEVŘENO 

3 PIN svorkovnice pro připojení akustické signalizace v zámku a vizuální 

signalizace na vnějším štítu kování nad klikou. 

12 PIN svorkovnice v zámku s třemi mikrospínači, sabotážní ochranou a 

spínačem na cylindrickou vložku. 

 mikrospínač poloha závory - Vysunuta / Zasunuta 

 mikrospínač poloha kliky - Stisk kliky 
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 mikrospínač poloha spouštěcí střelky - Otevřeno/Zavřeno 

 sabotážní smyčka - proti navrtání 

 spínač cylindrické vložky – Aktivace/Deaktivace systému (Při otočení klíče 

v cylindrické vložce směrem k hraně dveří, dojde k aktivaci systému v zámku a 

zámek je pod napětím. Při druhém otočení klíče v cylindrické vložce dojde 

k deaktivaci systému zámku. Zámek je mechanicky uzamčen, ale není pod 

napětím. Zámek je bez akustické signalizace.) 

Vnitřní PANIK klika je nahrazena klikou s elektrickou aretací. Lze s ní otevřít 

zámek jako s vnější klikou tj. až po udělení elektrického impulzu na 

elektromagnetickou cívku.  

 

Poněkud obšírnější popisy zámků nejsou zcela od věci, neboť se jedná o velmi 

rozšířený zámek, jehož technické parametry nejsou veřejností zcela známy a 

doceněny.  Počet instalací těchto zámků prudce roste. 

Poznámka: podobné zámky vyrábí například ASSA ABLOY v rozteči 72 mm, 

ovšem ceny jsou výrazně vyšší. 
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Schema zapojení zámku BERA s kontrolou funkcí 
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Protiplech profilový 
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Protiplech – rovná lišta 
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Protiplech – tvarová lišta 
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Příslušenství – průchodka vnější s pancířem 
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Příslušenství – průchodka zadlabací s pancířem – instalace viz foto výše 
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v  

Příslušenství – propojovací kabely M a W, resp. E, D, V 

Volitelná délka 3 nebo 6 metrů 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 86 
 

 

Příslušenství - Podkládací nerez plech 70 x 170 x 0,5 mm (zakrytí starých děr) 

 

 

Příslušenství – usměrňovač pro domácí telefony se střídavým napětím pro zámek 
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Příslušenství: svorníky kování pro různě silné dveře, dělený čtyřhran 
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Kování pro samozamykací zámky elektrické BERA 

 

Kování Bezpečnostní  pro samozamykací zámky 

Bezpečnostní kování BERA je certifikováno ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN 12 

209. Toto kování je vhodné na všechny východy, které nemusí splňovat normu 

o únikových východech dle EN 179, či EN 1125 

Použití 

Kování klika/koule je vhodné pouze pro mechanické, nebo motorové zámky. 

Součástí balení jsou jednodílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, 

podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku 

dveří max. 50 mm. 

Kování klika/klika je vhodné pro všechny typy elektromechanických zámků, ať 

panikových, nebo s blokací obou klik. Pro typy zámku D,M a W jsou navíc 

vybavena dvoubarevnou LED diodou nad vnější klikou kování, která dle zapojení 

zámku mění barvu z červené na zelenou v případě otevírání dveří. Součástí balení 

jsou dvoudílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, podložky a červíky 

pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm. 
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Povrchová úprava celého štítu a design: Lesklý chrom nebo titan, broušený 

chrom nebo titan. Broušený povrch je pouze na rovných plochách štítu. Otvor pro 

LED diodu mají pouze kování typů D,M W. 

 

Provedení klika/koule se nevyrábí se zelenou signalizační LED diodou! 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 90 
 

Kování bezpečnostní paniková typ BERA 179 

Bezpečnostní kování BERA 179 je certifikováno ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN 

12 209 a pro únikové východy dle EN 179. Toto kování je vhodné na všechny 

východy, které nemusí splňovat normu o únikových východech dle EN 1125. Toto 

kování vychází ze základní řady BERA a je osazeno speciální klikou dle EN 179. 

Použití 

Kování klika/koule je vhodné pouze pro mechanické, nebo motorové zámky. 

Součástí balení jsou jednodílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, 

podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku 

dveří max. 50 mm. 

Kování klika/klika je vhodné pro všechny typy elektromechanických zámků, ať 

panikových, nebo s blokací obou klik. Pro typy zámku D,M a W jsou navíc 

vybavena dvoubarevnou LED diodou nad vnější klikou kování, která dle zapojení 

zámku mění barvu z červené na zelenou v případě otevírání dveří. Součástí balení 

jsou dvoudílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, podložky a červíky 

pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm. 
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Povrchová úprava celého štítu a design: 

Matný nerez na celém povrchu kování. Otvor pro LED diodu mají pouze kování 

pro typy D,M a W. 

 

Bezpečnostní paniková kování s povrchem matná nerez 
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Závěr kapitoly o samozamykacích zámcích 

 

Samozamykací zámky jsou elementy budoucnosti. Předpokládám, že v nepříliš 

vzdálené době se budou vyrábět tyto typy zámků se vstupem pro síť, aby bylo 

možné řídit jejich režimy po internetu. V Asii se už tak konečně děje, ovšem 

asijská řešení zřejmě zatím nemají důvěru evropských velkoobchodníků a tak se 

tyto varianty zámků zatím do Evropy nedováží. Stejně tak, jako samozamykací 

zámky řízené inteligentními mobilními telefony. 

 

Stejně jako se vyskytují vícezávorové mechanické samozamykací zámky, tak se 

vyskytují vícezávorové elektrické samozamykací zámky. Trh se těmto zámkům 

zatím poněkud vyhýbá a dveře jimi osazené se prozatím vyskytují zřídka. 

Důvodem je složitá konstrukce dveří a samozřejmě nejvyšší cenová hladina. 

Ovšem tyto zámky již v současné době vyrábí firma G-U, Winkhaus, Roto, apod… 

 

! Velmi výkonnou alternativou ! 

samozamykacího elektrického zámku 

může být běžný mech. zámek, osazený 

elektromotorickou vložkou EVVA 

MZT35i s řídící jednotkou a zdrojem. 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 93 
 

 Ad 9 

Inteligentní zamykací prvky (lokální i síťové) 

 

Vývoj nejmodernější zamykací techniky, nezadržitelně spěje k síťovým a 

mobilním aplikacím. Nedá se tomu uniknout a nemá cenu před tím zavírat oči. 

Existují asi 3 zásadní důvody, proč firmy stále investují do vývoje zamykací 

techniky, ačkoliv by se mohlo zdát, že vše podstatné je vymyšleno. 

 

A)  Tlak na zvyšování mechanické a softwarové odolnosti 

B)  Tlak na pružnost a variabilitu řešení  

C)  Marketingový tlak na inovace a právní ochranu výrobků před Čínou a spol…  

 

K bodu A zde máme malou demonstrativní ukázku toho, jak moderní nářadí 

umožňuje s nevídanou agresivitou napadnout klasickou mechanickou vložku… 

 

Fréza 3 x 80 mm, materiál technický diamant, 

likviduje spolehlivě veškeré technické materiály, je 

vysoce účinná při napadení mechanické vložky. 
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Bubínek vložky s vyšší odolností proti odvrtání byl 

napadený výše vyfotografovanou frézou. Materiál 

bubínku byl v místě vstupu stavítek totálně 

vyfrézovaný a bubínek se rozpadl na dvě části. 

Pochopitelně šel otočit a tím došlo k otevření vložky. 

 

 

Člověk, který otevřel tuto vložku, se pokoušel 

v prvním pokusu vrtat vložku do tělesa. Což se 

nepovedlo, poněvadž vložka má svislou tvrdokovovou 

tyč, která velmi účinně zabraňuje pronikání vrtáku do 

hloubky tělesa. Tato cesta byla příliš pracná a tak 

nasadil frézu a cestu do vložky si našel pomocí 

vysokobrátkové frézy přes bubínek.   
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Klasické mechanické vložky, i ve třídě 4, resp. RC 4, mají časovou odolnost 

odpovídající své bezpečnostní třídě. Nic víc a nic míň. Vysokoobrátkové frézy, 

vytrhávací přípravky, korundové vrtáky, apod…, potenciálně  snižují bezpečnost 

všech zamykacích systémů. Je jasné, že musí přijít nová generace vložek, která 

zohlední technický vývoj agresivního elektrického nářadí. Odpovědí na agresivitu 

je používání elektronických vložek s detekcí napadení – například otřesovým 

čidlem, integrovaným na čipu řídící jednotky vložky. Při napadení vložka vyšle 

signál do přijímače instalovaného o pár metrů dál za dveřmi… Výsledkem je 

zablokování vložky a vyhlášení poplachového signálu do sítě GSM…  

 

Ad B 

Co se týká požadavků na pružnost a variabilitu zamykacího systému, dostatečně 

jsem ji popsal v kapitole 7 o klíčových systémech, v odstavci systémová 

integrace. 
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Ad C 

V Asii dřímou obrovské, pro Evropana až nepředstavitelné výrobní kapacity. Čína, 

Korea, Taiwan, Malaisie, Filipíny, Vietnam a Indie, hledají stále naléhavěji 

obchodní příležitosti v Evropě a USA. Co není na euroatlantickém trhu spolehlivě 

právně ochráněné a současně se to zdá být obchodně výnosné, Asiaté bez 

milosti zkopírují. Mohl bych jmenovat desítky českých výrobků, které Číňané bez 

rozpaků okopírovali. Například stavební vložky a visací zámky firmy FAB, a jiné. 

Krácení technologických a inovačních cyklů, výrazně znesnadňuje po technické 

stránce kopírování a současně relativizuje  výběr vhodného výrobku k hromadné 

pirátské výrobě. To je pádný důvod pro častou inovaci relativně nových 

zamykacích systémů u většiny evropských výrobců. 

  

Relativně kvalitní a levná vložka z Číny Levný visací zámek Čína 
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Tři nejmodernější zamykací prvky 

Elektrická vložka EMZY – volně programovatelný zamykací automat 

Vložka AIR KEY – ovládání čipem a chytrým mobilem (vzdálený přenos přístupu) 

Vložka XEASAR – ovládání čipem a kartou MY FAIR technologií 

 

Pokud jste se trpělivě pročetli až sem, tak mám pro Vás dobrou zprávu – jsme ve 

finále.  Zbývá pár stránek o ultramoderních zamykacích prvcích a kniha končí.   

  

Elektrická vložka EMZY MZT 35i Řídící jednotka vložky 
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Schema zapojení vložky EMZY MZT 35i 
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MZT35i – plně programovatelný zamykací automat  

- Přizpůsobí se všem typům zadlabacích zámků a různé síle dveří 

- Přizpůsobí se všem typům kování 

- Má přepínání funkcí DEN/NOC   /trvale odemknuto/trvala zamknuto/ 

- Má jednoduché ovládání 

- Má program řízeného zamykání závislého na stavu dveřních snímačů 

- Má program časového zamykání řízeného generátorem reálného času 

- Má externí vstupy pro systémovou integraci do systémů řízení kontroly 

vstupu v budovách 

- Vložka má přívod elektrického proudu (přes konektor v tělese vložky) 

Vložka MZT 35i je co se týká vlastností velmi efektivním prvkem. Jediný 

omezující parametr, je velikost kroutícího momentu. Elektromotor vložky, 

napájený zdrojem malého bezpečného napětí není schopen utáhnout zatuhlý, 

nebo ztuha jdoucí zamykací mechanismus. Není určitě schopný přitáhnout 

vícebodový zámek plastových dveří proti mrazem ztuhlému těsnění, apod… 

Vložku lze velmi efektně doplnit čtečkou karet, čipů, biometrickým snímačem, 

kódovým zámkem, nebo řídit logickými povely z nadřazené centrály. 
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Vložka Airkey 

Vložka je flexibilně programovatelný zamykací prvek, ovládaný čipy, nebo 

chytrými mobilními telefony (s aktivovanou aplikací AIRKEY a čipem 

s technologií NFC). Přístupová práva se posílají po internetu. Přístupová práva se 

přidělují programově pomocí kreditů (placené na jednu osobu nebo jednu změnu). 

Přístupová práva lze přenést rovněž mobilem. 

 

Vložka Air key s hlavicí (inteligence + čtení médií) na jedné straně  
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Ovládací média – chytrý mobil, partnerské a nepotištěné karty, čipy  
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Ještě jednou všechna identifikační média 
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Uživatelský účet – správa dveří, vložek, médií, uživatelů a správců systému 
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  Key Credits – předplacené karty s kreditem pro přidání/změnu uživatelů 

  Tyto karty jsou součástí dodávky, za každou osobu a změnu se platí jedním   

  kreditem. Za vymazání uživatele se neplatí nic. Program pro naprogramování   

  vložky je bezplatný, ale zpoplatňuje se přidání uživatelů a změny prováděné na  

  jejich účtech. Karty  s kredity si nakoupí zákazník dle potřeby. 
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Náhradní baterie, kódovací stanice pro média a náhradní zdroj proudu 

 

 

 Vložka Air key má vysokou mechanickou odolnost proti odvrtání a vytržení    

 jádra. Modulární koncept umožňuje přizpůsobení vložky jakémukoliv typu dveří. 

 Vložka je vhodná do únikových a nouzových východů dle EN 179 a EN 1125. 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 106 
 

Projekt AIR KEY 

 

Pokud potřebujeme vytvořit inteligentní zamykací systém s dynamicky 

měnitelnými přístupovými právy, postupujeme následovně 

- vytvoříme účet instalace  

- vytvoříme tabulku dveří osazených vložkou AIR KEY 

- vytvoříme tabulku správců 

- vytvoříme tabulku trvalých uživatelů 

- vytvoříme tabulku přechodných, nebo časově omezených uživatelů 

- uživatelům a správcům přiřadíme média 

- dveřím přiřadíme uživatele 

- naprogramujeme média 

- systém zkompletujeme a osadíme 

- provedeme kontrolu funkcí 

- systém předáme k užívání 

- systém někdo průběžně spravuje/upravuje … 

 

Média mají moderní, plně zabezpečený protokol JCOP (JAVA).  
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Aplikační možnosti vložek AIR KEY 

- inteligentní domy 

- přístupové systémy s integrací zamykací funkce 

- systémy s dynamickým přenosem pravomocí a přístupů 

- stavby se sdílenými prostory (Shared Office) 

- pečovatelské a jiné služby 

- podniky s rozptýlenými provozovnami 

- místa, kde se předpokládá vznik havarijních situací 

- penziony, hotely, apod… 

 

Vytvoření pružného zamykacího systému není na bázi AIR KEY příliš složité. 

Vložka má neuvěřitelný potenciál možností a pokud uživateli nevadí vyšší cena 

oproti klasické mechanické vložce, má v rukou zamykací mechanismus, který 

uspokojí i nejnáročnější klienty. 
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Vložka XESAR 

Je velmi zajímavý typ vložky s elektronickou hlavicí. Ovládání se děje výlučně 

čipy a kartami. Součástí systému XESAR je několik typů kování, klik a 

univerzální čtečka karet a čipů, která může sloužit k ovládání dalších systémů 

– například turniketů, vrat, apod… Software k programování vložky je dodáván 

zdarma. Zákazník platí stejně jako u vložky AIR KEY na jednu osobu pomocí 

Key Credits při přidání do systému, nebo při změně.   

Vzniká tak volně programovatelný dveřní systém kontroly přístupu.   

Komponenty systému XESAR 

Systém XEASAR je poměrně rozsáhlý a bohatý na komponenty, zde je jejich stručný přehled 

- vložka XESAR (jednostranná, oboustranná hlavice) 

- kování XESAR (základní, panikové, bez elektroniky) 

- klika XESAR (plné dveře, panikové zámky, prosklené dveře) 

- příslušenství (Key credits, náhradní baterie, programátor) 

- identifikační média systému XESAR 

- čtečka čipů a karet XESAR a řídící jednotka 

- možnosti kombinace mechanických a elektronických prvků 
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Vložky XESAR – jednostranná, poloviční a oboustranná 



 
 

©02/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Jak zamknout dům a firmu – vlastnosti a parametry zamykacích vložek Strana 110 
 

 

 

       Detaily vložky XESAR 

čtecí hlavice 

barevná provedení 

vnitřní knoflík 
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 Key Credits s kredity 10, 50, 100 kreditů 

 Karty s kreditem jsou nedílnou součástí dodávky systému XESAR. 
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 Identifikační média XEASAR komunikují na protokolu MIFARE DESFIRE EV1 

 čipy – přívěšky  

 nepotištěné karty 

 potištěná karta v designu EVVA 

 konstrukční karta (umí ovládat vložky XESAR po dodání, než se naprogramují   

 uživatelská média 

 administrátorská karta – slouží k autorizaci médií a k tomu, aby média  

 vystavovala jen ta správná osoba 
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Programové vybavení je zdarma (platí se key credits/osobu) 
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Kódovací stanice XESAR – přes USB spojená s počítačem, pomocí ní se 

aktivují identifikační média v systému XESAR. 
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 Náhradní zdroj proudu (když vše selže)  

 Náhradní baterie do hlavice vložky typ AAA 
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Kování XESAR pro běžné dveře a pro dveře s panikovou funkcí 
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 Design kování XESAR 

 Matná nerez 

 Leštěná nerez 

 Leštěná mosaz 

 4 typy klik 
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 Aplikace kování XESAR na panikový systém 
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 Nerezové kování XESAR bez elektroniky – zachovává design i tam, kde není   

 nutná elektronika, ale je žádoucí stejné provedení klik po celém objektu.   
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 Klika XESAR s elektronikou, pohled zvenku a zevnitř 
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Tvary klik XESAR 
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 Příklady instalací kliky XESAR 

 

 Klika XESAR se zámkem do skla 

 Klika XESAR instalovaná do plného křídla s doplňkovou funkcí uzamknutí klasickou   

 Vložkou (režim NOC) 

 Klika XESAR se hodí pro únikové východy se zámky dle  EN 179 
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 Barevné sladění klik XESAR – matná a leštěná nerez, leštěná mosaz 
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 Klika XESAR bez elektroniky – pro zachování jednotného designu  
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 Klika XESAR se zámkem do skla – vynikající řešení pro skleněný design 
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 Oboustranná vložka XESAR doplněná klikou XESAR bez elektroniky 
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 Čtečka karet XESAR a řídící jednotka XESAR  

 Najde uplatnění všude tam, kde jsou turnikety, automatická vrata, apod… 
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 Čtečka – instalace a povrchové úpravy (18 typů povrchů), krytí IP 65 
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 Aplikace čtečky – řízení motorické vložky EMZY MZT 35i a turniketu  

 Síťový zdroj pro řídící jednotku XESAR 
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 Systémová integrace mechanické vložky a elektroniky XESAR, v klíči je  

 integrovaný čip a klíč kromě mechanické vložky ovládá také kliku XESAR 
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       Systémová integrace pro topologicky složité objekty 

- mechanika 

- kombinace mechaniky a systému XESAR 

- kombinace systému XESAR a AIR KEY 

Kombinované systémy umožňují postavit a dodat přístupový systém s velmi 

zajímavými uživatelskými vlastnostmi (včetně samozamykacích zámků) 
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Projekt XESAR 

 

Pokud potřebujeme vytvořit inteligentní zamykací systém s dynamicky 

měnitelnými přístupovými právy, postupujeme následovně 

- vytvoříme účet instalace  

- vytvoříme tabulku dveří osazených vložkou AIR KEY 

- vytvoříme tabulku správců 

- vytvoříme tabulku trvalých uživatelů 

- vytvoříme tabulku přechodných, nebo časově omezených uživatelů 

- uživatelům a správcům přiřadíme média 

- dveřím přiřadíme uživatele 

- naprogramujeme média 

- systém zkompletujeme a osadíme 

- provedeme kontrolu funkcí 

- systém předáme k užívání 

- systém někdo průběžně spravuje/upravuje … 

 

Média mají moderní, plně zabezpečený protokol MIFARE DESFIRE EV1 
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Aplikační možnosti vložek XESAR 

- inteligentní domy 

- přístupové systémy s integrací zamykací funkce 

- systémy s dynamickým přenosem pravomocí a přístupů 

- stavby se sdílenými prostory (Shared Office) 

- pečovatelské a jiné služby 

- podniky s rozptýlenými provozovnami 

- místa, kde se předpokládá vznik havarijních situací 

- penziony, hotely, apod… 

 

Vytvoření pružného zamykacího systému není na bázi XESAR příliš složité. 

Vložka má neuvěřitelný potenciál možností  a pokud uživateli nevadí vyšší 

cena oproti klasické mechanické vložce, má v rukou zamykací mechanismus, 

který uspokojí i nejnáročnější klienty. 
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Ad 10 

Jsme ve finále. Proveďme stručnou rekapitulaci toho, co jsme se dozvěděli. 

 

Soudobá zamykací technika je téměř výhradně postavená na vložkách      (kap. 1)  

Víme, že odolnost vložky je daná její bezpečnostní třídou                           (kap. 2) 

Umíme určit správné rozměry vložky vzhledem k síle dveří a typu kování (kap. 3) 

Víme, že vložky mají různá tělesa a těm odpovídají zadlabací zámky        (kap. 4) 

Každému z nás se líbí nějaký tvar klíče                                                         (kap. 5) 

Klíče a vložky ve vyšší třídě jsou technologicky a právně chráněné          (kap. 6) 

Pro některé objekty je účelné i pohodlné vytvořit klíčový systém              (kap. 7) 

Samozamykací zámky eliminují nespolehlivý lidský faktor                         (kap. 8) 

Vložky umíme ovládat nejenom mechanickým klíčem, ale i čipy, chytrými mobily, 

a dalšími, zejména externími zdroji povelů – snímači stavu, biometrickými 

čtečkami, zdroji reálného technického času (týdenní program), apod…      (kap. 9) 

Máme základní představu o systémové integraci zamykací techniky     (kap. 7 - 9)    
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Zamykací systém můžeme postavit buď na vložce mechanické, nebo 

elektronické. Vše se odvíjí od výkonu a od peněz, které můžete do systému 

investovat. Pokusím se zde nastínit posloupnost kroků, které je rozumné 

absolvovat při realizaci náročnějšího projektu. 

Vytvoříme si představu o počtu dveří – nejlépe tabulkou 

Stejně tak určíme počet uživatelů  

Do tabulky zaprotokolujeme kam a kdy jednotliví uživatelé mohou vstoupit 

Pokud nás naše potřeby nenutí časově omezit některé uživatele, můžeme si 

vystačit s komponentami mechanickými 

Pokud hrajeme s uživateli o čas, nasadíme komponenty elektronické 

Vytvoříme projekt mechanického nebo mechatronického systému 

Zjistíme správné délky vložek 

Pokud je zapotřebí eliminovat lidský faktor, do projektu zahrneme také  

samozamykací zámky (nebo volně programovatelný zamykací automat EMZY – 

viz kapitola 9) 
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Na základě počtu vložek, klíčů, čipů, mechatronických prvků apod… určíme cenu 

systému 

Pokud nám cena vyhovuje, můžeme přikročit k testovací fázi – zjišťujeme zda 

naše požadavky jsou skutečně technicky realizovatelné 

Pokud nám cena nevyhovuje, zjednodušíme systém a provedeme nové testování 

Pokud náš systém projde testováním, můžeme ho objednat a nainstalovat 

Během instalace důkladně vyzkoušíme všechny funkcionality klíčů a 

identifikačních médií 

Nezapomeneme na záruční listy, návody k použití a servisní návody pro případ 

havarijního stavu 

 

Nyní jsme úplně na konci. Děkuji Vám za čas, který jste věnovali četbě tohoto 

ebooku. Doufám, že Vám pomohl zorientovat se v moderní zamykací technice. Na 

trhu je mnoho kvalitních zamykacích systémů a pokud čas od času navštívíte 

nějakou velkou výstavu mimo ČR, vrátíte se nejspíš ve stavu euforické inspirace 
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a nevyjasněného chaosu. Teprve technická praxe ukáže, který výrobek má šanci 

a adekvátní cenu.  

Mnohokrát jsem tímto stavem prošel. Nicméně výrobky, o kterých píši v této 

knize, znám osobně. 25 let s nimi žiji a prochází mi doslova pod rukama. 

Mechanické systémy jsou ve velkých instalacích pomalu ale jistě nahrazovány 

mechatronickými.  Důvod je jediný – rostou požadavky na výkon. Mechanika si 

neumí poradit s požadavky na pružnou distribuci prostoru a času v budovách. Na 

straně druhé v naší zemi přibylo výrazně lidí, kteří chtějí mít svůj osobní majetek 

špičkově zajištěný. Mechanika - zdá se, do určité míry vyčerpala svůj potenciál. 

Čeká se na nějaký super objev. Mechatronika naopak akceleruje a má mnoho 

dobrých let před sebou. 

Ovšem v oblasti spolehlivosti nesporně vládne mechanika. I velmi složitý 

mechanický systém může být a je téměř vždy vysoce spolehlivý. Elektronika má 

nesporně mnohem více poruch a nestabilit.   

Velice zajímavé téma je bezpečnost on-line aplikací, vázaných na moderní 

mechatronické vložky. Všichni výrobci mechatronických vložek se sice dušují, že 

jejich aplikace jsou neprůstřelné, ale praxe bude asi jiná. Dříve nebo později se 

piráti dostanou na sever nějakého významného evropského výrobce 

mechatronických vložek a pak se budou dít věci…  
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Zajímavé bude, zda a kdy se přece jenom někde v Evropě rozjede výroba vložky 

ve třídě vyšší, než RC 4. Je jisté, že takový výrobek se bude vlastnostmi a časem 

překonání blížit trezorovému zámku. A jeho instalace si následně vynutí výrobu 

kvalitnějších dveřních křídel. Jinak by nasazení takového prvku ztrácelo smysl. 

Moje poslední úvaha se týká budoucnosti nanotechnologií v zamykací technice. 

Zde budeme moci očekávat téměř cokoliv – od nanodekodérů zámků a vložek, 

přes vložky s plovoucím (automaticky se přestavitelným) kódem. Snad se těchto 

výrobků ještě v duševní a fyzické pohodě dočkám. 

 

Pokud máte dotazy, rád Vám je odpovím na mém mailu, nebo telefonu. 

studlar@trezory-studlar.com 

+420 608 500 803 

 

Děkuji Vám za podnětné názory a za inspiraci pro psaní dalších materiálů.  

České Budějovice 20. 2. 2015           František Študlar 

mailto:studlar@trezory-studlar.com
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