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74 7040 
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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 16005:2013 je českou verzí opravy EN 16005:2012/AC:2015-06. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 16005:2013 is the Czech version of the Corrigendum EN 16005:2012/AC:2015-06. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební 
metody z května 2013 se opravuje takto: 
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1 Příloha C (normativní) 

Zkoušky pro ochranná zařízení 
Obrázky C.2, C.3, C.4, C.5 a C.6 se opravují: 

 
Legenda 

 chráněná plocha 

 viz 4.6.1, pokud je to možné 

Obrázek C.2 – Jednokřídlové posuvné dveře 

 
Legenda 

 chráněná plocha 

 viz 4.6.1, pokud je to možné 

Obrázek C.3 – Dvoukřídlové posuvné dveře 
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Legenda 

 chráněná plocha 

Obrázek C.4 – Jednokřídlové kývavé dveře 

 
Legenda 

 chráněná plocha 

Obrázek C.5 – Dvoukřídlové kývavé dveře 
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Legenda 

 chráněná plocha 

Obrázek C.6 – Skládací dveře 

2 F.1 Nastavení rychlosti motoricky ovládaných kývavých dveří 
s nízkoenergetickým pohonem 
V první větě se doplňuje „dveřních křídel“ místo „dveří“. 

Ve větě za Tabulkou F.1, se nahrazuje „dveře“ termínem „dveřní křídla“. 

Vzorec: 

=
2 26 

D mt
, J

 

kde je 

t čas v s; 

D šířka dveřního křídla v m; 

m hmotnost dveřního křídla v kg; 

2,26 přepočítávací součinitel. 

Se nahrazuje: 

=
2,26 
D mt  

kde je 

t čas v s; 

D šířka dveřního křídla v m; 

m hmotnost dveřního křídla v kg; 

2,26 přepočítávací součinitel, v Joule . 
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3 F.2 Nastavení rychlosti posuvných dveří s nízkoenergetickým pohonem 
V nadpisu se doplňuje „motoricky ovládaných“ před „posuvných“. 

V normálním odstavci za Tabulkou F.2, se nahrazuje „dveří“ termínem „dveřních křídel“. 

V posledním řádku druhého vzorce se opravuje: 

„V je rychlost dveří v m/s.“ 

na: 

„v je rychlost dveřního křídla v m/s.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586 

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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