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Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty 

 
Na základě požadavku předneseného na zasedání Bezpečnostní sekce HK ČR, 
konaného 1.6.2021, vzešel požadavek na prověření kolize bezpečnostních a požárních 
norem - bod 2C zápisu. Vznikla pracovní skupina, která měla identifikovat případnou 
kolizi mezi požadavky požární bezpečnosti – únikové cesty a požadavky na 
zabezpečení majetku. Pracovní skupina byla složena z Ing. Ladislava Kratochvila, 
vedoucí pracovní skupiny, doc. Ing. Martina Hrinka Ph.D., MBA, LL.M. a Tomáše 
Pospíšila, MBA 
 
Pracovní skupina prověřila požadavky platné normy ČSN 
EN 73 0831, Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací 
prostory. V příloze C jsou dány normativní požadavky pro 
panikové kování: 

C1 – Panikové kování (dle ČSN EN 1125) musí umožnit 
otevření kteréhokoliv křídla dveří ve směru úniku 
jedním pohybem, vedeným vodorovně ve směru 
úniku nebo šikmo shora dolů, a to silou nejvýše 80 N. 

C2 – Pokud jsou dveře uzamykatelné (zpravidla z vnější 
strany, tj. proti směru úniku), musí panikové kování 
umožnit otevřít jednotlivá křídla dveří při každé 
poloze zámku. 

C3 – Dveřní křídla nesmějí mít žádné upevňovací 
zařízení (zástrče, rozvorové tyče, obrtlíky apod.) 
které nelze ovládat panikovým kováním. Přídavné 
zařízení pro motorické ovládání křídla nesmí bránit 
funkci mechanického otevření křídla vodorovným 
tlakem.   

C5 – U dveří na únikových cestách ze shromažďovacích prostor musí být ovládací 
prvek panikového kování tvořen vodorovným madlem v nepřerušené šířce 
každého otvíravého křídla, zkrácené z každé strany nejvýše o 100 mm, 
umístěným ve výšce 900–1100 mm nad úrovní povrchu podlahy.   

C6 – Funkce panikového kování je z hlediska zajištění úniku osob nadřazena 
ostatním požadavkům na dveře (bezpečnost, ochrana proti vloupání apod.). 
Dveře s panikovým kováním na nestřežené únikové cestě mohou být vybaveny 
prvky signalizujícími jejich otevření nebo manipulaci se závorou a rozvorami. 
Případné zařízení pro zabezpečení dveří v zavřené poloze, musí být samočinně 
odblokováno vždy na začátku provozní doby, jsou-li tyto dveře průběžně 
používány při provozu shromažďovacího prostoru. 

C7 – Uvedené požadavky se vztahují k výsledné funkci a ovládacím prvkům kování; 
neurčují tedy fyzikální podstatu funkce, která musí být ryze mechanická, nesmí 
však být závislá na jediném zdroji energie (vyhoví např. elektromechanické 
zařízení s autonomním energetickým zdrojem). Zařízení musí být spolehlivé 
nejméně 30 min. po vyhlášení poplachu. 

Blokování únikových východů je možné dle ČSN 730818 pouze v případě že je počet 
osob na únikové cestě menší než 100 - nejedná se o únik ze shromažďovacích prostor 
dle ČSN 730831. 
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Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty 

 
Na základě těchto požadavků byly probrány možnosti osazení certifikovaných zámků 
s panikou funkcí, bezpečnostních kování a rozvorových mechanizmů certifikovaných 
v bezpečnostní třídě RC2, RC3 a RC4 dle ČSN EN 1627 a současně splňujících 
požadavky kladené na blokaci únikových východů. 
V současné době je na našem trhu dostatečné množství 
uzamykacích systémů splňujících požadavky norem pro 
paniková kování ČSN EN 179 (paniková klika) nebo ČSN 
EN 1125 (paniková hrazda) které současně splňují 
bezpečnostní požadavky.  
 
Uzamykací bezpečnostní certifikované systémy se dají 
rozdělit do dvou kategorií 
 
         1. Jednobodové samozamykací zámky (ASSA Abloy, 
             ERBI, SSF, FÜHR, WILKA…) 
         2. Vícebodové zámky s panikovou funkcí nebo 
              samozamykací zámky (ASSA Abloy, WINKHAUS,  
              G-U BKS, FÜHR, Roto…) 
 
Pokud je bezpečnostní požadavek na výplň stavebního 
otvoru jako celek (dveřní křídlo, zárubeň a uzamykací 
systém), tak aby současně splňoval požadavky na únikové 
východy, je možné použít bezpečnostní dveře v 
jednokřídlém i dvoukřídlém provedení s požární 
bezpečností až 120 min., v plném nebo proskleném 
provedení, v neprůstřelném provedení až do třídy FB6 dle ČSN EN 1522 nebo 
s prosklením BR6 dle ČSN EN 1063. Mezi takovéto certifikované výrobky patří dveře od 
společnosti AD SECURITY - MASTERDOOR, dveře od společnosti AP Arch – AP3      
a 4 , dveře od společnosti VIPAX – FRD IV a od společnosti BB KOVO - ADORY III      
a IV. 
Pracovní skupina zkonstatovala, že je nutné poskytnou informace o platné legislativě, 
sortimentu výrobků a požadavcích na montáž požárně bezpečnostních zařízení 
montážním firmám a zámkařům, kteří se věnují instalaci těchto zařízení. Pracovní 
skupina se dohodla na uspořádání školení pro členy Cechu mechanických zámkových 
systémů ČR a pro Asociaci zámkových a klíčových služeb ČR s možností proškolení      
i ostatních zájemců z řad instalačních firem. 
Ve dnech 13. 17 a 19. května 2022 proto proběhlo v Brně a v Praze školení na téma 
„Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty“. Školení se zúčastnilo celkem 35 
osob jak z řad zámečnických firem, tak z firem, které se věnují instalacím 
elektronického zabezpečení. V Brně se školení uskutečnilo v prostorách společnosti AD 
SECURITY, v Praze se dopolední školení uskutečnilo v prostorách Hospodářské 
komory na Florentinu a v odpoledních hodinách v prostorách společnosti H&B Group. 
Pracovní skupina dále zkonstatovala, že povědomí široké veřejnosti o řazení 
mechanických zabezpečovacích systémů do bezpečnostních tříd dle norny ČSN EN 
1627 je bohužel zatím stále zcela nedostačující. Člen BS Martin Hrinko ve spolupráci 
s cechmistrem CMZS Tomášem Pospíšilem proto formuluje : Návrh k využití aplikace 
„Zabezpečte se“. 
 
 
Ing. Ladislav Kratochvil, vedoucí pracovní skupiny  
Prezident Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky  
Člen Prezidia Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm 
Člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory České republiky  
Technik požární ochrany, Z–TPO-61/2018 
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Z  ČINNOSTI AGA 

Příprava Dne AGA 

V prezídiu a na sekretariátu Asociace Gremium Alarm již probíhají 
přípravy na letošní valnou hromadu naší asociace. Jak jsme již 
informovali, bude se konat 14.9.2022 a bude spojena s odborným 
seminářem a slavnostním večerem k 30 letům AGA. Jako místo konání celodenní akce 

byl vybrán Tyršův dům v Praze 1 na 
Malé Straně. Od 10:00 hod. 
proběhne  valná hromada, od 13:00 
hod. bude přestávka na občerstvení, 
od 14:00 hod. do 16:00 hod. odborný 
seminář a v 17:00 hod. bude zahájen 
slavnostní večer za účasti 
významných osobností státní správy, 
samosprávy odborných pracovníků    
a partnerů této významné akce.  

 

Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty 

Ve dnech 13. a 17. května 2022 proběhlo 
v Brně a Praze školení na téma 
„Certifikované bezpečnostní prvky pro 
únikové cesty“. Zúčastnilo se celkem 35 
osob jak z řad zámečnických firem, tak 
z firem, které se věnují instalacím 
elektronického zabezpečení. Školení se 
uskutečnilo na základě požadavku 
vzešlého z jednání bezpečnostní sekce 
Hospodářské komory České republiky. 

 
Členská schůze AZKS Humpolec 2022 
Dne 22. dubna se konala 
Č lenská schůze AZKS                    
v Humpolci. Celkem se Členské 
schůze zúčastnilo 56 členů,               
z toho 44 členů s volebním 
právem. Na úvod se uskutečnily 
prezentace společností ASSA 
ABLOY, EVVA a ROSTEX, které 
představily své nové produkty. 
Po obědě následovala volební 
členská schůze. Zápis z Členské 
schůze naleznete v příloze. (více na www.azks.cz) 

Ing. Ladislav Kratochvil, prezident AZKS 
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Řezové modely profilových cylindrických vložek  

evropských výrobců  

 
     Řezové modely profilových cylindrických vložek nejsou jen záležitostí několika posledních 
desetiletí, jsou na světě už skoro jedno století. První profilové cylindrické vložky byly vyrobeny 
v Německu v polovině 20. let minulého století se značkou Hahn, a proto první řezový model 
profilové cylindrické vložky je s logem této firmy. Již není možné zjistit, kdy byl vyobrazený řezový 
model vyroben, ale logo s tetřevem hlušcem bylo používané na profilových cylindrických vložkách 
od zahájení jejich výroby v roce 1925 až do změny značení v letech 1930–1931 s přechodem na 
značku Zeiss-Ikon.  

Nápad s vyrobením řezového modelu samozřejmě 
nevznikl poprvé ve firmě Hahn a s profilovou cylindrickou 
vložkou. Už v 17. nebo 18. století se objevily 
v zámečnických knihách kresby dveřních či visacích 
zámků, na kterých byly rozkresleny vnitřní součástky. 
V zámečnictví v tehdejší době převažovaly německy         
a francouzsky psané tituly, např.  „Die Schlösserkunst“ 
Henri Louis Duhamel du Moncaeu, 1769; „Schlosser – 
Enzyclopädie“ Diderot/D´Alembert, 1751–1772 nebo 
třídílný „Unweisung zu Schlosserarbeiten“ Jacob Zipper, 
1796.  

 
     V patentových přihláškách bylo rozkreslování součástek i celého mechanismu nutností pro 
osvětlení funkčnosti patentovaných věcí, nejen tedy zámků, 
a přešlo rychle i do reklamních materiálů zámkařských firem 
v USA. V propagačních materiálech firmy Yale se objevily 
kreslené průřezy jejich prvních cylindrických vložek hned ke 
konci 60. let 19. století. 
 A od nákresů zámků byl již jen malý krok k výrobě různých 
typů zámků, včetně cylindrických vložek, s odkrytým 
vnitřním mechanismem pro prodejní nebo výukové účely.  
     Z období před 2. světovou válkou jsou v soukromých 
sbírkách řezové modely evropských cylindrických vložek 
pouze dvou výrobců, respektive jednoho. Firma Hahn 
z Kasselu byla zakoupena společností Zeiss-Ikon, která pokračovala ve výrobě zámkařského 
sortimentu původní firmy. Ve sbírce berlínského sběratele Bernda Kaliese (zemřel 2018), která není 
v současné době přístupná, byly řezové modely cylindrických vložek s kruhovým tělem značky Hahn 
i Zeiss-Ikon, a profilová cylindrická vložka Zeiss-Ikon. Odhad výroby obou vložek Zeiss-Ikon je po 
roce 1931, řezový model se značkou Hahn je starší, mohl být vyroben  i na začátku 20. let minulého 
století. Bohužel, nejsou dostupné ani kvalitní fotografie 
z Kaliesovy sbírky. Před více než deseti roky, v roce 
2010, bylo provedeno srovnání exponátů z berlínské 
sbírky a řezem profilové vložky značky Hahn. Potvrdilo 
se, že provedení bylo podobné na obou typech 
cylindrických vložek a jednalo se tedy o tovární výrobky. 
     V předválečném Československu zřejmě nikdo 
nevyrobil řezové modely vložek. Traduje se však, že 
v tišnovské továrně Karla Mudrocha byly vyráběny 
řezové modely profilových cylindrických vložek se 
značkou Guard pro reklamní účely. Zatím nebyla žádná 
taková reklamní zámková vložka nalezena. Je znám 
jeden řezový model visacího zámku Dreadnought Super této firmy ve velmi kvalitním provedení. 
Není jasné, zda se jednalo o více-kusovou výrobu pro propagaci visacího zámku nebo o jen jeden 
tento exemplář. 
     A. Fáborský, majitel rychnovské Továrny na železné zboží, věnoval za 1. republiky reklamě 
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Řezové modely profilových cylindrických vložek evropských výrobců  

hodně úsilí, což je vidět na jeho katalozích a cenících. Ani v této továrně nebyl pravděpodobně 
vyroben řezový model cylindrické vložky. Na druhou stranu, nákres průřezu profilové cylindrické 
vložky z jeho katalogů byl velmi vydařený a používal se v propagačních materiálech n. p. 
Technomat ještě po roce 1970. 
     Po ukončení 2. světové války a následném obnovování zbídačené Evropy se ještě příliš neřešily 
novinky a reklamní materiály, natož v docela konzervativním zámkařském odvětví. S růstem 
hospodářství nastala i možnost vyvíjet nové profilové cylindrické vložky  a představovat je veřejnosti. 
A k tomu byly vhodné i řezové modely zámků. První takové modely se objevily  u německých firem 
v 60. a 70. letech 20. století. V socialistickém Československu se vyrobily řezové modely 
v Rychnově, v tehdejších Orlických strojírnách. Po roce 1980 již většina zavedených zámkařských 
firem v zahraničí se věnovala této formě propagace na veletrzích či jimi zásobovala své prodejce.  
 

Tuzemské řezové modely profilových cylindrických vložek  
 
V socialistickém Československu byly vyrobeny pouze řezové modely v Orlických strojírnách, n. p., 
Rychnov nad Kněžnou se značkou FAB. K dispozici jsou dva kusy profilových vložek: 

Fab 2016, s označením na těle J2 (rok 1977) v poniklovaném provedení, 
Fab 2018, označením na těle N2 (rok 1981) bez povrchové úpravy. 

Obě mají vytvořeny „okénka“ s průhledem na tělo a válec. Válec na dá po zasunutí klíče na straně 
s výřezem pouze pootočit, z druhé strany je aretovaný šroubkem proti otočení o více stupňů.  
 
     Po roce 1989 se ve firmě Fab (Assa Abloy) jednalo o 
typy Fab 2018 se svisle vyřezanými drážkami v těle a válci 
pro každou sestavu stavítek a typ Fab 2060, kde bylo 
vytvořeno „okénko“ ve spodní části s viditelnými šesti stavítky 
a v horní části tři drážky zasahující až do válce, které 
ukazovaly práci vždy dvojice stavítek. Socialistické výrobky 
byly však kvalitněji provedené. 

 
 
 
 
 
 
 

V restituci vrácené firmě Guard Mudroch (Evva) z Tišnova 
nenechali nic náhodě a podporovali prodej řezovými modely 
cylindrických vložek v řadách Guard 300, 500 a CPS s různými 
profily, včetně profilu NVL. Byly buď v provedení s knoflíkem nebo 
oboustranné vložky, vždy řez byl řešen svislými drážkami přes 
válec a tělo. Na některých řezech byly i obnaženy protiodvrtací kolíky. 
 

Řezové modely profilových cylindrických vložek některých zahraničních 
výrobců  

 
V Německu byla rozšířena výroba řezových modelů nejvíce v berlínském Zeiss-Ikonu. Velký soubor 
byl ve sbírce B. Kaliese, včetně vložek, které dělali učni ke svým zkouškám. Po roce 2000 byly 
modely vložek provedeny s tělem z průhledného plastu a kovovým válcem se stavítky    a pružinami. 
     Zahanbit se nedala ani značka BKS a velmi zajímavý je soubor 
modelů BKS SL zhotovovaný v průběhu dvou desetiletí s rozdílnými 
profily pro klíč, kdy soubor vložek končí kaskádovým profilem a profilem 
Tandem E. Vložky mají na jedná straně svislé drážky s viditelnými 
stavítky a na druhém válci otvor pro zviditelnění funkce bočního systému. 
Firma má samozřejmě řezové modely i pro další typy, často 
v předváděcích kufřících. 



 

 

Stránka 14 Informační listy 1,2/2022 

Řezové modely profilových cylindrických vložek evropských výrobců  

     Dom z Kolína nad Rýnem označuje nejen jejich slavný chrám, je to i značka zámkařské firmy 
s atraktivními řezovými modely v propagačních boxech se čtyřmi 
modelovými řadami z 80 a 90. let minulého století. Vyobrazený box 
je poutavý řezem modelu D, který má konvenční systém po pěti 
stavítkách ve dvou řadách profilu klíče ve tvaru „V“. Svislé výřezy 
jsou vyhotoveny na obou stranách vložky. Neméně mimořádné 
v boxu jsou půlené klíče nebo systém nouzového otevírání. Starší 

předváděcí boxy 
byly pro čtyři 
nebo dva typy 
vložek. V současné době se používají více kazety 
jen s jedním typem. Na fotografie je box s řezy 
DOM SC, D, ix 10 a ix 5 KG.  
     U firmy Wilka z Velbertu řezové modely také 

často využívají pro prezentaci a starší modely byly 
představovány v kvalitně zpracovaných kazetách. 
Na fotografii je dvojice vložek HSR, jedna je 
v provedení s magnetem HSR Pro, spolu s dvěma 

válci a klíči, včetně jednoho nepříslušného. 
     Německý Winkhaus představil v několika 
provedeních řezu také typ VS 6. Jednotlivá 
provedení se liší v počtu  a rozložení vyřezaných 
svislých drážek, vyřezáním okének na 
zviditelnění prvků proti odvrtání nebo per proti 
rozlomení. V sestavě s vložkou byl také 
nepříslušný klíč na demonstraci zablokování 
válce při vložení takového klíče. 
     Rakouská EVVA má velmi propracované 
řezové modely. Není se čemu divit, protože 

vytvořit řez vložkou řady 3KS, ICS nebo Akura 44 (viz fotografie) tak, aby byl dostatečně přehledný 
a zároveň funkční, vyžaduje velké znalosti. Špičkou je pak řez vložky EVVA MCS. Řezové modely 
jsou umístěny buď v kazetách s několika modely nebo samostatně. Řezy jsou provedeny jako 
jednostranné nebo oboustranné, v modulárním provedení těla i v klasickém.  
      Švýcarská Kaba je známá svými víceřadými stavítkovými vložkami s důlkový klíči.  Většina 
řezových modelů je normálně provozu-schopná, tedy jako obyčejná vložka. U vložek Kaba s tímto 
systémem nastává problém, že by to nebylo jednoduché vytvořit vzhledem k víceřadému systému 
uzamykací sestavy. Firemní technici to vyřešili jednoduše, válec vložky se po vložení odpovídajícího 
klíče otočí jen o pár stupňů, což je příklad modelu Kaba Gemini,  a stačí jako příklad práce stavítek. 
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U novější modeluKaba Penta 
udělali horní část těla, kterou 
zvětšili, na jedné straně vložky 
z plastu  a osadili stavítky jako        
u standardní vložky. Tím dokázali 
překonat určité omezení funkčnosti 
řezového modelu. 
     U vložek Abus se setkáme 
také s řezy  u důlkových modelů 

Extra Classe a jejich derivátů. Obvykle mají vyřezané svislé drážky v těle a válci pro spodní řadu 
stavítek a v druhé polovině vložky je vyřezané „okénko“ pro  
horní stavítka. Zajímavější modely produkuje jejich druhá značka Pffafenhain. Na ukázce je model 

W14 s bočním blokovacím 
systémem a zde je možno na 
jedné straně vložky vidět 
klasická stavítka přes svislé 
drážky a na druhé straně vložky 
jsou drážky pro boční blokovací 
systém. 
      

     Cylindrické vložky Abloy s kotoučovým systémem jsou u nás 
spíše vzácnější, a proto jsou řezy vložek méně časté, o to však 
atraktivnější. Je proveden výřez celé horní části těla a obnažen 
kotoučový systém. Většina řezových vložek je provedena 
v jednostranném provedení, nové modely značky Abloy jsou 
v modulárním systému.   
 
     Poslední značkou je izraelský Mul-T-Lock a jeho řezový 
model z roku 2009 v systému Interactiv. Na každé straně vložky 
jsou vyřezány dvě silnější drážky v těle a válci na sledování dvou 
sousedních teleskopických stavítek a stavítka pro aktivní prvek 
v klíči. Vyřezané drážky umožňují sledovat práci teleskopických 
stavítek a aktivního prvku v klíči.            

 
Další články k zámkařské technice si můžete prohlédnout na 
stránkách www. lockpickers.cz nebo facebooku České 
lockpickerské federace, kde je i možnost si stáhnout staré 
zámečnické katalogy a ceníky. 
 
 
 
 
 
 
 
Luboš Čech 
předseda České lockpickerské federace 
e-mail: cech.locks@email.cz 
www.catalocks.eu  
Použitá literatura: Katalogy a reklamní materiály firem  
Foto: Břetislav Macek, Pavel Honal (Hahn) a archív L. Čecha 

Řezové modely profilových cylindrických vložek evropských výrobců  
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