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PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO BYTU, ZÁKONNÁ POVINNOST 

Co říká zákon? 
   Pokud vybíráme vchodové bezpečnostní dve-
ře do bytu v panelovém nebo činžovním domě, 
je nutné si ověřit, zda tyto dveře splňují protipo-
žární normy.  

   Totiž podle stanoviska Ministerstva vnitra 
(generální ředitelství Hasičského záchranného 
sbor ČR) je každý byt považován za požární 
úsek a vstupní protipožární dveře chrání nejen 
Vás, ale zejména únikovou cestu ostatních 
obyvatel domu.  

Proto se musí jednat o certifikované bez-
pečnostní dve ře s požární odolností  

30 minut.  
 

Jak poznám požární dve ře?  

   Základním údajem je požární odolnost. Ta 
představuje dobu, po kterou dokáží dveře vzdo-
rovat plamenům a vysokým teplotám. Tento 
údaj se udává v minutách a základními třídami 
jsou 30, 45 minut.  

   Dalším důležitým údajem je u požárních dveří 
rozdělení do tříd EI a EW. Tyto třídy se liší mís-
tem, kde se měří teplota sálající ze dveří na 
straně odvrácené od plamenů: u třídy EW se 
měří teplo vycházející ze dveří, naopak u EI je 
kritériem samotná povrchová teplota dveří. Dal-
ší důležitou hodnotou je takzvaná kouřotěsnost 
(označení SC). Ta udává, zda protipožární dve-
ře propouští kouř ze strany napadené požárem.  

Nehrajte si s ohn ěm!  

   Někteří prodejci přesvědčují, že požární dve-
ře nepotřebujeme, že se na to nepřijde. Někteří 
tvrdí, že stačí samozhášecí polystyren či požár-
ní páska. Nenechme se zvyklat, jediné, co nás 
spolehlivě ochrání, jsou protipožární dveře, kte-
ré mají požární odolnost doloženou platným 
českým certifikátem. Pokud to pominete, může-
me sice něco málo ušetřit, ale riskujete jak 
ohrožení požárem, tak škody na majetku.  

   Může se zdát, že se nás toto riziko netýká, 
ale např. v roce 2014 došlo v ČR k 16 851 po-
žárům, při kterých zahynulo 114 osob, z větší 
části v domácnostech. 

 

 

 

 

 
 

tel: +420 224 816 458 
mail: pecka@next.cz, 

www.next.cz 
 

Požár dveří 
(ilustrační foto) 

Bezpečnostní dveře NEXT splňují              
potřebnou certifikaci 

Jaroslav Pecka 
Obchodní ředitel 
NEXT s.r.o. 

NEXT s.r.o. 
Pobřežní 8 
186 00 Praha 8 
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     Jedinou ochranou obyčejného zámku (bez 
zábran) proti odemčení nepříslušným klíčem je 
profil klíčového otvoru zámku. Profilů klíčů je 
pouze omezený počet, a také je snadné oby-
čejný zámek překonat paklíčem. K zvýšení bez-
pečnosti těchto obyčejných zámků, ale i dozic-
kých zámků, je možno chránit klíčový otvor po-
mocí klíčové vložky. 
Klíčová vložka se skládá z uzávěru a vlastního 
klíče. Uzávěr klíčové vložky má tvar válečku 
s pevným zubem a jedním nebo dvěma otočný-
mi či vysunovacími křidélky. Uzávěr se vyráběl 
z mosazného nebo ocelového plechu, stavítko-
vé systémy měly těla uzávěrů z mosazných 
obrobků a druhoválečné výrobky byly ze zinko-
vé slitiny. 

Klíč s nasazeným válcovým uzávěrem, který 
má zasunutá nebo do roviny se zubem srovna-
ná pohyblivá křidélka, se vloží do otvoru pro 
klíč zámku, který se předtím příslušným klíčem 
uzamkne. Pomocí klíče se válcový uzávěr za-
jistí tím, že se pohyblivá křidélka vysunou 

z uzávěru /šroubovací klíčové vložky/ , nebo 
pootočí o 90 stupňů proti pevnému zubu u 
ostatních systémů. Poté se vytáhne nebo úplně 
vyšroubuje klíč z válcového uzávěru a ten zů-
stane pevně zajištěný pomocí vysunutých či 
pootočených křidélek v klíčovém otvoru. Není 
již v něm možno manipulovat jak se správným 
klíčem zámku, tak i s paklíčem. Při odmykání 
se musí nejdříve vyjmout klíčová vložka pomocí 
odpovídajícího klíče, a poté stačí již normálně 
odemknout.  
     Klíčové vložky dělíme podle jejich konstruk-
ce na:  
šroubovací  – klíčové vložky značek Asecura, 

Polo, Basta, Wohnungswaechter, 

Schlosskoenig, Lord, Fork, Dixi atd. 

axiální – československé Brano a Styx, ně-
mecký Türwart,  Sperrfix z bývalé NDR 

drážkové – německé značky Möb a Kobold 

stavítkové – německé Argus, Mars /firma 
Jüngst/, Burg Wächter či americké Ilco 

                                                                       >>                 

KLÍČOVÉ VLOŽKY DO OTVORU PRO KLÍČ OBYČEJNÝCH NEBO DOZICKÝCH ZÁMK Ů 
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     Nejjednodušší jsou šroubovací klíčové vlož-
ky, které mají jedno či dvě vysunovací křidélka      
a zajišťují se vyšroubováním klíče z uzávěru. 
Počet uzamykacích sestav těchto vložek je vy-
tvořen různou hloubkou osazení na klíči a mož-
ností levého či pravého závitu. Axiální a dráž-
kové klíčové vložky mají otočné křidélko, které 
se otáčí o 90 stupňů proti pevnému zubu. Dráž-
kový systém na klíčových vložkách je před-
chůdcem konstrukce profilové cylindrické vlož-
ky 3KS firmy Evva. Stavítkové klíčové vložky 
jsou vlastně malé jednostranné cylindrické vlož-
ky. Místo zubu cylindrické vložky mají otočné 
křidélko, které se však otáčí i s částí uzávěru 
proti pevnému výstupku. Tyto stavítkové klíčo-
vé vložky se vyrábějí dodnes, protože mají po-
někud vyšší stupeň bezpečnosti proti předchá-
zejícím typům. V současnosti se dají koupit 
pouze výrobky německé firmy Burg Wächter. U 
nás se vyráběly klíčové vložky různých značek 
a systémů do roku 1950 u menších zámečníků, 
většinou bez označení výrobce. Na jednodu-
chých šroubovacích modelech bylo jen číslo 
klíče, případně i nápis „patent“. Ovšem někteří 
výrobci již měli smysl pro reklamu, tak označení 
klíčové vložky „Tresor“ nebo „Detectiv“ mělo 

přesvědčit kupujícího o kvalitě výrobku. Jedi-
ným velkým tuzemským výrobcem byly Branec-
ké železárny a pod značkou Brano byly vyrábě-
ny axiální klíčové vložky do 80. let minulého 
století ve dvou modelech s označením Typ 598 
a 599. První výrobky měly uzávěry 
z mosazného plechu, pozdější byly z ocelového 
plechu s povrchovou úpravou niklováním.  
Klíčové vložky nemají příliš velký význam pro 
zvýšení bezpečnosti zámku, protože mohou být 
násilně vytrženy z klíčového otvoru pomocí 
kleští ven nebo naopak vraženy dovnitř údery 
pomocí důlčíku a kladiva. 
Zajímavosti: V katalogu firmy Svoboda, velko-
obchod pro truhláře a zámečníky z roku 1930, 
je tento výrobek označen jako vložka pojistná 
do zámků. Šroubovací typ pod značkou Ideal 
stál tehdy 7,10 Kč, model 
Asecura 11 Kč a drážkový typ 
značky Kobold pak 11,50 Kč. 
 

Luboš Čech 
cech.locks@email.cz 
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Seznam certifikovaných mechanických zábranných syst émů s certifikátem  

   shody vydaným certifika čními orgány TREZOR TESTem, s. r. o. Klecany   

a SZU Jablonec n/N. do 15. 9. 2015 s platností i po 1 . 11. 2015                                                                            

                                                                                                      
PŘEVZATO Z KATALOGU PRODUKT Ů AMBO 10/2015  

www.ambo.cz 

info@ambo.cz 
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„Kudy a p řes co“ se dostávají pachatelé krádeží vloupáním do objekt ů 
Ukázka z materiálů pro tiskovou konferenci 19. května 2014 na MV ČR 

Podrobnější a obsáhlejší statistické informace najdete na stránkách AZKS 
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