
Systém generálního
a hlavního klíče
Zamykací systém využívající mechanické 
cylindrické vložky a klíče vhodný pro všechny typy 
a velikosti objektů.

Přehledná správa přístupových práv a cenová 
dostupnost.

Varianty řešení:
• systém generálního a hlavního klíče
• systém hlavního klíče
• systém centrální vložky

Detailní popis řešení: 

Systém generálního a hlavního klíče (běžně označován zkratkou SGHK, SGMK nebo GK) 

je způsob zabezpečení objektu, ve kterém je požadavek na omezení práv přístupů 

– jednotlivé osoby mají přístup pouze do určitých dveří. V rámci SGHK každá osoba dostane 

pouze jeden klíč, kterým si odemkne všechny zámky, ke kterým má přidělen přístup, 

a zároveň neodemkne zámky, ke kterým přístup nemá. V porovnání s běžným stavem, 

kdy je nutné, aby každá osoba měla samostatný klíč od každých dveří, se takto značně 

zpřehlední klíčové a zámkové hospodářství a zároveň se významně zredukuje počet 

potřebných klíčů a tedy i sníží náklady.

V rámci SGHK může existovat více hlavních klíčů, které odemknou všechny zámky v určité 

skupině (např. v celém oddělení nebo na konkrétním patře). Nejdůležitější je pak generální 

klíč, který odemkne všechny zámky systému, čímž usnadňuje přístup např. pro servis 

a opravy, a především se používá při nenadálých situacích. Díky možnosti okamžitě 

zpřístupnit kteroukoliv místnost v objektu chrání zdraví a životy přítomných osob 

a umožňuje předejít škodám na majetku, nebo je alespoň minimalizovat.

Pro potřebu Hasičského záchranného sboru (HZS) se u nových komerčních objektů ukládá 

jeden kus generálního klíče do speciálního klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), 

který je umístěn na plášti budovy a je napojen na elektronický požární systém (EPS). 

Při vyhlášení požáru EPS vyšle impuls k otevření předních dveří KTPO. Příslušníci HZS 

svým speciálním klíčem následně otevřou další dveře KTPO, aby se dostali 

ke generálnímu klíči uvnitř KTPO.

Systémy generálního klíče jsou vhodné pro malé i rozsáhlé objekty (s desítkami i stovkami 

zámkových vložek). Nepoužívají se jedině v případě, že je potřeba zabezpečit pouze jedny 

nebo několik málo dveří. Od dvou dveří je však možné sjednotit vložky na společný uzávěr 

a všechny dveře pak odemykat stejným klíčem.



Systém 
hlavního 
klíče

U systému hlavního klíče má 
každá vložka svůj vlastní klíč, 
který otvírá jen tuto vložku, 
a dále existuje jeden hlavní klíč, 
který otvírá všechny vložky. 
Často se používá např. pro 
penziony, kde má každý host 
klíč pouze od svého pokoje, 
a majitel hlavním klíčem otevře 
všechny pokoje.

Systém 
centrální
vložky

U systému centrální vložky má 
každá vložka vlastní klíč, který 
otvírá jen tuto vložku, a sou-
časně otvírá centrální vložku. 
Tento systém bývá použit 
např. u obytných budov – klíč 
od bytové jednotky otvírá 
současně i vstupní dveře 
do budovy.
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Systém 
hlavního  
a generálního 
klíče

Složitější systémy generálního klíče obsahují více úrovní – od generálního klíče, přes hlavní klíče (skupinové klíče) až po vlastní klíče.

GENERÁLNÍ KLÍČ

správce objektu

sekretariát archiv sklad

sekretářka

HLAVNÍ KLÍČ

vedoucí úseku A

kancelář 1

kancelář 2

ÚSEK A

zaměstnanec 2

zaměstnanec 1

zaměstnanec 4

zaměstnanec 3 kancelář 3

kancelář 4

ÚSEK B

HLAVNÍ KLÍČ

vedoucí úseku B



Tvorba SGHK 
na míru

Základem pro vytvoření systému generálního klíče je tabulka s přehledem 

zobrazujícím, který klíč odemyká které dveře. V  horním řádku je soupis 

všech klíčů, v levém sloupci přehled všech vložek (dveří) v objektu. Křížek 

v  tabulce pak značí, že daný klíč otevírá danou vložku. Přípravě tabulky 

systému je nutno věnovat dostatek času a počítat s možnými změnami 

do budoucna. 

Do SGHK je možno implementovat nejen standardní cylindrické vložky, 

ale také půlvložky, vložky přídavných zámků, visací zámky či nábytkové 

zámky. Díky tomu může každý uživatel pohodlně jediným klíčem odemykat  

a zamykat nejen klasické dveře, ale také šatní skříňku, skříně s dokumenty, 

zásuvky v pracovním stole, boxy, kontejnery či branky.

Mechanické systémy generálního klíče je možno rozšířit o elektronické  

a mechatronické prvky začleněním čipu do hlavy klíče. Tím se systém může 

rozšířit i o další proměnnou a bezpečnostní prvek, kterým je možnost ome-

zení časové platnosti přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů. Tyto 

prvky se používají nejčastěji na centrální vložky (vstupy do budov) nebo do 

míst s nutnou evidencí vstupů a s potřebou snazší blokace vstupu v přípa-

dě ztráty klíče.

Pro SGHK se doporučuje používat klíče, které není možné běžně na trhu 

získat, a to kvůli ochraně zákazníka SGHK proti neoprávněné výrobě kopie 

klíče. Současně s evidencí vyrobených a vydaných klíčů umožňuje majiteli 

SGHK mít přehled o celém systému a o tom, kdo má přístup do kterých 

dveří. Při ztrátě klíče ze systému generálního klíče hrozí vstup neoprávně-

né osoby a je nutné zvážit možné důsledky. V takovém případě je vhodné 

provést přepočet systému a ztracený klíč nahradit jiným.

SGHK vyrábíme z kvalitních a prověřených vložek naší značky STAR nebo 

od našich exkluzivních dodavatelů CISA a CES.
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Sekretariát x x

Archiv x x x

Sklad x x x x

kancelář 1 x x x

kancelář 2 x x x

kancelář 3 x x x

kancelář 4 x x x
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V produktovém portfoliu STAR je možno složit systém generálního klíče z bezpečnostních vložek STAR 60S, 70S, 100S TM nebo 

STAR Patent RC 3 či RC 4. U vložek STAR 60S a 70S je vhodné využít speciálních profilů pro systémy místo komerčních profilů 

pro kusové vložky. Tyto vložky jsou vhodné pro systémy menšího rozsahu ( jeden profil, 5 stavítek). Vložka STAR 100S TM má 

chráněný profil klíče již v komerčním profilu, přesto doporučujeme systém vytvořit ve speciálním profilu pro SGHK. Zde, vzhledem 

k profilovým stavítkům, je možné vytvářet i rozsáhlé systémy. Pro velké systémy se hodí také vložky STAR Patent RC 3 a RC 4,  

kde je využívána rodina profilů.

Srovnání vložek STAR:

Vložka Malé systémy Velké systémy Bezpečnostní třída Ochrana profilu

STAR 60S   RC 3 volitelně

STAR 70S   RC 3 volitelně

STAR 100S TM   RC 3 / RC 4* 
STAR Patent RC 3   RC 3 
STAR Patent RC 4   RC 4 

 * 3. bezpečnostní třída, při kombinaci s kováním s bezpečnostním překrytem 4. bezpečnostní třída

Systémy 
generálního klíče 
STAR

STAR 60S

STAR Patent RC 3
STAR Patent RC 4

STAR 100S TM

STAR 70S



Systémy 
generálního 
klíče CISA

CISA je největší evropský výrobce vložek a umožňuje výrobu SGHK u všech dodávaných typů vložek. Vložky Pratic a bezpečnostní 

vložky C2000, C3000 a C3000 S jsou dodávány s klasickým zubovým klíčem, bezpečnostní vložky ASIX, ASTRAL S a AP4 S potom 

s důlkovým (reverzibilním) klíčem. Vzhledem k ochraně polotovarů klíčů u vložek C3000, C3000 S a AP4 S je vhodné systémy vy-

tvářet v těchto variantách vložek.

Srovnání vložek CISA:

Vložka Malé systémy Velké systémy Bezpečnostní třída Ochrana profilu

CISA Pratic   bez RC 
CISA C2000   RC 3 
CISA C3000 (S)   RC 3 / RC 4* 
CISA ASIX   RC 3 
CISA ASTRAL S   RC 3 
CISA AP4 S   RC 4 

 * 3. bezpečnostní třída, při kombinaci s kováním s bezpečnostním překrytem 4. bezpečnostní třída
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CISA Pratic

CISA ASIX CISA ASTRAL S

CISA C2000 CISA C3000

CISA AP4 S



Systémy 
generálního 
klíče CES

CES je německá společnost specializující se na výrobu SGHK. Bezpečnostní vložka NP je v komerčním volně distribuovaném profilu 

klíče, všechny ostatní vložky mají chráněný profil. Pro menší systémy jsou vhodné vložky NPR, pro větší systémy pak rodina profilů 

U5 a vložka UDM s bočními profilovými stavítky nebo vložka RHM s důlkovým (reverzibilním) klíčem.

Srovnání vložek CES:

Vložka Malé systémy Velké systémy Bezpečnostní třída Ochrana profilu

NP   RC 3 
NPR   RC 3 
U5   RC 3 
UDM   RC 4 
RHM   RC 4 

CES NP

CES U5

CES NPR

CES UDM CES RHM



A) Požadavky na montáž 

Systémy generálního klíče je možno implementovat do dveří osazených zámkem 
na cylindrickou vložku (označované jako zámky PZ nebo „FAB“). Pokud mají dveře jiný 
typ zámku, je nutná jeho výměna za zámek na vložku. Systém je možno instalovat 
i na skříňky s využitím určitých typů nábytkových zámků využívajících stejný klíč jako 
cylindrické vložky (zde ve většinou nutná výměna komerčního nábytkového zámku 

i úprava otvorů ve dvířkách).

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Při sestavování základní tabulky pro vytvoření systému generálního klíče je nutný soupis 
dveří, které budou součástí systému, ideálně postupně po patrech budovy. Následně 
je nutné zvážit, zda jsou nutné vlastní klíče (klíč, který otvírá pouze jedny určité dveře – 
často jsou tyto klíče vypočteny, vyrobeny a visí nepoužité někde na háčku do doby jejich 
ztráty). Čím méně vlastních klíčů je vytvářeno, tím větší kombinační možnosti systému 
jsou ušetřeny pro případný přepočet ztracených klíčů. Proto je potřeba nespěchat 
a promyslet, jaké klíče jsou a do budoucna budou potřeba (v organizacích neřešit dle jmen, 
ale podle funkce). Po zpracování tabulky je vhodné její prokonzultování s odborníkem, 
který může upozornit na anomálie zvolených variant a umožnit zjednodušení systému 
pro úsporu finančních prostředků ( jednodušší systémy je možno vyrobit z levnějších 

variant vložek a klíčů).

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena systému je závislá na zvolené verzi cylindrické vložky a typech a rozměrech vložek, 
počtech vložek a klíčů. V případě požadavku na odborné zaměření rozměrů vložek 
a případnou instalaci systému odborným pracovníkem pak i náklady na tuto práci.

D) Limity / modularita řešení 

Je nutno počítat s kombinačními možnostmi vložek. 5 stavítková vložka má přibližně 
25.000 reálných kombinací, ale pro systém generálního klíče se tento počet radikálně 
zmenšuje. Čím více různých klíčů, tím vyšší požadavek na kombinace. Navíc je vhodné 
počítat s možnou ztrátou klíče – proto by systém neměl být počítán „na doraz“, ale měla 
by zbýt dostatečná zásoba kombinací na přepočet systému a jeho úpravu při ztrátě 

klíče nebo požadavku na změnu oprávnění klíče.

E) Tipy před montáží 

Jak již bylo uvedeno v bodu B – nejdůležitější je tvorba tabulky systému. Té je nutno 
věnovat dostatek času. Vlastní zaměření rozměrů vložek, výpočet systému a vyříznutí 
klíčů a složení vložek je otázka 2-4 týdnů. 

 
F) Certifikace 

Jednotlivé cylindrické vložky podléhají certifikaci na bezpečnost dle platných norem EN 
1303 a EN 1627. Certifikáty jsou pravidelně prodlužovány v akreditovaných zkušebnách.
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