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Nůžkové mříže  

 

1. Obecný popis nůžkové mříže 

2. Konkrétní příklad z praxe – postup dodávky 

3. Fotodokumentace řešení 

4. Bezpečnostní třídy nůžkové mříže 

 

Ad 1 

Nůžková mříž je velmi efektivní typ mechanického zabezpečení, který 

momentálně prožívá renesanci. Flexibilita a užitečnost této zábrany je 

překvapivě svěží, i když první instalace tohoto prostředku nalezneme už před 

několika sty lety jak v Rakousku Uhersku, tak i ve zbytku Evropy.  Efekt tohoto 

typu mříže vynikne všude tam, kde potřebujeme spolehlivě zavřít stavební otvor, 

přes který během provozní doby přejde veliké množství lidí. Mříž po odemknutí, 

stažení a vyklopení do boku, omezí průchozí šířku stavebního otvoru pouze o 6 

cm na každé straně. Mříž prostě nepřekáží běžnému provozu, byť je pevně 
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spojená s konstrukčními prvky budovy. A to je velmi užitečná vlastnost, pro 

kterou je nůžková mříž stále vyhledávaná a opakovaně instalovaná.  Nyní si 

probereme typické díly, ze kterých se nůžková mříž sestává. Není jich mnoho. 

    

         Horní vedení 

 

  Mřížovina 

 

   

 

 

        Spodní vedení 
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Mřížovina 

ebo RC 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mřížovina sestává ze svislých 

prutů, mezi které jsou vloženy 

pruty šikmé. Soustava je spojená 

nýty a umožňuje roztažení do 

šířky (tahací harmonika). Mříž lze 

stáhnout na 15 až 17 procent 

původní účinné šířky. 

Mřížovina se vyrábí jako celistvá, 

nebo dělená – viz foto. Pokud je 

dělená, je dělená buď 

symetricky, nebo asymetricky. 

Odolnost mřížoviny je obvykle ve 

shodě se stupněm RC 2, nebo   

RC 3 dle EN 1627: 2012, kap. 4. 
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Horní vedení - slouží pro uchycení mřížoviny v její horní části. Musí umožnit 

hladký posuv mříže. Je vyrobeno z upraveného profilu typu U, který je na okrajích 

vyřezaný v místech, kde se vyklání mříž. (Pokud má výklop). Vedení je kotveno 

ke zdivu vhodnou kotvou (hmoždinka, rámová, nebo chemická kotva) 

   

Horní vedení střední část Horní vedení levý okraj Horní vedení pravý okraj 
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Horní vedení – popisný obrázek 
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Horní vedení – detail zaústění mřížoviny v horním vedení (roztažená mříž) 
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Horní vedení – detail zaústění mřížoviny v horním vedení (stažená mříž) 
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Horní vedení – vrtání otvorů na rámové kotvy HILTI průměr 10 mm
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Spodní vedení má dvě funkce. První je vynést hmotnost mřížoviny na podlahu. 

Druhá je umožnit hladký posun mřížoviny v její spodní části. Je vyrobeno 

z upraveného profilu typu T, který je na okrajích vyřezaný v místech, kde na něj 

najíždí mřížovina. Kolečka jsou buď plastová, nebo ložisková. Vedení je kotveno 

k podlaze vhodnou kotvou. (hmoždinka, rámová, nebo chemická kotva) 

 



 
 

©11/2014 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato e-kniha, ani  žádná její část, nesmí být kopírovaná, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Nůžkové mříže Strana 10 
 

Spodní vedení – pohled zhora na neukotvené – volně položené vedení. Vedení je 

dělené, aby bylo možné střední část vyjmout kvůli pohybu osob při stažení mříže. 

V levé části je vidět 2 kotevní otvory a úplně vlevo je díra na otočnou osu mříže. 
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Spodní část vedení – pohled na mřížovinu staženou k pravému okraji soustavy 
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Spodní vedení – detail svislé, otočné osy mříže a zajišťovacího čepu. 

  

Obrázek zachytil svislý čep mříže. 

Konkrétně levé části mřížoviny. Čep 

není zajištěný – po dokončení 

montáže ho montér zarazí dovnitř díry 

a vytvoří tak nerozebiratelný spoj.  

Krajní svislý dílec mříže vytváří osu, 

kolem které lze po stažení mřížovinu 

otočit o 90 stupňů ke zdi. Mřížovina 

se tak přiklopí ke zdivu a zabere 

minimum místa – cca 6 – 8 cm.  

Na obrázku je vidět rovněž vrut, 

kotvící spodní vedení k podlaze. 

Rozteč a počet kotev je daný třídou 

odolnosti nůžkové mříže. 
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Madla – slouží pro snadnější uchopení mříže při jejím stažení/roztažení.     
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Zajištění stažené nůžkové mříže pomocným háčkem
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Zamykání nůžkové mříže třícestným systémem – zámek s hákovou závorou 
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Ochrana vložky rozetou (vhodná pro certifikované mříže)
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Elementy tříbodového uzamykacího systému certifikované nůžkové mříže 

   

 

Pokud zákazník vyžaduje dodat certifikovanou nůžkovou mříž, musí mít mříž 

tříbodový zamykací systém. Jeden bod tvoří závora hákového zámku, další dva 

pak očka, skrz které se při uzamčení protáhne tvrzená tyč o průměru 10 mm. Na 

obrázku vidíme zapadací otvor hákového zámku a očko a tvrzenou tyč. 
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Ad 2 

Uvedeme jednoduchý, ale velmi názorný příklad z praxe. Zákazník požadoval mříž 

vhodnou k zajištění přízemních vchodových dveří. Postup dodávky byl 

následující: 

- Záměr mříže a konzultace se zákazníkem na místě budoucí instalace 

- Byla dohodnutá mříž s horním a spodním vedením, asymetricky dělená 

- Mříž musí být zamykatelná jak zvenčí, tak zevnitř 

- Mříž bude vybavena tříbodovým uzamykacím systémem na vložku FAB 

- Mříž musí být barevně sladěná s rámem dveří (hnědá glazura) 

- Zhotovení výrobní dokumentace (zohledněná elektrická vedení v místě) 

- Vlastní výroba mříže 

- Instalace výrobku 

- Úklid po instalaci a předání díla včetně certifikátů a záručního listu   
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Ad 3 – finální pohledy na hotové dílo – mříž v poloze zajištěno 
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Mříž v poloze polovičního stažení
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Mříž v poloze úplného stažení levé i pravé části mřížoviny 
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Mříž v poloze úplného stažení a výklopu mřížoviny o 90 stupňů
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Ad 4 - CERTIFIKÁTY 

V praxi se používají tyto stupně odolnosti nůžkové mříže 

A)  Třída 2 dle ČSN P ENV 1627: 2000, TT 80/2013  

 NBU Důvěrné T0021/2013  

 

B)  Třída 3 dle ČSN P ENV 1627: 2000, TT 81/2013 

         NBU Důvěrné T0020/2013 

 

C)  Třída RC3 dle ČSN P ENV 1627: 2012, kap. 4,  TT – 347/2014,  

 

D)  Třída 3 dle ČSN P ENV 1627: 2000, se zamykáním ve třídě 4,  TT – 453/2013,  

 NBU Tajné se zamykáním ve třídě 4 NBU T0005/2014 
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Závěrečné hodnocení  

Nůžková mříž je vhodná pro zabezpečení pasáží, prodejen, pokladen, spisoven a 

samozřejmě i privátních objektů. Jejími typickými vlastnostmi jsou vysoký 

stupeň zabezpečení, přizpůsobivost různým stavebním otvorům a bezbariérový 

přístup.  

Nůžkovou mříž lze vyrobit a dodat v nepřeberném množství povrchových úprav 

(KOMAXIT) do prostředí vnitřního, nebo s podkladem žárový zinek + KOMAXIT do 

prostředí vnějšího. 

Mříž je vybavená platnými certifikáty vystavenými zkušebnou Trezor Test a také 

Národním bezpečnostním úřadem. Proto je vhodná i pro nejnáročnější instalace 

v bankách, poštách, pro spisovny a sklady policie a vojska, včetně pracovišť a 

spisoven NATO.   

Instalace mříže je rychlá a bezproblémová. Nůžková mříž je tradiční a vysoce 

spolehlivý prostředek zabezpečení, který ve všech směrech vyhovuje 

požadavkům moderní doby. Její instalace Vás nikdy nezklame.               F. Študlar 


