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Úvod 

Oheň je v dnešní době brán jako samozřejmost, používá ho každý z nás. 

S ohněm ale souvisí i velké riziko, a to riziko vzniku požáru. Již od pradávna platí 

přísloví: oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Pravdivost tohoto přísloví dokazují zápisy 

z různých kronik a podobných historických pramenů o ničivých požárech měst a obcí. 

Postupem času si lidé uvědomovali závažnost požáru a snažili se zamezit jejímu vzniku 

nebo dalšímu šíření. V dnešní době se takovým zajištěním bezpečnosti zabývá požární 

prevence. 

Požární prevence začala mít velký vliv na stavbu nových objektů. Legislativní 

požadavky začaly být přísnější a přísnější. Oproti zahraničí jsou u nás dnešní požadavky 

na požární bezpečnost staveb velice přísné. Vzniká stále více technických předpisů a 

norem. Zvyšují se tím nároky na projektanty, v neposlední řadě také na výrobce a 

dodavatele požárně bezpečnostních zařízení. Nutno podotknout, že normy sice nejsou 

závazné, avšak postup podle nich je doporučený.  

Celý princip požární bezpečnosti staveb spočívá v rozdělení objektu do 

požárních úseků a zabránění přenesení požáru do jiného požárního úseku. Požární úsek 

je prostor, který je ohraničený požárně dělícími konstrukcemi s požadovanou požární 

odolností nebo požárně bezpečnostním zařízením.  

K zajištění vstupu do požárního úseku pro osoby nebo pro techniku slouží 

uzávěry. Na uzávěry jsou kladeny požadavky legislativní, technické a uživatelské. 

Základní požadavek na požární uzávěry je, aby byly ihned po vzniku požáru nebo při 

jeho detekci uzavřeny a to bez ohledu na provozní podmínky a požadavky uživatele. 

Tyto požadavky jsou však obvykle vzájemně nezkoordinovány a mnohdy jsou dokonce 

ve vzájemném rozporu. 

 Legislativní a technické požadavky na požární uzávěry jsou definovány 

v různých předpisech počínaje zákonem, vyhláškou, nařízením vlády a normami. 

Požadavky uživatelské mohou být různé: oddělení vytápěných prostor od nevytápěných, 

zabezpečení objektu, komunikační trasy. Výběr vhodného uzávěru však není tak úplně 

jednoduchý, jak se může na první pohled zdát.  
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Za celý návrh uzávěru je zodpovědný projektant, který postupuje dle platné 

legislativy. Návrh spočívá ve stanovení minimální požární odolnosti popřípadě dalších 

vlastností, jako jsou izolace, radiace, samozavírání, kouřotěsnost. Všechny tyhle 

vlastnosti řeší legislativa, existuje spousta předpisů na klasifikaci, neřeší se však 

vhodnost, funkčnost, bezpečnost a ekonomická stránka. Zejména funkčnost požárního 

uzávěru je důležitá, protože můžeme mít požární uzávěr s vysokou požární odolností, 

ale pokud nezajistíme jeho včasné uzavření, nebude uzávěr splňovat požární odolnost. 

Podobný problém nastává i při nevhodném vyřešení zálohování elektrickou energií 

řídící jednotky, která otvírá a zavírá dveře. Nevhodné zálohování může třeba při 

výpadku energie způsobit nemalé časové nebo finanční ztráty. Zvolením velkého a 

těžkého křídla, může časem nebo častým otvíráním dojít k prověšení křídla a tím ke 

vzniku netěsností při uzavření. Netěsný uzávěr pak ztrácí své vlastnosti. Tyto vlastnosti 

jsou v práci dále rozebírány. Cílem práce je stanovení provozních a funkčních vlastností 

ve vztahu k bezpečnosti a ekonomice, návrhy požadavků ke zvolení vhodného typu 

uzávěru, který bude splňovat požadavky jednak legislativní, bude vyhovovat pro daný 

provoz z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti, a i pro investora bude přijatelný. 

Vhodnost bude posuzována na konkrétních provozech při provozních stavech, které 

mohou při běžném provozu nastat.  
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Rešerše 

Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracovává a nese za něj zodpovědnost 

projektant. Do široké škály věcí, které musí projektant navrhnout, patří stanovení 

požadavků na požární uzávěry. Tyto požadavky jsou tři. Legislativní, technické a 

uživatelské. Požadavek požární odolnosti se stanovuje na základě platných norem. 

Vlastnosti uzávěru, požadované z hlediska požární odolnosti, musí být ověřeny 

velkorozměrovou požární zkouškou podle současně platných normativních předpisů. 

Výsledný protokol ze zkoušky je následně vyhodnocen a pro odpovídající vlastnosti 

daného typu požárního uzávěru je vydán certifikát o požární odolnosti. V normativních 

ani legislativních předpisech se však neřeší, zdali je uzávěr s požadovanou odolností pro 

daný provoz proveditelný a funkční. Bakalářská práce je zaměřena na vratové systémy, 

které se častěji vyskytují v průmyslových objektech než v budovách občanské 

vybavenosti. Budou uvedeny jejich uživatelské vlastnosti a chování při provozních 

stavech, které mohou nastat. Cílem je navrhnout vhodný kompromis požární odolnosti a 

provozních vlastností uzávěru. 

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel ze zákonů, vládních nařízení a 

technických předpisů: Zákon č. 183/2006 Sb. [1], Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.[2], 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. [3], Vyhláška MV č. 202 Sb.[4]. Práce se opírá o 

projekční normy řady ČSN 7308XX, mezi které jsou řazeny ČSN 730802 [5], 730804 

[6] a 730810 [7], o harmonizované normy ČSN EN 14600 [8], dále o zkušební normy 

ČSN EN 1634 – řady 1,2,3 [9],[10],[11] a klasifikační ČSN 13501 -1,2 [12],[13]. 

Z publikací bylo použito knihy: „Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách“ [14], která 

poskytuje kladné i negativní poznatky a především praktické ukázky z oblasti stavební 

prevence. V neposlední řadě se práce opírá o zkušenosti a poznatky odborníků, 

s kterými jsem danou problematiku konzultoval. Získané informace jsem rozšiřoval o 

návštěvu požární zkušebny a výrobní haly pro výrobu požárních uzávěrů. Námět pro 

toto téma a velmi cenné rady na základě svých dlouholetých zkušeností v daném oboru 

mi poskytl obchodní ředitel firmy Somati system s.r.o. a zároveň autorizovaná osoba 

pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby, pan Ing. Pavel Šebesta.  

  



4 

 

Veškeré požadavky na uzávěry a druhy uzávěrů jsou zakotveny ve stavebním 

zákoně č. 183/2006 Sb.[1]. Výchozí dokument pro stanovení požárních požadavků je 

požárně bezpečnostní řešení, které je vázáno legislativními předpisy, vycházející ze 

zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.[2]. Požární uzávěry jsou podle vyhlášky o 

požární prevenci č. 246/2001 Sb. [3] klasifikovány jako druhy požárně bezpečnostních 

zařízení. Vztahují se na ně specifické požadavky na provoz, kontrolu, údržbu a opravy. 

Existuje spousta norem, podle kterých se uzávěry zkouší a dále klasifikují. Na funkci 

uzávěru je však jediný požadavek, aby byl při požáru zavřený, způsob uzavírání, popř. 

uzavírací mechanismus, má odpovídat provozním podmínkám. Dále tato funkce není 

v předpisech rozebírána. 

Předpisy určené pro projektování požární bezpečnosti staveb se zabývají 

fyzikálně mechanickými vlastnostmi, zkoušením a klasifikací požárních uzávěrů. Neřeší 

však uživatelské vlastnosti, kterými jsou bezpečnost, ekonomika a provozní funkčnost. 

V mnohých případech ani nelze uživatelské vlastnosti stanovit, protože ve fázi výstavby 

ještě nemusí být známy veškeré informace o fungování daného provozu nebo se tato 

data mohou měnit. 

Nelze vymyslet univerzální návod pro výběr vhodného požárního uzávěru. Vždy 

se musí zohlednit konkrétní provoz, který není vždy stejný. Vzhledem k rozsáhlosti 

druhů uzávěrů a různorodosti všech provozů se pokusím aplikovat své výsledky práce 

na dva konkrétní typy uzávěru (posuvné a rolovací), které budu posuzovat ve výrobním 

provoze. Posouzení spočívá ve stanovení požadavků na konkrétní uzávěr a 

ve zhodnocení chování uzávěru při různém provozním stavu, do kterého se za běžného 

používání může dostat. Stavy jsou běžný provoz, výpadek elektrického proudu a 

mimořádný stav. Výsledek práce lze využit v projekční činnosti při navrhování 

požárních uzávěrů, ale také při vývoji nebo zdokonalování nových uzávěrů.   



5 

 

1 Požární uzávěry 

Požární uzávěr je požárně dělící konstrukce bránící šíření požáru mimo požární 

úseky, schopná po stanovenou dobu odolávat účinku vzniklého požáru. Z hlediska své 

funkce rozlišuje ČSN EN 1634-1 [9] požární uzávěry typu EI nebo EW, pro které platí 

níže popsané mezní stavy. 

Požární uzávěry jsou podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. [3] o požární prevenci 

klasifikovány jako druhy požárně bezpečnostních zařízení. Vztahují se na ně požadavky 

na provoz, kontrolu, údržbu a opravy podle § 7 výše uvedené vyhlášky, řešení těchto 

požadavků nebude předmětem bakalářské práce. Mezi požární uzávěry řadíme: 

- dveře, 

- vrata, 

- okna, 

- klapky, 

- poklopy, 

- a další. 

Pro konkrétní požární uzávěry jsou stanoveny zvláštní požadavky pro 

projektování, zkoušení, klasifikaci, montáže, pravidelné kontroly a tak podobně. 

V rámci bakalářské práce budou řešeny požadavky pouze na vratové systémy. 

Požadavky na požární uzávěr jsou kladeny také s ohledem na zabezpečení 

evakuace osob z objektu. Pokud požární uzávěr slouží jako únikové dveře z prostoru, 

musí být zajištěno jejich automatické otevření v případech, kdy jsou uzamčeny. 

Podmínkami pro požadavky evakuace osob se práce nezabývá. 

Posuvné a jinak pohyblivé části požárních stěn se posuzují jako požární uzávěry, 

pokud plocha takového uzávěru nepřesahuje 10 m
2 

u nevýrobních a 25 m
2 

u výrobních 

objektů nebo pokud v ČSN 7308xx nejsou stanovena jiná kritéria na tyto uzávěry (např. 

požární opony). [14] 

Požární stěna mající požární uzávěr větší než 4 m
2 

(vrata nebo křídla vrat apod.), 

jímž vede jediná zásahová nebo úniková cesta z požárního úseku, musí být opatřena 

dalším požárně uzavíratelným otvorem o menším rozměru (dveřmi jmenovité výšky 
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nejméně 800 mm), umožňujícím protipožární zásah. Tento otvor může být součástí 

požárního uzávěru velkých rozměrů. [5] 

Za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky 

(pevná boční část vedle dveří), pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5 

násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m
2
 (např. pro dveře o 

velikosti 3 m
2 
může být plocha celého uzávěru 3 + 4,5 = 7,5 m

2
). [5] 

Je-li více požárních uzávěrů vedle sebe, přičemž vzdálenost mezi okraji těchto 

uzávěrů je menší než 1,5 násobek šířky většího uzávěru, vztahuje se mezní plocha stěn 

(6 m
2
) ke skupině těchto uzávěrů. [7] 

Pokud nadsvětlík, popř. část příčky, mají stejnou konstrukci a použité materiály 

jako požární uzávěr (dveřní křídla apod.), může se u nich předpokládat stejná požární 

odolnost, jaká byla zjištěna u požárních uzávěrů. Nadsvětlíky, pokud jsou otevíravé, 

musí mít v případě požáru zajištěno samočinné uzavření. [6] 

Požární uzávěry (dveře, vrata, posuvné a pohyblivé stěny) překračující uvedené 

limity, mají vykazovat požární odolnost jako požárně dělící stěny. 

Požární odolnost požárních uzávěrů ve stěnách a ve stropech s požárně dělící 

funkcí, ústících do chráněných únikových cest, se hodnotí podle normových ustanovení. 

Kritéria vlastností jsou celistvost a izolace (EI) nebo celistvost a radiace (EW). 

Požární odolnost požárních uzávěrů ve stěnách a ve stropech s požárně dělící 

funkcí mezi požárními úseky, kromě případů chráněných únikových cest, se hodnotí 

podle normových požadavků. Kritériem vlastností je celistvost a radiace (EW). 

Požadavky na třídy požární odolnosti pro uzávěry EI či EW se stanovují v časech 

požární odolnosti 15,30,45,60 a 90 minut. Platí pro ČR a SR. [14] 

1.1 Mezní stavy 

Celistvost 

Celistvost E je schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru pouze 

z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku 

plamenů nebo horkých plynů. Mohou způsobit vznícení neexponovaného povrchu nebo 

jakéhokoliv materiálu ležícího v blízkosti. [13] 
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Izolace 

Izolace I je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru pouze 

z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významného přestupu tepla 

z exponované strany na neexponovanou stranu. Přestup má být omezen tak, aby se 

nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv materiál v její blízkosti. Prvek má 

rovněž vytvářet tepelnou bariéru schopnou uchránit osoby v její blízkosti. [13] 

Pro izolace dveří a uzávěrů se ve specifických případech používá jedna ze dvou 

možností Izolace I1 a I2.  

I1 - rozdíl teplot na odvrácené straně dveřního křídla nesmí přesáhnout průměrnou 

teplotu 140°C od počáteční průměrné teploty a lokálně je omezen na 180 °C. Teplota se 

snímá ve vzdálenosti 25 mm od viditelné hrany křídla. Teplotní vzrůst na zárubni nesmí 

být vyšší než 180 °C.      

I2 -  rozdíl teplot na odvrácené straně dveřního křídla nesmí přesáhnout průměrnou 

teplotu 140°C od počáteční průměrné teploty a lokálně je omezen na 180 °C. Teplota se 

snímá ve vzdálenosti 100 mm od viditelné hrany křídla. Teplotní vzrůst na zárubni 

nesmí být vyšší než 360 °C.     

Tyto specifické případy však pro účely této práce nejsou potřebné, proto nebudou dále 

rozvíjeny. 

Radiace 

Radiace W je schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze z jedné 

strany tak, aby se snížila pravděpodobnost přenosu požáru následkem prostupu 

významného sálavého tepla jak prvkem, tak i neexponovaného povrchu prvku na 

sousední materiály. Prvek má také chránit osoby v jeho blízkosti. Prvek vyhovující 

kritériu I, I1 nebo I2, se hodnotí jako vyhovující i požadavku W po stejnou dobu. 

Porušení kritéria celistvosti „způsobené trhlinami nebo otvory většími než stanovené 

rozměry“ nebo „souvislým hořením na neexponované straně“ znamená automaticky 

porušení kritéria radiace. [13] 

Kouřotěsnost  

Kouřotěsnost S je schopnost prvku snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo 

kouře z jedné strany prvku na druhou.  
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Sa stanoví kouřotěsnost při okolní teplotě 

Sm stanoví kouřotěsnost při okolní teplotě a při 200 °C. 

Samozavírání  

Samozavírání C je schopnost otevřených dveří nebo oken se úplně uzavřít do 

jejich rámů za pomoci zavíracího zařízení, které je jejich výbavou. Zavírací zařízení se 

aktivuje samočinně bez lidského zásahu, pomocí záložního zdroje energie nebo 

primárním elektrickým zdrojem jištěným záložním zdrojem pro případ výpadku 

energie. Uplatňuje se u prvků, které jsou běžně uzavřeny a musí se automaticky po 

každém otevření uzavřít, a u mechanicky ovládaných uzávěrů nebo otevřených uzávěrů, 

které se musí v případě požáru rovněž uzavřít. [13] 

Trvanlivost samozavírání se prokazuje zkouškou na základě normativních 

předpisů. Na základě výsledků zkoušky je pak možno klasifikovat uzávěr podle počtu 

provedených zkušebních cyklů do patřičných tříd.  Všeobecné požadavky na zkoušení a 

klasifikaci jsou stanoveny v ČSN EN 14600 [8], která rozděluje uzavírací zařízení podle 

charakteru požárního uzávěru do tříd C0 - C5. 

C5 – 200 000 cyklů  

C4 – 100 000 cyklů  

C3 – 50 000 cyklů 

C2 – 10 000 cyklů 

C1 – 500 cyklů 

C0 – 0 cyklů 

Použití v praxi: 

C5 – předmět s velkou frekvencí používání 

C4 – vysoká frekvence používání veřejností s malou motivací provádění údržby 

C3 – střední frekvence zejména s určitou motivací provádění údržby 

C2 – nízká frekvence používání s motivací provádění údržby 

C1 – udržované v otevřené poloze 

C0 - žádný ukazatel není stanoven 
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1.2 Požadavky na uzávěry 

Z požárně bezpečnostního řešení stavby jsou projektantem stanoveny požadavky 

na požární uzávěry. Tyto požadavky jsou tři, legislativní, technické a uživatelské.  

Základní technické požadavky jsou definovány v různých předpisech různé 

právní váhy. Obecně jsou popsány ve stavebním zákoně a zákoně o požární ochraně, 

blíže pak v prováděcích vyhláškách a nařízeních vlády. Konkrétní požadavky jsou pak 

uváděny v normativních dokumentech a také ze strany zadavatele. Základním 

legislativním požadavkem však stále zůstává, že požární uzávěr má být bezprostředně 

po vzniku požáru nebo při detekování účinků požáru uzavřen, a to bez ohledu na 

provozní podmínky a požadavky uživatele. Tyto požadavky jsou však obvykle 

vzájemně nezkoordinovány a mnohdy jsou dokonce ve vzájemném rozporu.  

Nahlédneme-li však na požární uzávěr jako na celek a současně jako na nedílnou 

součást celku většího, tedy stavebního objektu, každý z nich by měl splňovat tři 

základní a neoddělitelná kritéria, a to že požární uzávěr musí být nejen bezpečný, 

provozně funkční, ale také ekonomický. Bylo by liché se domnívat, že investor zaplatí 

všechno, co projektant požární bezpečnosti navrhne a dotčený orgán státní správy 

schválí. Pokud se investor bude byť jen domnívat, že jakékoli zařízení, třeba i požární 

dveře jsou pro něj zbytečné, vždy bude hledat cestu, jak se tohoto zařízení zbavit nebo 

jej pořídit co nejlevnější bez ohledu na jeho skutečnou požární i provozní bezpečnost 

a funkčnost. [16] 

  

Uživatelské vlastnosti lze analogicky přirovnat ke grafickému znázornění 

tzv. trojúhelníku hoření. Vrcholy trojúhelníku jsou bezpečnost, ekonomika, a provozní 

funkčnost, viz Obrázek 1. Ne vždy se však podaří ideálně skloubit tyto tři body. 

Vznikají situace, kdy byl zvolen nevhodný uzávěr nebo zavírací mechanismus a uzávěr 

tím pádem ztratil svoji schopnost. Taková situace může nastat například i při změně 

užívání v objektu. 
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Obrázek 1 -Trojúhelník 

1.3 Funkce požárních uzávěrů 

Funkce požárních uzávěrů je velmi jednoduchá. Slouží k uzavření otvorů 

v požárních stěnách, kde mají zabránit rozšíření požáru do jiného požárního úseku a 

v případě evakuace zajistit bezpečný a plynulý průchod osob. 

Popis funkce požárních uzávěrů stanovují technické předpisy velmi stroze. 

Požadují, aby byly v případě požáru uzavřeny, způsob uzavírání, popř. uzavírací 

mechanismus, má odpovídat provozním podmínkám. 

1.4 Typy požárních uzávěrů 

Následujícím rozdělením se pokusím popsat nejpoužívanější typy uzávěrů, které 

se v praxi používají. 

Otvíravé (otočné v závěsech)  

Uzávěr otvírající se v čepech nebo závěsech. 
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Posuvné 

Posuvný uzávěr se otvírá a zavírá ve vodorovné rovině, viz Obrázek 2. 

a) jednokřídlé 

b) dvoukřídlé 

c) teleskopické 

d) skládací  

 

Obrázek 2 – Posuvný uzávěr  

Výsuvné 

Uzávěr, který se posouvá ve svislé rovině. 

Sekční 

Uzávěr, který se posouvá ve svislé nebo vodorovné rovině a převážně pak 

přechází do vodorovné roviny. Může se skládat z více částí a posouvat do strany. 
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Rolovací 

a) Lamelové 

Uzávěr, který se skládá s pevných lamel, navíjejících se na hřídel. Může být 

tepelně izolovaný nebo neizolovaný, který je uveden na Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 – Rolovací uzávěr 

b) Textilní 

Uzávěr vyrobený ze speciální tkaniny, který se navíjí na hřídel. 

1.5 Způsoby otvírání a zavírání 

Způsoby otvírání a zavírání máme tři.  

Gravitační  

Křídlo se otvírá ručně. Uzavírá se samotížně vlastní vahou na nakloněné rovině 

nebo pomocí protizávaží. 

Mechanické  

Křídlo se otvírá ručně. Zavírání může být ruční nebo pomocí mechanických 

zavíračů. 

Motorické 

Křídlo se otvírá motoricky. Uzavírá se samotížně vlastní vahou uvolněním 

elektromagnetické spojky, nebo motoricky viz kapitola 1.7. 
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1.6 Způsoby aktivace 

Trvalé mechanické 

Křídlo je po otevření automaticky uzavřeno samozavíracím mechanismem. 

Tavné olůvko 

Křídlo je blokováno v otevřené poloze. Odblokováno je roztavením tavné 

pojistky v konkrétním místě. 

Lokální detekce 

Na křídlo jsou instalovány lokální detektory (př. kouřové, teplotní) a při jejich 

aktivaci je křídlo automaticky odblokováno. 

Prostřednictvím EPS 

Křídlo je automaticky odblokováno při aktivaci čidla EPS v daném střeženém 

prostoru. 

1.7 Ovládací motory 

Každý motoricky ovládaný uzávěr potřebuje svůj vlastní ovládací motor. První 

kritérium pro výběr motoru je, zdali ho požadujeme pro klasický uzávěr nebo pro 

požární uzávěr. Motory pro požární uzávěry mají odlišnou koncepci než ty pro klasický 

uzávěr.  

Druhým kritériem je samozřejmě typ uzávěru. Nelze v žádném případě 

zaměňovat motory dvou různých typů uzávěrů. Každý uzávěr má odlišnou velikost, 

hmotnost, způsob otvírání apod. a pro své vlastnosti má koncipován ovládací motor. Při 

záměně motorů by mohlo dojít k nefunkčnosti uzávěru nebo k poruše motoru. A 

v neposlední řadě jsou to kritéria výkonu motoru, otevírací a zavírací síly, rychlosti 

pohybů vrat, délka pohybu dveří. Některé uzávěry je třeba zabezpečit proti pádu, proto 

je zapotřebí separátní pádové brzdy. Motory mohou fungovat na provozním napětí 24, 

230 nebo 3x400 Voltů. Dimenzování záložních zdrojů je závislé právě na provozním 

napětí a typu zapojení. Motory také nabízí možnost v případě potřeby nouzově otevřít 

uzávěr, a to mechanicky nebo motoricky. Mechanické otevření je možné pomocí kliky 

nebo řetězu.  Motorické ovládání je složitější a je závislé na typu řídící jednotky a 

zálohování.  
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Někteří výrobci používají jeden univerzální typ motorů, který nastaví a upraví 

dle potřeby pro konkrétní uzávěr. Na Obrázek 4 je uveden motor GFA, který je 

poháněný řetězovým pohonem a na Obrázek 5 je opět motor GFA tentokrát však 

s hřídelovým motorem. 

 

Obrázek 4 – GFA motor na řetězový pohon 

 

Obrázek 5 - GFA motor s hřídelovým 

pohonem 

1.8 Řídící jednotka 

Hlavní funkcí řídící jednotky je bezpečné ovládání požárního uzávěru. Řídící 

jednotka je schopna přijímat zprávy od zařízení EPS nebo od autonomních detekčních 

systémů a umožňuje vyslání signálu nebo rozkazu ovládanému zařízení, respektive 

motoru požárního uzávěru. Většinou se skládá z ovládacích prvků a signalizačních 

kontrolek, které nám signalizují současný stav uzávěru. Na řídící jednotku je možno 

doplnit různá doplňková zařízení (světelná nebo optická signalizace, elektrický zámek, 

pohybová čidla a podobně).  

Na Obrázek 6 je vyobrazena řídící jednotka FS Tronic. Skládá se z ovládací 

jednotky, která ovládá motor, záložního akumulátoru, jenž zabezpečuje 

provozuschopnost i při výpadku elektrického proudu, svorkovnice, na kterou se napojí 

přídavná zařízení a dvou jističů, z nichž jeden jistič vypíná hlavní napájecí elektrický 

proud a druhý vypíná záložní zdroj. Jednotlivé komponenty jsou popsány na Obrázek 7. 
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Obrázek 6 – FS Tronic  

 

Obrázek 7 - Komponenty řídící jednotky 

1.9 Zálohování 

Zálohování slouží k zabezpečení energie pro řídící jednotku a ovládací zařízení a 

k zajištění funkčnosti daného zařízení i v případě výpadku elektrického proudu. Vždy je 

třeba promyslet, zda je nutné, není totiž povinné, ale v mnoha případech je 

nevyhnutelné.  

Zálohování může být napájeno ze záložního zdroje budovy nebo z autonomního 

zdroje. To znamená, že zálohování je buď součástí provozního celku požárního uzávěru, 

nebo je oddělené a je součástí budovy. Druh záložního zdroje závisí na provozním 

napětí motoru, jenž se pohybuje v rozmezí 24, 230 a 3 x 400 Voltů.  
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2 Provozní funkčnost 

Bezpečnost patří vždy mezi stěžejní požadavky na uzávěr. Bezpečný uzávěr je 

ten, který se nám v případě vzniku požáru vždy uzavře. Z kontrolního hlediska nelze 

nijak jinak zjistit chování uzávěru za dané situace než funkční zkouškou. Záznam o 

funkční zkoušce je důkazem toho, že daný uzávěr splňuje námi požadovanou vlastnost 

uzavření. V praxi máme mnohem více požadavků na uzávěry. Pro názornost jsem tyto 

požadavky rozdělil podle provozních stavů.  

2.1 Provozní stavy 

Pro bezpečný provoz je důležité, aby měl každý uzávěr nastaven stav, do kterého 

se má při dané situaci dostat. Provozní stavy lze rozdělit na tři základní. Běžný provoz, 

výpadek energie (porucha), mimořádný stav (požár). 

Uzávěry mohou být navrženy pro polohu „trvale zavřeny“ a ovládány pouze 

mechanickými zavírači, které zabezpečí jejich samočinné uzavření po otevření uzávěru. 

Pro výrobní nebo prodejní provozy a mnoho dalších, kde jsou navrženy 

komunikační trasy, jsou vhodnější uzávěry „trvale otevřeny“. V otevřené poloze jsou 

přidržovány obvykle elektromagnetickými zařízeními, přičemž uzavření zabezpečuje 

mechanický zavírač. 

Pro náročnější provozy může být požární uzávěr ovládán motoricky a tím pádem 

může plnit funkci běžně otvíraného a zavíraného křídla. 

2.1.1 Běžný provoz 

Za běžný provoz je brána poloha uzávěru, v které se nachází za plného provozu 

v daném objektu. Uzávěr může být v poloze otevřené, uzavřené anebo se mohou otvírat 

a zavírat dle výše uvedeného samozavírání. Nevhodně zvolená poloha uzávěru, např. 

časté otevírání a zavírání, může v mnoha případech vyústit k aretaci uzávěru pomocí 

různých klínků a mnohých dalších pevně zabudovaných přidržovačů, které však brání 

uzavření v případě požáru a tím dochází k nesplnění požadavku technických předpisů o 

zavření uzávěru v případě požáru. Viz Obrázek 8. 
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Obrázek 8 – Aretace pomocí dřevěného klínku 

2.1.2 Výpadek elektrické energie (porucha) 

Výpadek elektrické energie může způsobit u nezálohovaných řídících jednotek 

uzávěrů nechtěné uzavření, které může způsobit nemalé komplikace danému 

provozovateli, mnohdy i finanční ztráty z ušlého zisku. Řešením je navržení vhodného 

zálohovacího systému. 

2.1.3 Mimořádný stav (požár) 

Ve většině případů jsou požární uzávěry napojeny na elektrickou požární 

signalizaci (dále jen EPS), která zajišťuje včasnou signalizaci případného požáru. Požár 

je detekován v ústředně EPS. Řídící jednotka uzávěru je napojena na ústřednu, od které 

je schopna přijímat rozkazy a dále je pak vykonávat. Vazby EPS, ústředny EPS a řídící 

jednotky se postarají o uzavření požárního uzávěru. 

Ne vždy musí být použito EPS. V případech, kdy není pro objekt požadována 

signalizace EPS a její zřízení by bylo ekonomicky náročné, lze použít jiného způsobu 

aktivace, například lokální detekcí pomocí autonomních čidel nebo pomocí tavného 

olůvka. 

Vybrané provozní stavy a požadavky uvádí tabulka Tabulka 1. 
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Tabulka 1 – Provozní stavy a požadavky 

 Trvale otevřeno Otvírání a zavírání Trvale zavřeno 

Běžný provoz otevřeno otevřeno/zavřeno zavřeno 

Výpadek energie uzavřít uzavřít zavřeno 

Poplach 

(mimořádná událost) 

uzavřít uzavřít zavřeno 

2.2 Uzavření požárního uzávěru 

Nejjednodušší situace je u gravitačních uzávěrů. Tyto se uzavírají samotížně bez 

nutnosti napájení. Při výpadku elektrické energie se obvykle samočinně uzavřou, při 

mimořádné události se obvykle pouze odpojí od zdroje napájení. Pokud však má uzávěr 

zůstat otevřený i při výpadku energie, musí být uzávěr koncipován se záložním 

zdrojem. [15] 

U motoricky ovládaných uzávěrů je situace značně komplikovaná a závisí na 

typu použitého motoru. V zásadě mohu nastat tři případy: 

- motor je pro případ mimořádné situace koncipován jako gravitační, 

- motor obsahuje pomocné zařízení, které uzávěr uzavře, 

- motor je plně zálohován z vlastního záložního zdroje nebo ze záložního zdroje 

budovy. 

Uzávěry s gravitačním motorem lze považovat za nejbezpečnější 

a nejjednodušší. Detekční systém zabezpečí pouze odpojení od zdroje napětí. 

Nevýhodou tohoto systému může být zejména u rolovacích a sekčních uzávěrů 

skutečnost, že uzávěr nebude možné manuálně otevřít. [15] 

Ve druhém případě je uzavírání křídla zabezpečeno pomocným, obvykle 

stejnosměrným motorem. Pro uzavření je nutný zdroj stejnosměrného napětí, které lze 

zabezpečit z vlastního záložního zdroje. Výhodou tohoto systému je snadné zálohování 

napájení. Nevýhodou je nefunkčnost systému při porušení kabeláže nebo při zapojení na 

nevhodnou řídící jednotku, která nezajistí uzavření křídla před vybitím záložního 

zdroje. Další nevýhodou zůstává, že uzávěr nelze prostřednictvím pomocného motoru 

otevřít. [15] 
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Třetí případ je z provozního hlediska nejkomfortnější. Plnohodnotný motor lze 

ovládat za každého provozního stavu vhodnou řídící jednotkou. Významnou nevýhodou 

je skutečnost, že záložní zdroj musí být dostatečně silný a s dostatečnou kapacitou. Při 

zálohování z centrálního sekundárního zdroje může dojít k nefunkčnosti uzávěru až na 

dobu desítek sekund. Další nevýhodou může být nutnost zabezpečení funkční trasy při 

požáru. Porušení kabelové trasy, nevhodný záložní zdroj, případně nevhodná řídící 

jednotka, mohou vést k nefunkčnosti uzávěru. [15] 
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3 Modelový příklad – dřevozpracující výroba 

Modelový příklad má přiblížit danou problematiku. Je zaměřený na výrobní 

provoz, u kterého je třeba v jednom objektu navrhnout řadu uzávěrů. Každý uzávěr však 

má své specifické požadavky, jež je nutno při výběru respektovat a zohlednit.  

Jedná se o výrobní halu obdélníkového tvaru. Rozměry haly ani plochy 

jednotlivých místností nejsou pro modelový příklad podstatné. V hale je provozována 

dřevozpracující výroba, ve které probíhá celý koloběh zpracování dřeva až po finální 

výrobek. Hala je rozdělena do pěti prostorů. V každém prostoru probíhá jiný proces 

úpravy a zpracování dřeva. První prostor je navržen pro příjem a uskladnění surového 

dřeva. Umožňuje vjezd nákladního automobilu a skládání surového dřeva v zastřešeném 

prostoru. Dřevo dále postupuje do fáze zpracování, kde na obráběcích a řezacích 

strojích probíhají procesy krácení, opracování a další. Pro další postup se nechává dřevo 

vysušit v sušičce. Vysušené dřevo se uskladňuje ve skladu suchého dřeva, odkud je 

dřevo postupně odebíráno pro potřeby výroby. Hotové finální výrobky se skládají na 

palety a vozí se k uskladnění do expedičního skladu, který rovněž jako příjmový sklad 

umožňuje vjezd nákladního automobilu. Převoz materiálu v objektu je zajištěn pomocí 

vysokozdvižných vozíků. Prostory příjmového a expedičního skladu jsou nevytápěné, 

pouze temperované na nemrznoucí teplotu, zbylé prostory jsou z provozních důvodů 

vytápěny. Výrobní cyklus názorněji přibližuje Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 – Výrobní cyklus 
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Výrobní objekt je dle požárně bezpečnostního řešení rozdělen do pěti požárních 

úseků. Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti není pro dané řešení 

podstatné. Hala je vybavena elektrickou požární signalizací. Pro případ vypnutí 

elektrické energie nemá hala žádný záložní zdroj, takže výpadek způsobí ochromení 

celého výrobního procesu, kromě naskladňování surového dřeva, expedice finálních 

výrobků a sušení dřeva. Pro plynulý chod materiálu v provozu jsou navrženy jednotlivé 

uzávěry. Na hranicích každého požárního úseku musí být požární uzávěr. Pro 

přehlednost jsou jednotlivé uzávěry označeny číslem, viz Obrázek 10. Na uzávěry číslo 

1 a 6 nejsou kladeny požární požadavky, proto nejsou dále hodnoceny. Pro zbylé 

požární uzávěry jsou níže navrženy jejich provozní a funkční vlastnosti, aby byly pro 

daný provoz bezpečné a hlavně funkční. Vlastnosti jsou stanoveny s ohledem na 

provozní podmínky výroby. Navržené uzávěry budou posuvné nebo rolovací s různými 

variantami ovládání. Záměrně nebude posuzována požární odolnost a cena jednotlivých 

uzávěrů. 

 

Obrázek 10 – Rozdělení do požárních úseků 
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3.1 Požadavky na provozně funkční vlastnosti  

Uzávěr č. 2 

Požární uzávěr číslo 2 se nachází na rozhraní vytápěných a nevytápěných 

prostorů. Proto musí být požární uzávěr tepelně izolovaný anebo se musí přidat ještě 

jeden uzávěr na tepelnou izolaci. V případě výpadku proudu nemusí být tento uzávěr 

zálohovaný. Uzávěr nebude v neustálé permanenci otevírání a zavírání, četnost 

otevírání je zhruba tříkrát za hodinu. Požadavky na stav nebo polohu uzávěru při 

různých stavech uvádí Tabulka 2. 

Tabulka 2 – Požadavky na polohu uzávěru při daném provozním stavu 

 Poloha uzávěru při daném provozním stavu: 

Typ uzávěru: Běžný provoz Mimořádný 

stav 

Výpadek el. 

proudu 

Posuvný elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený  uzavřený uzavřený 

Posuvný trvale otevřený trvale otevřený + tepelně 

izolační uzávěr 

uzavřený uzavřený 

Rolovací elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený uzavřený uzavřený 

Rolovací trvale otevřený trvale otevřený + tepelně 

izolační uzávěr 

uzavřený uzavřený 

Uzávěr č. 3  

Požární uzávěr číslo 3 se nachází na hranici dvou vytápěných úseků, proto není 

požadována tepelně izolační vlastnost. Četnost otevírání je srovnatelná jako v případě 

uzávěru číslo 2. Z důvodů prašnosti při zpracování dřeva se nedoporučuje trvale 

otevřený požární uzávěr, pouze s přidáním doplňujícího uzávěru, který zamezí víření 

prachu do dalšího požárního úseku. Zálohování pro případný výpadek elektrické energie 

není v tomto případě nutný. Požadavky na stav nebo polohu uzávěru při různých 

stavech uvádí Tabulka 3. 
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Tabulka 3 - Požadavky na polohu uzávěru při daném provozním stavu 

 Poloha uzávěru při daném provozním stavu: 

Typ uzávěru: Běžný provoz Mimořádný 

stav 

Výpadek el. 

proudu 

Posuvný elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený  uzavřený uzavřený 

Posuvný trvale otevřený trvale otevřený uzavřený uzavřený 

Rolovací elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený uzavřený uzavřený 

Rolovací trvale otevřený trvale otevřený uzavřený uzavřený 

Uzávěr č. 4  

Požární uzávěr číslo 4 se opět nachází na hranici dvou vytápěných prostorů, 

takže není nutná tepelně izolační vlastnost požárního uzávěru. Nároky na četnost 

otvírání jsou zde vyšší, pro výrobu je nutné častější navážení materiálu. Varianta 

s použitím trvale otevřeného požárního uzávěru bez dalšího pomocného uzávěru se opět 

kvůli prašnosti nedoporučuje, nicméně ani nevylučuje. V tomto případě se doporučuje 

zálohování uzávěru nebo případné manuální otevření, aby se zamezilo při krátkodobém 

výpadku samovolnému uzavření a případným časovým prodlevám nebo ekonomickým 

ztrátám. Požadavky na stav nebo polohu uzávěru při různých stavech uvádí Tabulka 4. 

Tabulka 4 - Požadavky na polohu uzávěru při daném provozním stavu 

 Poloha uzávěru při daném provozním stavu: 

Typ uzávěru: Běžný provoz Mimořádný 

stav 

Výpadek el. 

proudu 

Posuvný elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený  uzavřený uzavřený 

Posuvný trvale otevřený trvale otevřený uzavřený otevřený 

Rolovací elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený uzavřený uzavřený 

Rolovací trvale otevřený trvale otevřený uzavřený otevřený 

Uzávěr č. 5  

Požární uzávěr číslo 5 se nachází na rozhraní vytápěných a nevytápěných 

prostorů, tudíž vzniká požadavek na tepelně izolační vlastnosti požárního uzávěru, 

popřípadě užití přídavného uzávěru s tepelně izolačními vlastnostmi. Zde je rovněž 

doporučeno zálohování proti výpadku elektrické energie. Protože už jsou ve skladu 

skladovány hotové výrobky, je třeba zabezpečit vstup do skladu pouze povolaným 

osobám. Požadavky na stav nebo polohu uzávěru při různých stavech uvádí Tabulka 5. 
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Tabulka 5 - Požadavky na polohu uzávěru při daném provozním stavu 

 Poloha uzávěru při daném provozním stavu: 

Typ uzávěru: Běžný provoz Mimořádný 

stav 

Výpadek el. 

proudu 

Posuvný elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený  uzavřený otevřený 

Posuvný trvale otevřený trvale otevřený + tepelně 

izolační uzávěr 

uzavřený uzavřený 

Rolovací elektromotoricky 

ovládaný 

otevřený/uzavřený uzavřený otevřený 

Rolovací trvale otevřený trvale otevřený + tepelně 

izolační uzávěr 

uzavřený uzavřený 

3.2 Navrhované typy uzávěrů 

Motoricky ovládaný posuvný uzávěr  

Zvolením posuvného uzávěru nastane problém v neustálém otevírání a 

uzavírání. Posuvné křídlo je velké a těžké a s tím souvisí otevírací a zavírací rychlost, 

tudíž velká prodleva mezi otevřením a uzavřením. Hala musí dispozičně odpovídat pro 

posuvný uzávěr, proto musí být dostatek místa pro posouvání uzávěru. V případě 

požadavku na neustálé otvírání a zavírání se zvýší požadavky na motor a jeho řídící 

jednotku. Motor musí být dostatečně silný a vybavený odpovídající řídící jednotkou s 

odpovídající zálohou pro případ výpadku elektrické energie.  

Trvale otevřený posuvný uzávěr  

Náhradním řešením je trvale otevřený uzávěr, který se v případě signalizace 

požáru uzavře. Ovládání může být gravitační. Odpadá tak investice do motorického 

zařízení, stačí jen vhodné zálohování, aby nedošlo k uzavření při výpadku proudu. Pro 

případy s rozdílnými teplotami, jako jsou vytápěné a nevytápěné úseky, je možnost 

použití rychloběžných vrat, tzv. ‚rychloběžky‘. Rychloběžka nám tepelně oddělí dané 

prostory a navíc má výrazně vyšší otvírací rychlost. Pořizovací náklady se sníží 

o motorické ovládání a jeho případný servis. Křídlo nebude zatěžováno neustálým 

otevíráním. 

Trvale otevřený rolovací uzávěr 

Při použití rolovacího uzávěru lze zvolit stejný způsob, jako v případě 

s posuvným uzávěrem včetně zálohování. Trvale otevřený uzávěr, který se v případě 

požáru samovolně vlastní tíhou uzavře. Uzávěr nebude neustále zatěžován otvíráním. 
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K zamezení tepelných ztrát nám opět poslouží rychloběžná vrata s výrazně vyšší 

otevírací rychlostí. Rolovací uzávěr má sice vyšší pořizovací náklady oproti posuvnému 

uzávěru, na druhou stranu však má minimální nároky na prostor, což je v mnohých 

případech již postavených objektů požadováno. 

Motoricky ovládaný rolovací uzávěr 

Při aplikaci motorického ovládání rolovacího uzávěru, je možno využít 

izolovaný nebo neizolovaný uzávěr. V případě rozdělení dvou prostorů o různých 

teplotách lze využít izolovaného uzávěru, který nám zabezpečí mimo jiné i tepelnou 

izolaci. Odpadne investice za rychloběžku. Problém s rychlostí otevírání a uzavírání 

přetrvává podobně jako u posuvného uzávěru. Zvolením uzávěru v místě s vysokou 

četností otevírání se zvýší požadavky na pohonnou jednotku.  

Hodnocení jednotlivých posuzovaných vlastností daných typů uzávěrů 

vyjadřuje Tabulka 6. 

Tabulka 6 – Hodnocení posuzovaných vlastností 

 Posuzované vlastnosti 

Typ uzávěru Náročnost na prostor Cykličnost Rychlost otvírání 

Posuvný s rychloběžkou - + + 

Posuvný s motorickým ovládáním - - - 

Rolovací s rychloběžkou + + + 

Rolovací s motorickým ovládáním + - - 
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4 Řešené příklady v praxi 

Tato kapitola se zabývá konkrétními příklady z praxe, na kterých jsou 

aplikovány poznatky z modelového příkladu. V příkladech se objevují požární uzávěry 

z výrobních objektů, s různými provozními požadavky. První část popisuje vhodně 

zvolené požární uzávěry. Druhá část se věnuje nevhodně zvoleným požárním uzávěrům 

s vážnými nedostatky a návrhům na jejich řešení. 

4.1 Vhodné řešení 

První příklad 

V prvním příkladu porovnávám dva rolovací požární uzávěry, které jsou 

umístěny ve výrobním provoze. Objekt dispozičně nedovoluje použití uzávěru 

náročnějšího na prostor, proto byly zvoleny rolovací uzávěry. 

První je trvale otevřený rolovací požární uzávěr společně s rychloběžným 

uzávěrem viz (Obrázek 11), který rozděluje výrobní a skladovací část. Z důvodů 

častého naskladňování byl použit trvale otevřený uzávěr, a protože leží na hranici dvou 

tepelně rozdílných místností, byl doplněn rychloběžným uzávěrem s tepelně izolačními 

vlastnostmi. Motor GFA s řetězovým pohonem doplňuje řídící jednotka typu GFA – 

TS, která není zálohovaná. Proto se v případě výpadku elektrického proudu uzávěr 

uzavře. 

Druhý rolovací požární uzávěr je taktéž trvale otevřený, tentokrát ale 

neizolovaný, viz Obrázek 12. V tomto případě vrata neleží na hranici dvou tepelně 

odlišných místností, tudíž není potřeba tepelné izolace, tento požadavek výrazně snižuje 

ekonomické nároky. Použitý je zde motor GFA s hřídelovým pohonem s řídící 

jednotkou GFA – TS opět bez záložního zdroje. Orientační cenový rozdíl v uzávěrech 

za použití stejné řídící jednotky činí zhruba 40 %. Izolovaný je samozřejmě dražší než 

neizolovaný. 
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Obrázek 11 - Rolovací uzávěr trvale otevřený 

 

Obrázek 12 – Neizolovaný rolovací uzávěr 

Druhý příklad 

Druhý příklad znázorňuje izolovaný rolovací uzávěr (viz Obrázek 13), který se 

neustále otevírá a zavírá. Je umístěn ve výrobním provoze, kde je požadavek na 

tepelnou izolaci, ale není zde vysoká četnost otvírání a zavíraní. Vrata jsou ovládána 

motorem GFA s řetězovým pohonem. Tento příklad znázorňuje větší nároky na řídící 

jednotku. Jedná se o typ FS Tronic s vlastním zálohováním, takže i v případě výpadku 

elektrické energie bude uzávěr stále funkční. Takto vybavená řídící jednotka 

s ovládacím motorem s vyšší cykličností navyšuje zhruba o 60 % pořizovací cenu 

uzávěru, která se pohybuje okolo sta tisíce korun.  

 

Obrázek 13 - Izolovaný rolovací uzávěr 
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Třetí příklad 

Ve třetím příkladu jsou dva posuvné uzávěry ve výrobním provoze pokaždé 

s jinými nároky. 

První je posuvný požární uzávěr (viz Obrázek 14), který nemá z uživatelského 

hlediska vysoké požadavky. Jde o typický příklad, jak co nejekonomičtěji dodržet 

legislativní požadavek uzavření při požáru. Hala rozměrově a prostorově dovoluje 

použití uzávěru s vyššími nároky na prostor. Otevírání je mechanické a uzavírání je 

samotížné s protiváhou. Za běžného provozu je uzávěr pomocí elektromagnetu 

přidržován v otevřené poloze. Elektromagnety jsou ovládány řídící jednotkou. 

V případě signalizace požáru nebo výpadku elektrického proudu se přeruší napájení 

elektromagnetu a uzávěr se díky tíze závaží uzavře. V tomto příkladu odpadá investice 

do motorického zařízení, což výrazně ušetří počáteční, ale také další provozní náklady. 

Tento příklad zobrazuje jednoduché, ale velice efektivní řešení, které je velmi 

spolehlivé. Nutno ovšem podotknout, že uživatelské požadavky na tento uzávěr jsou 

minimální, proto by si případná změna užívání nebo požadavek komfortnějšího 

motorického otvírání vyžádalo výměnu řídící jednotky a ovládacího motoru. 

Pro porovnání je uveden otvíravý posuvný dvoukřídlý požární uzávěr s vyššími 

uživatelskými požadavky, viz Obrázek 15. Znovu se jedná o variantu s výrobním a 

skladovacím prostorem i s vytápěnou a nevytápěnou částí. Vrata se dle potřeby otevírají 

a uzavírají. Motorické ovládání zajišťuje motor EPO s řídící jednotkou 1RM1 

s vlastním zálohovacím zdrojem pro případ výpadku elektrické energie. Rychlost 

otevírání se výrazně zrychlila užitím dvou dveřních křídel. Naskladňování není tak 

časté, proto požadavky na cykličnost nejsou tak náročné, tudíž zvolením odpovídajícího 

ovládacího motoru s řídící jednotkou se dospělo k této konkrétní variantě. 

Pří zachování stejných rozměrů a požární odolnosti posuzovaných uzávěrů bude 

počáteční cena stejná. Cenový rozdíl nastane volbou doplňkových zařízení. V prvním 

případě s použitím elektromagnetické brzdy s řídící jednotkou se náklady pohybují 

okolo 16 500 korun. Druhý příklad, použití motorického ovládání s kompatibilní řídící 

jednotkou, stojí zhruba 50 000 korun. Takže na totožném uzávěru pouze s jiným 

ovládacím a řídícím systémem vznikne rozdíl 33 500 korun, což může při vybavování 

haly větším počtem uzávěrů značně zahýbat daným finančním rozpočtem.  
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Obrázek 14 - Posuvný uzávěr 

 

Obrázek 15 - Posuvný uzávěr otvíravý 

4.2 Nevhodné řešení 

Čtvrtý příklad 

Čtvrtý příklad znázorňuje nevhodné řešení ve starším výrobním objektu, který 

čeká rekonstrukce. Jedná se o dvoukřídlý požární uzávěr, který je umístěn na hranici 

dvou požárních úseků. Uživatelské požadavky pro tento uzávěr nejsou nijak náročné, 

nenachází se na hranici vytápěných a nevytápěných prostorů a ani z jiných důvodů není 

třeba vrata uzavírat. Jediné požadavky jsou nenáročnost na prostor.  

Nedostatky 

Uzávěr je nešetrným mechanickým zacházením a svou vlastní tíhou značně 

poškozený. Je prohnutý, a proto při uzavření vznikají netěsnosti, a tím je porušena 

celistvost. Navíc postrádá jakýkoliv zavírač. Z toho důvodu v případě požáru nebudou 

vrata uzavřena, viz Obrázek 16. Tím dochází k rozporu s legislativním požadavkem 

technických předpisů o požární bezpečnosti staveb.  
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Obrázek 16 - Prohnutí dveřního křídla 

Návrhy řešení:  

Je třeba dobře zvážit investici do takovéhoto zastaralého požárního uzávěru. 

Některé vady na netěsnosti mohou být i nenapravitelné. Nedostatek s uzavíratelností se 

dá vyřešit elegantně pomocí mechanických zavíračů držených v otevřené poloze 

pomocí elektromagnetů, které se dají napojit na EPS nebo na autonomní čidla s lokální 

detekcí, viz Obrázek 17. Vhodnějším řešením, je nový neizolovaný rolovací uzávěr 

uvedený v příkladu výše, viz Obrázek 12. Z ekonomického hlediska je však pořízení 

nového požárního uzávěru mnohonásobně vyšší, než instalace elektromagnetů. Případná 

investice do mechanických zavíračů s elektromagnety a dveřním koordinátorem 

zavírání by se pohybovala v rozmezí 10 až 20 tisíc korun. Pro srovnání pořizovací cena 

neizolovaného rolovacího uzávěru s řídící jednotkou by se pohybovala kolem 150 tisíc. 
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Obrázek 17 - Použití elektromagnetů 

Pátý příklad 

V pátém příkladu je uveden starší požární uzávěr, vykazující vážné nedostatky. Jedná se 

o mechanický posuvný dvoukřídlý uzávěr, přes který prochází dopravníkový pás 

výrobní linky. 

Nedostatky 

Obrázek 18 znázorňuje požární uzávěr v uzavřené poloze a už na první pohled 

lze vidět zřetelné netěsnosti, tudíž je porušena celistvost. Pro výrobní provoz je 

nezbytné, aby byl uzávěr otevřený. Uzávěr postrádá jakýkoliv uzavírací mechanismus 

pro případ vzniku požáru a tím se dostává do rozporu s legislativou. Je nezbytné, aby 

byla výrobní linka propojena s řídící jednotkou s ovládacím motorem. Tahle návaznost 

v tomto případě neexistuje. Tento uzávěr je naprosto nevhodný pro daný provoz. 
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Návrhy řešení 

Navrhovaným řešením je nový plně motoricky ovládaný posuvný dvoukřídlý 

požární uzávěr uvedený výše, viz Obrázek 15. Řídící jednotka musí být zálohovaná pro 

případ výpadku elektrického proudu a její činnost musí být provázána s technologickým 

zařízením ovládající dopravníkový pás a výrobní linku. V případě uzavření vrat musí 

dojít k zablokování zmiňovaného zařízení. Uzavření požárního uzávěru je možné, až 

když bude dopravníkový pás prázdný. Není vyloučena možnost užití gravitačního 

uzavírání, nicméně při uzavření je pak třeba zásah oprávněné osoby a opětovné 

nastavení, to může způsobit nemalé časové, ale i finanční ztráty, proto se tato možnost 

nedoporučuje.  

Pořizovací cena nového uzávěru se pohybuje okolo 80 tisíc korun, plnohodnotná 

řídící jednotka s ovládacím motorem a zálohováním stojí zhruba 50 tisíc korun, což dělá 

přibližně 63% z počáteční ceny požárního uzávěru. Náklady na pořízení nového 

uzávěru jsou v tomto případě nezbytné. 

 

Obrázek 18 - Nevhodný uzávěr 
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5 Závěr 

Bakalářská práce představuje požadavky na požární uzávěry nejen z hlediska 

požární odolnosti, ale také z hlediska funkčnosti uzávěru. Legislativní předpisy pro 

řešení problematiky požární bezpečnosti staveb řeší převážně fyzikálně mechanické 

vlastnosti požárních uzávěrů, jejich klasifikaci a zkoušení. Na funkci požárního uzávěru 

stanovují předpisy jediný požadavek. V případě požáru musí být uzávěr uzavřený. 

Způsob uzavírání, případně uzavírací mechanismus, má odpovídat provozním 

podmínkám. Dále tuto funkci zmiňované předpisy nerozebírají.  

Bakalářská práce je zaměřena na vratové systémy, jejichž použití je časté 

zejména u výrobních objektů. V úvodní části práce jsou představeny základní 

požadavky legislativní, technické. Bakalářská práce popisuje požadavky uživatelské, 

které nejsou v legislativních ani normativních předpisech definovány. Požární uzávěr by 

měl z uživatelského hlediska splňovat tři základní kritéria. Musí být bezpečný pro daný 

provoz, nesmí bránit provozním podmínkám, respektive musí být provozně funkční. 

Zmiňovaná kritéria zvyšují požadavky kladené na požární uzávěr a současně jeho 

ekonomickou náročnost, proto nemůže být ekonomické kritérium opomenuto. Všechny 

tři základní požadavky jsou navzájem propojeny a musí být v souladu. Analogicky lze 

dané požadavky graficky znázornit obdobně jako podmínky hoření, které jsou popsány 

v tzv. trojúhelníku hoření.  

 Provozní funkčnost, kterou lze v praxi ověřit pouze funkční zkouškou, je 

hodnocena při různých stavech, které mohou při provoze nastat, tzv. provozní stavy. 

Jednotlivými stavy jsou běžný provoz, výpadek elektrické energie a mimořádný stav. 

V bakalářské práci jsou uvedeny požadavky na polohu konkrétního typu uzávěru při 

definovaném provozním stavu.  

Ke každému výběru požárního uzávěru je nutné přistupovat v souvislosti 

s vyhodnocením všech faktorů, které mají vliv na výběr správného typu uzávěru. Každý 

dodatečný nebo doplňující prvek zvyšuje ekonomické nároky na uzávěr. Ne vždy však 

jsou tyto prvky požadovány. Konkrétní případ může mít více technických řešení, z 

nichž je nutné vybrat provozně a ekonomicky nejpřijatelnější, a proto jsou v práci 

navrhovány různé varianty řešení. Nutno podotknout, že požární uzávěr je třeba 

hodnotit jako jeden celek, který se skládá z požárního uzávěru, ovládacího motoru a 
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řídící jednotky. V případě, že jedna z těchto částí nebude správně pracovat, nelze zajistit 

správnou funkci uzávěru. Výběr vhodného uzávěru bez kompatibilní řídící jednotky 

nebo například s jiným typem motoru anebo s nevhodně nastaveným popřípadě žádným 

zálohováním ještě neznamená, že bude uzávěr fungovat podle našich představ. Proto je 

nezbytně nutné, aby všechny prvky byly  sladěny v jeden harmonicky pracující celek. 

Teoretická část je doplněna modelovým příkladem, který řešenou problematiku 

dále přibližuje. Na konkrétním provozu je poukázáno, jak mohou uživatelské 

požadavky ovlivňovat výběr vhodného požárního uzávěru.  

Závěr práce je věnován konkrétním příkladům z praxe. Příklady popisují vhodně 

zvolené požární uzávěry s kompatibilními řídícími jednotkami a ovládacími motory. 

Poukazují taktéž na nevhodně zvolené uzávěry s vážnými nedostatky, které se ve 

výrobních provozech objevují. Nedostatky jsou doplněny návrhy na technická řešení 

daných situací.  
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