
UZAMYKACÍ PLÁN
Objednávka uzamykacího systému

Správně vyplněná tabulka uzamykacího systému je důležitá pro rychlé a bezproblémové zhotovení zakázky. 
Proto se prosím pečlivě věnujte jejímu vyplňování.

Tabulka má čtyři základní části, které určují:

• polohu tabulky v rámci systému

• požadavek speciální úpravy

• informace o vložkách a zámcích

• informace o nadřazených klíčích 

U rozsáhlých uzamykacích systémů, kde z důvodu velkého počtu vložek nebo 
klíčů nevystačíme pouze s jednou tabulkou, je nutné vyplnit v levém horním poli 
označení polohy příslušné tabulky v rámci celku. 

Tabulky řazené pod sebou jsou značeny abecedně velkými písmeny a umožňují 
vyznačit větší počet systémových a nadřazených klíčů. Tabulky vedle sebe, při 
větším počtu zámkových vložek, se značí pořadovým číslem za abecedním 
znakem. 

Na příkladu je uvedeno označení základní tabulky.

                                      

• Vyplněná kolonka "označení místnosti, dveří" udává polohu vložky nebo zámku v uzamykacím 
systému.

• Do další kolonky zapište počet vložek nebo zámků se stejnými přístupovými právy, rozměrem a 
provedením.

• Do kolonky ES ("vlastní klíč") zapište požadovaný počet klíčů, které odemknou pouze vložku 
uvedenou v tomto sloupci. POZOR! Vlastní klíče nežádejte automaticky u všech vložek. Vlastní klíče 
jsou součástí celkového řešení uzamykacího plánu.

• V hlavičce "povrchová úprava" Nikl - Mosaz zatrhněte požadovanou povrchovou úpravu. Jestliže celý 
sortiment vložek není v jednotné povrchové úpravě zatrhněte tu, která převládá. U výrobků, kde je 
požadována odlišná povrchová úprava než je zatržená, zapište do kolonky za rozměr vložky značku 
MS nebo NI.

• Do kolonky "rozměr vložky" zapište u vložek typové označení dle katalogu, t.j. jednotlivé délky od 
upínacího otvoru, který v zápisu značí lomítko (např. 31/36) a u ostatních zámků a výrobků rovněž 
typové a rozměrové označení. Jestliže je u jednotlivých vložek požadována ochrana proti odvrtání, 
doplňte za typové a rozměrové označení výrobku do kolonky M.A. křížek.



• Pokud není možné zabezpečit zámkovou vložku proti rozlomení vhodným štítem a kováním, potom 
zvolte úpravu ARS. Takto upravená vložka je zodolněná proti rozlomení.

• Kolonku BSZ zaškrtněte u oboustranných vložek, kde požadujete, aby bylo možné vložku odemknout 
i při zasunutém a pootočeném klíči z druhé strany. Tato úprava je nezbytná, když je například nutné 
otevřít byt a poskytnout pomoc staršímu člověku, který má z druhé strany vstupních dveří zastrčený a 
pootočený klíč.

• Do následující kolonky zapište číslo vložky (dveří, místnosti) podle Vaší vlastní specifikace, které se 
stane součástí výrobního čísla a bude vyznačeno na vložce. Pokud se kolonka "číslo" nevyplní, budou 
vložky značeny vzestupně od čísla 001.

• Dále následují kolonky, kde křížkem potvrzujete přístupové právo klíče ke konkrétní vložce nebo 
zámku.

                                     

Svislé řádky slouží k zapsání údajů o nadřazených klíčích a jejich přístupových právech k jednotlivým 
vložkám a zámkům. V první kolonce zapište požadované označení klíče, které je součástí výrobního čísla a 
bude vyznačeno na rubové straně klíče. Do sousední kolonky zapište požadovaný počet kusů klíčů. Další 
kolonka "název klíče, místnosti (osoba, funkce)" slouží pouze pro interní informaci zadavatele a výrobce na 
ni nebude brát zřetel.
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