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Protipožární konstrukce Promat® 
pro výtahové šachty 802EI 90 

Technické údaje

1  ocelové profily konstrukce šachty
2  stěna z ocelovými sloupy z desek PROMATECT®-H dle zásad katalogového listu  
 450.81
3  přířezy PROMATECT®-H
4  požární uzávěr dle ČSN EN 13501-2
5  kabina
6  šachtové stěny a příčky Promat®, katalogový list 150.41 nebo 450.41
7  ztužující ocelový profil
8  masivní stěna s požární odolností

Úřední doklad: viz konstrukce Promat k.l. 450.81, 450.41 a 150.41  
a další konstrukce

Důležité pokyny
Šachtové konstrukce Promat® se používají hlavně při dodatečné 
instalaci výtahů a představují vždy speciální řešení, protože se musejí 
přizpůsobovat místní situaci. K tomuto účelu se používají stěnové 
systémy podle katalogových listů 450.81, 450.41 a 150.41.
Pro jednotlivé případy vypracovává naše technické oddělení mon-
tážní detaily pro konkrétní objekt.

Detail A
Šachty pro dodatečné instalace např. osobních výtahů vyžadují 
nosnou ocelovou konstrukci. Dimenzování ocelových profilů (1) závisí 
mimo jiné na konstrukci výtahu a dané výšce. Odpovídající statický 
výpočet zhotovuje projektant.
Pro splnění požárně-technických podmínek se ocelová konstrukce 
podle konstrukce Promat®, k.l. 450.81 oplášťuje deskami PROMA-
TECT®-H. Toto opláštění (2) se upevňuje do přířezů PROMATECT®-H 
(3).

Detail B
Malé nákladní výtahy se obecně instalují do koutů tvořených stěnami 
nebo do nik. Pro oddělení nákladního výtahu a nosné konstrukce pře-
pážkami se nabízí příčka Promat® podle katalogového listu 450.41 
nebo 150.41. Upevnění požárně ochranných desek Promat® k souse-
dícím masivním částem stavby se provádí pomocí předem namonto-
vaných přířezů PROMATECT®-H.

Detail A – výtahová šachta s ocelovými hrázděnými stěnami  
PROMATECT®-H, katalogový list 450.81

Detail B – výtahová šachta s příčkami Promat® k.l.150.41 nebo 450.41

Požární ochrana pro šachty výtahových  
a dopravních zařízení

Ve stavebních podmínkách jednotlivých zemí je takřka shodně pře-
depsáno, že výtahy uvnitř budov zpravidla musejí mít vlastní šachty s 
požární odolností.

V některých zvláštních stavebních předpisech, zejména ve směrnicích 
pro výškové budovy, jsou kladeny další požadavky, nebo zde jsou 
předpisy přesněji definovány. Podle nich musejí být svislé šachty 
pro výtahy všeho druhu kromě jejich krytů odolné proti požáru a 
strojovna musí být od sousedních místností oddělena protipožární 
konstrukcí.

Tyto požadavky platí např. pro:
• osobní výtahy,
• nákladní výtahy,
• dopravní zařízení na spisy,
• pásové dopravníky na zavazadla atd.
a pro další pásové dopravníky obecně, které jsou vedeny svisle, 
vodorovně nebo šikmo různými požárními úseky jedné budovy.

Pro splnění podmínek požární ochrany, které jsou kladeny v sou-
vislosti s výše uvedenými technickými zařízeními, lze použít četné 
úředně odzkoušené a certifikované konstrukce Promat®.
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