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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřená na automatizované přístupové systémy, jako jsou 

automatické dveře a karusely. V první části jsou popsány jednotlivé komponenty tvořící 

sestavu automatických dveří a karuselů, jejich funkce a způsoby otevírání. Následně jsou 

podrobněji rozvedeny jednotlivé bezpečnostní systémy, které jsou nedílnou součástí systémů 

z poţárního i bezpečnostního hlediska. Další část tvoří návrh a ukázka provedení 

automatických dveří dle skutečné situace. Následující část je zaměřená na další moţná 

vyuţití automatických dveří v soukromém sektoru. Na závěr práce je uveden postup 

zjednodušení procesu návrhu, výroby a realizace tak, aby automatické dveře byly 

ekonomicky dostupnější v soukromém sektoru. 

Klíčová slova: automatické dveře, karusely, EPS, EZS 

 

 

Sumarry 

This bachelor work is focused on the automated access control systems such as 

automatic doors and carrousels door. The first part describes the various components 

constituting the assembly, automatic doors and carrousels doors, their functions and ways of 

opening. The next step is descriped in more details the various safety systems that are 

integral from the fire and security perspective. Next part is the design and showcase of the 

automatic door according to actual situation. Following section focuses on other possible 

uses of automatic doors in the private sector. The final part describes the procedure 

simplifying the design process, production and implementation, so that the automatic doors 

were economically affordable in the private sector. 

Keywords: automatic doors, carrousels, EFS, ESS 
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Seznam zkratek 

AD    automatické dveře 

AL   hliníkový 

ČSN EN Česká Státní Norma Evropská Norma 

EPS   Elektronický Poţární Systém 

EZS  Elektronicky Zabezpečovací Systém 

MHz   Megahertz 

OPPO   obsluţné pole poţární ochrany 

PBZ   poţárně bezpečnostní zařízení 

PCO  pult centrální ochrany 

PIR  pasivní infračervený senzor 

VZT   vzduchotechnika 

cm   centimetr 

č.  číslo 
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1 Úvod  

Problematiku automatických vstupních systému pro tvorbu této bakalářské práce, 

jsem si zvolila na základě osobních a profesních zkušeností, z prostředí výroby a aplikace 

těchto systémů v účelových stavbách. Touto problematikou se profesně zabývám déle jak 

 3 roky. K výběru tohoto tématu přispěla snaha o nalezení podrobnějších informací 

potřebných pro další osobní i profesní rozvoj. Zjištění jak malé mnoţství informací je 

dostupné, mne přimělo k sepsání podrobnějších poznatků, které budou promítnuty v této 

práci. Jedním z mnoha cílů, je dosáhnout prosazení těchto automatických vstupních 

systémů i v soukromém sektoru. 

Z historických poznatků vyplývá, ţe první automatické dveře byly nainstalovány jiţ 

v roce 1940. Z hlediska bezpečnosti, byly první automatické dveře na nedostačující úrovni.  

Od této doby technologie značně postoupila. V současné době se automatizace zabývá 

stále se zvyšujícími nároky na bezpečnost, hospodárnost a pohodlí v účelových stavbách. 

Bezpečnostní prvky jsou stále zdokonalovány a rozšiřují tak další moţná vyuţití 

automatických dveří, jak k pouţití na únikových cestách, tak například i jako poţárních 

uzávěr. Stále více se také automatické dveře vyuţívají jako privátní vstupy, nejen ve 

vývojových firmách, ale jiţ se také prosazují ve zdravotnictví. K tomuto účely je nutné 

zajistit nové přístupové technologie s nejvyšší moţnou mírou zabezpečení. Mechanické 

zabezpečení jiţ v dnešní době je značně nedostačující a nepraktické, proto se nové 

technologie rozvíjejí spíše směrem moderních systémů, jako jsou biometrické snímače, 

bezkontaktní snímače karet, kódové klávesnice a mnohé jiné. Dnešní doba snadno 

přístupných technologií a počítačových expertů si ţádá mnohé kombinace zabezpečení, 

které mají jen jediný účel, zabránit v přístupu neţádoucích osob. I přes vysoké nároky na 

bezpečnost musí i tyto systémy v případě vyhlášení ohroţení být schopné umoţnit únik 

osobám v objektu. Není moţné vţdy vyčkat příchodu pověřené osoby, která východ 

uvolní. Touto problematikou, se budeme také podrobněji zabývat v dalších kapitolách. 
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2  Typologie přístupových systémů 

Přístupové systémy lze rozčlenit do dvou základních skupin, kterými jsou 

automatické dveře a karusely. V této kapitole se budeme blíţe zabývat jednotlivými typy, 

jejich komponenty, funkcemi a provedením. 

2.1 Automatické dveře 

    Automatické křídlové dveře, bez ohledu na způsob otevírání křídel se skládají 

z několika komponentů pro zaručení správného chodu a bezpečnosti v prostoru dveří 

 (viz obr. 1). Důleţité je rozlišovat standardní komponenty, bez kterých automatické dveře 

vůbec nefungují a nadstandardní komponenty, které nám rozšiřují funkčnost dveří 

 či splňují zvýšené nároky na bezpečnost či funkčnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Schéma zapojení komponentů  (pohled exteriér) [zdroj: vlastní tvorba] 
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V této kapitole jsou podrobněji rozepsány jednotlivé komponenty dle obr. 1 a jejich 

funkce. 

 

Elektrický pohon - Elektromechanická část ovládající pojezdové vozíky jednotlivých 

křídel automatických dveří. 

 

Pohon s aktivační jednotkou - Pohon pro automatické dveře musí být vţdy vybaven 

aktivační jednotkou, která ovládá pohon a zajišťuje otevření dveří. Aktivační jednotky jsou 

manuální (je nutno je aktivovat dotykem, stiskem, otočením klíče, zadáním kódu apod.)  

  a automatické (dveře pro  širokou veřejnost kde prochází velké mnoţství osob, pouţívané 

v obchodních domech, hotelech, bankách apod.). 

 

Řídící jednotka - Elektronická jednotka slouţící pro zpracování vnějších informací  

a jejich následných vyhodnocení a zpracování. Pouze tato jednotka je schopna ovládat 

elektrický pohon AD. Jedná se o tzv. “mozek“ celého systému. 

 

Světelné závory (fotobuňky) - Tyto snímače se montují do úrovně kolen, kde jedna část, 

tzv. přijímač je umístěn na jedné straně otvoru a druhá část tzv. vysílač na straně druhé. 

Mezi těmito částmi probíhá neustále paprsek v neviditelném spektru, který po přerušení 

(tzn., ţe do přijímače nepřichází vlivem zastínění infračervený signál z vysílače) dává 

signál řídící jednotce, která následně zpracuje informaci pro pohon, který se buď okamţitě 

zastaví a zůstane v dané poloze, anebo po zastavení dojde k otevření křídel do maximální 

úrovně. Jedná se tedy o bezpečnostní prvek, který zabraňuje zranění procházejících či 

uvízlých osob v prostoru střiţných hran křídel. 

 

Kontaktní koberec - Jedná se o elektrovodnou gumu, která po zatíţení vykazuje jiný 

odpor neţ bez zatíţení. Tento prvek se můţe instalovat do prostoru vchodu nebo východu 

buď jako bezpečnostní prvek místo světelných závor, nebo dle zapojení a příslušenství 

můţe téţ slouţit místo radaru. Ve funkci bezpečnostní je po zatíţení zpracována 

informace, ţe se v tomto prostoru nachází osoba, takţe nedojde k uzavření křídel  

a eliminuje se přivření osoby. Ve funkci „snímání pohybu“ se naopak vyhodnocení 

zpracovává jako poţadavek na otevření. V této funkci je potřeba umístění a instalace v jiné 

vzdálenosti neţ u funkce bezpečnostní. 
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Přívod z kabelového dálkového ovládání – Jedná se o impulsní ovládání pomocí tlačítka 

umístěného na obsluţném pultu. Pouţití zejména na vrátnicích průmyslových objektů, 

hlavní vstupy do kanceláří, nemocnic, atd.  

 

Přijímač dálkového ovládání - Jedná se o elektronický komponent, jehoţ ovládací prvek 

musí být vţdy vysílač, který dává spouštěcí impuls do přijímače a ten následně do řídící 

jednotky. Jedná se o bezdrátové ovládání na poměrně velkou vzdálenost, která můţe být 

podle typu přijímače a vysílače a hodnoty nosné frekvence aţ stovky metrů s velkou 

propustností skrz překáţky. Nejčastější frekvence, na které vysílač komunikuje 

s přijímačem je 848 MHz. Tato frekvence zajišťuje dostatečnou vzdálenost pro ovládání. 

Dálkové ovladače (vysílače) jsou velikostně srovnatelné s krabičkou od sirek, takţe nejsou 

přítěţí jak velikostní, tak i váhou. 

 

Přívod od EPS - Jestliţe se jedná o únikový východ, tak v případě poţáru dojde vlivem 

EPS k otevření obou křídel dveří, tak aby byla splněna podmínka únikové cesty. Jedná-li se 

o poţární uzávěr zajišťující bezpečný průchod osob únikovým koridorem vedeným 

v bezprostřední blízkosti uzávěru, na signál EPS se dveře uzavřou a zabrání tak dalšímu 

šíření poţáru. 

 

Záložní zdroj - Také bateriový zdroj. Dnes se jiţ víceméně pouţívají tzv. baterie 

bezúdrţbové, které nekladou nároky na údrţbu v tom smyslu, ţe by byla potřeba dolévat 

do kyseliny destilovaná voda, jako je tomu třeba u starších baterií pouţívaných zejména  

u automobilů. Nároky kladené na kapacitu těchto baterií umoţňují pouţití právě těchto 

bezúdrţbových typů, které se svými rozměry vejdou do krytu dráhy automatických dveří. 

 

Nouzové tlačítko - Jedná se o mechanický prvek – táhlo, kde vlivem odtlačení z aretované 

polohy, dojde k odblokování točivé hřídele elektrický pohonu, který zároveň tvoří 

uzamykatelnou část celého posuvu. Po odblokování je moţné křídla ručně odtlačit. 

 

Kódová klávesnice - Malý nástěnný panel určený pro montáţ na téměř jakýkoli podklad, 

slouţící k zadání poţadovaného vstupního číselného nebo písmenkového kódu. Pouze 

správně zadaný kód způsobí otevření automatických dveří. Po průchodu se opět aktivuje 
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kódové zabezpečení a bez zadání správné kódové kombinace jsou dveře trvale uzamčeny. 

V provedení anti-vandal se jedná o konstrukci, která je schopná odolat mechanickému 

působení. Jedná se o velice spolehlivý a praktický komponent pro kontrolu vstupu osob se 

znalostí této kódové kombinace. 

 

Snímač otisku prstu - Nebo také prstový scanner - malý nástěnný panel určený pro 

montáţ na téměř jakýkoli podklad. Do paměti lze zadat několik otisků, na jejichţ základě 

probíhá následné porovnání s uloţeným originálem. Prst se přiloţí na snímací dotykovou 

plochu a následné vyhodnocení umoţni řídící jednotce zpracovat informaci a dát případný 

povel elektrický pohonu k otevření. Po průchodu se opět aktivuje zabezpečení a dveře jsou 

dveře trvale uzamčeny. Toto zařízení je taktéţ moţné v provedení anti-vandal. 

 

Celoplošné tlačítko - (loketní spínač) - Jedná se o tlačítko větších rozměrů, kde právě 

velikost tlačné plochy je důleţitá pro stisk a ovládání otevření, kde stisk můţe být 

proveden loktem a při niţší montáţi kolenem či bokem. Po průchodu osobou či osobami se 

opět křídla uzavřou. Pouţití a velkou spokojenost našlo toto tlačítko zejména 

v nemocnicích. 

 

Čtečka karet - Zařízení svou funkcí shodné s kódovou klávesnicí či snímačem otisků 

prstů. Avšak zde účastník musí mít předem naprogramovanou kartu s elektromagnetickým 

záznamem, která ho opravňuje ke vstupu. Karty nebo také tzv. transpondéry, jsou velikostí 

srovnatelné s velikostí platebních karet či přívěšků na klíče. Po přiloţení této karty či 

transpondéru na čtečku, dojde k vyhodnocení elektromagnetické informace a následné 

otevření dveří.  

 

Klíčový spínač - Konstrukce velikostí srovnatelná s velikostí běţného domácího vypínače 

s moţností zabudování pod omítku.  Klíčová vloţka plní funkci trvalého uzamčení 

systému, to znamená, ţe po uzamčení není aktivní jakýkoli jiný systém otevírání AD a pro 

aktivaci nebo odemčení musí být opět klíčová vloţka odemčena. Jedná se tedy o nadřazený 

systém kódové klávesnice, velkoplošného tlačítka, prstového scanneru, kontaktního 

koberce, pohybového radaru a čtečky karet. 
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2.1.1 Standardní vybavení automatických dveří 

- Aktivní infrasenzor   

- 1 pár světelných závor  

- Ovládací panel vč. pohonu 

- Radarové ovládací senzory 

- Elektromagnetický zámek 

- Venkovní elektrický klíčový zámek – uzamyká panel ovládání, aby zabránil 

manipulaci nepovoleným osobám 

2.1.2 Nadstandardní vybavení 

- Záloţní zdroj elektrického proudu – při výpadku elektrické energie zajišťuje 

automatickou funkci dveří. Doba jeho činnosti je doprovázena zvukovým signálem. 

Počet otevření a zavření závisí na typu a stavu zvoleného zdroje 

-  Dálkové ovládání 

-  Jednosměrný radar  (okamţité zavírání při průchodu osoby) 

-  Automatický noční zámek (po uplynutí nastavené doby se dveře automaticky 

zamknou) 

-  Zámek do podlahy 

- Snímače: bezkontaktních karet, biometrických údajů 

- Připojení na EPS a EZS 

- Přídavný pár bezpečnostních světelných závor 

- Mechanické nouzové otevření nebo zavření 

- Rychlo-uzavření (v případě ohroţení - nouzové tlačítko)     

2.1.3 Pohony pro automatické posuvné dveře 

Na trhu se vyskytuje celá řada pohonů automatických dveří. Základními poţadavky 

na kaţdý pohonu je tichý, plynulý a spolehlivý chod automatických dveří. To je zajištěno 

dělenou konstrukcí pojezdové kolejnice s pryţovou tlumící vloţkou a technologicky 



Veronika Formánková: Automatické přístupové systémy 

2011 7 

zdokonalovanými konstrukcemi pohonů. Pro pohyb dveří je pouţit speciálně vyvinutý 

pomaloběţný, plochý asynchronní motor. Pohony jaké jsou pouţívány dnes, jsou 

výsledkem letitého výzkumu a zdokonalování technologií jiţ od roku 1951. K vývoji 

několika typů pohonů vedli rozmanité nároky vyplývajícími z různých poţadavků na 

způsob otvírání křídel, hmotnost křídel, či poţadavků na velikost průchodu. 

Řídící jednotka řízená mikroprocesorem automaticky nastavuje pro různé rozměry a váhu 

křídel posuvných dveří ty nejvhodnější dynamické podmínky, jako například zrychlení, 

rychlost a doběh křídel. Tyto podmínky můţou být dodatečně upřesňovány. 

Programovatelná elektronika pohonů má následující funkce 

- Automatický provoz 

- Jednosměrný provoz (konec pracovní doby) 

- Redukované otevření dveří (zimní provoz) 

- Nepřetrţité otevření (letní provoz) 

- Zavření a uzamčení dveří  

- Mechanické ruční odblokování z vnitřní strany (ze strany umístění pohonu) 

- Diagnostika poruch blikajícími symboly ovládacího panelu    

Pohon automatických dveří je vţdy vybaven aktivační jednotkou, která aktivuje otevření 

dveří. Aktivační jednotky jsou rozděleny do dvou základních typů a to manuálních a 

automatických. 

- Manuální aktivační jednotky 

- Automatické aktivační jednotky 

Manuální aktivační jednotky jsou pouţívány většinou v budovách se speciálním 

provozem (operační sály, laboratoře, průmyslové budovy atd.). 

- Bezdotykový spínač - Aktivace dveří pouhým přiblíţením k spínači (10-15 cm). 

- Nástěnný spínač - Automatické dveře se aktivují stiskem tlačítka. 
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- Loketní spínač - Aktivuje se opřením lokte, ruce zůstávají volné. 

- Klíčový spínač - Skříňka ovládaná klíčem s cylindrickou vloţkou.  

- Nášlapný spínač - Spínač umístěný na podlaze, po našlápnutí se dveře otvírají.  

- Tlačítkový spínač - Po přiloţení prstu na snímací plochu a kladnou aktivaci se 

dveře otevřou. Předchází ukládání otisků předem zvolených osob s platným 

oprávněním ke vstupu. 

Automatické aktivační jednotky jsou pouţívány většinou v budovách s volným 

přístupem velkého mnoţství osob (obchodní domy, banky, hotely apod.). 

- Radarové jednotky  - Fungují jako vysílač i přijímač na mikrovlnném principu a reagují 

na pohybující se osoby a objekty v oblasti kolem automatických dveří.  

- Infraaktivní čidlo - Umoţňuje vymezit reakční pole čidla pro příchod ke dveřím, nebo 

některá místa v reakčním poli omezit. 

2.1.4 Pohyb automatických dveří 

Je-li osoba impulsním snímačem zaregistrována, elektrický pohon dveře otevře. 

Impulsní snímač reaguje na pohyb a změnu okolní teploty. Pokud osoby v prostoru 

snímače zůstanou v klidu, nebude snímač reagovat. Po otevření křídel se odpojí elektrický 

pohon a dveře jsou přidrţovány v otevřené poloze elektrickou brzdou. Řídící jednotka 

vyčká po nastavenou dobu otevření a poté se dveře zavřou. Zachytí-li světelná závora 

umístěna přímo v pevném rámu dveří osobu, zůstanou dveře otevřené, dokud osoba 

neopustí prostor působení světelného paprsku. Pohybuje-li se osoba k zavírajícím se 

dveřím, opět se okamţitě otevřou. Narazí-li dveře při zavírání na překáţu, okamţitě se 

otevřou, zůstanou otevřené o něco déle (dle nastavení) a zavřou se se sníţenou rychlostí. 

Narazí-li dveře při otevření na překáţku, okamţitě jedou o několik cm zpět, počkají  

a zavřou se (otevřou) sníţenou rychlostí. 
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2.1.5 Členění automatických dveří dle způsobu otevírání křídel  

Dle způsobu otevírání křídel automatických dveří máme sedm typů způsobu 

otevření. Vhodný způsob otevírání volíme na základě poţadavků investora, nároků na 

funkci, a prostorových moţností. 

 

- Lineární  -  automatické dveře vhodné pro kaţdý architektonický typ, provedení 

jednokřídlé a dvoukřídlé, moţné i provedení s poţární odolností. Pevná stěna  

s poţární odolností aţ EI 90 D1-C, pohyblivá křídla EI 45 D1-C. Moţné  

i kouřotěsné provedení (viz obr. 2, obr. 3, obr. 4) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teleskopické – automatické dveře vhodné pro široké vstupní dispozice, provedení 

dvoukřídlé, tříkřídlé, čtyřkřídlé, a šestikřídlé provedení, moţné i provedení 

s poţární odolností. Pevná stěna s poţární odolností aţ EI 90 D1-C, pohyblivá 

křídla EI 45 D1-C. Moţné i kouřotěsné provedení (viz obr. 5, obr. 6, obr. 7) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Lineárně posuvné automatické dveře [7] 

Obrázek 3 Lineárně posuvné AD jednokřídlé[7] Obrázek 4 Lineárně posuvné dveře AD dvoukřídlé[7] 

Obrázek 5 Teleskopické automatické dveře [7] 



Veronika Formánková: Automatické přístupové systémy 

2011 10 

 

 

 

 

 

- Úhlové – automatické dveře s moderním designem, šípové otevírání je moţné 

v úhlech od 90° do 135° (viz obr. 8, obr. 9) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panikové – automatické dveře vhodné jako únikový a nouzový východ, provedení 

jako lineárně posuvné automatické dveře se sklopnými křídly. V případě vyhlášení 

poplachu jsou křídla sklopena, buď elektrickým impulsem, nebo manuálně. Při 

překonáním určitého odporu se křídla automaticky sklopí, čímţ je průchod uvolněn 

a je vytvořen vhodný prostor pro únik předem dimenzovaného mnoţství osob (viz 

obr. 10, obr. 11) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Teleskopické AD dvoukřídlé[7] Obrázek 7 Teleskopické AD čtyřkřídlé [7] 

Obrázek 8 Úhlové AD[7] 

Obrázek 9 Úhlové automatické dveře [7] 

Obrázek 11 Panikové teleskopické dveře [7] 

Obrázek 10Panikové teleskopické dveře [7] 
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- Sklopné – automatické dveře vyuţívané v prostorech s omezenými dispozičními 

rozměry (viz obr. 12, obr. 13) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kruhové – automatické dveře vyuţívány v lukrativních prostorech, provedení 

s jednou nebo dvěma dráhami (viz obr. 14, obr. 15) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obloukové – automatické dveře vyuţívány jako elegantní doplněk obloukových 

fasád, provedení jednokřídlé nebo dvoukřídlé (viz obr. 16, obr. 17, obr. 18) [7]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Sklopné automatické dveře[7] 

Obrázek 13 Sklopné AD [7] 

Obrázek 14 Kruhové automatické dveře [7] 

Obrázek 15 Kruhové AD [7] 

Obrázek 16 Obloukové AD [7] 

Obrázek 17 Obloukové automatické dveře [7] Obrázek 18 Obloukové AD vlněné [7] 
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2.2  Karusely 

Karuselové dveře mají mnohá vyuţití pro vysoce frekventované vstupy. Jedná se 

především o elegantní bezpečný a vysoce ekonomický systém. Jedno z hlavních výhod 

karuselových vstupů je sníţení tepelných ztrát. Během chodu karuselových dveří na rozdíl 

od automatických dveří dochází k permanentnímu oddělení vnitřního a venkovního 

prostředí, coţ je výhodné nejen během zimních měsíců ale i během léta tím, ţe nesniţuje 

účinnost klimatizace. Jednou z velkých nevýhod karuselových dveří je pořizovací cena, 

která je i 3x vyšší neţ u automatických dveří.(viz obr. 9) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Komponenty karuselových dveří 

Komponenty pro karuselové dveře se od komponentů pro automatické příliš 

neliší. Největší rozdíl je v bezpečnostních prvcích, karuselové dveře mají více střiţných 

hran a díky otáčivému pohybu jsou zde zvýšena rizika na vznik úrazu přiskřípnutím. 

Na hranách pevných křídel jsou umístěny bezpečnostní kontaktní lišty, které zabraňují 

kolizi křídel (např. sevření rukou apod.) Při dotyku překáţky s kontaktní lištou se pohyb 

karuselu zastaví. Další bezpečnostní kontaktní lišta je umístěna na spodní hraně otáčivých 

křídel a slouţí jako bezpečnostní prvek při nájezdu na paty. Střiţnou hranu pevného křídla 

chrání před sevřením osob nebo předmětů optoelektrický paprsek. 

Karuselové dveře jsou opatřeny tlačítkem pro invalidy, po jeho stisknutí se karuselové 

dveře otáčejí po dvě otočky pomaleji, aby byl umoţněn bezpečný pohyb. Zevnitř a zvenku 

karuselu je umístěno bezpečnostní tlačítko STOP, které slouţí k okamţitému odpojení 

karuselu od elektrické energie.  

Obrázek 19 Karusel [7] 
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2.2.2 Otevírání v nouzovém režimu 

   Způsob otevírání křídel karuselových dveří v případě vyhlášení poplachu úzce 

souvisí s provedením karuselových dveří. (viz obr. 20) Jiný způsob sklopení křídel při 

vyhlášení poplachu je u trojkřídlého provedení bez středového výkladce, neţ u trojkřídlého 

provedení se středovým výkladcem. Stejné je i provedení čtyřkřídlých karuselových dveří. 

Zda bude karusel osazen středovým výkladcem, závisí na velikosti karuselu a poţadavku 

investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pro nouzové východy je moţné u karuselových dveří zvolit z několika variant.  

- Při vyhlášení nouzového signálu EPS je nutné křídla karuselu mechanicky sklopit do 

polohy maximálního průchodu a po ukončení poplachu je opět mechanicky vrátit do 

původního stavu. 

- Při vyhlášení nouzového signálu EPS se křídla automaticky sklopí do polohy 

maximálního průchodu, po ukončení poplachu je nutné mechanické uvedení do 

původního stavu. 

- Při vyhlášení nouzového signálu EPS se křídla automaticky sklopí do polohy 

maximálního průchodu, po ukončení poplachu se automaticky vrací do původního 

stavu. 

Obrázek 20 Otevírání v nouzovém režimu [7] 
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3  Specifikace bezpečnostních a protipožárních systémů   

 Hlavním úkolem bezpečnostních systémů je ochrana. Ochrana můţe být zaměřena 

na osoby, majetek či jejich kombinaci. K ochraně jsou pouţívány dva základná systémy. 

Systém EPS slouţící k ochraně osob a majetku před poţárem a systém EZS slouţící 

k ochraně především majetku před odcizením, poškozením či zneuţitím. 

3.1 Elektronický požární systém (EPS) 

Elektrická poţární signalizace je soubor přístrojů slouţících k preventivní ochraně 

objektů před poţárem tím, ţe opticky a akusticky signalizuje místo vzniku poţáru. Zařízení 

EPS je tedy pomocné zařízení, které slouţí k podstatnému zkrácení doby od zjištění 

ohniska poţáru k potřebnému protipoţárnímu zákroku [2]. Zařízení EPS jako technický 

prostředek nenahrazuje protipoţární zajištění objektů, ale je pouze jedním z jeho 

prostředků, který samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání 

informace o poţáru určeným osobám nebo ovládá další související zařízení. Vznikající 

poţáry budou signalizovány samočinnými hlásiči poţáru jiţ v počátečním stadiu. Díky 

plně adresným čidlům (kaţdému hlásiči poţáru je přiřazen identifikační kód – adresa), tak 

lze jednoznačně identifikovat místo poţáru [1]. 

 

Ústředna je určena k 

- Příjmu a vyhodnocení výstupního el. signálu vysílaného hlásiči poţáru nebo 

ústřednami niţšího stupně 

- Signalizaci a vysílání informací o výstupních stavech ústředny 

- Ovládání doplňujícího zařízení 

- Přímému a nepřímému ovládání zařízení, které brání rozšíření poţáru nebo 

usnadňují, případně provádějí protipoţární zásah. 

3.1.1 Základní sestava EPS  

Základní sestava je tvořena soustavou sedmi komponentů (viz obr. 21) kterými jsou: 

- Hlásiče poţárů (detektory) 

- Ústředny EPS vč. akumulátoru  

- Signalizační tablo 

- Zařízení pro přenos poţárního poplachu 
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- Obsluţné pole poţární ochrany 

- Poplachové zařízení 

- Doplňující zařízení (signalizační zařízení, ovládací jednoty apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Popis signalizace požáru 

Signalizace poţáru je signalizována jak akusticky, tak i opticky přímo na poţární 

ústředně. Aby nedocházelo k falešnému vyhlášení poplachu, jsou smyčky před vyhlášením 

poplachu nejprve vynulovány, v případě ţe i poté je signál poţáru aktivní, je zahájen 

poplach. 

 

 

 

 

Obrázek 21 Blokové schéma zapojení EPS[zdroj: vlastní tvorba] 
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Příklad činnosti zařízení EPS a koordinace technických systémů při požáru: 

Pokud je na ústředně nastavena tato priorita, tak poţár je hlášen okamţitě  

a automaticky jsou uvedena do chodu tato zařízení: 

 

- Spuštění sirén, popřípadě poţárního a evakuačního rozhlasu 

- Vypnutí všech akustických zařízení nesouvisejících s poţárními sirénami  

a evakuačním rozhlasem 

- Pokud je objekt vybaven vzduchotechnikou, tak:  

a) uzavření poţárních klapek na VZT potrubí, které slouţí pro denní větrání 

b) spuštění zařízení pro odvod kouře a tepla 

- Při poţadavku na větrání chráněné únikové cesty, dochází k automatickému 

otevření dveří, popř. oken. 

- Otevření, popř. odblokování uzávěrů na únikových cestách 

- Na toto zařízení můţou být napojeny další systémy, jako jsou například nouzová 

osvětlení, výtahy, samo zhášecí zařízení, apod. 

K ústředně je moţné připojit aţ stovky adresovatelných nebo analogových hlásičů a 

jiných prvků systému (optické a zvukové zařízení) zapojených do hlásících linek 

jednoduchých nebo kruhových. Kabelové trasy musí být provedeny tak, aby v případě 

poţáru zajišťovaly bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrického zařízení důleţitých 

pro poţární bezpečnost po poţadovanou dobu. Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo 

ovládání EPS musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých 

zdrojů. 

Systém EPS nesmí být během poţáru vyřazen z provozu a musí být funkční po dobu 

min. 30 minut. Při výpadku části nebo jednoho zařízení musí ostatní zařízení tohoto 

systému zůstat plně funkční, tzn., ţe se můţou pouţívat pouze kabely se sníţenou 

hořlavost (ohnivzdorné provedení), náhradní bateriový zdroj, poţární ucpávky a uzávěry 

zabraňující šíření tepla a plamene. 

3.1.3 Hlásiče požáru 

Hlásič kouře optický -Tento typ hlásiče pracuje na principu detekce rozptýleného 

infračerveného záření na částicích kouře. V optické komoře je umístěna vysílací 

infračervená dioda, přijímací detekční dioda a clony. Po vniku kouře do optické komory 
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dojde nad clonami k rozptylu záření a toto rozptýlené záření dopadá na přijímací 

fotodiodu. Podle nastavené reakce a obvodu zpoţdění spíná koncový stupeň, coţ je 

vyhodnoceno ústřednou jako hlášení poţáru. Při nastavování se musí brát v úvahu rušivé 

vlivy pozadí, coţ je např. cigaretový kouř, výfukové zplodiny, proudění vzduchu atd. [3].  

  

Hlásič teplot kombinovaný -Tento typ hlásiče pouţívá dva teplocitlivé prvky, které 

reagují na zvýšený nárůst teploty. Jeden je co nejvíce vystaven okolním teplotám, druhý je 

naopak ukryt v těle hlásiče. Při změně teploty reaguje první snímač rychleji neţ druhý. Při 

překročení předem stanovené hodnoty reakce dojde k sepnutí, coţ je vyhodnoceno 

ústřednou jako hlášení poţáru. Tento hlásič se umísťuje v místech předpokládaného 

výskytu vyšších teplot při poţárech [3].  

 

Chemický senzor (snímač oxidu uhelnatého) -Tento typ snímače se řadí mezi plynové 

snímače, kde detekuje oxid uhelnatý, který vzniká při poţáru, ale dokáţe také detekovat 

oxid dusnatý. Měřící princip spočívá v oxidaci oxidu uhelnatého na vystavené elektrodě  

a měří se proud, který na této elektrodě vzniká. Koncentrace plynu odpovídá naměřeným 

hodnotám, poté dojde k sepnutí, coţ je vyhodnoceno ústřednou jako hlášení poţáru. Stejně 

jako u ostatních senzorů je nutná pravidelná revize, kde se přezkušováním jednotlivých 

hlásičů zajistí spolehlivá funkčnost a spolehlivost [3].  

 

Multisenzorový hlásič -Tento hlásič v sobě zahrnuje tepelný hlásič s opticko kouřovým. 

Umí vyhodnocovat dvě různé citlivosti na kouř, dále vyhodnocuje kouř s citlivostí na 

teplotu a samotnou teplotu. Jedná se o samostatné vyhodnocování jednotlivých principů 

 a výsledek z jednotlivých měření se sčítá. Pouţití je hlavně v místech poţáru takových 

hořlavin, které vytvářejí malé mnoţství kouře [3].  

 

Mechanické umístění hlásičů: 

Všechny hlásiče je nutno namontovat ve svislé poloze. Pod hlásičem v půlkruhu ve 

vzdálenosti min. 50 cm (dle typu snímače) nesmí stínit ţádné předměty a bránit či zakrývat 

plochu těla snímače. Umístění musí umoţnit přezkušování, případně provést montáţ či 

demontáţ [3]. 
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3.2 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) dnes tvoří nezbytnou součást ochrany 

objektů, bez ohledu na jejich velikost, členitost a další charakteristiky. Podstatou je 

monitorování a prevence moţného násilného vniknutí do budovy a neţádoucího pohybu  

v jejích prostorech, to vše ve snaze předejít způsobené škodě na majetku, jeho zcizení, 

poškození či úplnému zničení, proto se dá s jistotou tvrdit, ţe EZS je dnes jakýmsi 

standardem v nově budovaných nebo jiţ stávajících komerčních objektech (viz obr. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronický zabezpečovací systém v objektech se stanovenou otevírací dobou 

(například obchodní domy) bývá zajištěn elektromagnetickým zámkem, který je uzavírán 

pomocí klíčového ovladače, číselné klávesnice či tlačítka v recepci (řídící místnosti), nebo 

přídavným mechanickým zámkem spojujícím křídlo automatických dveří s podlahou. Není 

potřeba provádět autorizaci a s tím spojené prověření vstupujících osob. 

Průmyslové objekty pouţívají mnohem komplikovanější systém. Je kladen velký 

důraz na umoţnění vstupu jen autorizovaným osobám. Elektromagnetický zámek můţe být 

napojen i na několik systémů najednou. Od jiţ zmíněného klíčového ovladače se sestava 

rozšíří o další komponenty, jako jsou například biometrické snímače (snímač otisku prstů, 

atd.) nebo magnetické karty či přívěšky. 

Obrázek 22 Blokové schéma EZS [zdroj: vlastní tvorba] 
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3.2.1 Nejpoužívanější přístupové zařízení pro vstup do objektu  

Příslušenství pro vstup do zabezpečených prostor objektu je celá řada, mezi 

nejčastěji pouţívané přístupové bezpečnostní zařízení patří následující.  

 

- Kódová klávesnice  

- Klíčový spínač  

- Čtečka karet  

- Biometrické systémy (např. snímač otisku prstu) 

 

Biometrické systémy pracují dle následujícího postupu: 

a) Zařazení uţivatele do systému: 

- Správce systému sejme poţadované charakteristické znaky a následně vytvoří profil 

uţivatele 

- Systém zpracuje naměřená data, zvolí nejdůleţitější charakteristiku, na základě 

které vytvoří a uloţí šablonu 

- Uloţená šablona je zařazena do identifikační databáze s ohledem na zvolený 

identifikátor 

 

b) Ověření totoţnosti/ identifikace 

- Snímač sejme a změří předloţený charakteristický znak 

- Zpracuje naměřená data 

- V databázi systému vyhledá odpovídající šablonu, na základě identifikátoru 

přiřazeného uţivateli a nalezená data porovná 

 

c) Zaznamenání výsledku po porovnání a následné vyhodnocení 

- Shoda uloţené šablony s naměřenými daty – vstup povolen 

- Uloţená šablona se s naměřenými daty neshoduje – vstup odmítnut 

 

Biometrické systémy, které vyhovují jedné aplikaci, nemusí vyhovovat aplikaci jiné, 

je proto důleţité předem zvolit odpovídající míru zabezpečení a systém přizpůsobit 

poţadavku. Srovnání jednotlivých variant viz tabulka 1. Porovnání hlavních biometrik [8]. 
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Tabulka 1 Porovnání hlavních biometrik[8] 

 otisk prstu obličej dlaň duhovka 

podíl chybných odmítnutí 0,2 – 36% 3,3 – 70% 0 – 5% 1,9 – 6% 

podíl chybných přijetí 0 – 8% 0,3 – 5% 0 – 2,1% pod 1% 

doba transakce 9 – 19 s 10 s 6 – 10 s 12 s 

náklady na zařízení nízké střední střední vysoké 

faktory ovlivňující výkon 

špinavé, 

suché,     

horké prsty 

různé osvětlení, 

pozice obličeje, 

make-up 

zranění ruky, 

artritida pocení 

špatné 

vidění, 

odrazy 

 

3.2.2 Součástí EZS je i zabezpečovací signalizace. 

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace slouţí k signalizaci nebezpečí ve 

střeţeném objektu. Zejména informuje o neţádoucím vniknutí (vloupání) do objektu. Můţe 

však být kombinováno i s indikací jiných nebezpečí (např. tísňové hlášení při přepadení). 

 

Způsob instalace můţe být:    a) pomocí kabelového propojení 

     b) bezdrátového provedení 

     c) kombinací kabelového a bezdrátového zapojení 

Výhody drátového provedení EZS 

- Niţší pořizovací cena jednotlivých komponentů 

- Niţší udrţovací náklady 

- Odolnost vůči rušení celého systému alarmu 

Výhody bezdrátového provedení EZS 

- Čistá a rychlá instalace, bez nutnosti elektrických rozvodů a tím spojených zásahů 

do konstrukcí, jako např. u architektonických památek 

- Lepší přenositelnost systému 

Stupně zabezpečení  

Norma ČSN EN 50131-1 člení EZS do 4 stupňů zabezpečení. Míra rizika je stanovena 

předpokládanou znalostí a vybaveností narušitele (viz tabulka 2 Značení dle ČSN). 
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Tabulka 2 Značení dle ČSN [4] 

Značení dle ČSN EN 50131-1 

Stupeň zabezpečení Název stupně zabezpečení 

  1 Nízké riziko 

  2 Nízké aţ střední riziko 

  3 Střední aţ vysoké 

riziko 
  4 Vysoké riziko 

 

Zařazování objektů do míry rizika 

Na rozdíl od klasifikace zařízení do stupňů zabezpečení normou, neexistuje 

jednoznačný předpis, který by zařazoval jednotlivé objekty do míry rizika. Při návrhu 

vhodného stupně EZS je třeba zváţit více aspektů (hodnotu majetku, jeho důleţitost, 

lokalitu, apod.). Zařazení objektu do stupně provádí dodavatel na základě poţadavků  

a upřesnění objednatele a dalších kompetentních účastníků. 

 

Typy ochran 

Podle charakteru objektu, majetku, jeho rozmístění atd. se při návrhu kombinují 

různé druhy ochran. V praxi je vhodné kombinovat v objektu různé principy ochran [4]. 

 

- Plášťová – Instalace detektorů pokrývající plochy vymezující chráněný objekt 

(celá budova nebo vyčleněný komplex vnitřních prostor) – obvykle se realizuje 

detektory otevření dveří, oken a detektory rozbití skla. 

- Prostorová – Instalace detektorů ve všech prostorách s chráněnými hodnotami 

včetně klíčových míst. Pouţívají se zejména pohybové detektory. 

- Klíčová – Instalace detektorů v místech, rozhodných při pohybu osob a majetku 

(klíčová místa). 

- Předmětová – Ochrana konkrétních předmětů, zpravidla uměleckých děl, trezorů. 

- Sabotážní – Ochrana jednotlivých komponentů systému vůči nedovolené 

manipulaci s nimi. 

- Osobní – Ochrana osob při přepadení nebo zdravotních potíţích k přivolání 

pomoci. 
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3.2.3 Popis a vysvětlení funkčnosti EZS 

Vysvětlení funkčnosti EZS na základě obr. 23 Schéma EZS pro zabezpečení objektu 

a kontrolu vstupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hlavní vstup do objektu je automatickými dveřmi, u kterých se nachází ověřovací 

přístupový systém (9). Po ověření správnosti se automatické dveře otevírají a je umoţněn 

vstup do objektu, ze kterého je následně moţné přejít např. do výrobní haly. 

Přitom kamera (2) zaznamenává prostor hlavního vstupu do objektu - měla by být 

umístěna tak, aby svým zorným polem monitorovala i prostor vedoucí k hlavnímu vchodu. 

Jestliţe je tento poţadavek nutný a nejde ho z jakýchkoli důvodů splnit, musí se 

nainstalovat např. venkovní kamera nebo druhá kamera v jiném úhlu tak, aby monitorovala 

a pokrývala tento tzv. slepý prostor. Veškerý záznam z kamer, je ukládán v ústředně 

pomocí videorekordéru (1). 

Pro přístup do hlavní části budovy, slouţí druhé automatické dveře, které jsou 

samostatně napojeny na ověřovací přístupový systém (9), jelikoţ do tohoto prostoru je 

Obrázek 23 Schéma EZS pro zabezpečení objektu a kontrolu vstupu[zdroj: vlastní tvorba] 
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povolen vstup jiných osob. Opět po správném ověření je povolen vstup, kde se hned za 

automatickými dveřmi nachází tablo ovládající deaktivaci celého systému EZS (8). Osoba, 

která první přichází tímto vstupem je povinná deaktivovat systém do určité časové doby, 

jinak nastává vyhlášení narušení poplachu a tím spojený alarm. Zároveň poslední osoba 

opouštějící tento prostor je naopak povinná aktivovat na tomto tablu celý systém EZS, 

který střeţí prostory v době nepřítomnosti nebo po zavírací době objektu. 

Kamera na chodbě (2) – umístěná přímo naproti vchodu monitoruje kaţdou osobu, která 

musí projít tímto prostorem. Záznam z této kamery můţe dále slouţit pro monitorování 

jednotlivých zaměstnanců. 

Narušitel objektu, který by se do daných prostor pokoušel dostat v době 

aktivovaného EZS okny, by po rozbití skla aktivoval akustické detektory rozbití skla (4), 

popřípadě PIR pohybové detektory (3) a vyvolal by tak alarm, provázející výstraţný signál 

sirén (7) s následnou aktivaci pultu centrální ochrany (PCO). V případě potřeby není nutné 

akusticky upozorňovat na narušení prostoru, nastává tak pouze „tichý“ alarm na centrálu 

PCO, kde následně vyjíţdí hlídka na kontrolu objektu. Naopak osoba se snahou dostat se 

do objektu hlavním vchodem, je snímána jak kamerovým systémem, tak magnetickými 

detektory zachycujícími otevření křídel dveří (5). Samozřejmostí by mělo být zasklení 

automatických dveří bezpečnostním, popř. kaleným sklem. 

Osoba, která by zůstala schována v těchto prostorech po zavírací době, popř. po 

odchodu posledního zaměstnance, by svým pohybem aktivovala PIR pohybové detektory, 

kamerový systém, nebo magnetické kontakty na dveřích a následně PCO po kterém by 

následoval výjezd hlídky.  
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4 Typická řešení systémových integrátorů 

Volba a návrh automatických dveří je úzce spjata s poţadavky investora, poţárního 

zabezpečení a bezpečnostních systémů. Pro návrh těchto systémů není vytvořen doposud 

ţádný software, který by zpracování nabídky ulehčoval. Je to především vysokými nároky 

na kompatibilitu jednotlivých komponentů. Základní sestava automatických dveří nemá 

tolik odlišností, proto se pro návrh automatických dveří dá postupovat podle modelových 

kroků. Pro napojení na EPS a EZS je na trhu velký výběr jednotlivých komponentů od 

různých výrobců, kteří nejsou vţdy kompatibilní. Jednotlivé poţadavky je třeba řešit 

individuálně. 

 

Pro zjednodušení jsem vypracovala následující postup, který používám v praxi. 

  Prvním krokem je volba základní sestavy komponentů automatických dveří. 

Rozhodující jsou poţadavky na velikost průchodu, izolační vlastnosti a účel objektu. Dále 

se zaměřuji na poţadavky vznesené architektem, na poţárně bezpečnostní řešení, je-li 

uzávěr prezentován jako únikový východ či poţární uzávěr slouţící k ochraně únikového 

koridoru. Na poţadavky zabezpečení a přidruţené bezpečnostní systémy. 

4.1.1 Postup návrhu pro kalkulaci automatických dveří 

1) Křídla a portál automatických dveří – zvolení izolačních / neizolačních / poţárních 

profilů a skel (rozhodující je konečná váha křídel, na základě které volíme pohon) 

2) Bezpečnostní prvky (radar a světelné závory jsou navrţeny dle poţadavku na 

snímanou plochu a rozměr průchodu) 

3) Elektrický pohon (volen na základě hmotnosti křídel, velikosti průchodu a způsobu 

otevírání křídel) 

4) Mechanické bezpečnostní prvky (klíčové ovladače, podlahové zámky voleny na 

základě umístění a vyuţití automatických dveří) 

5) Napojení na EZS (volen na základě typu ochrany a způsobu zabezpečení). 

6) Napojení na EPS vč. záloţního zdroje (rozhodující je zda ústředna EPS má vlastní 

záloţní zdroj – jedná-li se o únikový východ či poţární uzávěr, zda při vyhlášení 

poplachu dojde k otevření či zavření křídel) 
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4.1.2 Praktická ukázka 

Realizace OBI Market Modřany 

Prováděcí dokumentace na tuto akci je velice rozsáhlá. Plný rozsah zadávací dokumentace 

je 250 stran textu, včetně výkresové dokumentace. Pro potřebu nastínění znění skutečné 

poptávky, jsem vybrala jen informace úzce spojení s návrhem automatických dveří.  

 

Požadavky: Navrhněte vstupní automatický portál pro vstup do prodejny vč. zádveří. 

Vámi navrţené automatické dveře musí splňovat následující poţadavky. 

Automatické dveře posuvné do strany zasklené bezpečnostním sklem. Rozměr průchodu 

2500 x 2200 mm, rozměr stěny 4600 x 3400 mm (šířka x výška). Napojení na EPS (dveře 

v případě vyhlášení poplachu umoţňují únik osob z  prostoru prodejny). Systém napojen 

na centrálu EZS (z bezpečnostních důvodů je moţné tuto část uvést jen okrajově) 

Z exteriéru zajištěny klíčovým ovladačem umístěným na omítku, a numerickou klávesnicí. 

Řídící panel umístěn v interiéru.  

 

Na základě těchto informací navrţeno následující řešení.  

a) Automatické dveře s panikovou funkcí interiér – profil AL konstrukce bez 

přerušeného tepelného mostu, zasklené jednoduchým bezpečnostním sklem opatřeným 

optickým značením pro šeroslepé (čtverce o velikosti 4 x 4 cm ve výšce cca 90 – 120 

mm), váha jednotlivých křídel dle technické specifikace do 120 kg, zvoleny v 

provedení lineárně posuvná křídla automatických dveří. Záloţní zdroj při výpadku el. 

energie na 30 cyklů (otevření / zavření). Řídící jednotka s nastavitelným ovládáním 

řízeného pohybu osob. (rychlost otevírání křídel) Ovládací panel pro řízení křídel při 

ukončení poplachu systémem EPS. (Po ukončení poplachu jsou křídla uvedena do 

původního reţimu otevírání). Bezpečnost průchodu zajištěna pouze 

elektromagnetickým zámkem s ovládacím panelem umístěným v prostoru řídící 

místnosti bezpečnostní sluţby. 

b) Automatické dveře s panikovu funkcí exteriér – profil AL konstrukce s přerušeným 

tepelným mostem, zasklené izolačním bezpečnostním sklem vč. ochranné fólie proti 

vloupání (zvyšuje odrazivost skel při úderu předmětem o 30 – 45 %), skla opatřena 

optickým značením pro šeroslepé, váha jednotlivých křídel dle technické specifikace 

do 160 kg, zvoleny v provedení lineárně posuvná křídla automatických dveří. Záloţní 

zdroj při výpadku elektrické energie na 30 cyklů (otevření / zavření). Řídící jednotka 
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s nastavitelným ovládáním řízeného pohybu osob. (rychlost otevírání křídel) Ovládací 

panel pro řízení křídel při ukončení poplachu systémem EPS. (Po ukončení poplachu 

jsou křídla uvedena do původního reţimu otevírání) Bezpečnost průchodu zajištěna 

elektromagnetickým zámkem, klíčový ovladač umístěn vně v plášti objektu, pro 

zvýšení bezpečnosti dalším prvkem numerická klávesnice napojena na řídící panel 

umístěný v prostorách bezpečnostní sluţby s vlastním zabezpečením (není moţné 

přesně specifikovat). 

 

Cena navržené sestavy v rozsahu 300 000 Kč – 450 000 Kč. 
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5 Možná další využití 

Automaticky otevírané dveře jsou dnes velice rozšířené do širokého spektra odvětví 

(obchodní domy, bankovnictví, průmysl, zdravotnictví apod.) Nepokrytou částí trhu je 

soukromí sektor. Příčinou jsou především vysoké pořizovací náklady pohybující se 

v rozsahu od 90 000,-Kč do 500 000,-Kč (nezohledňujeme-li poţární provedení).  

5.1 Využití v soukromém sektoru 

S přihlédnutí na moţné varianty materiálů a stále se rozvíjejících technologii, je třeba 

se zaměřit i na soukromý sektor. Nelze cenu sníţit na úroveň dostupnou široké veřejnosti, 

z počátku je třeba zaměřit se především na hendikepované osoby či seniory, jejíţ pohyb je 

jiţ značně omezen a moţnost vyuţití automaticky otevíraných dveří by byl velkou 

výhodou pro řešení bezbariérových vstupů [6]. Automatické dveře ve sklopném provedení 

jsou úsporné na potřebu prostoru a i přes to ponechávají dostatečně velký prostor například 

pro pohyb invalidního vozíku v prostoru dveří [5]. V dnešní moderní době, je moţné 

vyuţití i lineárního posuvu křídel, v případě nedostatku prostoru v oblasti otvoru 

zajíţdějících do stěn s předem připravenými kapsami. 

5.1.1 Postižení, pro které je automatický vstup využitelný 

Uvádím několik druhů postiţení, pro které by bylo vyuţití automatických dveří 

velkou úlevou v běţném ţivotě. 

Amelie  

Vrozený defekt jedné či několika končetin. Vţdy je zachován alespoň základ kostí 

chybějící končetiny [6]. 

Dysmelie  

Porucha zárodečného vývoje končetin (chybění části končetin při narození) [6]. 

Degenerativní onemocnění svalstva neboli svalová dystrofie  

Genetické onemocnění, jeţ zasahuje svalstvo. Toto označení zahrnuje přes 20 specifických 

genetických vad. Většina z nich má podobné příznaky (ochabování svalstva), ale rozdílný 

průběh [6].  
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Dětská mozková obrna  

Označení pro skupinu chronických onemocnění, pro něţ je charakteristická porucha 

centrální kontroly hybnosti. Objevuje se v prvních letech ţivota, a která se zpravidla  

v dalším průběhu nezhoršuje. Příčinou je porucha vývoje či poškození těch oblastí mozku, 

z nichţ je ovládán pohyb [6].  

Tato technologie nemusí slouţit pouze osobám s jiţ vrozenou vadou, mnohem vyšší 

význam by mohla mít pro osoby postiţené po úrazu hlavy. Jejichţ schopnost vyrovnat se 

s novou situací nemusí být na stejná jako při vrozené vadě. 

Lidé po poranění mozku[6] 

Kvadruplegie - úplně ochrnutí všech 4 končetin 

Kvadruparéza - částečné ochrnutí všech 4 končetin  

Diplegie - úplné ochrnutí 2 končetin 

Diparéza - částečné ochrnutí 2 končetin 

 

Toto řešení by mohlo být vhodné i pro nevidomé osoby, kdy by systém 

automatických dveří byl opatřen zvukovou signalizací upozorňující přistupující osobu, ţe 

je v prostoru dveří. 

Automatické dveře pro soukromý sektor by v současné době nevyţadovaly velké 

investice do inovací systému, bezpečnostní prvky jsou jiţ na dost vysoké úrovni, aby 

zajistili bezpečnost i osobám s postiţením či s omezenou hybností. Ovládací funkce 

umoţňují také dostatečný rozsah nastavení rychlosti křídel. Z technologického hlediska, 

k realizaci nejsou známé ţádné nedostatky, které by zabránily vyuţití v praxi. Samotné 

otevření by proběhlo na základě přerušení paprsku senzoru, nebo bezdotykovým spínačem. 

Způsob otevření by záleţel na rozsahu postiţení uţivatele. Otázkou stále zůstává, sníţení 

nákladů na výrobu a volba kvalitních, i kdyţ levnějších materiálů. Dalším řešením by 

mohlo být zařazení této technologie do pojišťovnou dotovaných zdravotnických pomůcek.  
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5.2 Návrhy úspor 

Sníţení nákladů na výrobu musí být zahájeno jiţ v první fázi výroby tj. volba 

levnějších materiálů. Nahrazení současného provedení hliník / sklo například provedením 

dřevo / plast. Trh nabízí plastové profily s vysokou pevností, jejichţ cena je niţší neţ 

hliníkové profily. Sklo je nahraditelné například dřevotřískovými deskami vyplněnými 

izolační pěnou. Toto provedení splňuje i poţadavek na zvukovou neprůzvučnost, která je 

kladena na obyčejné dřevěné dveře v domácnosti. Pro správnou funkci dveří je nutné 

zachovat jak kolejnici, tak vodící prvky, které jsou často namáhány, a volbou jiného 

materiálu by mohlo docházet k častým poruchám. Pohon by díky nízké váze křídel nebylo 

třeba dimenzovat na velkou zátěţ a některé prvky by mohly být nahrazeny méně 

výkonnými. Vše by ovšem muselo být nejprve technologicky prověřeno. Celá úprava 

systému by mohla být úsporou aţ o několik desítek procent. Vše by záleţelo na 

komplikacích vznikajících při kompletaci technologického procesu, výroby a následného 

uvedení do provozu. 

 

 

V následující tabulce je uvedeno moţné sníţení nákladů na výrobu automatických 

dveří. V tabulce porovnávám standardní provedení pro veřejný sektor a jednu z variant 

provedení automatických dveří pro soukromý sektor. 

 Srovnání je provedeno pro automatické lineárně posuvné interiérové dveře o průchodu 

2000 x 2200 mm. 

 

 
Tabulka 3 Porovnání cen při použití alternativních materiálů[zdroj: vlastní tvorba] 

komponenty Veřejný sektor Soukromý sektor 

pohon 21 400,-Kč 21 400,-Kč 

bezpečnostní prvky 16 300,-Kč 10 500,-Kč 

vodící prvky 12 000,-Kč 12 000,-Kč 

prosklená výplň 10 500,-Kč - 

dřevotřísková výplň - 1 550,-Kč 

profil hliníkový 7 500,-Kč - 

profil plastový - 1 900,-Kč 

CELKEM 67 700,-Kč 47 350,-Kč 

 

 

 

Z výše uvedeného srovnání (viz tabulka 3) je patrná moţná úspora cca 30%. V případě, ţe 

by byla zpracována podrobná studie, je moţné dosáhnout aţ 50% procentní úspory.  
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6 Závěr 

Bakalářská práce se v jednotlivých částech zaměřuje na popis automatických dveří  

a jejich napojení na přidruţené systémy jak z bezpečnostního tak poţárního hlediska. 

Významem těchto kapitol je poukázat na návaznost systémů a variabilitu funkcí 

automatických dveří. Vše komplexně slouţí k objasnění komplikovanosti postupu tvorby 

nabídek. V práci je poukázáno na velké mnoţství technologicky vyspělých komponentů, 

které jsou vyuţitelné pro hlavní záměr práce tj. zavedení automatických dveří 

v soukromém sektoru, především s vyuţitím pro hendikepované osoby. Vyuţití systému 

automatických dveří v soukromém sektoru poukazuje na nedostatky v pokrytí této oblasti  

a na moţné úspory pro snazší dostupnost zákazníkům. Návrh sníţení nákladů je proveden 

na základě teoretické úvahy a všeobecně známého sortimentu trhu. V návrhu uvaţuji 

s vyuţitím materiálů se stejnými nebo podobnými vlastnostmi za přijatelnější ceny. 

V soukromém sektoru není kladen vysoký důraz na design jako u veřejného sektoru. Je zde 

kladen důraz především na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost. Tomu jsou přizpůsobeny 

i mnou navrhované alternativy. Z předběţné kalkulace vyplývá, ţe úspora by změnou 

pouţitých materiálů mohla být v rozsahu 30 – 50% z pořizovacích nákladů. V případě 

podrobného zpracování návrhu, by mohly být provedené i změny v pohonech. Změnou 

materiálu dojde k sníţení váhy křídla, není pak potřeba osazovat automatické dveře 

pohony dimenzovanými na váhu několikrát vyšší. I přes moţná sníţení ceny, jsou náklady 

pořád mimo moţnosti osob v soukromém sektoru. Velkou pomocí by proto mohlo být 

zařazení automatických vstupních dveří do seznamu zdravotnických pomůcek dotovaných 

alespoň částečně zdravotní pojišťovnou. Nebo moţnost vyuţití dotací z fondů pro tělesně 

postiţené od Evropské unie. Prosazení návrhu by otevřelo další moţnosti trhu a především 

by mohlo usnadnit mnoha hendikepovaným lidem kaţdodenní ţivot. 
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