
Varianty řešení:
• panikové zámky
• paniková kování (madla, hrazdy, tlačítka)

Panikové
zámky a kování
Zařízení umožňující bezproblémovou evakuaci 
osob z budovy v případě nenadálých událostí.

Povinné vybavení všech objektů s výskytem 
většího počtu osob.

Detailní popis řešení: 

Ve všech budovách, kde se vyskytuje větší počet osob, je vlastník objektu povinen zajistit 

bezproblémový průběh evakuace osob v případě nenadálých událostí, zvláště požáru. 

Je vyžadováno, aby veškeré dveře na únikových cestách – i pokud jsou uzamčené – bylo 

možné kdykoliv z vnitřní strany snadno odemknout a otevřít bez použití klíče, pouze 

stisknutím kliky, madla nebo tlačítka. Tato funkce je zajištěna právě instalací panikových 

zařízení, tedy speciálních zámků a kování certifikovaných dle příslušné normy (EN 179 

nebo EN 1125).

Počet osob, které budou po dané cestě unikat, určuje, jaký typ zámku použít. Pokud se 

nejedná o více než 200 osob, pak postačují zámky s certifikací dle normy EN 179 – tedy 

ovládané klikou. V případě, že se na dané únikové cestě počítá s evakuací více než 200 osob, 

je nutné dveře osadit zámky ovládanými panikovou hrazdou – v souladu s normou EN 1125.

Některé dveře navíc slouží jako požární uzávěry. V takovém případě musí být samotné 

dveře i na nich instalovaný panikový zámek protipožární.



Způsob ovládání zámku z vnitřní strany dveří je dán zákonnými požadavky. 

Důležité je však zvolit vhodný způsob odemykání z venkovní strany dveří (pro vstup do budovy – proti směru úniku).

Existují čtyři základní varianty označované písmeny abecedy: 

A. Z venkovní strany je dveře možno odemknout a otevřít pouze klíčem (dochází k zatažení závory i střelky). 

V tomto případě je na vnější straně dveří instalováno kování s pevnou koulí nebo madlem 

a nebo pouze rozeta se zámkovou vložkou. Tyto zámky bývají některými výrobci označovány i písmenem E.

B. Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky 

a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. Následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou 

až do dalšího uzamčení klíčem.

C. Stejná funkce jako u typu B, ale pouze pro jeden vstup. Po uzavření dveří je pro opětovný vstup nutné znovu použít klíč.

D. Z venkovní strany klika zatahuje střelku vždy – pokud je odemčeno, lze klikou z venkovní strany dveře otevřít.

Varianty 
panikových 
zámků

Dále lze panikové zámky rozdělit dle způsobu instalace 

na zadlabací zámky a vrchní zámky. Zadlabací zámky jsou 

určené k zadlabání do dveřního křídla, na jehož vnitřní straně 

je nutné dále nainstalovat také kování (štít s klikou nebo 

panikovou hrazdu), která má rovněž certifikaci dle požado-

vané normy. Oproti tomu vrchní zámky se instalují na povrch 

dveřního křídla a standardně jsou dodávány jako komplet 

vrchního panikového kování s integrovaným zámkem 

s panikovou funkcí.

Pro osazení vnější strany dveří pak lze použít speciální 

dveřní kování (štíty, madla, rozety apod.) určená právě 

pro dveře s instalovaným panikovým kováním na vnitřní 

straně.

Panikové zámky lze kombinovat s mechanickými zamykacími 

vložkami a dveře únikových východů tak začlenit i do systémů 

generálního klíče. Stejně tak je možné integrovat tyto dveře 

do elektronických přístupových systémů.

Dle požadavků na zajištění stavebního uzávěru (dveří) 

můžeme nabídnout různé varianty lišící se úrovní zabezpe-

čení, způsobem obsluhy i designem. Pro řešení požadavku 

na panikovou funkci používáme panikové zámky STAR 

a panikové zámky a kování DORMA a CISA.
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V řadě STAR nabízíme jednobodové samozamykací mechanické nebo elektromechanické protipožární 

zámky v různých rozměrech a provedeních. Výhodou daných zámků je masivní konstrukce, 

pravolevé provedení a rozměrové přizpůsobení nejběžnějším zámkům na českém 

a slovenském trhu (tj. 72/55, 72/65, 90/50, 92/35 a 92/45).

V mechanickém provedení mají zámky panikovou funkci 

A (pro použití kování klika-koule – s pevným madlem na vnější 

straně dveří a ovládané z této strany pouze klíčem) nebo 

v provedení odpovídajícímu typu B s tím, že přepnutí do sepnuté 

venkovní kliky (stav trvale otevřeno) není prováděno auto-

maticky klíčem při odemčení, ale mechanicky na čele zámku. 

Zámky mohou být osazené kováním dle normy EN 179 i pani-

kovou hrazdou dle EN 1125.

V elektromechanickém provedení jsou pak zámky vybaveny 

děleným čtyřhranem pro zajištění panikové funkce kliky 

z vnitřní strany. Možno je použít také variantu s průchozím 

čtyřhranem pro regulaci průchodů z obou stran. V tomto 

případě je pro zajištění panikové funkce nutno dodat zámek 

v reverzním provedení a napojit ho EPS (elektronickou požární 

signalizaci). Zámky mohou být navíc se zvukovou signalizací 

nebo i bez ní (aby nerušily okolí) a s monitoringem stavu nebo 

bez něj (levnější varianta pro případy, kdy není požadavek 

na sledování stavu zámku/dveří). Elektromechanické zámky 

musí být osazeny kováním klika-klika, opět dle EN 179 

nebo panikovou hrazdou dle EN 1125.

Velkou výhodou panikových zámků STAR všech provedení 

jsou i různé varianty čela zámku (od tenkých 16mm až po široké 

24mm, ploché nebo na liště s profilem „U“), umožňující jejich 

instalaci na dveře nejrůznějších provedení a konstrukcí.

Samozamykací 
panikové zámky 
STAR 

72 - 55 92 - 35



DORMA disponuje širokou škálou zadlabacích panikových zámků i vrchních panikových zámků. Zadlabací 

panikové zámky standardního provedení v normě EN 179 jsou distribuovány v hlubokém provedení 

(rozteč 72 a dorn 55 nebo 65 mm) v provedeních:

181 – pro kování klika-koule – paniková funkce E (A) – ovládání zámku z vnější strany pouze klíčem

182 – pro kování klika-klika – paniková funkce D – v odemčeném stavu venkovní kování otvírá dveře

183 – pro kování klika-klika – paniková funkce B – přepínací funkce – odemčeno/zamčeno

Dále jsou v nabídce zámky samozamykací panikové dle normy EN 179 i EN 1125 – jak hluboké, tak mělké. 

V mechanickém provedení pod označením SVP 5000, s monitoringem stavu SVP 4000, elektromechanický 

zámek s monitoringem SVP 6000 a motorický zámek s monitoringem SVP 2000.

Uvedené panikové zámky je možné osadit vrchním panikovým kováním dle normy EN 1125 

– v případě tohoto výrobce řadou kování PHA 2500 se sklopnou hrazdou.

Při vrchní instalaci je pak na výběr sklopná hrazda PHA 2000 dle EN 1125, 

tlačná hrazda PHB 3000 také dle EN 1125 nebo Exit Pad dle EN 179.

Vrchní panikové kování může být v protipožární úpravě nebo bez ní. Z venkovní strany jsou pak 

dveře opatřeny speciálním kováním klika-vložka nebo koule-vložka, kde vložka odblokovává funkci 

kliky a otočné koule pro otvírání dveří – jako u zámku funkce B. Možná je také varianta s pevnou 

koulí a vložkou, kde k otevření dochází jen pomocí klíče ve vložce (v případě funkce E/A).

Panikové zámky
a kování DORMA 
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Zámek 181 (-2, -3)

SVP 5000

PHA 2000

PHA - 2500

PHT 05

PHB 3000 Exit Pad

PHT 06



CISA se řadí mezi největší výrobce panikových zámků. Zvláště v oblasti panikových hrazd – jak pro 

kombinaci se zadlabacími zámky, tak jako vrchní panikové hrazdy – jsou jeho červenočerné hrazdy 

nepřehlédnutelné. Samozřejmě je možno dodat tyto hrazdy i v univerzální šedé barvě (na objednání 

v libovolné barvě RAL) nebo v nerezovém provedení.

Vrchní kování v podobě panikové hrazdy pro zadlabací zámky Mito Panic a Sicur Panic dle EN 1125 

je dodáváno v provedení s otvorem pro vložku nebo bez něj, podle použitého kování z venkovní 

strany (rozetové nebo celoštítové). Hrazdy mohou být sklopné nebo tlačné.

Zadlabací protipožární panikové zámky CISA jsou rozděleny do dvou variant dle hloubky zádlabu.

Standardní hluboké zámky Mito Panic s certifikací dle normy EN 179 a EN 1125 jsou konstruovány jako 

převracecí zámky (pravolevé provedení) s roztečí 72 mm a dornem 65 mm jak pro aktivní, tak i pro pasivní 

křídlo – lze je tedy použít pro osazení jednokřídlých i dvoukřídlých dveří.

Mělké panikové zámky jsou zastoupeny zámky Sicur Panic, které jsou certifikované dle normy EN 

1125 opět jak pro jednokřídlé, tak pro doukřídlé dveře. Standardní rozteč je 92 mm a dorn se pohybuje 

po 5 mm od 25 do 45 mm. 

Panikové zámky
a kování CISA 

Milto Panic

Sicur Panic



Stejné rozdělení platí i u vrchních panikových zámků – buď s panikovou hrazdou sklopnou nebo 

tlačnou, a nebo v podobě touchpadu. Zámky je možno dodat v provedení: jednobodové, dvoubodové 

i tříbodové s orientací střelek nahoru/dolů nebo do strany. V případě požadavku na levnější verzi 

je možno zámek dodat v provedení nepožárním.

Z venkovní strany jsou pak dveře opatřeny speciálním kováním klika-vložka nebo koule-vložka 

v černé barvě jako standard, na přání pak v univerzální šedé či libovolné barvě RAL, případně 

v nerezovém provedení. Odemknutí vložky klíčem odblokovává funkci kliky a koule pro otvírání 

dveří – jako u zámku s panikovou funkcí B. Kování jsou dodávána ve dvou variantách dle jejich 

výšky a umístění vložky (nad nebo pod klikou/koulí). Navíc je k dispozici i madlo s implementovanou 

vložkou, pro otevírání pouze odemčením vložky (u zámků s panikovou funkcí A).

Panikové zámky
a kování CISA 

CISA v oblasti panikových zámků šla dále než ostatní. Kromě výše uvedené standardní nabídky mechanických 

panikových zámků a kování nabízí vrchní motorické panikové hrazdy pod označením eFAST, a její variantu 

Polaris, která má navíc světelnou signalizaci v hrazdě. Tyto motorizované verze výrazně usnadňují možnost 

začlenění dveří osazených panikovým zámkem nebo kováním do elektronického přístupového systému. 

Pro zajištění elektronického odemčení dveří pro vrchní panikové zámky již není nutné používání elektrických 

otvíračů proti všem střelkám, ale stačí jeden impuls pro motor v panikové hrazdě, který zajistí zatažení střelek 

napojených na tuto panikovou hrazdu.
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A) Požadavky na montáž 

Při použití panikových zámků je nutné v první řadě ověřit, zda se nejedná o protipožární 
dveře, které podléhají speciálním pravidlům – je zakázán jakýkoliv zásah do konstrukce 
dveří (výrobce dveří ve výrobní dokumentaci uvádí kompletní složení dveří – tj. včetně 
použitého zámku) – dveře jsou certifikované jako protipožární v přesně uvedeném slože-
ní dle provedených zkoušek a vystavených certifikátů. Není možno osadit protipožární 
dveře jiným zámkem, než se kterým byly vyrobeny. Pokud tak je učiněno, dochází ke 
ztrátě certifikátu požární odolnosti. 

Při osazování dveří panikovým zámkem je nutno zvolit vhodný zámek a kování 
s přihlédnutím na požadovanou normu EN 179 nebo EN 1125. Montáž vždy provádí 
vyškolená osoba a funkčnost systému ověřuje odborně způsobilá osoba nebo technik 
požární ochrany dle zákona o požární ochraně.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Pro návrh nejvhodnějšího zámku a kování je vhodné přizvání specialisty, který zaměří 
daný únikový východ a s přihlédnutím k evakuačnímu plánu a požadavkům zadavatele 
zvolí nejvhodnější variantu.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána zvolenou verzí zámku, kování a příslušenství a cenou montáže. 
Součástí zakázky je i záznam o odborné montáži panikového zámku.

D) Limity / modularita řešení 

Současná nabídka na trhu panikových zámků umožňuje splnit většinu požadavků 
zákazníka. Vždy jsou však na prvním místě požadavky na zajištění bezpečné 
evakuace osob.

E) Tipy před montáží 

Je nutné si ujasnit u požárního technika požadavky na provedení (EN 179 / EN 1125 / 
požární odolnost apod.) Následně, jak již bylo uvedeno v bodě B, doporučuje se přizvání 
specialisty pro zvolení nejvhodnější varianty panikového zámku a kování pro danou 
instalaci. 

 

F) Certifikace

• Paniková funkce – EN 179 a EN 1125

• Požární odolnost
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