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Bakalářská práce se zabývá problematikou oblasti bezbariérových přístupů. Řeší vhodnost 

a dostatečnost prováděných počátečních zkoušek, které jsou součástí procesu posouzení 

shody na vybraná vstupní zařízení. Práce je zaměřena na vrata a dveře v objektech 

užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň zmiňuje 

nedostatky v oblasti požadavků technických norem, týkající se posuzovaných zařízení. 
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appropriateness and sufficiency of the initial tests performed that are part of the process of 
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1 Úvod 

Velká spousta lidí si dnes ani nedokáže představit, jaké každodenní strasti musí 

prožívat osoby odsouzené na svůj vlastní instinkt, pomoc druhých nebo každodenní 

námahu v životě samém. V dřívějších dobách lidé postižení určitým handicapem, byli 

společností, od vnějšího okolí zpravidla distancováni. Dnešní doba, která i když 

představuje přetechnizovaný a rychlý způsob života, se přece jen z minulosti dokázala 

poučit a s demokratickým systémem, vývojem legislativy a všemožnými vymoženostmi 

dneška, zajišťuje život schůdnější i těm, kteří nemají nebo neměli takové štěstí. Především 

vývoj legislativy dosáhl v této problematice značného rozvoje a to hlavně po stránce 

technických a stavebních požadavků určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

Požadavky na technická a technologická zařízení s vyspělostí systémů stoupají, což 

má zároveň za následek i změnu legislativy. Do dnešní podoby je nově změněná vyhláška 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb č. 

398/2009 Sb., kdy tato vyhláška nahrazuje původní vyhlášku č. 369/2001. Tato nová 

vyhláška ukládá na věc trochu jiný pohled a řeší konkrétní podmínky vycházející 

z jednotlivých postižení.  

Výstavbou bezbariérových bytů, domů a zařízení se v dnešní době zabývá celá řada 

firem a společností, jejichž modelové systémy jsou zvolené přesně podle požadavků a 

představ klienta. Obliba bezbariérového bydlení a provedení domů vzrůstá rovněž u lidí 

schopných samovolného aktivního života. Důvody mohou být různé, ať již z ohledu na 

zdravotní stav ve stáří, z důvodů pohodlí nebo čistě z architektonického provedení. Při 

samotné výstavbě bezbariérového prostředí, jsou skutečným a závažným problémem velmi 

často chyby, které vychází převážně z nepochopení legislativy a technických návodů, dále 

také použití nevhodných materiálů, nedodržení postupů nebo neznalost potřeb 

handicapované osoby.  

S ohledem k nárůstu bezbariérových přístupů a výrobků v této oblasti, bych se ve 

své práci chtěl především zaměřit na celkové zhodnocení požadavků souvisejících s 

technickými zařízeními, určenými mimo jiné pro užívání osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, vytyčením doposud prováděných zkoušek a testů u vstupních zařízení 

s cílem celkového posouzení vhodnosti a dostatečnosti těchto zkoušek. 
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2 Rešerše 

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování cíle, úkoly plánování a 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, dále pak ve věcech stavebního řádu, zejména 

povolování, změny, úpravy a užívání staveb a následné povinnosti a odpovědnosti osob při 

přípravě staveb. Upravuje rovněž podmínky pro projektovou činnost a obecné požadavky 

týkající se veřejných zájmů. 

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 

Účelem zákona je stanovení technických požadavků, které by mohly ohrozit 

oprávněný zájem. Upravuje práva a povinnosti osob, uvádějících na trh takové výrobky, 

které by mohly ohrozit oprávněný zájem, práva a povinnosti právnických nebo fyzických 

osob, pověřených k činnostem, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých 

technických norem, nebo státním zkušebnictvím. 

Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky. 

Tímto nařízením vlády se upravuje použití, montáž, kontrola a systém výroby 

stavebních výrobků, rovněž provádění certifikací a posuzování shody stavebních výrobků 

pevně spojených se stavbou (objektem), jejímž vyjmutím nebo výměnou výrobku se mění 

vlastnosti stavby. 

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Vyhláška upravuje prvky, týkají se technických požadavků a technických zařízení 

staveb, požadavků na konstrukce, bezpečnost a vlastnosti staveb a požadavky na vybrané 

druhy staveb. 

Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby 

bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Rovněž se podle této vyhlášky postupuje při zpracování dokumentace pro vydávání 

územního rozhodnutí, technického popisu, projektové dokumentace, povolování, 

ohlašování nebo odstraňování staveb. 
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3 Základní pojmy  

Základní pojmy, jsem zde uvedl vzhledem k problematice a možnosti záměny 

jednotlivých pojmů mezi sebou. Bylo by tedy dobré vědět, co který znamená a zároveň se 

mezi nimi umět dokázat zorientovat. 

Zrakové postižení – za osobu se zrakovým postižením je považován takový jedinec, který i 

po optimální korekci (chirurgické, brýlové, atd.) má v běžném životě problémy se 

získáváním a zpravováním informací zrakovou cestou.  

Sluchové postižení – je následkem organické nebo funkční vady (resp. poruchy) 

v kterékoli části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, 

příp. funkcionálně percepčních poruch.  

Postižení (disability) – znamená omezení nebo ztrátu schopnosti vykonávat činnost 

způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za normální. 

Znevýhodnění (handicap) – se projevuje jako omezení vyplývající pro jedince z jeho vady 

nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro něj (s 

přihlédnutím k jeho věku, pohlaví a sociálním či kulturním činitelům) normální [1].  

Základní rozdělení handicapovaných osob 

 osoby se zdravotním postižením (s těžkým pohybovým postižením, se smyslovým 

postižením a dočasným zdravotním postižením) 

 senioři 

 osoby s dočasným pohybovým omezením (těhotné ženy, rodiče s malými dětmi v 

kočárcích či bez nich, osoby doprovázející lidi s mentálním postižením, osoby 

přepravující objemné či těžké nákupy nebo zavazadla) 

 osoby malého či nadměrného vzrůstu [2]. 

Invalidita – ztráta, či snížení pracovní schopnosti. 

Bezbariérový přístup – soubor opatření, které zajistí samostatný pohyb a užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [3]. 

Státní zkušebnictví – je soubor činností uskutečňovaných Úřadem a právnickými a 

fyzickými osobami pověřenými podle zákona 22/1997 Sb. jejichž cílem je zabezpečit u 

výrobku stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických 

předpisů [12].  
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4 Historický vývoj legislativy 

Řešení otázky integrace zdravotně postižených osob prošlo v České republice 

dlouholetým vývojem. Hlavní iniciativa a řešení otázek bezbariérového prostředí v ČR 

zůstávala před rokem 1990 zejména na dobrovolných funkcionářích bývalého Svazu 

invalidů ČSR. Tomu také odpovídal stav společnosti, kde zdravotně postižení byli zcela 

izolováni od normálního života a doslova živořili v sociálních ústavech či domovech bez 

možnosti účastnit se dění ve společnosti [2]. 

4.1 Vývoj legislativních opatření 

Dne 3. června 1985 vydala Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj 

první obecně platný právní předpis, o bezbariérovém řešení staveb. Byla jím vyhláška č. 

53/1985 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu. Podle ní měly organizace a orgány postupovat při 

navrhování, přípravě a povolování staveb určených k užívání osobami invalidními, starými 

či jinak pohybově omezenými. Kamenem úrazu vyhlášky byla úvodní část vycházející z § 

2 odst. 4, kde se hovoří o tom, že ustanovení vyhlášky se přiměřeně použije pro 

navrhování, přípravu a povolování změn staveb. Právě z toho vyplývala možnost kličky a 

vědění, že vyhláška má podstatnou trhlinu, pomocí níž nemusí být uplatňována, tak jak 

byla původně zamýšlena.  

Pro snadnější orientaci problematiky bezbariérovosti byla od 1. ledna 1987 Svazem 

invalidů zřízena Krajská konzultační střediska. Po převratu v roce 1989 se změnil přístup 

řady kolektivů a jednotlivců v této problematice ve prospěch integrace zdravotně 

postižených osob do společnosti. Nástupnickou iniciativou bývalých komisí pro 

odstraňování architektonických bariér Svazu invalidů ČSR se stává v roce 1991 Sdružení 

pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, jehož cílem byla péče o životní prostředí 

zdravotně postižených, a to zejména po stránce technického řešení, poradenské činnosti 

pro občany všech druhů zdravotního postižení a všech otázek spojených s odstraňováním 

zhoršených podmínek života, daných zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že 

neexistoval dotčený orgán státní správy, jenž by hájil zájmy zdravotně postižených osob v 

oblasti tvorby bezbariérového životního prostředí, bylo dalším významným úkolem 

poskytovat konzultace a stanoviska k projektovým dokumentacím především stavebním 

úřadům [2]. 
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Dne 16. února 1994 byl schválen zákon č. 43/1994 Sb., kterým se doplňoval zákon 

č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu o ustanovení, které nařizovalo 

zajišťovat užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento zákon 

byl významných krokem ve vztahu staveb a zdravotně handicapovaných osob. Následně 

Ministerstvo hospodářství vydává vyhlášku č. 174/1994 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, která nahrazuje vyhlášku č. 53/1985 Sb. a průběžně podporuje proces integrace 

zdravotně postižených metodickým vedením stavebních úřadů. Několik let platnosti této 

vyhlášky však odhalilo závažné nedostatky a vyhláška byla 15. prosince 2001 

novelizována. Byla nahrazena novým předpisem téhož názvu a obdobného členění 

uveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2001. Kromě stylisticky i logicky vadného 

názvu a stále stejně problematické, byť v určité míře asi nevyhnutelné, unifikace 

invalidních osob (vozíčkáři, nedoslýchaví a nevidomí) vykazovala nová vyhláška celou 

řadu posunů. Nicméně ani tato vyhláška nebyla, jako ostatně žádný právní předpis 

dokonalá. V některých ohledech byla více, méně problematická a v krajních případech 

mohla mít dokonce za následek i to, že nemusela přímo vyhovovat majiteli nebo uživateli s 

ohledem na specifika jeho postižení. Paradoxně pro ně znamenala další zbytečné bariéry 

[2], [4]. 

Jako i jiné právní předpisy se ani vyhláška č. 369/2001 Sb. (ve znění vyhlášky č. 

492/2006 Sb.) neobešla bez problémových ustanovení, které bylo nutné vzhledem k 

současnému stavu poznání i praxe nahradit nebo specifikovat, tak aby odpovídala dnešním 

požadavkům. Změna formulování způsobu a předmětu právní úpravy byla vyvolána 

samotnými potřebami osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Novelizovaná 

vyhláška vstoupila v platnost pod č. 398/2009 Sb. dne 18. 11. 2009. Nová vyhláška přináší 

trochu jiný pohled na problematiku bezbariérového užívání, rozděluje technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb podle zdravotního omezení na základní tři druhy 

(pohybové, zrakové a sluchové). Tyto požadavky následně vyplývají z příloh vyhlášky a 

jsou zaměřeny na řešení např. úprav veřejných ploch, chodníků a komunikací, staveb 

občanského vybavení a bytů zvláštního určení, staveb pro výkon práce, vstupů do budov, 

schodišť a vyrovnávacích stupňů, bezbariérových ramp, oken a dveří, hygienických 

zařízení a jiných. V pořadí jde tedy již o čtvrtý předpis, který upravuje podmínky užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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4.2 Současná právní úprava 

Značným pokrokem v legislativě, bylo především provázání jednotlivých 

technických požadavků s doposud nejnověji vzniklým stavebním zákonem. Na rozdíl od 

předešlých předpisů, nová vyhláška č. 398/2009 Sb. připouští možnost odchylek. V § 14 

stanovuje povolení výjimek, které se vztahují na přílohy 1 až 3 podle podmínek určených § 

169 stavebního zákona. Podle tohoto zákona odst. 2, lze výjimku povolit jen v případech, 

pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo 

stavby. Podle odst. 4 o výjimce z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný 

rozhodnout v dané věci. Výraznou a podstatnou změnou stavebního zákona z pohledu 

bezbariérového řešení a užívání staveb, je stanovení společných zásad uvedených v § 132 

odst. 3, písm. e) a hovoří se zde o tom, že krajský úřad je oprávněn ve věcech veřejného 

zájmu stanovovat požadavky k odstranění bezpečnostních, zdravotních nebo provozních 

závad, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. Stavební úřad může rovněž podle 

stavebního zákona a na základě § 137 odst. 1, písmene h) nařídit vlastníku stavby, 

stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy, jimiž se 

zajišťuje bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo stavby. Podle § 156 odst. 1, téhož 

zákona, smí být na stavbu použity a navrženy pouze takové výrobky, materiály a 

konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 

bude splňovat požadavky mechanické odolnosti, požadavky na stabilitu, požární odolnost, 

hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí a bezpečnost při běžném užívání, včetně 

bezbariérového užívání stavby [5]. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., stanovuje požadavky pro splnění normových a 

technických hodnot výrobků. Posouzení podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky se považuje za splněné, nepřekročí-li normové a technické 

hodnoty limitní hodnoty (národně stanovené parametry) vymezené tímto zákonem. V 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, se podle přílohy č. 2, tabulky 12 uvádí postup posuzování shody skupiny 

výrobků určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Specifické požadavky zabezpečující konkrétní problém v dané oblasti jsou 

stanoveny v jednotlivých legislativních opatřeních, technických návodech, popřípadě je lze 

nalézt v českých technických normách.  
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Výčet základních právních a technických předpisů vztahující se k dané problematice: 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. o technických požadavcích na výtahy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory. 

 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

 ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

 ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70:  

Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost 

výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 ČSN ISO 9386-1 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - 

Svislé zdvihací plošiny. 

 ČSN ISO 9386-2 poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí 

Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Poháněné schodišťové výtahy 

pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících 

pro invalidy. 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

 ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. 

 Technické návody TZÚS - Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace (madla, sklopná sedátka, zdvihací zařízení, dlažební kostky a dlažební 

desky se speciální hmatovou úpravou, akustické orientační a informační majáky).  

V některých případech jsou požadavky legislativy řešeny odkazy na příslušné 

normy. Naštěstí není tomu tak v tomto případě, pokud vezmeme v potaz vyhlášku č. 

398/2009 Sb. nebo jiný právní předpis z oblasti této problematiky, je v daných odkazech 

doporučováno postupovat, dle právních předpisů a ty přímo definují stanoviska patřičné 

normy. Normativní pojetí je tedy z převážné většiny obsaženo již v základních 

stanoviskách legislativy a člověk jej tedy nemusí pracně shánět a především za ně platit. 

Lze tedy říct, že je právní systém s ohledem na problematiku řešen s nadhledem, což se 

nejspíš o praktické části zatím říci nedá. 

 

javascript:detail(72329);
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5 Přehled požadavků na vstupní zařízení z hlediska osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Systém požadavků na vstupní zařízení je řešen plně v kompetenci s novou 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. a mimoděk okrajově v soustavě českých technických norem, 

které doplňují legislativní a veřejný zájem. V přílohách č. 1 až 3 podle vyhlášky o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je způsob 

stanovování jednotlivých požadavků a řešení rozdělen, podle parametru postižení člověka 

do třech základních skupin, a to:  

a) Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

b) Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 

postižením 

c) Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 

postižením 

5.1 Pozemní komunikace 

Pozemní komunikací se rozumí dopravní cesta určená k užití silničními a jinými 

vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho 

bezpečnosti. Komunikace určené pro chodce jsou např.: chodníky, stezky, pruhy a pásy pro 

chodce, včetně ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí nebo obytné a pěší zóny. Podle 

§ 4 vyhlášky 398/2009 Sb. musí tyto komunikace, jakožto bezbariérové umožňovat 

samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Komunikace pro chodce musí mít 

celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Technické vybavení 

komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně 

zúžen, až na 900 mm. Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodícími 

liniemi. 

5.1.1 Výškové rozdíly a sklony 

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak 

musí být tyto rozdíly řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených 

staveb zdvihacími plošinami. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v 

poměru 1:12 tj. 8,33% a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů 

nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_vozidlo&action=edit&redlink=1
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5.1.2 Komunikace určená pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené 

Základní právní předpis ukládá, aby na všech vyznačených vnějších i vnitřních 

odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla 

byla vyhrazena místa určená pro stání vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené, nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí 

parkovací plochy: 

 Celkový počet stání: Vyhrazený počet stání: 

 2 - 20 1  

 21 - 40 2  

 41 - 60 3  

 61 - 80 4  

 81 - 100 5  

 101 - 150 6  

 151 - 200 7  

 201 - 300 8  

 301 - 400 9  

 401 - 500 10  

 501 a více  2 % 

 

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 

vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, 

která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou 

využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od 

vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce 

a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo 

výtahu. 

5.1.3 Požadavky pochozích ploch 

Z požadavků osob s omezenou schopností orientace neboli osob se zrakovým 

postižením vyplývá, že na komunikacích pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 

2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn 

nejvíce však 100 mm. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 

400 mm, měřeno souběžně se stěnou stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. 
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Překážky na komunikacích pro chodce (telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, 

vykládce, stavby pro reklamu, informační nebo reklamní zařízení, stromy, atd.) musí být 

osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 

1500 mm. Varovným pásem musí být opatřen snížený obrubník s výškou menší než 80 

mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %). 

Varovným pásem se rovněž označuje hranice nezvýšeného autobusového, trolejbusového 

nebo tramvajového pásu v obytné nebo pěší zóně. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a 

pásem pro cyklisty nebo in-line brusle s výškovým rozdílem menším než 80 mm musí být 

zřízen hmatný pás, který je součástí bezpečnostního odstupu [6]. 

5.2 Bezbariérové rampy a schodiště 

Jsou stavební konstrukce, určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí 

nebo pojezdem, skládající se z ramen a podest. Převážná většina údajů vychází z české 

technické normy ČSN 73 4130.  

V bezbariérově užívaných stavbách musí mít protiskluzovou úpravu celá plocha 

povrch stupňů, podest a ramen šikmých ramp. Tato úprava musí být provedena způsobem 

zaručujícím její trvanlivost, odolnost proti skluzu a musí mít vlastnosti zohledňující 

možnosti a způsoby zimní údržby a provozu v zimním období. U schodišťových stupňů 

tato úprava nesmí vystupovat nad povrch stupnice více jak 3 mm. Schodišťová ramena, 

vyrovnávací stupně a bezbariérové rampy, musí být po obou stranách opatřeny madly ve 

výši 900 mm, která zároveň musí přesahovat začátek a konec (schodišťového stupně, 

šikmé rampy) nejméně o 150 mm, u šikmých ramp se doporučuje osadit druhé madlo ve 

výši 750 mm, zároveň musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 

mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Zábradlí 

šikmých ramp a schodišť se navrhují podle ČSN 74 3305 [7]. 

Schodiště a rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl 

výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je 

spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou 

ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být 

umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu 

prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 

vrstva musí mít: 
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a) součinitel smykového tření nejméně 0,5; nebo 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40; nebo 

c) úhel kluzu nejméně 10°; popřípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α; nebo 

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α); nebo 

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), kde α je úhel sklonu podesty.  

   

 

 Obr. 1 – Třídění podle sklonu ramen [7] 

5.2.1 Bezbariérové rampy 

Jsou tvořené skloněnou rovinou popř. zakřivenou plochou, skládající se z ramen, 

rampy a podest. Za šikmé rampy se považují rampy s maximálním sklonem do 7º (12,3%). 

Převážně nejčastějším nedostatkem u nově vznikajících bezbariérových ramp, je 

nedodržování technických předpisů, jako je min. šířka, sklon rampy nebo její nedostatečné 

konstrukční řešení (protiskluzová úprava, správná instalace madel a zábradlí, atd.). 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. nám přímo stanovuje požadavky na rozměry a sklon 

bezbariérové rampy (viz obr. 2).  

 Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, 

respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 

250 mm nebo boční podélnou zarážku s výškou nejméně 100 mm.  

 Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, 

který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm.  

 Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí 

být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1%). 
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 Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce 

nejméně 1500 mm. 

 Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. 

 Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0%). 

 Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí 

mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty 

zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením. 

 Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez 

výškových rozdílů. 

Obr. 2 – Rozměry přímé šikmé rampy [7] 

5.2.2 Schodiště 

Pro schodišťová ramena a podesty platí požadavky, vycházející z vyhlášky 

398/2009 Sb., které jsou zakotveny stejně jako šikmé rampy v ČSN 73 4130. 

Z bezbariérového hlediska se jedná především o tyto zásady: 

 Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28º a výška vyrovnávacího nebo 

schodišťového stupně větší než 160 mm, šířka stupně nesmí být menší než 310 

mm.  
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 Počet stupňů v jednom schodišťovém rameni musí být nejméně 3, nejvýše 16.  

 Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v 

případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm. 

 Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového 

ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od 

okolí [6], [7]. 

5.3 Vstupy  

Vstupy do budov by měly být řešeny tak, aby byly snadno vizuálně rozeznatelné 

vůči jejímu okolí. Plocha před vstupem do budovy by měla být dostatečně veliká, aby 

umožňovala koordinaci a orientaci osobám pohybujících se jak na vozíku, tak i osobám se 

zrakovým postižením. U bezbariérových vstupních dveří neplatí, čím širší, tím zároveň i 

lepší naopak, velké dveře jsou současně i těžší a pro osoby s omezenou silou paží, popř. 

malé děti to může být nepřekonatelný problém. To samé platí i u dveří vybavených 

samouzavíracím systémem, který může být nastaven na příliš velký odpor. Rovněž tak 

maximální povolená velikost prahu 20 mm, která sice může být pro většinu lidí 

překonatelná, ale zato nikterak příjemná, obzvlášť v každodenní realitě osob s pohybovým 

postižením. 

Vyhláška 398/2009 Sb. stanoví, že vstup do objektu musí mít šířku min. 1250 mm, 

dále platí, že dveřní křídlo vstupních dveří musí umožňovat otevření min. 900 mm. ČSN 

73 0834 (Požární bezpečnost staveb) navíc definuje, že rozměry dveřního křídla 

východových dveří ze shromažďovacích prostor a dveří na pokračujících únikových 

cestách nesmí přesahovat šířku 1100 mm a jeho váha nemá být větší než 100 kg. Tyto 

informace v praxi znamenají, že vstupní dveře nelze navrhovat jako jednokřídlové. 

Navazující dveře (např. ze zádveří) však mohou mít světlou šířku min. 800 mm [8]. 

Před vstupem do bezbariérově užívaných staveb musí být volný prostor s rozměry 

nejméně 1500 x 1500 mm, před dveřmi s ven otevíratelnými křídly nejméně 1500 x 2000 

mm. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm a hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Pokud jsou použity dveře karuselového 

provedení, musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. 
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Obr. 3 – Pohyb v zádveří [8] 

 

5.3.1 Požadavky na vstupy pro jednotlivé skupiny osob podle zdravotního 

omezení 

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, stanovuje pro jednotlivé skupiny osob vhodná technická a bezpečnostní 

opatření. V situacích, kde dochází ke střetávání osob s různým handicapem v návaznosti na 

parametrech a výšce jednotlivých dveřních výrobků nebo elektrických přístrojů, může 

nastat problém. V takovýchto případech je s přihlédnutím všech zainteresovaný osob a 

stran vhodné, ujednat adekvátní kompromisy nebo učinit taková opatření, která by tyto 

překážky minimalizovala. 

a) Osoby s omezenou schopností pohybu 

Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou 

dveří automaticky ovládaných, zámek dveří pak musí být umístěn nejvýše 1000 mm od 

podlahy a klika nejvýše 1100 mm. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 

mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

b) Osoby se zrakovým postižením 

Jestliže jsou dveře prosklené, a jejich zasklení zasahuje níže než 800 mm nad 

podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem 

ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 

viditelnými oproti pozadí. Také platí, že dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo 

v případě nižšího zasklení musí být tyto části chráněny proti mechanickému poškození 

vozíkem. 
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c) Osoby se sluchovým postižením  

Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven 

také signalizací optickou. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční 

poslech pro nedoslýchavé osoby [6].   

5.3.2 Vrata 

Požadavky na vrata konkrétní vyhláška nestanovuje, rozměry a technické provedení 

by mělo ovšem vycházet ze vstupních rozměrů. Pokud se ovšem vrata nacházejí na 

únikové cestě požadavek na váhu a velikost u vratových konstrukcí a celkové hmotnosti a 

velikosti jednotlivých křídel zcela určitě nelze uskutečnit.  

Podle nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, jenž je v tomto případě aplikovatelné i na bezbariérové pracoviště, 

objekty chráněných dílen a prostory určené pro výkon práce osob s handicapem, nebo pro 

výkon práce s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou požadavky na 

vrata (dveře) stanovené takto:  

 Kyvadlové (létající) vrata musí být průhledné nebo mít průhledné výplně a musí být 

zajištěna možnost jejich aretace v krajních polohách. 

 Posuvné vrata musí být vybaveny bezpečnostním mechanismem, který by 

zabraňoval jejich samovolnému vysunutí z rámu a vypadnutí. 

 Spodní hrana sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat musí být 

označena značkami (např. bezpečnostním šrafováním) [9]. 

Pokud vezmeme v potaz automaticky ovládané dveře, vrata, nebo brány, měl by být 

jejich systém především při otevírání a zavírání doprovázen akustickým signálem 

určujícím pohyb vrat, viz systém přechodů pro chodce, popř. výstražným signálním 

prvkem, důležitým pro osoby s poruchou sluchu. Dveře, vrata a brány s automatickým 

pohonem by neměly svým pohybem ohrožovat okolí, v případě výpadku elektrické energie 

by mělo být umožněno jejich nenáročné odblokování (ze snadno přístupných míst) a jejich 

ruční ovládání. V souvislosti s tím by měly mít veškeré automatické prvky svá 

bezpečnostní zařízení, vycházeje z konkrétních norem pro dané zařízení a ty by měli být 

vhodně (podle potřeb handicapované osoby a v sounáležitosti s návodem výrobce) použity. 

Bohužel tento trend automatizace vyhláška 398/2009 Sb. neřeší, což si myslím z mého 

pohledu je dost zásadní. Především u vstupů do veřejných prostor by měly být požadavky 

jasně dané předpisem.  
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U automatických vratových systémů je vždy vhodné vybudovat vstup nezávisle na 

užívání vrat, ať už z důvodu nesnadného odblokování vrat v případě výpadku elektrické 

energie, nebo jejich následné namáhavé mechanické manipulaci. To se týká jak bočně 

posuvných vrat, tak i vrat výklopných. Montované, vestavěné vstupy u sekčních vratových 

systémů mají zároveň tu nevýhodu, že při jejich montáži nelze již z předepsaného 

bezpečnostního hlediska (stabilita, bezpečnost provozu, aj.) docílit minimální předepsané 

výšky prahu. Jelikož výška sekčních vrat se skládá z velikosti sekčních (PUR) profilů a 

kontaktních silikátových gumových lišt musí výška spodní hrany vstupu být min. součtem 

velikosti výšek spodní kontaktní lišty se zajišťovacím „U“ profilem a vyztužovacím 

prvkem, jenž ve výsledku činí cca 100 mm a více (obr. 4).  

Obr. 4 – Částečně zapuštěné sekční garážová vrata s montovaným vstupem 

Tyto velikosti lze samozřejmě zmenšit, ale veškerý úbytek jde pak na úkor 

bezpečnosti výrobku a ochrany uživatelů. Vhodný způsob jak tuto překážku odbourat nebo 

aspoň vhodně minimalizovat, tak aby splňovala bezbariérové požadavky, je celý systém 

sekčních vrat zapustit o tuhle velikost pod úroveň terénu. Profil, do kterého vrata zajíždí, 

by měl mít dvojité dno a měl by být řádně odvodněn. Systém je vhodný pro upravitelné 

bezbariérové domy bez možnosti druhého vstupu, především staré domy na vesnici nebo 

domy s koncipovanými vstupními vraty do průjezdu.  
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6 Přehled a způsob prováděných zkoušek a testů u vstupních zařízení  

Dveře, popřípadě vstupní zařízení tvoří součást staveb, na které se vztahuje zákon 

22/1997 Sb., který ukládá povinnost na tyto výrobky vydávat prohlášení o shodě. Tato 

povinnost je zde deklarována vládními nařízeními, buď podle nařízení vlády č. 163/2002 

Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Posouzení shody na 

vstupní zařízení podle NV 190/2002 Sb. vychází z harmonizovaných norem, která jasně 

vymezuje provádění povinných zkoušek. Podle tohoto nařízení je pak výrobce nebo 

dovozce povinen zajistit provedení počátečních zkoušek, pomocí níž dále zajistí posouzení 

shody výrobků a to na základě jejich vlastností, zkušebními nebo výpočtovými normami, 

kterými se určí vhodnost výrobků k jejich určenému použití. Autorizovaná osoba 

oprávněna k činnostem při posuzování shody pak na základě splněných požadavků 

určených jednotlivými zkušebními normami pro daný výrobek vydává certifikát pro 

označení výrobku značkou CE a certifikát, který je předpokladem pro vydání ES 

prohlášení o shodě. Výrobce pak označení CE umísťuje buď přímo na výrobek, na štítek 

k němu připevněný nebo na jeho obal, anebo k průvodní dokumentaci. Pro výrobce 

znamená označení výrobku značkou shody možnost exportu výrobků v rámci celé 

evropské unie, bez nutnosti dalšího dokladování.  

6.1 Certifikace 

Autorizovaná osoba může provádět certifikaci výrobků podle NV č. 312/2005 Sb. 

dvěma způsoby. Certifikace systému řízení výroby na základě provedení zkoušek, kdy 

autorizovaná osoba ověří podklady předložené výrobcem nebo dovozcem, provede 

počáteční zkoušku výrobku na vzorku a ověří, zda výrobek splňuje požadavky (stanovené 

normami, technickými předpisy, stavebními technickými osvědčeními). V případě, že 

vzorek odpovídá stanoveným požadavkům, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku 

a předá ho výrobci či dovozci. Nejméně jedenkrát za 12 měsíců autorizovaná osoba 

provádí pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce nebo 

nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce a kontrolu dodržení stanovených 

požadavků u výrobků. 

Další možný způsob provádění certifikace je certifikace bez zkoušek při dohledu. 

Autorizovaná osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i bez zkoušek a to u 

výrobků, u nichž se předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo 
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dovozce, jakož i autorizovaná osoba, postupují podle § 5, s výjimkou odběru vzorků a 

jejich zkoušek. Jestliže dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posoudit systém 

řízení výroby u výrobce, posouzení shody se provede podle § 5. 

6.2 Prohlášení o shodě 

Prohlášení o shodě si každý výrobce, popř. dovozce vypracuje v českém jazyce sám 

na základě posouzení shody výrobku. Posouzení shody lze, jak již bylo zmíněno ověřit 

dvěma způsoby, buď podle NV 190/2002 Sb. § 5 Posouzení shody, nebo podle NV 

312/2005 Sb. § 7 Ověření shody, § 8 Posouzení shody výrobcem a dovozcem. Podle § 7 se 

ověření shody posuzuje autorizovanou osobou, která o výsledcích zkoušek a jejich 

posouzení vystaví protokol o ověření shody typu výrobku a výsledek zaznamenává do 

protokolu o ověření shody typu výrobku. V případě posouzení shody výrobcem, musí 

výrobce nechat provést počáteční zkoušku výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku 

odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému 

osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad [10], [11], [12].  

6.3 Provádění zkoušek 

S ohledem na vybraná vstupní zařízení, je systém prováděných zkoušek rozdělen do 

třech základních kategorií. Už z hlediska věci vyplývá, že škála prvků k posuzování shody 

na daná zařízení je obrovská a bylo by nesmyslné je zde všechny uvádět. Jsou zde tedy 

popsány základní zkoušky, které jsou buď povinné, anebo se konkrétně dané problematiky 

dotýkají, rovněž zde nejsou uvedeny zkoušky na požární odolnost, jelikož to je kapitola 

sama pro sebe. Čísla jednotlivých zkušebních norem jsou uvedeny vždy v předmětu textu 

konkrétní zkoušky. 

6.3.1 Zkoušky prováděné na dveřních výrobcích 

Tyto výrobky jsou určené k ovládání a k manipulaci s dveřmi. Dílčí zkoušky a 

jejich obsahová náplň vychází z příslušných norem, kde každá norma předepisuje 

požadavky a zkušební metody, pro daný výrobek. Jsou zde vyzdviženy pouze ty, které 

z bezbariérového hlediska mohou ovlivnit vlastnosti vstupních zařízení.  

a) Dveřní štítky, kliky a knoflíky 

Prvky dveřního kování se testují na speciálním zkušebním zařízení, jako samostatné 

výrobky, ve zkušební normě ČSN EN 1906 jsou popsané požadavky na kliky, 

připevňovací díly, ovládací momenty, životnost, statickou pevnost a odolnost proti korozi 

klik s pružinami nebo bez pružin, knoflíky pro dveře a jiné. 
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b) Jednoosé závěsy (panty)  

Česká státní norma ČSN EN 1935 ukládá množství závěsů s ohledem na jejich 

opotřebení. Zkoušky se provádí v souvislosti na statické zatížení, pevnost ve střihu a 

přípustné opotřebení v průběhu životnosti.  

c) Zámky a střelkové zámky  

Zkouškou podle ČSN EN 12209 se zjišťuje životnost, pevnost, bezpečnost a 

správnost funkce mechanicky ovládaných zámků, střelkových zámků a jejich zapadacích 

plechů pro použití ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích budov.  

d) Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem  

Požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení panikových dveřních uzávěrů 

mechanicky ovládaných buď horizontálním tlačným madlem nebo horizontálním 

dotykovým madlem, speciálně konstruovaným pro používání v panikové situaci na 

únikových cestách specifikuje ČSN EN 1125. Cílem a účelem prováděných testů na tomto 

výrobku je prokázání způsobilosti k zajištění bezpečného úniku z ohroženého prostoru 

s minimálními znalostmi a požadavky na ovládání panikového systému. 

e) Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání  

Rozsah zavíračů je zkušební normou omezen na manuálně ovládané zavírače dveří, 

kde energie pro zavírání je vyvozena uživatelem při otevření dveří a po jejich uvolnění se 

dveře vrací řízeným průběhem zpět do uzavřené polohy. Zavírače jsou klasifikovány do 

šesti-číselného kódovacího systému, který stanovuje např. požadavky na kategorii použití, 

hmotnost a velikost dveří, bezpečnost nebo počet zkušebních cyklů.  

 

 Obr. 5 – Zkušební zařízení pro zkoušku přetížením při zavírání [13] 
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Přiřazení velikosti zavírače k sedmi stupňům hmotnosti a velikosti dveří vychází 

z tabulky 1. Zkouškami se zjišťují a prověřují zavírací a otvírací momenty, doba zavírání, 

účinnost nebo funkčnost při přetížení. Zkušební zařízení určené ke zkoušce pro přetížení 

při zavírání tvoří systém lana s kladkou a závažím, znázorněno na obrázku 5. 

Hmotnosti závaží pro jednotlivé velikosti zkoušeného zavírače, jsou uvedeny 

v tabulce 1. Měření momentů sil se provádí siloměrem popř. jiným měřícím prvkem 

s přesností 1,5 %. Zavírací moment měřený po 5000 nebo 500 000 zkušebních cyklech 

nesmí být menší, než pro příslušnou velikost zavírače stanoví tabulka 1. Rovněž otvírací 

moment měřený po 5000 zkušebních cyklech nesmí být větší, než je stanoveno v tabulce 1. 

U zavíračů, které umožňují nastavit rozsah zavíracích sil, musí být stanovena min. a max. 

velikost zavíracích sil. Postup jednotlivých kroků podle požadavků zkušební normy 

stanovuje vývojový diagram, který je zaznamenán v přílohové části ČSN EN 1154 [13].   

 Tabulka 1 – Přiřazení velikosti zavírače [13] 

6.3.2 Mandátové zkoušky pro vnější dveře pro pěší 

Jednotlivé zkušební metody mají podle charakteristiky rozdílné požadavky 

zaměřené na velikost, rozměry nebo množství vzorků. Výsledků z prováděných zkoušek 

může být docíleno více způsoby. Ty vycházejí z metod prováděných na zkušebních 

zařízeních podle předepsaného postupu, který určuje typ zkoušky pro daný vzorek, ten 

může být buď destruktivní, nebo nedestruktivní, popř. jej lze na základě zjištěných hodnot 

podle výpočtových norem vypočítat. Zkušební a klasifikační normy jsou stejné jak pro 

Velikost 

zavírače 

dveří 

Doporučená 

šířka dveří 

mm min. 

Hmotnost 

zkušebních 

dveří kg 

Závaží 

pro 

zkoušku 

přetížením 

v kg 

Zavírací moment 

Otevírací 

moment 

mezi 0º 

až 60º 

Nm max. 

Účinnost 

zavírače 

dveří 

mezi 0º 

až 4º % 

Nm min. 

mezi 0º až 

4º 

mezi 

88º 

až 

92º 

Nm 

min. 

jakýkoliv 

jiný úhel 

Nm min. 
Nm 

min. 

Nm 

max. 

1 <750 20 15 9 <13 3 2 26 50 

2 850 40 18 13 <18 4 3 36 50 

3 950 60 21 18 <26 6 4 47 55 

4 1100 80 24 26 <37 9 6 62 60 

5 1250 100 27 37 <54 12 8 83 65 

6 1400 120 30 54 <87 18 11 134 65 

7 1600 160 33 87 <140 29 18 215 65 

Poznámka 1: Pokud je zavírač montován na dveře, jejichž velikost je na rozhraní dvou velikostí 

zavíračů na dveře, má se použít zavírač o větší velikosti 

Poznámka 2: Uvedené šířky dveří jsou určené pro standardní instalace. V případě nadměrně 

vysokých dveří, dveří vystavených v průvanu nebo speciálně instalovaných dveří se má použít 

zavírač větší velikosti 
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okna, tak i pro vnější dveře pro pěší. Mezi základní, povinné prováděné zkoušky podle 

ČSN EN 14351-1 pro vnější dveře pro pěší patří:  

a) Odolnost proti zatížení větrem  

Zkouška odolnosti zatížení větrem se provádí podle ČSN EN 12211 na dveřích a 

rámech, kde se měří a hodnotí jejich průhyb, poškození, poruchy funkce včetně potíží při 

ovládání v závislosti na působení zkušebních tlaků. Vzorek se zkouší ve zkušební komoře 

s jednou otevřenou stranou. Pro účely těchto zkoušek jsou stanoveny tři velikosti 

zkušebních tlaků (P1, P2, P3), které jsou mezi sebou v následujícím vztahu: P2 = 0,5∙P1 a 

P3 = 1,5∙P1, kde P1 se používá pro měření průhybů jednotlivých částí zkušebního vzorku; 

P2 pak znázorňuje rázový tlak (používá se 50 cyklů pro odhad schopnosti zkušebního 

vzorku odolávat opakovanému zatížení větrem); P3 se používá k odhadu bezpečnosti 

zkušebního vzorku při zatížení extrémními podmínkami. Klasifikace se provádí podle ČSN 

EN 12210 [14]. 

b) Vodotěsnost   

Pro posouzení vodotěsnosti dveří se vzorek umístí do zkušební komory na, který se 

přerušovaně působí stoupajícím tlakem vody. Zaznamenávají se podrobnosti o zkušebním 

tlaku, jakož i místo a průnik vody. Postřikovací trysky jsou nasměrovány na zkušební 

vzorek pod úhlem 120º, při průtočném množství vody 2 l/min na každou trysku a tlaku 

vody 2 až 3 bar. Na nákresu (fotografii, zkušebním vzorku) se pak vyobrazí místa, kde byl 

zjištěn prokazatelný průnik vody. Z výsledků zkoušek vyplývajících z ČSN EN 1027 dveře 

klasifikujeme podle normy ČSN EN 12208. 

c) Průvzdušnost   

Podstatou zkoušky je aplikace tlakových stupňů (kladných nebo záporných). U 

každého tlakového stupně se provede měření průvzdušnosti odpovídajícím zkušebním 

zařízením. Zkušebním zařízením je myšlena zkušební komora s jednou otevřenou stranou, 

do které je osazen zkušební vzorek. Tato zkušební komora se používá i pro zkoušku 

vodotěsnosti a pro zkoušku zatížení větrem. Zkouška průvzdušnosti vychází z ČSN EN 

1026 a začíná předzatížením třemi tlakovými rázy, přičemž každý je o 10 % větší než 

použitý největší zkušební tlak, ale min. 500 Pa. Po provedení tlakových rázů se provede 

vlastní měření. Zkušební tlak působí ve stupních po 50 Pa vzestupně až do hodnoty 300 Pa, 

od 300 Pa ve stupních po 150 Pa. Klasifikace se provádí podle klasifikační normy ČSN EN 

12207 [15].  
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Obr. 6 – Zkušební komora pro ověření fyzikálních vlastností oken a dveří  

d) Nebezpečné látky  

Výrobce, pokud to součastný stav dovolí, by měl stanovit ty materiály obsažené ve 

výrobku, které jsou schopné emisí nebo migrací během běžného použití a za podmínek 

v prostředí, pro které by mohly být potenciálně nebezpečné. Je to nepřímá metoda, 

založená za účelem posouzení bezpečnostních listů používaných polotovarů (lepidla, laky, 

silikony, atd.) 

e) Akustické vlastnosti 

Vzduchová neprůzvučnost musí být stanovena laboratorním měřením vyplývajícím 

z výše uvedené normy. Měření se provádí na dveřích se zárubněmi osazených ve stěně 

s vysokou neprůzvučností, která odděluje dvě ozvukové komory. Výsledek je stupeň 

neprůzvučnosti R v závislosti na kmitočtu, který vychází ze vztahu: R=L1-L2∙log10 (S/A), 

kde:  

L1 .......hladina akustického tlaku ve vysílací místnosti (dB);  

L2  ......hladina akustického tlaku v přijímací místnosti (dB);  

S .........plocha zkoušeného vzorku se zárubní (m
2
);  

A ........zvuková pohltivost v přijímací místnosti (m
2
);  

Zkouška vychází z ČSN EN ISO 140-3, výsledky zkoušek pak musí být 

vyhodnoceny v souladu s ČSN ISO 717-1. 

f) Součinitel prostupu tepla 

Stanovení velikosti součinitele prostupu tepla U (W/m
2∙

K) lze ověřit dvěma 

způsoby, výpočtovou formou nebo laboratorním měřením. Zkouška se provádí za normou 
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definovaných podmínek popsaných v ČSN EN ISO 12567-1 v teplotních komorách. 

Princip metody spočívá v tom, že zkoušený výrobek (dveře) se usadí do stěny, mezi 

komory s rozdílnými klimaty, na tento výrobek se připevní měřící čidla, která nám za 

daného výkonu a při stanovených teplotách jednotlivých komor měří teploty na ohřívané 

straně. Z celkového rozměru výrobku, definovaných podmínek a zjištěných hodnot pak 

můžeme velikost součinitele prostupu tepla vypočítat. U prosklených (komorových) výplní 

se navíc zjišťuje hodnota vzácného plynu (argon, krypton, xenon, atd.) v jednotlivých 

komorách.  

 

 Obr. 7 – Zkouška součinitele prostupu tepla 

g) Ovládací síly   

Účel zkoušky vyplývající z ČSN EN 12046-2 spočívá ve zjištění minimálních sil 

nebo minimálního krouticího momentu, který je potřebný k zapadnutí nebo uvolnění 

kování tak, aby se dveřní křídlo otevřelo, popř. se dokončil uzavírací pohyb dveřního 

křídla, až do zapadnutí nebo zajištění bezpečnostního zařízení. Zjištění potřebných 

ovládacích sil dveří se provádí pro stanovení: 

 Dynamické uzavírací síly 

 Lineární síly a krouticího momentu pro ovládání kování 

 Minimální síly pro zahájení a udržování pohybu 

Zkušební zařízení pro zjištění pohybových sil využívá systém kladky, závaží a lana. 

Systém se předepsaným způsobem upevní na zkoušené dveře s otočným nebo posuvným 

křídlem. Pro zjištění dynamické uzavírací síly musí být u dveří s otočnými křídly 
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pohyblivá část otevřena do té míry, aby se závaží nadzvedlo o 200 mm, u posuvných dveří 

pak musí být pohyblivá část otevřena natolik, aby se závaží nadzvedlo o 100 mm. Zjišťuje 

se min. hmotnost závaží, která je potřebná pro zapadnutí nebo zajištění bezpečnostního 

zařízení. Zkušební cyklus pro ověření pohybových sil se musí provést aspoň třikrát. Pro 

měření minimální sily, popř. min. krouticího momentu vynakládaného na 

(zapadnutí/uvolnění nebo uzamknutí/odemknutí) kování s použitím klíče nebo kliky se 

musí použít momentový klíč nebo jiné vhodné zařízení. Klasifikace ovládacích sil a 

krouticích momentů vychází z ČSN EN 12217 a je znázorněna v tabulce 2 [16]. 

Tabulka 2 – Klasifikace ovládacích sil a krouticích momentů [16] 

Odolnost: Třída 0 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 

Uzavírací síla nebo síla 

k zahájení pohybu, 

maximální hodnota (N) 

 

- 
1)

 

 

75 

 

50 

 

25 

 

10 

Ruční ovládání kování: 

– maximální krouticí 

moment (N∙m) 

– maximální síla (N) 

 

- 

- 

 

10 

100 

 

5 

50 

 

2,5 

25 

 

1 

10 

Prstové ovládání kování: 

– maximální krouticí 

moment (N∙m) 

– maximální síla (N) 

 

- 

- 

 

5 

20 

 

2,5 

10 

 

1,5 

6 

 

1 

4 

1)
 Bez požadavků 

 

h) Mechanická pevnost 

Klasifikace pevnostních požadavků na dveře vychází z ČSN EN 1192. Zkoušky 

prováděné k ověření mechanické pevnosti dveří se realizují podle čtyř zkušebních norem:  

1) Odolnost proti svislému zatížení  

Zkušební metoda vychází z ČSN EN 947, podle níž se určuje míra možné trvalé 

deformace otevřeného dveřního křídla. Dveře se ve zkušebním zařízení otevřou pod úhlem 

90º, na vrchní hranu křídla se pak působí svislým zatížením, které odpovídá třídě použití 

podle tabulky 3. Aby bylo možno dveře zařadit do určité třídy, deformace dveřního křídla 

nesmí být větší než 1 mm.  

2) Odolnost proti statickému kroucení  

Dveře s otočným křídlem se zkoušejí podle ČSN EN 948. Tato norma stanovuje 

postup pro určení deformace v závislosti na statickém zatížení. Dveřní křídlo se zkouší v 

otevřené poloze a musí svírat úhel 90º vůči zárubním. Na spodní hranu působíme 
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vodorovným statickým zatížením o velikosti, které odpovídá třídě použití za předpokladu, 

že vrchní hrana křídla je řádně upevněna. Deformace pro zařazení do jednotlivé třídy 

nesmí být větší jak 2 mm.   

3) Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem  

Zkouší se na posuvných dveřích a otočných (pokud možno) uzamčených dveřích 

podle ČSN EN 949. Princip zkoušky spočívá ve spouštění zavěšeného, kulovitého 30 kg 

tělesa, naplněného suchým pískem přes kladku na zkoušený vzorek s předem označeným 

místem dopadu. Aplikovaná energie se zvolí podle třídy použití, která je daná výškou 

spouštěného zařízení ta, se pak provede min. třikrát na každou stranu dveřního křídla. Pro 

vhodné začlenění výrobku do odpovídající třídy nesmí deformace rovinnosti při měření být 

větší jak 2 mm. 

 

Obr. 8 – Zkouška odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

4) Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem  

Účelem zkoušky je ověřit odolnost konstrukce dveří, ta se provádí podle ČSN EN 

950. Zkušební zařízení představuje 5 cm ocelová kulička o známé hmotnosti, která se 

spouští do 15 předkreslených bodů podle vzorové mřížky, stanovené zkušební normou. 

Ocelová kulička se spouští z výšky, která je měřená od spodní strany kuličky k povrchu 

dveřního křídla a odpovídá požadované nárazové energii. Zaznamenávají se výsledné 

hloubky vtisků a průměry trhlin, z nich se počítá střední hodnota. Pro zařazení dveří do 

jednotlivých tříd nesmí střední hodnota průměrů vtisku překročit 20 mm a střední hodnota 

hloubek vtisku 1,0 mm a maximální hodnota hloubek vtisku 1,5 mm. Zasklené plochy se 

z hlediska odolnosti nárazu tvrdým tělesem nezkouší [17], [18]. 
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Tabulka 3 – Klasifikace a aplikované hodnoty zatížení/energie [17] 

Zkouška Odolnost proti: Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 

1 Svislému zatížení v N 400 600 800 1000 

2 Statickému kroucení v N 200 250 300 350 

3 Nárazu měkkým a těžkým tělesem v J 30 60 120 180 

4 Nárazu tvrdým tělesem v J 1,5 3 5 8 

 

Tabulka 4 – Třídy a kategorie použití [17] 

Třída Kategorie použití Popis 

1 - 2 Nízká až střední Příležitostné používání s šetrným použitím dveří, například majiteli 

soukromých domů; možnost úrazu nebo nešetrného zacházení je malá. 

2 - 3 Střední až vysoká Střední používání s šetrným použitím dveří; možnost úrazu nebo 

nešetrného zacházení. 

3 - 4 Vysoká až extrémní Vysoký stupeň používání veřejností s nešetrným použitím; možnost 

úrazu nebo nešetrného zacházení je vysoká. 

4 Extrémní Dveře se často používají za vynaložení síly. 

 

6.3.3 Mandátové zkoušky na vratech, určené k montáži do oblasti s pohybem 

osob 

Všeobecný předpis, který zastřešuje požadavky prováděných funkčních a 

bezpečnostních zkoušek vychází z ČSN EN 13241-1. Na základě této harmonizované 

normy může výrobce/dovozce garážových vrat či závor, svůj výrobek na základě 

splněných požadavků certifikovat a následně pak vydat ES prohlášení o shodě. 

Prováděnými mandátovými (povinnými) zkouškami, podle evropské směrnice o 

stavebních výrobcích, se splňují předpoklady stavebních výrobků, na něž se tato norma 

vztahuje, o vhodnosti k jejich určenému použití. Mezi mandátové zkoušky podle výše 

uvedené normy patří:  

a) Vodotěsnost 

Zkušební metoda se provádí na mechanicky, popř. elektricky ovládaných vratech, 

které musí být při samotné zkoušce kompletně složené v uzavřené poloze. Výsledek 

zkoušky musí obdobně jako u dveří prokázat, že při zatížení zkušebního vzorku tlakem 

vody nedojde ve stanoveném čase k jejímu průniku. Zkouška probíhá v kompetenci podle 

ČSN EN 12489, kde výsledná klasifikace pak vyplývá z ČSN EN 12425. 
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b) Únik nebezpečných látek 

Zkoušený výrobek nesmí uvolňovat žádné nebezpečné látky více, než jsou max. 

povolené. K tomuto požadavku týkajícího se nebezpečných látek se mohou vázat 

požadavky evropských a národních právních a správních předpisů převzatých, které je 

rovněž nutno pro splnění požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích respektovat. 

c) Odolnost proti zatížení větrem  

Pro posouzení odolnosti zátěží větrem se vrata zkouší pouze v uzavřeném stavu. 

Zjištěný výsledek lze dosáhnout buď zkušební metodou stanovenou v ČSN EN 12444, 

nebo jeho vypočtením. Konstrukce a prvky musí odolat stanoveným specifikovaným 

tlakům a sáním vzduchu, které jsou klasifikovány podle normy ČSN EN 12424. Zkouška 

by měla být prováděna pro jednotlivé rozměry, konstrukce a typy vrat s patřičným ohledem 

např. na montované vestavěné vstupy, typ kování (výztuhy), odlišnost použitých materiálů 

nebo skladbu sekcí (u sekčních vrat).  

d) Součinitel prostupu tepla 

Prostup tepla lze vypočítat podle ČSN EN 12428. Do výpočtu se nezapočítává vliv 

slunečního záření nebo prostup tepla z důsledku průvzdušnosti. Experimentálním měřením 

na vzorku se zjišťuje rychlost nárůstu tepelných mostů. Součinitel prostupu tepla je 

vyjádřen hodnotou U (W/m
2∙

K), přičemž hodnota součinitele prostupu tepla podle normy, 

mezi plně vytápěnými prostory a venkovním prostředí musí být max. 1,7 W/m
2
∙K, mezi 

plochami s částečným vytápěním (garáže, vestibuly, chodby, atd.) a plochou plně 

vytápěnou je max. hodnota U = 3,5 W/m
2
∙K. 

e) Průvzdušnost 

Zkouška průvzdušnosti se provádí na zcela zavřených vratech, při které se následně 

sleduje průnik přes těsnící prvky: v kování, ve spodní a vrchní hraně vrat a přes funkční 

otvírací spáry. Výsledky zkoušek nebo výpočtů musí být vyjádřeny v technických třídách 

podle ČSN EN 12426. S ohledem na místo instalace vrat, tam kde nejsou kladeny příliš 

velké nároky na teplotní ztráty, výměnu vzduchu nebo dokonce tam kde je požadováno 

nucené odvětrání, pozbývá tato zkouška na významnosti. Zkouška průvzdušnosti vychází 

z normy ČSN EN 12427.  

f) Bezpečnost otvorů (pro vrata se svislým pohybem)   

Vrata musí splňovat bezpečnostní požadavky podle ČSN EN 12604. Musí být 

jištěny pojistným zařízením nebo jiným způsobem pro případ poruchy nosného prvku, 

vyrovnávacího systému proti zřícení nebo nekontrolovatelnému nevyrovnanému pohybu.  
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g) Geometrie skleněných částí 

Veškeré skleněné nebo průsvitné výplně ve vratech (může-li dojít k jejich rozbití) 

nesmí způsobit nebezpečí. Křídla vrat vyráběna z průsvitných materiálů musí být snadno 

viditelná. Skleněné části musí splňovat požadavky ČSN EN 12604, podle zkušební normy 

ČSN EN 12605. 

h) Mechanická odolnost a stabilita 

Prováděnou zkouškou se zjišťuje, zda jsou vrata správně navržena a konstruována 

tak, aby při běžném provozu zavedené síly, nárazy a zatížení, popř. poškození vrat, 

neporušilo jejich mechanickou funkčnost. Při ověřování, by měl být brán rovněž zřetel na 

typ vrat, druhy použitých materiálů nebo konstrukční složení. Počáteční zkouška se 

provádí podle české státní normy ČSN EN 12605 Vrata – Mechanické vlastnosti.  

i) Ovládací síly (pro motoricky ovládaná vrata)   

V prostoru zavíracích hran motoricky ovládaných vrat hrozí nebezpečí rozdrcením, 

střihem nebo nárazem. Ovládací síly musí být klasifikovány podle požadavků normy ČSN 

EN 12453 a zároveň musí být vzata bezpečnostní úroveň pro uživatele. Zkušební metodou 

pro zjištění ovládací síly, je ověření parametru dynamické síly na hraně křídla při naražení 

na překážku. Výsledná síla nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou zkušební normou ČSN 

EN 12445.  

j) Trvanlivost funkčních vlastností 

Výrobek k ověření shody musí splňovat nároky na trvanlivost. To se týká 

izolačních materiálů, kování a těsnících prvků, které mají vliv na průvzdušnost, odolnost 

proti průniku vody nebo na vlastnosti tepelné izolace. Opotřebování těchto konstrukčních 

vlastností, musí být během zkoušky vizuálně kontrolováno ve stanovených intervalech 

podle ČSN EN 12605 [19]. 
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7. Zhodnocení součastně prováděných zkoušek 

Zkušebnictví se s ohledem na požadavky společnosti značně rozvíjí a jeho vývoj 

roste společně s vývojem nových technologií. To co v dřívějších letech znamenalo 

nepřekonatelnou hranici a jakýsi standart doby, může být dnes podle nároků na komfort a 

bezpečí nepřijatelné. Bezbariérové řešení vymezuje přesné požadavky na velikost a 

vzdálenosti, ale již nebere v potaz fyzické, mechanické schopnosti nebo dispozice daného 

jedince. Mělo by být tedy nasnadě v rámci možností, zavést a stanovit takové hodnoty 

s ohledem na handicapované osoby, které by pro ně byly přijatelné.  

7.1 Stanovení maximálních silových hodnot 

Výhradou v oblasti zkoušek prováděných na vstupech, které handicapovaným 

osobám znesnadňují život, jsou chybějící a nespecifikované zkoušky pro posouzení a 

stanovení maximálních silových hodnot vynakládaných na vstupní zařízení, určené 

k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Síly vynakládané při otevírání a 

zavírání by měly být v těchto případech stanoveny na klikách a dveřích vybavených 

zavírači. Z praxe je mi známo mnoho případů, kde jsou v nově vybudovaných 

bezbariérových stavbách dveře s použitým samozavíračem nastaveny na příliš silný odpor, 

což pro handicapované osoby znamená nepřekonatelnou překážku. I když dveře se 

samozavírači, se v mnohých případech používají k oddělení požárních úseků, měl by i zde 

být již v projektové dokumentaci brán zřetel na užívání staveb osobami s omezenými 

schopnostmi a to třeba s ohledem na požadavek aretace pomocí elektricky poháněného 

stavěče otevření tak, aby se do místnosti bez cizí pomoci mohli bez problémů dostat např. i 

osoby na vozíku.  

V bezbariérových prostorách, bez požární náročnosti na stavební výrobky, by na 

těchto zařízeních měli být nastaveny a zkušebně ověřeny takové silové hodnoty, které by 

při jejich průchodu handicapované osoby neomezovaly, byť by jejich nastavení mělo být 

s minimálním krouticím momentem a delší zavírací dobou. Významnou funkci bych 

spatřoval i v jejich snadné aretaci a možnosti jejich nenáročného odjištění po projití 

(projetí) dveřmi, popř. možnosti nastavení zpožděného zavírání s takovou dobou zpoždění, 

která by stačila k bezpečnému průchodu. Požadavek na stanovení silové zátěže musí být 

v prvé řadě zohledněn v legislativním systému, jehož hodnoty by měly vycházet z 

normových zkoušek pro posouzení shody na daném dveřním výrobku.  
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7.2 Přechodové lišty a prahy 

Zkoušky za účelem posouzení shody, které jsou prováděny na dveřních výrobcích, 

nezahrnují přechodové lišty ani (bezbariérové) prahy, což lze ve svém důsledku považovat 

za sporné. Přechodové prvky lze chápat jako součást dveřního systému a posouzení by tedy 

mělo vycházet ze zákona a z nařízených zkušebních norem. Zkušební norma by pak měla 

definovat požadavky kladené na výrobek, včetně způsobu posouzení shody podle 

vymezených kritérií s ohledem na materiál a jeho vlastnosti, profil a zkušební rozměry, 

eventuálně druhy prováděných zkoušek. Ty, by se měli vztahovat na stanovení přesnosti 

rozměrů výrobku, jeho rozpínání, případný pohyb, stanovení ohybových vlastností 

(pevnosti v tahu) a reakcí na oheň s možností uvolňování nebezpečných látek.  

Hlavní funkce, kvůli které jsou bezbariérové prahy využívány, je každému naprosto 

zřejmá, mělo by jít především o navázání plynulosti přechodu dvou povrchů mezi sebou 

s tím, že rozdíl výšek je tímto způsobem minimalizován a nevytváří tak překážky. Co je 

ovšem negativní stránkou věci, je především neschopnost eliminovat fyzikální vlastnosti 

působící na dveře, které jsou vyžadované při systému posouzení shody na daném výrobku. 

Jedná se zejména o předpoklady pro: tepelné vlastnosti spojené s prostupem tepla, 

akustické vlastnosti, průvzdušnost a v neposlední řadě vodotěsnost. Z prováděných 

zkoušek na dveřích se standardním použitím prahu, v porovnání s výslednými hodnotami u 

bezbariérového přechodu je jednoznačně vodotěsnost nejhorší vlastností. Z výsledků 

zkoušek vyplývalo, že dveře vybavené bezbariérovým prahem mají až o 50 % větší 

propustnost, jak dveře se standardním prahem. 

Interiérové dveře, na které z hlediska těchto vlastností a jejich dispozice nejsou 

kladeny požadavky, lze samozřejmě akceptovat. Problém nastává především u dveří 

instalovaných mezi místnostmi nebo prostředím s rozdílnými klimaty. Jedná se zejména o 

přechody mezi místnostmi vytápěnými s místnostmi částečně vytápěnými a o přechody 

z exteriéru do interiéru budov, tedy hlavně o vstupní dveře.  Základní otázkou nicméně 

zůstává, jak docílit minimalizací těchto rozdílů? Nejúčinnějším řešením v těchto 

prostorech by byla instalace pouze takových dveřních systémů, které jsou navzájem 

slučitelné nebo tvoří samotný celek, popřípadě jsou učiněna taková opatření, která by 

nežádoucím vlivům zabránila.  

 

 



36 

 

7.3 Mechanická pevnost 

Zkoušky prováděné za účelem posouzení mechanické pevnosti podle ČSN EN 949 

nebo ČSN EN 950, jsou stanovovány na zařízeních se čtyřmi druhy požadované nárazové 

energie. Výrobce by si měl sám stanovit tříd(y)u zatížení, na kterou bude výrobek zkoušen. 

Problém nastává v případě, pokud má výrobce požadavek testovat mechanickou pevnost na 

nižší třídu a s průběhem zkoušky se rozhodne k testování pro vyšší kategorie. Jednotlivé 

silové zkoušky pak mohou být v častých případech prováděné podle velikosti od nejnižšího 

stupně po nejvyšší na tomtéž zkušebním výrobku, bez ohledu na velikost poškození vzorku 

z předešlé zkoušky. Zjištěné hodnoty tedy mohou být ve výsledku i částečně zkreslené. 

Mnohem závažnější situace pak může nastat při provádění zkoušky na skleněných 

výplních a prosklených dveřích, kde v důsledku nepřesných hodnot může narůstat i míra 

rizika spojená s těmito výplněmi. Obzvlášť v prostorech s pohybem osob na vozíku, či 

osob s postižením toto riziko narůstá. Pro zpřesnění prováděných zkoušek podle 

normových metod je vhodné dodat samostatné zkušební vzorky k posouzení, pro jednotlivé 

druhy zkušební zátěže, což ovšem v častých případech, vzhledem k finanční náročnosti ze 

strany výrobce nefunguje.  

7.4 Výhody a nevýhody posuvných dveří 

Pro osoby s omezenou schopností pohyby a hlavně osoby na vozíku, představuje 

otevírání a zavírání klasických dveří klikou nepředstavitelnou námahu. V každodenní 

činnosti je tato manipulace doslova zničující. Značné zadostiučinění tomu přidává rovněž 

tvar a velikost kliky, či madla. V této souvislosti jsou proto čím dál více využívanějším 

typem dveří v bezbariérově řešených stavbách dveře posuvné. Jejich největší výhodou je 

především úspora místa, nezmenšují manipulační prostor a při otevírání nikterak 

neomezují uživatele, jejich manipulace je snadná a nepředstavuje velké úsilí. 

V novostavbách, jsou poměrně hojně upřednostňovanými typy posuvných dveří, dveře 

určené k zabudování do stavebního pouzdra, které mají oproti obvyklým posuvným dveřím 

hlavně tu přednost, že šetří místo části stěny a snižují riziko možného zranění. Z hlediska 

zkoušek prováděných za účelem posouzení shody mají rovněž tyto zapouzdřené dveře 

lepší vlastnosti jak dveře klasicky posuvné. Důležitým faktorem s ohledem na omezení 

uživatele je také vhodný výběr úchytu, kulaté mušle se špatně berou do ruky a jsou tedy 

preferovanější hranaté, obdélníkového tvaru, v tomto případě ovšem zcela záleží na 

zdravotním omezení jedince. Posuvné dveře jsou také vhodnější i z bezpečnostního 
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hlediska. Dojde-li k pádu handicapované osoby, hned za klasicky otevíranými dveřmi, k 

postižené osobě se jen stěží někdo dostane. 

Nevýhodou posuvných dveří je, že nemohou být použity jako vchodové, ani 

k oddělení prostoru s částečným vytápěním, jelikož nesplňují bezpečnostní a požární 

normy. Osobně bych, ale tento typ dveří upřednostňoval v chodbách veřejných prostor 

tam, kde může dojít k úrazu dveřmi s otočným otvíráním do chodby v bytech zvláštního 

určení a objektech s výskytem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

7.5 Posouzení vlastností vrat s montovanými vstupy 

Jakékoliv montované vstupní dveře do vrat vykazují rozdílné hodnoty, oproti 

vratům bez vstupů. Jsou to hlavně předpoklady pro vodotěsnost, průvzdušnost, součinitel 

prostupu tepla a odolnost proti zatížení větrem, tj. statické vlastnosti. Z praktického 

hlediska u vrat nebývá vodotěsnost ani průvzdušnost ověřována, protože dle výrobců to 

nemá pro použití velký smysl, jelikož garáž musí větrat, měli by být zároveň ve vratech 

realizovány větrací průduchy. Současně s tím také vozidla vjíždějí do objektů mokré, takže 

ani vodotěsnost se tolik nesleduje. Tyto dva parametry potom bývají zařazeny do třídy 

odolnosti 0, což normy umožňují. Na druhou stranu, nejsou vůbec uvažovány do prostorů, 

kde jsou hodnoty těchto funkcí vyžadovány, např. pracovní prostory určené k trvalé práci, 

mrazící, chladící prostory, a jiné. Uvedené posuzované zkoušky se provádějí pouze jednou 

a to i u sekčních automatických vrat s montovanými vstupy, kde zkušební vzorek je 

zabudován do předem připraveného rámu, bez ohledu na ověření návaznosti jednotlivých 

sekčních panelů na sebe nebo případných škvír mezi panty u montovaných vstupů 

vznikajících v souvislosti s otevíráním a zavíráním vrat (dveří).  

Z mého pohledu by tyto zkoušky měly být prováděny bez zřetele na to, kde mají 

být vrata instalovány a u sekčních vrat by měl být zároveň zohledněn i jejich funkční 

cyklus.  

7.6  Vhodná řešení upravující přístupy v objektech s výskytem osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

V lůžkových odděleních, nemocničního a hospitalizačního zařízení jsou vstupní 

dveře do jednotlivých místností značně namáhány. Běžně jsou tyto místnosti odděleny 

sádrokartonovými příčkami a často se stává, že vlivem nepozornosti personálu, nechtěným 

způsobem dojde v blízkosti vstupních dveří k poškození příčky právě pojízdným lůžkem. 

Dveře a zárubně by v těchto případech měly být posuzovány s ohledem na jejich možné 



38 

 

mechanické poškození v souvislosti s vykonáním zkoušky na odolnost proti nárazu, 

popřípadě provedení takových zkoušek, které by tyto vlastnosti ověřovaly.  

Rovněž tak i sádrokartonové příčky by v prostorech vstupu měly být vyrobeny 

z materiálu zaručující pevnost nebo být opatřeny bezpečnostními vodícími lištami tak, aby 

nebylo možné tyto příčky poškodit. Interiérové dveře v prostorech s výskytem osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace a osob na vozíku by měly splňovat stejné 

požadavky s ohledem na jejich možné mechanické poškození. Rovněž tak i skleněné 

výplně, či prosklené dveře by měly v těchto prostorech vyhovovat požadavkům 

bezpečnosti se zřetelem na jejich možné rozbití a případné zranění (tzn. užití 

bezpečnostního skla, bezpečnostních fólií na sklo). 

 Obr. 9 – Mechanické poškození dveří a příček v nemocnici 

Šikmé rampy a vstupy do budov určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace by měly být po celé délce zastřešeny. Vstupní dveře s bezbariérovým prahem 

mají tu nevýhodu, že v deštivých dnech pokud se práh dostane do styku s vodou, se může 

v místnosti srážet vlhkost. Šikmé rampy pak v zimních obdobích mohou způsobovat 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace značné problémy. Zastřešené rampy by 

pak měly být převážně tam, kde parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené, přiléhají k objektu, respektive k okraji chodníku vedoucího podél 

objektu, jelikož chodníky a silnice by měli být v těchto obdobích udržované a parkovací 

místa pro tyto osoby, by podle platné legislativy měly být umístěny nejblíže vůči vchodu a 

východu z příslušné stavby. 
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8. Závěr  

Vzhledem k stále se zvětšujícím nárokům v bezbariérové problematice se zřetelem 

na bezbariérové přístupy, nejsou ze strany osob, které jej využívají kladeny vůbec žádné 

nároky na jejich funkční vlastnosti. Ve své práci jsem chtěl zohlednit právě tyto faktory a 

nastínit tak způsob a možnosti jejich odstranění, nebo aspoň částečné minimalizace. 

S vlastnostmi stanovenými zkušebními normami, jsem chtěl upozornit na některé 

nedostatky spojené s užíváním těchto výrobků, zároveň jsem chtěl i nastínit vhodný směr, 

kterým by se vstupní zařízení pro tyto osoby měly ještě rozvíjet. Tento směr mimo jiné 

spatřuji v jejich automatizaci a jako případný systém pro vstupní dveře bezbariérově 

užívaných bytů/domů, bych viděl ve využití elektrohydraulických nebo 

elektromotorických pohonů. Naopak nevhodné jsou pro osoby s omezenými pohybovými 

schopnostmi dveřní koule, kde je potřeba vynakládat příliš velkou sílu, ale i mechanickou 

zručnost při jejich otevírání a zavírání, jednak na klíč, ale také i na kouli. Co je ovšem 

největší problém v nově vznikajících bezbariérových objektech, je především neznalost 

potřeb handicapovaných osob. Nejlepším způsobem jak eliminovat případné bariéry v 

nově vznikajících objektech je přímá konzultace s klientem založená právě na jeho 

potřebách a omezeních, především linie projektant – výrobce – klient, by měla být 

v neustálé komunikaci, jak při řešení nově vznikajících staveb zvláštního určení, tak i 

upravitelných bytů/domů. 

Cílem mojí práce bylo posoudit vhodnost a dostatečnost počátečních zkoušek na 

vybraných vstupních zařízeních, která jsou určena mimo jiné pro užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V úvodní části práce jsem shrnul legislativní rámec, který 

je zaměřen převážně na bezbariérové přístupy a řeší hlavně prostor mezi interiérem a 

exteriérem, na tuto část jsem pak navázal přehledem zkoušek prováděných za účelem 

posouzení shody, které jsem zpracoval a popsal k laickému pohledu z důvodů pochopení 

řešené problematiky, z nichž jsem v závěru vycházel. 

Některé prováděné zkoušky na vstupních zařízeních a výrobcích jsem z hlediska 

menší významnosti zmínil pouze okrajově, naproti tomu, těm kterým dávám větší váhu 

z pohledu bezbariérovosti, jsem popsal obsáhleji, abych na jejich základě pak mohl 

posoudit jejich dostatečnost. Rozpory v posuzování shody s celkovým zhodnocením 

prováděných zkoušek a zjištěných výsledků byly konzultovány s odborně způsobilou 

osobou, která se v této problematice řadu let pohybuje. Informace k prováděným zkouškám 

mě byly poskytnuty ze státní zkušebny ZSTV (Zkušebna stavebně truhlářských výrobků) 
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ve Zlíně, z CSI (Centrum stavebního inženýrství) Zlín a Zkušebny spotřebního zboží 

v Jablonci nad Nisou.  

Tato bakalářská práce by měla především rozšířit požadavky na vstupy a vstupní 

zařízení, které vyplývají z potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a 

zároveň upozornit na nedostatky, které se s nimi vážou. Svým způsobem by měla rovněž 

apelovat na danou legislativu a zohlednit tak tyto potřeby i formálně. 
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