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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milý čtenáři,
dostává se Vám do rukou spojené první

t r hu značně přispívají i nejednotné požadavky

a druhé číslo časopisu Zámkař v letošním roce.

pojišťovacích společností, které se někdy neori-

Vydání tohoto dvojčísla je zaměřeno na proble-

entují správně v požadavcích na bezpečnostní

matiku bezpečnostních dveří, zvláště pak na

třídy, a ve svých pojišťovacích podmínkách uvá-

problematiku zkoušení a certifikaci bezpečnost-

dějí zastaralé normativní požadavky.

ních prvků dle ČSN EN 1627. U bytových bezpečnostních
odolnost,

dveří je

která

je

samozřejmostí

daná

normou

požární

ČSN

EN

730810 na EI 30, EW 30. Najdete zde články od
akreditovaných zkušeben Strojírenského zkušebního ústavu z Jablonce nad Nisou a TREZOR TESTU.

Asociace zámkových a klíčových služeb
se jako přidružený člen Asociace technických
bezpečnostních služeb Gremium alarm zúčastnila mezinárodního veletrhu požární techniky
a služeb PYROS a mezinárodního veletrhu bezpečnostní techniky a služeb ISET. Současně ve
stejném termínu proběhl i mezinárodní veletrh

Problematice zkoušení požární odolnosti se

obranné

a bezpečnostní techniky IDET. Podle

věnuje článek ze zkušebny FIRES v Batizovcích

statistik Brněnského výstaviště se uvedených

na Slovensku. Přehled těchto normativních pa-

veletrhů zúčastnilo 101 firem z 19 zemí a počet

rametrů poukazuje na složitost certifikace dveří

návštěvníků přesáhl 26 000 z 61 zemí. Veletrhy

jak

z hlediska

me-

Integrovaného

zá-

chanické, tak požární

chranného

bezpečnosti

a po-

mu IDET, PYROS

vysokých

a ISET demonstro-

žadavku
nároků

na

výrobce

valy

systé-

schopnosti

bezpečnostních dve-

jednotlivých složek

ří, kteří musí reago-

IZS čelit aktuálním

vat na stále se vyví-

hrozbám v případě

jející a měnící normy

mimořádných udá-

a

lostí

parametry

v této

na

území

oblasti. Součástí to-

České

hoto bloku je i aktuál-

Na terénním poly-

republiky.

ní seznam certifikovaných dveří z výše zmiňo-

gonu byla prezentována technika přímo v akci,

vaných zkušeben.

probíhaly zde ukázky různých možností jejího

Poctivý výrobce bezpečnostních dveří, který
investuje značné finance do vývoje a certifikace
svých výrobků, může být oprávněně popuzen

využití. Součástí veletrhů byl zajímavý odborný
doprovodný program a soutěž o nejlepší exponáty.

obchodními praktiky konkurence, která své výrobky nepodrobila certifikaci, a zákazníky mystifikují zavádějícími tvrzeními, např. že uvnitř dveří je skrytá bezpečností pevnostní mříž nebo že
kování a vložka v bezpečnostní třídě 3 zaručuje
bezpečnost celého výrobku, popřípadě, že nalepením požární pásky na dveře se z obyčejných
dveří stávají požární. Tyto praktiky ve svém důsledku degradují poctivou práci renomovaných
výrobců bezpečnostních dveří. K této situaci na

Ing. Ladislav Kratochvil
prezident Asociace
zámkových a klíčových služeb
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K historii bezpečnostních dveří v České republice
Na

počátku

90.

let

jsme

se

společně

s několika zámkaři a společnostmi zabývajícími
se bezpečnostní technikou snažili reagovat na
poptávku po bezpečnostních dveřích.

později i PAVUS ve Veselí na Lužnicí.
V České republice se počty instalací počítají
na stovky, v okolních zemích (v Polsku a pak
dále na východ) na tisíce. Vzhledem
k tomu, že dovoz „železa" nebyl stra-

Poptávka přicházela především od
a státní

tegií distributora značky Mul-T-Lock,

správa byly těmi hlavními zákazníky,

a také díky tomu, že hardware dveří,

ale ozývali se také individuální zákazní-

tedy rozvorové zámky, vložky zámků

institucí -

bankovní sektor

ci a žádali dveře, které by ochránily

a

jejich bytové a nebytové prostory.

spolehlivostí a kvalitou, velice záhy se

Společnost

Mul-T-Lock Technologies

Ltd.,

byla na počátku 90. let předním výrobcem a dodavatelem bezpečnostních dveří na Izraelském
trhu a dodávala masově vyráběné ocelové dveře v základních rozměrech 80 a 90 cm také
svým

distributor ů m

v Evropě. Snahou výrobce
bylo

maximálně

usnadnit

montáž i dopravu

a dodá-

kování

se

dveře místní výroby, jejichž výrobci zdařile implementovali zmíněné komponenty do své produkce. Podařilo se tak reagovat pružněji na poptávku na trhu a dveře designově přizpůsobit
vkusu a potřebám trhu, v několika případech
zvýšit požární odolnost dveří, která u původního
izraelského modelu nebyla vysoká.
Považuji celokovové dveře

na místě, při instalaci, při-

vybavené rozvorovým

způsobit podmínkám.

zámkem 235 ovláda-

Mul-T-Lock

montáž do stávajících dře-

ným

věných zárubní výrobce do-

vložkou

s

dával tzv. maskovací ocelo-

kolem

za

vou zárubeň, která se kotvi-

z průkopníků rychlého

la do původní dřevěné. Pro

rozvoje trhu

dodávky

do

novostaveb,

popř. pro montáž při výmě-

vysokou

na českém i slovenském trhu objevily

vat dveře, které bylo možné
Pro

vyznačovaly

bezpečnostní
ozubeným
jednoho
bezpeč-

n o s t n ích

dveří

v České republice i na

ně zárubní byly k dispozici celokovové dveřní

Slovensku.

rámy, které se skládaly ze 4 samostatných částí

měrou jejich oblibě, především mezi institucio-

přímo

na

místě,

Výraznou

před

nální klientelou, napomohla podpora montáž-

samotnou montáží. Dve-

ních firem, které byly svým profesionálním pří-

ře byly standardně vyba-

stupem a často prováděnou individualizací po-

veny

vrchové úpravy, nezbytnou součástí dodavatel-

spodní

vsuvkou,

která výrazně zjednodušila logistiku i samotné
přizpůsobení výšky dveří
při montáži.
Dveře

testoval

na

počátku 90. let Kriminalistický ústav v Praze i

ského řetězce.
Libor Zuzik | Export Manager East Europe
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Mul-T-Lock Czech & Slovakia,
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10,
+420 601 392 637,+420 226 806 260, 262
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Požadavky a postupy zkoušení bezpečnostních dveří
Dveře...jednoduchý

pojem.

Setkáváme se s nimi v každodenním životě
několikrát denně. Ty, které oddělují náš mikrosvět od okolního světa jsou pro nás nejdůležitější. Chrání nás, naše nejbližší i náš majetek...
Tyto dveře nazýváme bezpečnostními a jako
takové by měly splňovat požadavky podle platných předpisů. V současné době je to ČSN EN
1627, která stanovuje požadavky a klasifikaci
vlastností
odolnosti
proti
vloupání.
Uvedená norma rozlišuje řadu bezpečnostních tříd (RC) 1 až 6.
Každá bezpečnostní třída je charakterizována předpokládanou metodou a pokusem
o
vloupání.
Bezpečnostní třídy 1, 2 a 3 předpokládají
pokus o napadení příležitostným zlodějem za
použití jednoduchého ručního nářadí a páčidla.
Bezpečnostní třídy 4, 5 a 6 jsou charakterizovány vyššími stupni ochrany a jsou řazeny ke
zkušenějším a profesionálnějším typům zlodějů
za použití výkonného elektrického nářadí. Každé bezpečnostní dveře musí být posouzeny:
• z hlediska statického
zatížení,
• z hlediska
dynamického
zatížení, vyjma
bezpečnostní tř. 4 až 6, kde zkouška není
požadována,
• z hlediska manuálních pokusů o vloupání,
vyjma bezpečnostní třídy 1, kde se manuální
zkouška neprovádí.
Požadavky stanovené normou ČSN EN
1627 se při posuzování shody výrobku provádějí podle příslušejících metodických norem.
Pro provedení zkoušky statickým zatížením je
to ČSN EN 1628, pro zkoušky dynamickým zatížením ČSN EN 1629 a pro zkoušky odolnosti
proti
manuálním
pokusům
o
vloupání
ČSN EN 1630.
Před zkouškami se provede prohlídka zkušebního tělesa - vzorku výrobku, zda nevykazuje vady nebo poškození. Výrobek se uzavře a
uzamkne.

Zkouška statickým zatížením
Pro každou bezpečnostní třídu je stanovena
velikost zkušebního zatížení, typ tlakové podložky a zkušební měrky.

Zkouška se provádí v zatěžovacích bodech
- v rozích křídla dveří, na zajišťovacích bodech
dveří (oblast zámku, výsuvných čepů, dveřních
závěsů apod.) a v rozích výplně, pokud jsou
dveře výplní vybaveny. Pro bezpečnostní třídy 1
a 2 jsou stanoveny nejnižší hodnoty zatížení
(1,5 kN a 3 kN), naopak pro bezpečnostní tř. 5
a 6 jsou stanoveny hodnoty nejvyšší (10 kN a
15 kN).
Během zkoušek nesmí dojít k průchodu stanovené zkušební měrky jakýmkoliv otvorem
(spárou) ve zkušebním vzorku ať již bez aplikace, anebo s aplikací zkušebního zatížení.

Zkouška dynamickým zatížením
Zkouška se provádí nárazem tělesa o hmotnosti 50 kg z dané výšky do křídla dveří.
Pro bezpečnostní tř. 1 a 2 je výška pádu 450
mm, v bezpečnostní tř. 3 je výška pádu
750 mm.
Náraz je aplikován 3x ve středu vzorku a 1x
v každém jeho rohu. Zkouška imituje fyzické
napadení bez použití nářadí, např. kopání, narážení ramenem apod., a proto musí nárazové
těleso dopadnout na výrobek na straně napadení.
Během zkoušky nesmí dojít k otevření nebo takové deformaci zkušebního tělesa - vzorku výrobku, aby bylo možno dosáhnout na uzavírací
zařízení nebo bylo možno prostrčit zkušební
měrku.

Zkouška odolnosti proti manuálním
pokusům o vloupání
Zkoušku provádí zkušební tým, který je složen
z pracovníků zkušební laboratoře a je tvořen
minimálně dvěma osobami.
Pro každou bezpečnostní třídu je předepsána
sada nářadí, doba průlomové odolnosti a maximální celková doba zkoušky.
Výrobek je podroben předběžné a hlavní zkoušce. Účelem předběžné zkoušky je získat co nejvíce informací na odolnost výrobku. Při hlavní
zkoušce jsou potom provedena
napadení
s cílem násilného otevření výrobku nebo vytvoření průlomového otvoru.
Předepsané časy:
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Výrobek se považuje za nevyhovující, pokud
je v časovém limitu průlomové odolnosti ve výrobku vytvořen průlomový otvor, kterým lze pro-
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strčit příslušnou šablonu.
Šablony jsou obdélníkového,
a elipsovitého tvaru.

kruhového

Bezpečnostní třída (RC)

Doba p r ů l o m o v é o d o l n o s t i
(min)

M a x i m á l n í celková doba
zkoušky(min)

1

zkouška se neprovádí

---

2

3

15

3

5

20

4

10

30

5

15

40

6

20

50

Jan Kobr
V Jablonci nad Nisou dne 9.5.2017
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Jak vybrat opravdu bezpečné dveře?
Pro skutečnou bezpečnost dveří není důležitá jen síla plechu nebo počet jistících
bodů či čepů. Rozhodující je jejich konstrukce, instalace a ověřitelné evropské
certifikáty potvrzující, že obstály v důkladném testování.
Širokou veřejnost obvykle upoutá počet jistících bodů, tedy čepů, které po zamknutí zapadnou do
otvorů po obvodu zárubní. Jenže to samo o sobě vlastně nic neznamená. Aby mohly čepy odvádět
svoji práci, musí být pevně konstrukčně spojeny s rámem dveří a mít dostatečně odolné zárubně, do
kterých zapadají. Také zámek a jeho kování jsou nedílnou součástí zabezpečení dveří a jejich provedení tomu musí odpovídat. Z toho je zřejmé, že pokud si někdo pořizuje dveře ve třetí
(nejrozšířenější), nebo čtvrté třídě odolnosti, musí je osadit zámkem a kováním, jež patří do stejné
třídy.
Stále častou chybou je osadit sebelepší bezpečnostní dveře do původních zárubní. Kdy síla plechu zárubní a jejich celkové provedení není připravené na hmotnost bezpečnostních dveří, ani na
bezpečnostní nároky, které musí splňovat. Je tedy nutné současně s dveřmi pořídit i odpovídající zárubně, které jsou při instalaci vylity betonem. Toto je přístup, který zaručuje, že bezpečnostní dveře
jsou osazeny do odpovídajících zárubní.
A podobně je to s i s dalšími parametry bezpečnostních dveří.
Zařazení do konkrétní třídy odolnosti přitom poskytuje prostor nejrůznějším podvodníkům, kteří
bezpečnostní dveře dnes nabízejí. Určitým vodítkem při výběru kvalitního zabezpečení může být
i cena. To, že by kvalitní bezpečnostní dveře či zámek skutečně splňovaly nároky dané třídy a přitom stály o třetinu či polovinu méně je stejně pravděpodobné, jako že zbrusu nové Ferrari bude stát
tolik co Škodovka. Neseriozní prodejci však sází na to, že při zběžné prohlídce podvod nepozná
nejen laik, ale je to obtížné i pro profesionálního zámečníka.
Naštěstí existuje způsob, jak tento problém vyřešit. Bezpečnostní dveře SHERLOCK, stejně jako
ostatní výrobky solidních firem, mají za sebou náročné testy. Ty ověřují jejich odolnost proti odvrtání, proti nárazům, tlakům, ale také z hlediska požární odolnosti či neprůzvučnosti. A samozřejmě
mají příslušné certifikáty, které při testování získaly. Ty musí být prodejce schopný každému předložit.
Certifikát shody je vydaný autorizovanou zkušebnou a obsahuje minimálně označení certifikátora, evidenční číslo certifikátu, označení výrobce, název výrobku a jeho stručnou charakteristiku, zařazení do bezpečnostní třídy podle evropské normy ČSN EN1627:2012, razítko a podpis certifikátora, datum vystavení a dobu platnosti.
Dokument je samozřejmě v češtině. V případě, že testování probíhalo v zahraničí a certifikát je
tedy v jiném jazyce, měl by prodejce také mít jeho ověřený překlad. Jiné údajné doklady neberte v
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úvahu! V případě, že máte pochybnosti o věrohodnosti předloženého dokladu, je na něm dostatek
identifikačních údajů, podle kterých si můžete v uvedené zkušebně ověřit, zda je certifikát pravý
a zda byl skutečně vydán na dveře, které jsou Vám prezentovány.
Dveře splňující uvedenou normu ČSN EN1627:2012 posuzují odborníci, kteří znají jejich konstrukci a skladbu. Přesně tak vědí, kde odolnost testovat obzvlášť pečlivě. Při testech se zaměřují na
statické i dynamické zatížení dveří a také na jejich odolnost proti ručně vedeným pokusům o násilné
překonání. Právě takovým náročným testováním procházejí všechny výrobky firmy SHERLOCK.
Pro pořízení certifikovaných dveří mluví ještě jeden argument. Bezpečnostní dveře jsou vyrobené
z několika různých vrstev materiálu a při nekvalitní konstrukci tak v nich mohou vznikat takzvané
tepelné mosty, způsobující kondenzaci vody. Kvůli ní pak začne vnitřní struktura korodovat, což
vede ke snížení odolnosti materiálu, jehož si majitel vůbec nemusí všimnout. V případě renomovaného výrobce se ovšem ničeho takového nemusíte obávat.
To co je těžké a z masivního materiálu, působí jako pevné. Co je pevné, bude i odolné
a právě
takové mají být bezpečnostní dveře. Jenže právě váha je v případě takových dveří zavádějící. Pokud
by šlo o trezor, není hmotnost jistě na překážku, ale u domovních či bytových dveří je to jinak. Na
jednu stranu totiž sice váha skutečně signalizuje poctivou práci, na druhou stranu se s takovými
dveřmi od bytu bude leckomu špatně manipulovat. Především dětem, starším osobám, ale i řadě žen.
Vývojáři společnosti SHERLOCK proto věnují velkou pozornost tomu, aby jejich výrobky byly maximálně odolné, ale aby se s nimi současně dobře manipulovalo i těm nejslabším z nás.
Sherlock

Historie společnosti SHERLOCK
František Fedík značku založil na Slovensku jako
živnostník v roce 1921. Od roku 1988 se společnost
zabývá vývojem, výrobou a instalací bezpečnostních
dveří vlastní konstrukce. V roce 2013 se stala společnost
SHERLOCK členem skupiny ASSAABLOY, světového
lídra v oboru dveří a jejich zabezpečení. Od začátku
roku 2017 společnost fúzovala s českým výrobcem
protipožárních dveří HASIL a prezentuje se nyní pod
názvem ASSAABLOY Dooř Czech Republic. Firma patří
mezi největší výrobce bezpečnostních dveří ve střední
Evropě, na Slovensku je jasnou jedničkou trhu.
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SHERLOCK-kvalitní
bezpečnostní dveře
www.sherlock.cz

Aktivní jistící body
ovládané zámkem, zdvojené,
navařené do rozvorového
mechanismu, znásobují
bezpečnost a odolnost dveří
proti jejich vysazení ze závěsů,
páčení a vytlačení ze zárubně.

Bezpečnostní zámek
ovládá celý rozvorový
mechanismus, je chráněn
krytem a štítem proti odvrtání,
páčení a jiným způsobem
překonání.

Čerti fikované
bezpečnostní kování
s překrytím chrání vložku proti
odvrtání a vylomení.

Speciální vlys
ve spodní části dveří umožňuje
dveře přizpůsobit zvýšené
podlaze.

P _ N J ~ L N J ~ |
ISHERLOCKI
A S S A A B L 0 Y
ASSAABLOY, the globál leader
in dooř opening solutions

Pasivní jistící body
zdvojené, pevně uchycené
k ocelové konstrukci.

Závěs dveří
s vnitřním pouzdrem
bez mazání.

Výrobní štítek
obsahuje název dveří,
bezpečnostní třídu, požární
odolnost, výrobce a výrobní
číslo.

Hnědé silikonové
těsnění dveří proti
hluku a prachu, červené
protipožární těsnění dveří
proti průniku kouře a plamenů.

Bezpečnostní dveře SHERLOCK:
• Dveře, kování a vložky ve

• Výhodný poměr kvalita/cena.

2., 3. i 4. bezpečnostní třídě.

• Celoobvodové a protipožární těsnění.

• Ocelové vnitřní výztuhy a rámy,

Protipožární ochrana 30 až 60 minut.

dvouplášťová konstrukce.

• Zvuková neprůzvučnost až 43 dB.
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DVEŘE DO BYTU ? - JEDINE PROTIPOŽÁRNÍ !
Co říká z á k o n ?
Pokud vybíráte vchodové

bezpečnostní

dve-

ře do bytu v panelovém nebo činžovním domě,
ověřte si, zda tyto dveře mimo jiné splňují protipožární normy. Dle stanoviska Ministerstva vnitra (generální ředitelství Hasičského záchranného sbor ČR) je každý byt považován za požární
úsek a Vaše vstupní protipožární dveře chrání
nejen Vás, ale zejména únikovou cestu ostatních

obyvatel

domu.

Proto se

musí

jednat

o certifikované požární dveře. Od prodejce tedy
vyžadujte požární certifikát EI 30 vydaný státní
akreditovanou zkušebnou a platný z obou stran
požárních dveří.

Jak poznám požární dveře?
Základním údajem je požární odolnost. Ta představuje dobu, po kterou dokáží dveře vzdorovat
plamenům či vysokým teplotám. Tento údaj se
udává v minutách a základními třídami jsou 30,
45, 60, 90, 120, 180 minut. Dalším důležitým
údajem je u požárních dveří rozdělení do tříd EI
a EW. Tyto třídy se liší místem, kde se měří tep-

lota sálající ze dveří na straně odvrácené od plamenů: u třídy EW se měří teplo vycházející ze
dveří, naopak u EI je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Další důležitou hodnotou je takzvaná kouřotěsnost (označení SC). Ta udává,
zda protipožární dveře propouští kouř ze strany
napadené požárem.

Nehrajte si s ohněm!
Někteří prodejci Vás budou přesvědčovat, že
požární dveře nepotřebujete, že se na to nepřijde. Někteří Vám budou tvrdit, že stačí samozhášecí polystyren či požární páska. Nenechte se
zviklat, jediné, co Vás ochrání, jsou dveře, které
mají požární odolnost doloženou platným certifikátem. Pokud to pominete, můžete sice něco
málo ušetřit, ale riskujete jak ohrožení požárem,
tak škody na vašem majetku.
Může se vám zdát, že se Vás toto riziko netýká,
ale např. v roce 2014 došlo v ČR k 16 851 požárům, při kterých zahynulo 114 osob, z větší
části v domácnostech.

Bezpečnostní dveře NEXT splňují potřebnou certifikaci, která zaručuje požární odolnost minimálně 30 minut.

NEXT s.r.o., Na Pankráci 875/79, Praha 4, infolinka: +420 777 335 878, www.next.cz
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Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality
Majetková kriminalita, zejména vloupání do bytů trápí
občany řadu let. Pro oběť představuje vloupání do obydlí
malou katastrofu, jak ve finanční, tak i v emoční rovině.
Závěr je více než jasný: Musíme kvalifikovaně čelit této
hrozbě!
Bezpečnost obydlí může do určité míry ovlivnit každý
občan tím, že bude dodržovat základní organizační opatření. Jsou to opatření jednoduchá a levná. Navíc by měl
každý korigovat své jednání a návyky. Jde zejména o:

•

Kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže
dveří.
V ideální podobě - bezpečnostní dveře s protipožární
odolností.
Kudy se pachatelé se do objektů dostávají
častěji
okny 35,0 %
hlavními dveřmi 33,6 %
dveřmi z chodby 9,9 %

•

Řádné uzamykání a vhodné označení objektu.

•

Zbytečné upozorňování na svoji nepřítomnost.

•

Přehledný prostor před objektem.

•

Zbytečné vystavování cenných předmětů; nehovořte
o nich a chraňte je.

výlohou 1,9 %

•

Označování cenností; připravte si jejich soupis a
nechte je pojistit.

sklepem 1,4 %

•

Dobré vztahy se sousedy.
Na tato předchozí, vcelku jednoduchá bezpečnostní
opatření, musí co nejdříve navázat rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Rozhodování zákonitě vyvolá celou řadu
otázek, na které musíme znát uspokojivé odpovědi:
•

Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?

•

Kolik finančních prostředků je třeba investovat?

•

Kdo bude techniku instalovat, je to spolehlivá firma?

Riziková místa bytů a domů a jejich zabezpečení
Z hlediska vloupání jsou nejrizikovějšími místy bytů
dveřní a okenní stavební otvory.
Dveře opatřit zejména těmito mechanickými komponenty:
•

Bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka
(chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním
planžetou).

•

Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti
(odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky
automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální
protiplech).

•

Vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat).

•

Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před
násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří).

•

Doplňková zařízení (přídavné kódové kování,
pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko,
dveřní zástrčka apod.).

zadními dveřmi 5,5 %
přes mříže 3,7 %
skrze okenice 2,1%
přes plot 1,9 %
dveřmi z balkonu 1,2 %
zdí, podlahou a stropem 1,2 % a
jinými způsoby 3,8 %
(střechou, balkonem,
větracím okénkem ze
světlíku, po bleskosvodu, okénkem z chodby
atd.).
JUDr. Tomáš
odbor bezpečnostní
kriminality

Koníček

politiky

Ministerstva

a

prevence

vnitra ČR

nej-
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Bezpečnostní dveře - jak na to ?
Jak již název výrobku napovídá, jedná-li se o bezpečnostní dveře, měli by být bezpečnostní, tedy odpovídat buď současnému stavu techniky platící pro pojem bezpečnostní ( nikdo přesně neví čemu ) a nebo - a to je daleko jednodušší - platnému technickému předpisu, který tyto požadavky stanovuje. V ČR je to ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště,
mříže a okenice - Požadavky a klasifikace.

Tato norma definuje 6 bezpečnostních tříd označovaných RC 1 až RC 6,

z nichž se v praxi používají první čtyři, tedy RC 1 až RC 4. Dveře v bezpečnostních třídách RC 5 a RC 6 se prakticky nevyrábí. Uvedené jednotlivé třídy můžeme charakterizovat následovně:
Bezpečnostní tříd a

Charakteristika

Průlomový čas

RC 1

Zabraňují chtěnému i nechtěnému nárazu osoby

Nedefinován

RC 2

Odolnost vůči nepřipravenému napadení

3 minuty

RC 3

Odolnost vůči příležitostnému napadení

5 minut

RC 4

Odolnost vůči připravenému napadení

10 minut

Při určení bezpečnostní třídy RC, kterou potřebujeme, bychom měli vycházet: a) z požadavků pojistném smlouvy, kterou
máme pro daný objekt uzavřenou,
b) z času potřebného pro dojezd zásahové hlídky ( je-li objekt napojen na PCO) - ten by měl být vždy kratší, než 1,5 až 2
násobek průlomového času pro příslušnou bezpečnostní třídu.
Materiálově si bezpečnostní dveře můžeme vybrat ze dvou druhů - u bezpečnostních tříd RC 1 až RC 3 dveře dřevěné,
u bezpečnostních tříd RC 1 až RC 4 dveře kovové. Dřevěné dveře, splňující požadavky pro RC 1 a RC 2, jsou převážně
vyráběny z měkkého dřeva, dveře splňující požadavky pro RC 3 z dřeva tvrdého. Dveře kovové se vyrábějí buď z oceli třídy RC 1 až RC 4, nebo Al či jiných profilů třídy RC 1 až RC 3.
Z hlediska počtu uzamykacích bodů můžeme systémově říci, že při vhodném jednobodovém uzamčení - hlavní zámek,
lze splnit požadavky bezpečnostní třídy RC 1 a RC 2. Pro bezpečnostní třídu RC 3 je potřebné minimálně vícebodové
uzamčení a pro RC 4 již rozvorový systém - základní konstrukční parametr, který určuje, že dveře v této bezpečnostní třídě
jsou pouze kovové. Samozřejmě se u všech tříd požaduje zajištění i na závěsové straně.
Pokud se týká požadavků na osazení bezpečnostních dveří kováním definuje je ČSN EN 1627 v tabulce 2 následovně:
Bezpečnostní třída
EN 1303
Cylindrická vložka (číslice 7)
Cylindrická vložka (číslice 8)
EN 1906
Kování (číslice 7)
EN 12209
Zámky (číslice 7)

RC 1

RC 2

RC 3

RC 4

4
1

4
1

4
1

6
2

1

2

3

4

3

3

4

6 (7)

Jak je uvedeno, jedná se o povinné plnění požadavků pro použité kování v jednotlivých bezpečnostních třídách - nemusí
být však postačující. Například nakovu-li bezpečnostní dveře v RC 3 zadlabacím zámkem, který splní třídu bezpečnost TB 4
podle EN 12209, neznamená to, že dveře při zkouškách podle EN 1628 až EN 1630 vyhoví všem požadavků definovaným
v EN 1627 pro předmětnou bezpečnostní třídu.
Z hlediska vztahu bezpečnostní kování bez krytu a délky cylindrické vložky musí být dodržena zásada, že vnější část
cylindrické vložky, nesmí přesahovat vnější štít bezpečnostního kování o více jak 3 mm.
Pokud uvádíme základní požadavky pro konstrukci dveří, jež norma ČSN EN 1627 definuje, je třeba uvést i požadavky
na zasklení. Pro bezpečnostní třídy RC 1 a RC 2 norma požaduje skleněnou výplň v P4A podle EN 356, pro RC 3 P5A a pro
RC 4 P6B shodně podle EN 356. Je-li tento požadavek splněn, má se za to, že prosklená plocha jako taková, je dostatečně
odolná proti vytvoření průlomového otvoru.
Závěrem je třeba ještě uvést, že splňují - li bezpečnostní dveře požadavky vyšší třídy, splňují i požadavky třídy nižší.
Koktan Petr
TREZOR TEST s.r.o.
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Skúšanie požiarnej odolnosti bezpečnostných dveří
Úvod
Požiarna odolnosť stavebných výrobkov patrí dlhodobo medzi ich doležitú vlastnosť. Výrobky s požiarnou
odolnosťou sa v stavbách používajú na delenie stavby na menšie časti (požiarne úseky), ktorých úlohou je zabezpečit' aby sa v prípade požiaru v jednom požiarnom úseku nerozšíril požiar do ďalších častí stavby aspoň
počas doby potrebnej na evakuáciu l'udí na bezpečné miesto. Medzi také výrobky patria aj požiarne dvere. Skúšanie požiarnej odolnosti dverí sa vykonáva podl'a Európskych noriem tak, aby boli garantované vlastnosti výrobku, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnost stavby. Dvere nie je možné zmeniť na dvere s požiarnou odolnosťou bez overenia požiarnej odolnosti skúškou. Jednoduché nalepenie napeňujúcej pásky alebo nalepenie nápisu „Požiarny uzáver" je nezodpovedným hazardovaním s bezpečnosťou obyvatel'ov stavby. Bezpečnostné
dvere sa používajú najma v bytových domoch, kde v prípade požiaru oddel'ujú požiar od únikovej cesty pre
obyvatel'ov bytového domu a preto tvoria doležitý prvok bezpečnosti stavby, ktorý sa týka všetkých jej obyvatelův.
Dokumenty vydávané na základe skúšok.
Požiarna odolnosť požiarnych uzáverov sa skúša podla EN 1634-1 a klasifikuje podla EN 13501-2. Na základe skúšky vystaví skúšobné laboratórium protokol o skúške, ktorý obsahuje podrobné informácie o skúšanej
vzorke. Tento dokument je vačšinou výrobcom chránený lebo obsahuje vela doverných informácií a preto
sa nepoužíva verejne. Na tento účel sa používa protokol o klasifikácii, ktorý obsahuje opis výrobku a dosiahnutú triedu požiarnej odolnosti. Opis výrobku sa spracuje na základe opisu skúšanej vzorky a doplnia sa zmeny,
ktoré je povolené vykonať na základe noriem. Povolené zmeny sú zapísané v normách, v prípade bezpečnostných dverí to je napríklad EN 15269-2, ktorá platí pre ocelové dvere na závesoch alebo čapoch.
Čo je požiarna odolnosť?
Požiarna odolnosť je čas, po ktorý skúšobná vzorka reprezentujúca výrobok bráni prestupu požiaru z jednej
strany dverí na druhú. Aký stav sa považuje za bezpečný definuje norma EN 13501-2 pomocou kritérií:
E - celistvost'. Celistvosť dverí je vyhovujúca až do času, keď sa na neohrievanej strane objaví plameň, ktorý
zapáli bavlnený vatový vankúšik (prikladá sa na nebezpečné miesta), ak plameň horí trvalo po dobu aspoň 10 s.
Okrem toho aj vačšie škáry (presné podmienky v norme), ktoré vzniknú na vzorke počas skúšky a vedú až na
ohrievanú stranu dverí sa považujú za znak porušenia celistvosti.
I - izolácia. Za nebezpečné sa považuje aj zvýšenie teploty neohrievaného povrchu dverí nad povolenú úroveň.
Norma pozná niekofko úrovni, podfa funkcie, ktorú majú
dvere plniť. Najčastejšie sa používa kritérium I2, ktoré považuje za neprípustné zvýšenie priemernej teploty neohrievaného povrchu o viac ako 140 °C, maximálnej teploty
v ktoromkolvek mieste dverí o viac ako 180 °C a maximálnej
teploty na zárubni o viac ako 360 °C. Okrem tohto kritéria
izolácie sa používa aj kritérium I1, ktoré je o niečo prísnejšie
ale využívajú ho iba niektoré krajiny (napríklad Belgicko)
a kritérium W, ktoré je menej prísne a povoluje úroveň radiácie z neohrievaného povrchu najviac 15 kW/m2, čo zodpovedá povrchovej teplote vyššej ako 500 °C.
Príklad klasifikácie požiarnej odolnosti dverí: E 90, EIÍ
30, EI2 45, EW 60. Takáto klasifikácia znamená, že dvere
pri skúške bránili požiaru dostať sa na neohrievanú stranu
počas 90 minút (E 90), zároveň radiácia bola menšia ako povolená hodnota po dobu 60 minút (EW 60) a teploty na povrchu boli nižšie ako povolené pre kritérium I2 viac ako 45
minút a pre kritérium I1 viac ako 30 minút. Dvere
s klasifikáciou EI2 sa používajú v chránených únikových

Dvere
odolné
proti
vlámaniu,
pripravené
na
skúska požiarnej
odolnosti
(polilad
na
vzorky
z neohrievanej
strany).
Dvere
sú z ohrievanej
strany exponované teplotám požiaru (v 30. minuté
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cestách, kde oddel'ujú požiarny úsek (každý byt je samostatný
požiarny úsek) a cestu, ktorou z budovy unikajú l'udia.
Možu byť dveře pri skúške zamknuté?
Bezpečnostné dvere plnia svoju funkciu ak sú uzamknuté.
Požiarna odolnosť sa ale skúša v stave, v akom sa možu nachádzať v případe požiaru. Ak použitie nie je obmedzené na
priestory, ktoré sú trvalo uzamknuté a otvárajú sa iba zriedkavo (napr. strojovňa výťahu) je potrebné skúšať požiarnu odolnosť v odomknutom stave. Takáto skúška je náročnejšia lebo
uzamknutý viacbodový zámok by lepšie držal dverové krídlo
v zárubni (dverové krídlo sa vplyvom vysokých teplot deformuje). Tesné spojenie dverového krídla a zárubne bráni prieniku plameňa a horúcich plynov a vzniku škár a má pozitívny
vplyv na celistvost'. Ak sa použije zámok, ktorý sa zamyká
automaticky, možu byť také dvere skúšané v uzamknutom
stave, ktorý sa dosiahol automatickou funkciou zámku.
Musia mať dvere samozatvárač?
Požiadavkou normy je, aby boli dvere v případe požiaru
uzavreté lebo iba tak plnia funkciu požiarneho uzávěru. Pri
bezpečnostných dverách je naj používanějším režimom uzavrie dveří po každom otvorení. To sa dá dosiahnuť iba pomocou samozatvárača. Táto vlastnost' sa dopíňa ku klasifikácii
požiarnej odolnosti písmenom C. PodFa stupňa zaťaženia
dveří sa skúša vlastnost': trvanlivost' samouzatvárania
a klasifikácia sa dopíňa číslom 0 - 5 (číslo 5 znamená, že
dvere boli skúšané na maximálny počet cyklov otvorenia
a zavretia, teda 200 000 cyklov). Příklad úplnej klasifikácie
požiarnej odolnosti dveří: EI 2 30 - C3.

D:

' t a ' } horného

rohu

^kú-sky. Na fotografů

dveří

nad zámkom

je vidno značná

pocas

dejormáciu

Niektoré národně předpisy (vrátane SR) povoFujú výnimku
a umožňuj ú do stavby montovat' vchodové dvere do bytu bez
samozatvárača (neplatí pre dvere do jednotlivých izieb
v hoteloch). Táto možnost' vychádza z předpokladu, že vchodové dvere do bytu udržiavajú obyvatelia bytu uzavreté.
Otázkou však je, či budú dvere zatvárať aj v případe náhlej
potřeby úniku z bytu v případe požiaru.
Čo riešiť skor: odolnosť proti vlámaniu alebo požiarnu
odolnosť?
Pri vývoji nových dverí je táto otázka často kladená. Obe
skúšky sú náročne z časového aj finančného hl'adiska. Neúspešná skúška (jedna alebo druhá) takmer vždy znamená zmenu v konštrukcii výrobku a to vačšinou vedie k nutnosti opa- Porušenie celistvosti skušaných dverí odolných
kovat' už vykonanú skúšku. Na otázku, ktorou skúškou začat' proti vlámaniu pri hornom okraji krídla dverí.
je ťažká odpověď. Požiadavky na konštrukciu sú často proti- Horný okraj je často kritickým miestom lebo tlak
chodné. To čo zvyšuje odolnosť proti vlámaniu (masívnejšia horúcich plynov stupa s výškou vzorky.
konštrukcia, výstuže) móže v případe požiarnej odolnosti
znamenať zváčšený prestup tepla na neohrievanú stranu dverí a teda skrátiť čas plnenia kritéria izolácie I2 (Ii,
W) a može sposobiť váčšiu deformáciu dverového krídla a tým zhoršiť celistvosť (E). Určite je dobré poradiť
sa v skúšobných laboratóriách. Skúšobné laboratória síce nemožu poskytovať konzultácie, pri ktorých by využili skúsenosti získané pri skúšaní iných výrobkov ale určite vás upozornia na všeobecne známe nedostatky
a chyby a poučia o priebehu skúšky, miestach merania a pod. Toto vám pomože ušetriť čas a finančné prostriedky ktoré by si vyžiadalo zbytočné opakovanie skúšky.
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Aké služby ponúka FIRES, s.r.o.?
FIRES, s.r.o. je Autorizovanou a Notifikovanou osobou pre certifikáciu a skúšanie stavebných výrobkov používaných pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb.
Certifikuje a skúša výrobky ako napríklad:
- požiarne uzávery (dvere, vráta, okná),
- zariadenia na odvod dymu a tepla,
- steny, stropy, strechy,
- tesnenia prestupov káblov a rúr, tesnenia lineárnych stykov,
- vzduchotechnické potrubia a potrubia na odvod dymu vrátane klapiek,
- výrobky na ochranu nosných konštrukcií z ocele, betónu dreva (napríklad intumescentné nátery,
omietky, doskové obklady).
Vykonáva skúšky požiarnej odolnosti, reakcie na oheň, aerodynamickej účinnosti v aerodynamickom tuneli,
mechanických vlastnosti dverí a zariadení na odvod dymu a tepla, fyzikálnych vlastností dverí, vrát a svetlíkov.

Ing. Štefan Rástocký,
technický riaditel FIRES, s.r.o.

OBCHODNÍ ZNAČKA

Bezpečnostní dvere BEDEX
„Bezpečí není luxus!"
Kvalitní bezpečnostní dveře a klíč
k zabezpečení Vašeho
majetku
a osob nejdete na www.dverebedex.cz
a www.bedex.sk nebo přímo v MRB
Sazovice spol. s r.o.
Všechny výrobky jsou vyráběny a montovány v duchu sloganu
„Bezpečí není luxus".
Kompletní výrobní sortiment je vyzkoušen již podle nově vydané
zkušební normy ČSN EN 1627:2012, kap. 4 v bezpečnostních
třídách RC2, 3 a 4 !!
•

IfIRB
SAZOVICE

MRB Sazovice, spol.s r.o.,
Sazovice 191, 763 01
e-mail: vecera@mrb.cz, skopalik@mrb.cz
mobil: 602 548 867,606 764 998
www.dverebedex.cz

I n f o r m a č ní l i s t y
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Seznam certifikovaných mechanických zábranných systémů s certifikátem shody vydaným
certifikačními orgány TREZOR TESTem, s. r. o. Klecany a Strojírenským zkušebním ústavem Jablonec n./N. do 15. 3. 2017 s platností i po 1. 5. 2017
(W\
PŘEVZATO Z KATALOGU PRODUKTU AMBO 04/2017

www.ambo.cz
info@ambo.cz

DVEŘE - VRATA

(TREZORTEST)

podle ČSN P ENV 1627 či. 6.1. odst. d) resp. podle ČSN EN 1627:2012 (RC)
Číslo
certifikátu

Platnost
do

Bezpečnostní dveře ADORY DP II - RC 1 jednokřídlové dveře
ADOR CZ s. r. o. Lanškroun
- s automatickým uzamykáním

TT-268/2014

25. 09. 2017

Bezpečnostní dveře AD/RC1

AD SECURITY s.r.o., Praha

TT-253/2016

02. 06. 2019

1

Bezpečnostní dveře NAPAKO typ N i a odvozené varianty

NAPAKO, v.d. Praha

TT-291/2016

26. 07. 2019

RC 1

ADLO - Security Doors, s.r.o. Povážská Bystrica, SR

TT-3/2017

14. 01. 2020

SOLODOOR a. s., Sušice

TT-256/2014

11. 09. 2017

RC 2

Výrobek

Zadavatel

BT

RC 1

Bezpečnostní dveře ADLO typ BD 100 model J se zvýšenou
bezpečností a se zvýšenou požární odolností
Bezpečnostní protipožární dveře typ DPB2 instalované v
ocelové zárubni
Datová komora typ GranITE-Room.cert

SYPROS RWB s. r. o., Praha

TT-350/2014

20. 11. 2017

RC 2

Bezpečnostní dveře KSi 40-1

Hormann Česká republika s. r. o. Středokluky

TT-32/2015

12. 01. 2018

RC 2

Bezpečnostní dveře ADORY DP II-BT2/1

ADOR CZ s. r. o. Lanškroun

TT-122/2015

05. 03. 2018

2

Bezpečnostní jednokřídlové dveře ADLO typ BD 100 K

ADLO - Security Doors s. r. o., Nitra, SK

TT-27/2015

29. 01. 2018

RC 2

Bezpečnostní jednokřídlové dveře SAPELI RC 2 s polodrážkou

SAPELI a. s., Jihlava

TT-133/2015

26. 03. 2018

RC 2

SAPELI a. s., Jihlava

TT-134/2015

26. 03. 2018

RC 2

SHERLOCK, s. r. o. Bratislava, SR

TT-262/2015

04. 06. 2018

RC 2

SHERLOCK, s. r. o. Bratislava, SR

TT-209/2015

18. 04. 2018

2

TT-346/2015

09. 08. 2018

RC 2

MRB Sazovice, spol. s r. o., Mysločovice

TT-347/2015

09. 08. 2018

RC 2

Bezpečnostní příčka Rigips RC 2

Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. Praha

TT-195/2015

23. 04. 2018

RC 2

Bezpečnostní protipožární dveře typ FRD VI RC 2

VIPAX, a.s. Zlín - Malenovice

TT-205/2015

23. 04. 2018

RC 2

Bytový bezpečnostní sklep

ADLO - Security Doors s. r. o., Nitra, SK

TT-228/2015

07. 05. 2018

RC 2

Bezpečnostní dveře ADORY DP II-BT2/2

ADOR CZ s. r. o. Lanškroun

TT-219/2015

07. 05. 2018

2

Bezpečnostní dveře typ G 07

GERBRICH s. r. o. Velké Opatovice

TT-260/2015

04. 06. 2018

RC 2

Bezpečnostní dveře typ G 07 - K RC2

GERBRICH s. r. o. Opatovice

TT-261/2015

04. 06. 2018

RC 2

Bezpečnostní ocelové protipožární dveře DPT45 BT2/2

HSE, spol. s r. o. Humpolec

TT-263/2015

04. 06. 2018

RC 2

HASIČ SERVIS, spol. s r. o. Praha

TT-364/2015

13. 08. 2018

RC 2

PERITO s. r. o. Znojmo

TT-315/2015

02. 07. 2018

RC 2

TT-322/2015

02. 07. 2018

RC 2

Bezpečnostní jednokřídlové dveře SAPELI RC 2
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK s elektrickým
uvolňovačem nebo bez, v provedení jako bezbariérové typ
K2/2, K2/2R, K2/2M, K2/2A
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK typ K345/2,
K345/2 M, K345/2 R, K345/2 A
Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 2 s protipožární
odolností
Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 2 do stávající

MRB Sazovice, spol. s r. o., Mysločovice

zárubně z ocelového plechu

Požární bezpečnostní ocelové dveře HAPI
Hliníkové vchodové dveře SCHUCO typ ADS 70.HI s hliníkovou výplní s prosklením
Bezpečnostní vchodové dveře OPAL v ocelové zárubni

Porta KMI Poland spólka z organiczona
odpowiedzialnošcia Sp. k. Bolszewo, Polsko

Bezpečnostní dveře typ G 07 v ocelové zárubni DZbTG

GERBRICH s.r.o. Velké Opatovice

TT-435/2015

05. 10. 2018

RC 2

Bezpečnostní jednokřídlové dveře SAPELI RC 2

SAPELI a.s., Jihlava

TT-548/2015

03. 12. 2018

RC 2

SHERLOCK, s.r.o., Bratislava, SR

TT-42/2016

14. 01. 2019

RC 2

Bezpečnostní protipožární dveře ADORY DP II - RC2/C

ADOR CZ s.r.o. Lanškroun

TT-36/2016

14. 01. 2019

RC 2

Bezpečnostní protipožární dveře ADORY DP II - RC2/A

ADOR CZ s.r.o. Lanškroun

TT-46/2016

28. 01. 2019

RC 2

Protipožární bezpečnostní dveře LUME EXTRA Safety

Masonite CZ spol. s r.o., Jihlava s polodrážkou

TT-37/2016

14. 01. 2019

RC 2

Bezpečnostní dveře TRITON v ocelové zárubni

STÍN KOVO s.r.o., Vsetín

TT-81/2016

11. 02. 2019

RC 2

Bezpečnostní dveře NAPAKO N2 a v protipožárním

NAPAKO, v.d. Praha
provedení bezpečnostní protipožární dveře NAPAKO P2
a odvozené var.

20. 03. 2019

RC 2

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK typ K2, K330,
K245

TT-97/2016
2

Světlík „ADLO" osazený bezpečnostním vrstveným sklem typ
MULTISEC 10 P4A výšky 576 mm, šířky 1006 mm

ADLO - Security Doors s.r.o., Nitra, SR

TT-347/2016

01. 09. 2019

2

Bezpečnostní dveře ADLO BD 200 model B, BD 200 model T

ADLO - Security Doors s.r.o., Nitra, SR

TT-350/2016

01. 09. 2019

2

Bezpečnostní dveře TRITON

Vladislava Peltsarszká - KASKO žaluzie, Vsetín

TT-124/2016

11. 02. 2019

2 RC 2

Bezpečnostní dveře TRITON

Bohemia okna a.s., Vsetín

TT-125/2016

11. 02. 2019

2 RC 2

Informa č ní listy
Bezpečnostní dveře TRITON
Jednokřídlové bezpečnostní dřevěné okno
PROGRESSION RC 2N
Jednokřídlové bezpečnostní dřevěné okno typ
Bezpečnostní protipožární dveře FAB Protekt včetně
odvozených variant
Bezpečnostní dveře AD/RC2 a AD/RC2
Dvoudílné bezpečnostní dřevěné okno typ
Dvoudílné bezpečnostní dřevěné okno
Dřevěné okno EURO IV 92 RC2
Bezpečnostní dveře SAPELI B D 2 bez polodrážky
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK typ KP2/2
Bezpečnostní dveře SAPELI BD 2
Bezpečnostní dveře typ G 07 v ocelové zárubni
jednodílné nebo dvoudílné
Bezpečnostní dveře ADLO typ B D 200 model B a T
se zvýšenou požární odolností
Bezpečnostní předstěna volně stojící 3.22.08 R2
Bezpečnostní předstěna spřažená 3.21.08 R2
Bezpečnostní mezistrop 4.10.92 R2
Bezpečnostní mezibytová stěna 3.41.20 R2
Trennwand Rigips RC2 typ MW12HA RC2 typ
MW22HA RC2
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK
Bezpečnostní vchodové dveře OPAL v ocelové zárubni
Bezpečnostní dveře SAPELI RC 2 s dvojitou polodrážkou
Bezpečnostní dvoukřídlové dveře DN 3 out
Bezpečnostní protipožární dveře typ PYROSAFE SF B3
Bezpečnostní příčka Rigips SK 24 R3 3.41.01 R3 3.41.02
R3 3.41.03 R3
Bezpečnostní příčka Knauf W118 v provedení W112 - RC3
Bezpečnostní příčka Knauf W118 v provedení W353 - RC3
s volným koncem příčky
Bezpečnostní příčka Knauf W118 v provedení W112 - RC3
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT typ SD 111
a SD 111F s protipožární úpravou
Bezpečnostní dveře NEXT typ SD 102 prosklené
Bezpečnostní dvoukřídlové dveře NEXT typ SD 102D
prosklené
Bezpečnostní protipožární dveře ADORY DP II - RC 3/1
jednokřídlové
Bezpečnostní příčka Knauf W118 v provedení W115
s plechem a středovým pásem plechu s elektorkrabicemi
proti sobě
Bezpečnostní příčka Knauf W118 v provedení W115
s plechem
Bezpečnostní příčka Knauf W118 v provedení W115
s elektrokrabicemi
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT typ SD 111V
a SD 111VF s protipožární úpravou
Bezpečnostní dveře typ SD 102
Bezpečnostní dveře typ SD 102F
Bezpečnostní protipožární dveře ADORY DP II - RC 3 BP
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT typ
SD 101/2015 a SD 101F/2015 s protipožární úpravou
Bezpečnostní dvoukřídlové dveře NEXT typ SD 102D
Bezpečnostní dvoukřídlové dveře NEXT typ SD 102DF
s protipožární úpravou EI1 30 / E W 30
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT typ SD 104
a SD 104 F s protipožární úpravou
Bezpečnostní protipožární dveře MR-RC3 instalované
v ocelové zárubni z plechu tloušťky 2 mm jednokřídlové dveře
Bezpečnostní dveře BEDEX FRD IV RC3 dvoukřídlové
s požární odolností EW 15 - EW 90 DP1 a panikovou
funkcí.
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO EL V D 3
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO EL V D 3
s protipožární odolností EI 30D1
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Svět oken s.r.o., Vsetín
SLAVONA, s.r.o., Slavonice

TT-126/2016
TT-194/2016

11. 02.
05. 05.

2019
2019

RC 2
RC 2N

SLAVONA, s.r.o., Slavonice
PROGRESSION RC 2
ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou
AD SECURITY s.r.o., Praha
SLAVONA, s.r.o., Slavonice
PROGRESSION RC 2
SLAVONA, s.r.o., Slavonice
PROGRESSION RC 2
NOVATEC Fenster + Turen s.r.o, Líně závod Sulkov
SAPELI, a.s. Jihlava
ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o., Bratislava
SAPELI, a.s. Jihlava
GERBRICH s.r.o. Velké Opatovice

TT-193/2016

05. 05.

2019

RC 2

TT-240/2016

14. 01.

2019

RC 2

TT-252/2016
TT-295/2016

02. 06.
30. 06.

2019
2019

2
RC 2

TT-296/2016

30. 06.

2019

RC 2N

TT-344/2016
TT-471/2016
TT-444/2016
TT-472/2016
TT-428/2016

11.
18.
03.
18.
05.

08.
12.
11.
12.
10.

2019
2019
2019
2019
2018

RC 2
2
RC 2
2
RC 2

ADLO - Security doors, s.r.o. Povážská Bystrica, SR

TT-4/2017

14. 01.

2020

2

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Praha
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Praha
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Praha
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Praha
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips Praha
ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o., Bratislava
typ K260/2, K260/2A a K260/2UP
Porta KMI Poland s.o.o. Bolszewo, Polsko
SAPELI a.s., Jihlava
NAPAKO, v. d. Praha
CAG s. r. o. Mníšek pod Brdy
Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. Praha

TT-19/2017
TT-20/2017
TT-21/2017
TT-22/2017
TT-377/2016

28.
28.
28.
28.
08.

02.
02.
02.
02.
09.

2020
2020
2020
2020
2019

RC
RC
RC
RC
RC

TT-445/2016

03. 11.

2019

RC 2

TT-470/2016
TT-16/2017
TT-60/2014
TT-209/2014
TT-148/2014

02.
26.
27.
31.
29.

07.
01.
02.
07.
05.

2018
2020
2017
2017
2017

RC
RC
RC
RC
RC

KNAUF PRAHA spol. s r. o., Praha
KNAUF PRAHA spol. s r. o., Praha

TT-167/2014
TT-168/2014

12. 06.
12. 06.

2017
2017

RC 3
RC 3

KNAUF PRAHA spol. s r. o., Praha
NEXT, spol. s r. o. Budyně nad Ohří

TT-166/2014
TT-393/2014

12. 06.
01. 01.

2017
2018

RC 3
3

NEXT, spol. s r. o. Budyně nad Ohří
NEXT, spol. s r.o. Budyně nad Ohří

TT-398/2014
TT-399/2014

01. 01.
01. 01.

2018
2018

3
3

ADOR CZ s. r. o. Lanškroun

TT-234/2014

28. 08.

2017

RC 3

KNAUF Bratislava, s. r. o.

TT-262/2014

11. 09.

2017

RC 3

KNAUF Bratislava, s. r. o.

TT-263/2014

11. 09.

2017

RC 3

KNAUF Bratislava, s. r. o.

TT-269/2014

25. 09.

2017

RC 3

NEXT, spol. s r. o. Budyně nad Ohří

TT-400/2014

01. 01.

2018

3

NEXT,
NEXT,
ADOR
NEXT,

spol. s r. o. Budyně nad Ohří
spol. s r.o. Budyně nad Ohří
CZ s.r.o. Lanškroun
spol. s r.o. Budyně nad Ohří

TT-396/2014
TT-397/2014
TT-235/2014
TT-111/2015

01.
01.
28.
26.

01.
01.
08.
02.

2018
2018
2017
2018

3
3
RC 3
RC 3

NEXT, spol. s r. o. Budyně nad Ohří
NEXT, spol. s r. o. Budyně nad Ohří

TT-112/2015
TT-113/2015

09. 03.
09. 03.

2018
2018

3
3

NEXT spol. s r. o. Budyně nad Ohří

TT-150/2015

05. 04.

2018

RC 3

PRIX MORAVA s. r. o., Jihlava

TT-93/2015

12. 02.

2018

RC 3

TT-114/2015

10. 02.

2018

RC 3

TT-137/2015

20. 04.

2018

RC 3

TT-25/2015

29. 01.

2018

RC 3

MRB Sazovice, spol. s r. o., Mysločovice

MRB Sazovice, spol. s r. o., Mysločovice

Bezpečnostní příčka 3.40.04 R3 SK24, 3.40.05 R3

Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.

SK24, 3.40.06 R3 SK24

Divize Rigips Praha

2
2
2
2
2

2
2
3
3
3
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Bezpečnostní příčka 3.41.01 R3/FB4 SK26, 3.41.02
R3/FB4 SK26, 3.41.03 R3/FB4 SK26
Vchodové dveře kovové odolné proti nárazu APLOT RC3
instalované v ocelové zárubni zn. APLOT
Protipožární bezpečnostní dveře BOULIT B3
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK
K345/3, K345/3 A
Sádrokartonový bezpečnostní strop Knauf D131 A RC3
a D131 B RC3
Sádrokartonová bezpečnostní předstěna
Knauf W623 RC3 a W626/629 RC3
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT typ SD 104
a SD 104 F s protipožární úpravot
Bezpečnostní protipožární dveře typ FRD VI RC 3,
instalované v ocelové zárubni
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NAPAKO/AD
SECURITY typ N3/ABLOY/M, P3/ABLOY/M Bezpečnostní vchodové dveře GRANIT v ocelové zárubni
Bezpečnostní dveře typ DELTA PREMIUM OSB
instalované v ocelové zárubni
Bezpečnostní dvoukřídlové dveře NAPAKO/AD
SECURITY typ DN3/ABLOY/M, DN3/ABLOY/M/AUT
Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 3 do stávající

Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.
Divize Rigips Praha
«APLOT» LTD, Khotin district, Ukraine

TT-26/2015

29. 01.

2018

RC 3

TT-95/2015

26. 03.

2018

RC 3

BOULIT s. r. o. 00 Praha

TT-136/2015

26. 03.

2017

3

SHERLOCK, s. r. o. Bratislava, SR

TT-210/2015

18. 04.

2018

3

KNAUF Praha, spol. s r. o. Praha

TT-223/2015

11. 05.

2018

RC 3

KNAUF Praha, spol. s r. o. Praha

TT-224/2015

11. 05.

2018

RC 3

NEXT spol. s r. o. Budyně nad Ohří

TT-150/2015

05. 04.

2018

RC 3

VIPAX, a.s. Zlín - Malenovice

TT-206/2015

23. 04.

2018

RC 3

AD SECURITY s. r. o. K Praha

TT-318/2015

02. 07.

2018

RC 3

TT-321/2015

02. 07.

2018

RC 3

TT-317/2015

02. 07.

2018

RC 3

AD SECURITY s. r. o. Praha

TT-316/2015

02. 07.

2018

RC 3

Porta KMI Poland spólka z organiczon A odpowiedzialnošci A Sp. k. Bolszewo, Polsko
DELTA Zbigniew Róžycki Katowice, Poland

MRB Sazovice, spol. s r. o. Mysločovice

TT-345/2015

09. 08.

2018

RC 3

Prosklený světlík osazený sklem Stratobel 502-1

NEXT, spol. s r.o. Budyně

TT-567/2015

02. 01.

2019

3

Bezpečnostní protipožární dvoukřídlové dveře typ
D2 K330/3, D2 K330/3A

SHERLOCK, s.r.o., Bratislava, SR

TT-555/2015

18. 12. 2018

RC 3

PRIX MORAVA s.r.o., Jihlava
v ocelové zárubni
ADOR CZ s.r.o. Lanškroun instalované v ocelové zárubni
ADOR CZ s.r.o. Lanškroun
instalované v ocelové zárubni
NEXT, spol. s r.o. Budyně nad Ohří

TT-93/2015

12. 02.

2018

RC 3

TT-35/2016

14. 01.

2019

RC 3

TT-34/2016

14. 01.

2019

RC 3

TT-566/2015

02. 01.

2019

3

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize
Rigips Praha
SHERLOCK, s.r.o., Bratislava, SR K330, K245, a K345

TT-568/2015

17. 12. 2018

RC 3

TT-43/2016

14. 01.

2019

RC 3

W W D OSTAŠ s.r.o., Nové Město nad Metují

TT-84/2016

25. 02.

2019

RC 3

TT-93/2016

25. 02.

2019

RC 3

TT-346/2016

01. 09.

2019

3

ADLO - Security Doors s.r.o., Nitra, SR

TT-349/2016

01. 09.

2019

3

SHERLOCK, s.r.o. Bratislava, SR

TT-265/2016

03. 07.

2017

3

TT-220/2016

19. 05.

2019

RC 3

Bezpečnostní protipožární dveře MR-RC3 instalované
Bezpečnostní protipožární dveře ADORY OP IV - RC3/1
Bezpečnostní protipožární dveře ADORY OP IV - RC3/2
Bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT typ SD 101
a SD 101F s protipožární úpravou
Bezpečnostní příčka Rigips 3.40.04 HB R3, 3.40.05
HB R3, 3.40.06 HB R3
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK typ K2,
Bezpečnostní dveře typ OSTAŠ/RC 3 zavěšené do
truhlářské zárubně jednokřídlové prosklené a kazetové
Bezpečnostní vchodové dřevěné dveře typ SECURY
Světlík ,,ADLO" osazený bezpečnostním vrstveným sklem
MULTISEC 12 P5A
Bezpečnostní dveře ADLO typ BD 200 model T2, B D 200
model T M4. B D 200 model A
Bezpečnostní dveře BD2/3
Bezpečnostní dveře NAPAKO N 3 a N3/6
a v protipožárním provedení bezpečnostní protipožární
dveře NAPAKO typ P3 a P3/6 a odvozené varianty
Bezpečnostní dveře ADLO typ BD 200 - dvoukřídlové

SCHS stolárna s.r.o., Brumov-Bylnice SCHS instalované
v dřevěné rámové zárubni
ADLO - Security Doors s.r.o., Nitra, SR

NAPAKO, výrobní družstvo Praha

ADLO - Security Doors, s.r.o., Nitra, Slovensko

TT-112/2016

23. 03.

2019

3

Uzamykací mechanismus jednokřídlového okna

ADLO - Security Doors s.r.o. Nitra

TT-162/2016

08. 05.

2019

3

Bezpečnostní dveře BEDEX KAVAN MUL-T-LOCK SP
s požární odolností EI 30 D2

MRB Sazovice, spol. s r.o., Mysločovice

TT-155/2016

03. 05.

2019

RC 3

TT-152/2016

17. 05.

2019

RC 3

TT-351/2016

06. 09.

2019

RC 3

TT-352/2016

06. 09.

2019

RC 3

MRB Sazovice, spol. s r.o. Mysločovice

TT-353/2016

06. 09.

2019

RC 3

TT-151/2016

17. 05.

2019

RC 3

TT-99/2016

10. 03.

2019

3

TT-123/2016

07. 04.

2019

RC 3

Bezpečnostní příčka Knauf W118 RC 3

VIPAX, a.s., Zlín, Malenovice
s požární odolností
Rav-Bariach (08) Industries Ltd., Ashkelon, Israel
ADOR CZ s.r.o. Lanškroun jednokřídlové s automatickým uzamykáním
KNAUF Praha, spol. s r.o. Praha

TT-143/2016

07. 04.

2019

RC 3

Bezpečnostní dveře SAPELI RC3 s dvojitou polodrážkou

SAPELI, a.s. Jihlava

TT-163/2016

21. 04.

2019

RC 3

Bezpečnostní dveře PROLOCK HL10 RC3

LIGNIS s.r.o., Koryčany

TT-203/2016

05. 05.

2019

RC 3

Bezpečnostní protipožární dveře FAB Protekt včetně
odvozených variant
Bezpečnostní dřevěné dveře IV 8 INTEGRÁL RC3

ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou
MASKOP 99 spol. s r.o., Kladno

TT-241/2016

14. 01.

2019

RC 3

TT-239/2016

19. 05.

2019

Bezpečnostní dveře SAPELI RC3 s polodrážkou

SAPELI a.s. Jihlava

TT-309/2016

21. 07.

2019

Bezpečnostní dveře FRD IV RC3 dvoukřídlové s požární
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V 3 dvoukřídlové
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V 3 dvoukřídlové
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V 3 jednokřídlové
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V 3 jednokřídlové
s požární odolností Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V3
Bezpečnostní dveře FRD-HFR RC3 dvoukřídlové
Fire proof security door EN 850
Bezpečnostní protipožární dveře ADORY OP IV - RC3/1

VIPAX, a.s., Zlín, Malenovice
odolností
MRB Sazovice, spol. s r.o. Mysločovice Bezpečnostní
dveře BEDEX VARIO V3 jednokřídlové
MRB Sazovice, spol. s r.o. Mysločovice

RC 3
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Světlík „ADLO"

ADLO - Security Doors s.r.o., Nitra, SR

TT-345/2016

01. 09. 2019

4

Dveřní systém datové komory High Availability

Rittal Czech, s.r.o., Zdiby u Prahy

TT-356/2016

25. 08. 2019

RC 4

Bezpečnostní rolovací mříž typ RL P - RC 4 o maximální šířce
3025 mm a maximální výšce 3080 mm

LIBRAX s. r. o. Liberec

TT-102/2015

26. 02. 2018

RC 4

Bezpečnostní dveře ADLO typ BD 300 model W

ADLO - Security Doors, s. r. o., Nitra, SR

TT-401/2014

01. 01. 2018

5

Bezpečnostní dveře ADLO typ B D 200 model Z - Prosklené
osazené bezpečnostním vrstveným sklem MULTISEC 20 P6B

ADLO - Security Doors, s. r. o., Nitra, SR

TT-348/2016

01. 09. 2019

4

Bezpečnostní dveře NAPAKO typ N4 a bezpečnostní
požární dveře NAPAKO typ P4 a jejich odvozené varianty

NAPAKO, v.d., Praha

TT-400/2016

11. 10. 2019

RC 4

Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V D 4 jednokřídlové, ručně

MRB SAZOVICE, spol. s r.o., Sazovice

TT-449/2016

22. 11. 2019

RC 4

Bezpečnostní dveře ADLO typ B D 200 model Z/VON,
Bezpečnostní dveře ADLO typ B D 200 model Z/DNU

ADLO - Security doors, s.r.o. Povážská Bystrica, SR

TT-6/2017

14. 01. 2020

4

v

DVERE - VRATA (SZÚ Jablonec n/N.)
podle ČSN P ENV 1627, ČSN EN 1627:2012

Výrobek

Zadavatel

Číslo certifikátu

Platnost do

BT

Bezp. dveře FESTA 4E

Emil Houška, Čistá u Rakovníka

J-32-20053-11

neomezeno

3

Balkovnové dveře

H&M s. r. o., Kuchařovice

J-32-20556-14

30. 07. 2017

RC 2

Vchodové dveře
OS balkonové dveře, OS okno

H&M s. r. o., Kuchařovice
H&M s. r. o., Kuchařovice

J-32-20557-14
J-32-20556-14

30. 07. 2017
30. 07. 2017

RC 2
RC 2

Vchodové dveře Kommerling 88 plus

H&M s. r. o., Kuchařovice

J-32-20557-14

30. 07. 2017

RC 2

Bezp. 8bodové vnitřní vstupní dveře Bobeš

Miloslav Kareš, Praha

J-32-20598-16

10. 11. 2017

RC 3

KAVAN s.r.o.
Družstevní ochoz 1308
140 00 Praha 4
tel.: 602 385 822, 261 223 741

www.kavari.cz

Skolení 2017
Nouzové otevíraní trezorů
říjen Locksmith Praha

Konstrukce a nouzové otevírání trezorů
říjen pan Novotný Brno
více informací na www.azks.cz/skoleni-a-exkurze

Mistrovství ČR v lockpickingu
Jako každý rok, tak i letos se blíží mistrovství v lock- pickingu ČR, letos již bude osmý
ročník!
Termín mistrovství je ve dnech 9. (so) a 10.
(ne) září 2017 na přehradě Orlík (Chrást
56, 399 01 Milevsko).
Registrace soutěžících bude od 9:00 hod.
do 10:00
v sobotu 9. září 2017. a konec
mistrovství je plánováno na neděli 10. září
2017 kolem 17:00 hod.
Soutěžní disciplíny jsou:
(1) Visací zámky
(2) Cylindrické vložky
(3) Bleskovka
(4) Freestyle
Soutěžní pravidla naleznete na
www.lockpickers.cz
Vstup volný a ubytování zajištěno

(cena za 1 osobu cca. 1.500 Kč na celý víkend)

Ubytování zahrnuje 2x noclech a celodenní jídlo (2x snídaně formou švédských stolů, 2x polévka a hlavní chod, 2x
teplá večeře)
Více informací naleznete na Facebookovém účtu Czech Lockpicker
nebo neváhejte a napište na
info@lockpickers.cz

Association

(@czechlockpickers)

Informa č ní listy

NOVA POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
TITAN ČERNÝ MAT
U povrchu Titan černý m a t se nejedná o barvu, lak,
elox, ale o m e t a l i c k o u kovovou v r s t v u ze speciálních
materiálů. Tenká vrstva 2 p m má několik předností,
díky k t e r ý m je t a k v ý j i m e č n á .

MIMOŘÁDNÁ TVRDOST
7x tvrdší než kování s o c h r a n n ý m
v y p a l o v a n ý m lakem

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI
ODÍRU A POŠKRABÁNÍ
BAREVNÍ A CHEMICKÁ
STÁLOST
povrch ani po m n o h a letech n e m ě n í
původní barevný odstín

KOROZNÍ i! ODOLNOST

speciální vrstva je nanesena na
celonerezový podkladový m a t e r i á l

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC.3

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17 | 6 8 2 01 Vyškov | Czech Republic
e-mail; odbytfa)rostex.cz | tel.: +420 517 316 415

www.rostex.cz

1-2/2017
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Dopisem Cechmistra skončil
1. Konvent ELF 2017 v Praze

cích se sekretariátem ELF.

Všemu předcházela závěrečná inspirace a načerpání maximálního objemu informací na loňském kon,
„
ventu v Kodani v Dánsku. Kde byly mimo jiné také
vazem kolegove, přátele,
zahájeny zvací rozhovory se všemi, tehdy v Kodani
dovolte mi, abych Vám jmenem organizačního
vystavujícími, výrobci.
výboru, co nejsrdečněji poděkoval za účast na
Je třeba také připsat patřičnou část úspěchu i geoEuropean Locksmith
Federation
Congrafické atraktivitě naší země a konkrétně našemu
vention 2017 (ELF Convention 2017), který
Hlavnímu městu, které vytvořilo kouzelnou atmosféru n e j e n s v ý m h i s t o r i c k ý m c e n t r e m a
se uskutečnil v hotelu Vienna House Diplomat
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ELF Convention 2017 se poprve ve sve historii
^
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^
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t
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konventem v historii, a současně akci s nejvyšší
uskutečnil
v Praze, coz
byo
pm nas jako orgaúrovní poskytovaných služeb pro vystavovatele,
zatora
velke
oceněn
na
m
,
i
si d o s a v a d n i p r a c e a
návštěvníky a všechny zúčastněné (jelikož každý
nasi
odborne
organizace
(CMZS)
v mepozice
ročník konventu tradičně hostí i zasedání Předstazinárodním měřítku.
venstva federace ELF). Dalším významným milníVěřím, Ze kaZdý z účastníků si odváZel nezapokem byla skutečnost, že na „ČESKÝ" ELF přijeli námenutelne
záZitky a my můZeme být právem
vštěvníci z 55 zemí světa. Tyto tři rekordy pražskéhrdí na dobře odvedenou
práci při organizaci
ho konventu připomněl president ELF Dave OToole
tak náročneho
veletrhu včetně atraktivního
donejen na již zmíněném zasedání Představenstva,
prwodneho
programu
ale také na Gala večeru v Kaiserštejnském paláci na
Ind Petr Fráz
'
Malé Straně a naposledy v e-mailovém dopise orgaP ' ,
' H
— m u
i|
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ELF uskutečněném v České republice
v ůbec.
Vše začalo rokem 2014, kdy byl na VH
CMZS v Humpolci zvolen a ustanoven
trojčlenný přípravný organizační výbor
s pověřením zajistit a uskutečnit k o n f e - 1
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Ing. Petr' Fráz - Cechmistr, předseda představen-

častněných

bylo

Správní sekcej 2. místopředseda představenstva

chem, který

^ y" |

C M Z S

přínosem jak pro českou a zahraniční odbornou,
oborovou společnost, tak pro členy obou profesních
asociací (CMZS, AZKS) a v neposlední řadě pro
Českou republiku a její jméno ve světě!

Ing. Ivo Buk - Mistr Zahraniční sekce, člen představenstva C M Z S

Od té doby bylo přípravným výborem odpracováno
mnoho hodin práce a spotřebována obrovská dávka
energie. Výsledkem bylo vyprodukované úsilí, vedoucí ke spojení s agenturou Guarant International,
která samotnou výstavu zajišťovala. V této kooperaci byly vybrány prostory hotelu Diplomat, navržena
veškerá schémata, program, doprovodný program,
akce a výlety, včetně samotné nabídky pro vystavovatele, které vznikaly také ve spolupráci a konzulta-

Tomáš

Pospíšil

2. Zástupce cechmistra, Mistr Správní sekce
C e c h MZS - ČR
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www.fab.cz

Jistota bezpečného domova
Hliníkové bezpečnostní kování
FAB série BK325 a BK505

•
•
•
•
•

Bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906.
Rozteč kování 72 mm nebo 90 mm.
Výběrz barevného provedení F1 (hliník) nebo IROX(efekt nerez).
Kování s překrytem nebo bez překrytu cylindrické vložky.
Vhodné pro vstupní i interiérové dveře.

D o p o r u č e n á p r o d e j n í cena již o d

890

ASSAABLOY, the globál leader in dooř opening solutions

Kč bez DPH.

FAB

ASSAABLOY
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Členská schůze Asociace zámkových a klíčových služeb, z. s.
České republiky, z. s. v Humpolci 2017
V pátek 31. března 2017 se uskutečnila členská schůze Asociace zámkových a klíčových služeb
Č e s k é republiky (AZKS) v Humpolci v hotelu Kotyza. Členská schůze byla rozdělena na dvě části,
dopolední prezentaci partnerských firem AZKS a odpolední část s vlastní členskou schůzí.
V dopoledním programu se prezentovaly společnosti se svými novými nebo inovovanými produkty prostřednictvím přednášky s projekcí:
- ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. - CLIQ, Bezpečnostní kování FAB
- MUL-T-LOCK, Czech & Slovakia s.r.o. - ClassicPROTM, ENTRTM
- EVVA spol. s r.o. - AirKey, Xesar a 4KS
- dormakaba Česko s.r.o. - experT pluS

Další partnerské firmy, včetně těch, které se prezentovaly formou přednášky, využily možnosti prezentace svých produktů
a novinek prostřednictvím prezentačních stánků v salonku vedle hlavního přednáškového sálu. Jednalo se o společnosti:
-

ERBI systems, s.r.o. - nová generace zámků
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. - bezpečnostní kování RX1-50 FORTE
TOKOZ a.s. - Tokoz PRO, Tokoz Tech
Winkhaus CR. s.r.o. - vícebodové bezpečnostní zámky
LIBRAX s.r.o. - certifikované bezpečnostní i
rolovací mříže
HR Carsoft, s.r.o. - programování autoklíčů
Locksmith Service s.r.o. - otevírací technika
AD SECURITY s.r.o. - bezpečnostní dveře
a mříže
ROVEL ZLÍN s.r.o. - ABUS zámky na kola,
BRUNOX mazadla

Informa č ní listy
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Členské schůze AZKS se zúčastnilo více jak 60 členů a více jak 30 čestných členů a zástupců
partnerských firem. V úvodu vystoupili významní čestní členové, kteří pronesli krátký projev a popřáli našemu spolku hodně zdaru do dalších let. Jednalo se o Ing. Václava Nepraše, prezidenta Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, ředitele Strojírenského zkušebního ústavu
v Jablonci nad Nisou Ing. Jiřího Malacha, ředitele společnosti Trezortest Ing. Petra Koktana a
cechmistra Cechu mechanických zámkových systémů České republiky Ing. Petra Fráze, který pozval naši členskou základnu na ELF Convention 2017 do Prahy.

V úvodu členské schůze bylo přijato 16 nových členů, bylo zrušeno na vlastní žádost členství třem
členům. Členové byli informováni o činnosti AZKS a
prezídia v uplynulém roce. Byl schválen rozpočet na rok 2017 a zhodnocen LockFest 2016, který
skončil se ziskem. Tato skutečnost přiměla prezidium AZKS na základě informací od účetní a současně daňové poradkyně, která zpracovává naše účetnictví, k založení LockFest s.r.o. Byly schváleny odměny členům, kteří se podíleli na realizaci mezinárodního veletrhu LockFest 2016. Členská
základna byla informována
o plánovaných školeních na rok 2017 zaměřených na nouzové otevírání trezorů, nouzové otevírání dveří a automobilů.
Ing. Ladislav Kratochvil
prezident AZKS
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Tajemná cylindrická vložka
V roce 1996 jsem poprvé narazil na cylindrickou
europrofilovou vložku s označení ZEUS, která se již
na první pohled velmi lišila od všech ostatních zámkových vložek svým tělem z dílů. Při bližším zkoumání mně bylo jasné, že před sebou mám něco nezvyklého. Tělo ze tří dílů, vystouplý kolík na spodní části
těla, ochrana proti vytržení a protiprachová úpravu
otvoru pro klíč dvěma odpruženými destičkami.

To vše bylo dost neobvyklé, protože provedení této
cylindrické vložky nasvědčovalo tomu, že byla vyrobena spíše před 2. světovou válkou, než že by to byl
současný výrobek. V 30. až 40. letech minulého
století byly vyráběny europrofilové vložky s tělem
z jednoho kusu. Jedinou výjimkou byla cylindrická
vložka německé firmy Carl Siebert z Heiligenhausu
se značkou CSH, u které bylo dvojdílné tělo spojené
šroubem. Modulové provedení cylindrických vložek
je záležitost až posledních desetiletí.
Vzhledem k tomu, že cylindrická vložka měla
otvor se závitem na upevňovací šroub pro zadlabací
zámek, byla vyrobena určitě po skončení platnosti
patentu německé firmy Zeiss-lkon, tj. v druhé polovině třicátých let minulého století. Předválečné československé firmy obcházely patent Zeiss-lkonu vlastním konstrukčním řešením upevnění vložky, např.
firma Mudroch_z Tišnova i pražská firma Jino pomocí
zářezů na těle a kleštin, firma Brano otvorem pro
upevňovací závlačku a Fáborský z Rychnova nad
Kněžnou šroubem s kuželovou matkou. Po skončení
platnosti německého patentu tuzemské firmy (mimo
tišnovského Mudrocha) rychle přešly na upevňovací
šroub, protože toto řešení firmy Zeiss-lkon bylo jednoduché a praktické.
K vložce jsem měl jenom
duplikátní klíč značky ARGO, tak ani klíč nepomohl
k další identifikaci zámkové
vložky. Až po obdržení katalogu Zeus jsem konečně
postoupil v pátrání po výrobci. V katalogu byla se
značkou Zeus uvedena firma Baubeschláge, Eisen u.
Stahlwaren. Fabrik, Wunsch & Vogl, Prag I., Kaprová 14, a české označení
firmy znělo „Zeus" Továrna na stavební kování, výrobky železné a ocelové, Wunsch & Vogl, Praha 1,
Kaprová 14. Jednalo se o německo-český katalog
z období protektorátu. V katalogu je sortiment různého dveřního a okenního kování, dveřní zavírače,
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dveřní zámky včetně elektrických, visací zámky,
zámky a kliky k automobilům, klíčové vložky, přídavné zámky a hlavně europrofilové cylindrické vložky.
Bohužel katalog odpovídá kvalitou době vzniku
a vyobrazení není příliš dobré.
Tím jsem svoje pátrání ukončil, cylindrickou vložku jsem označil a zařadil jako československý produkt vyrobený okolo roku 1940. Až teď, po dvaceti
letech, mohu říci, že jsem se tenkrát mýlil. Ale nebudu tak rychle skákat v čase a budu pokračovat posloupně. Získal jsem postupně další cylindrické vložky této značky, dále přídavné zámky a jeden visací
zámek. V Odborovém telefonním seznamu pro Prahu 1948-1949 je firma uvedena na stejném sídle
a jejich továrna na adrese ve Vratislavově ulici. Tím
jsem se jen utvrdil v tom, že se jednalo o tuzemskou
firmu, která vyráběla zámky a kování pod značkou
Zeus.
Na jaře letošního roku jsem při brouzdání na francouzské eBay narazil na katalog Manufacture forézienne de quincaillerie E.Duprat & Cie z roku 1949
a na obalu katalogu byla vyobrazena povědomá cylindrická vložka. Na zobrazení byly vidět všechny
charakteristické rysy této vložky - dělené tělo, ochrana proti vytržení. Pouze logo neodpovídalo. S tím se
nedalo dělat nic jiného, než katalog objednat. Po
obdržení zásilky jsem netrpělivě listoval katalogem
a nalezl pouze jeden obrázek cylindrické vložky
s klíči, které byly velmi podobné těm z mé sbírky. Na
čele vložky byl nápis Surtex a pouze ten nápis ji odlišoval od zámkových vložek Zeus
A co teď s tím? Logem Surtex byly označeny další výrobky v katalogu, tak se tedy jednalo
o výrobce zámkařského zboží.
Bylo pár let po válce,
v tehdejším .Československu bylo po „vítězném" únoru, a možnost, že by malá firma Zeus_vyvážela do
Francie svoje zboží?_To nebyla asi ta správná varianta. A že by Surtex vyvážel na náš trh a značil svoje výrobky značkou Zeus? Ani tato možnost nebyla
tak pravděpodobná. Třetí možnost byla, že výrobce
emigroval do Francie a zde začal s výrobou ve firmě
Surtex. Aby toho nebylo málo, v německém katalogu výrobců Die deutsche Schloss- & Beschlag In-

dustrie byla firma Wunsch & Vogl, Nachf. se značkou
Zeus uvedena jako výrobce stavebního kování
s adresou ve Vídni, Dr. Otto Hilsmann Str., Wien
III./40.
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Aniž jsem to čekal, tak se blížilo rozuzlení. Stačilo
zase brouzdat po celosvětové síti a přišlo to. Pro
změnu ze stránek německé eBay, kde jsem zadal do
vyhledávání Velbert. Mezi pohlednicemi a literaturou
o známém zámkařském městě ležícím ve spolkové
zemi Severní Porýní-Vestfálsko se objevil list
s cylindrickými vložkami firmy C. Ed. Schulte Aktiengesellschaft, SchloB- und Metallwarenfabrik/Velbert
(Rhld.). Tři obrázky, z toho dva důležité. Po dvaceti
letech najednou rozhodla dvě malá vyobrazení cylindrické vložky na jednom listě A4. Boční pohled na
tělo s klíči a čelo cylindrické vložky s logem. A bylo
po problému, kdo je výrobcem. Na bočním pohledu
jsou znatelné všechny podrobnosti „tajemné" cylindrické vložky, kterými se
odlišuje od všech ostatních výrobků. Na klíčích
stačí místo loga CES dát
Zeus. I pohled na čelní
stranu s protiprachovou
ochranou potvrzuje skutečnost, že výrobcem je
firma CES. Najednou
jsem si uvědomil, že klíč
k rozluštění této záhady
jsem měl už skoro deset
let. Ležel mezi ostatními
cylindrickými
vložkami
firmy CES, ale nevšiml
jsem si toho. Z Německa
jsem dostal jednu CESku s originálním klíčem, asi
tak z 50-60. let, která má protiprachovou zábranu
v otvoru pro klíč. Styl ozdob hlavy klíče pak přesně
odpovídá klíčům Zeus. Bohužel jsem si nespojil podobnost výrobků firmy CES se značkou Zeus, která
byla dost zřetelná.
Z dostupných informací vyplývá, že výrobcem
byla německá firma C. Ed. Schulte z Velbertu. Pro
svoje zákazníky, zatím zjištěné dvě firmy, Wunsch &
Vogl z Prahy (značka Zeus) a francouzské E.Duprat
& Cie (značka Surtex), pak razila_na svoje výrobky
jejich loga._Je i možné, že byly produkovány cylindrické vložky licenčně u uvedených firem. Zatím se
mi nepodařilo vypátrat, v jakém časovém období byly
vložky vyráběny. Jedno je však jisté. Značka Zeus i s
firmou Wunsch & Vogl v Praze skončila s rokem
1948.
Do současné doby jsem získal čtyři cylindrické
vložky se značkou Zeus, které se ale drobně liší
v detailech - tvarem spojovacího plechu, pojistnými
kroužky, zubem či tvarem ochrany proti vytržení.
Vložky jsou vyrobeny z mosazi s povrchovou úpravou niklováním. Těla vložek mají tři hlavní díly, dvě
části jsou s válcem a spojovací díl je z mosazného
plechu. Na částech těla s válci je vyfrézována plocha
pro spojovací plech, který je kolíkem spojen s jednou
částí těla. Na spodní straně druhé části těla je odpružený kolík, který zajišťuje spojení této části se spojovacím plechovým dílem. Zároveň kolík vede až
k válci vložky, ve které je otvor posunutý proti svislé
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ose otvoru pro klíč a do
otvoru po otočení válce
zapadne odpružený kolík.
Pomocí otočení válce klíčem (na jednu hodinu nebo šestou hodinu) je možno odpružený kolík zasunout dovnitř do otvoru válce, v případě otočení klíče
na šestou hodinu kolík
zajede do klíčového profilu, a vložku demontovat. Jedna z vložek odpružený
kolík nemá, zajištění těla vložky se spojovacím plechem je provedeno válcovým kolíkem napříč těla
vložky. Pro demontáž se musí kolík vyrazit z uložení
a odpadá manipulace s klíčem.

Výroba cylindrických vložek CES byla určitě
technologicky náročnější oproti standardnímu provedení cylindrických vložek s tělem z jednoho kusu.
Výroba spojovacího plechu, frézování těla pro spojovací plechový díl, kolíkové spoje, odpružený zajišťovací kolík, ochrana proti prachu, to vše muselo výrazně zdražovat výrobu a tím i celý výrobek pro tehdejšího uživatele. A nejsem si jistý, zda to vše nějak
výrazně zvyšovalo kvalitu a bezpečnost cylindrické

vložky.

Na závěr jedno mé přání. Doufám, že se mi podaří
do sbírky získat i originál se značkou CES, možná i
francouzský Surtex.
Luboš Čech
cech.ksk@email.cz
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Tresoria - továrna pokladen
Pancéřové schránky, ocelopancéřované pokladny, ohnivzdorné skříně, ocelový kancelářský nábytek, regály, trezory do zdi, nedobytné kasety, střádanky, ale především stavba bankovních trezorů. To byla doména
výjimečné, prvorepublikové, společnosti Tresoria
Společnost byla původně založena roku 1879, jako vůbec první továrna ohnivzdorných pokladen v Čechách. Nesoucí název svého zakladatele A. Kauble s.r.o. Smíchov. Po úmrtí majitele v roce 1882, je společnost převzata a přejmenována na Tresoria s.r.o., Praha - Jinonice, později přejde na akciovou společnost, jejichž továrna se nacházela hned
vedle firmy Walter v Praze Jinonicích.
Již za Rakouska Uherska se
stala společnost A. Kauble velmi
úspěšným konkurentem rakouské Firmě Wertheim, jejichž pokladny se staly synonymem pro
nedobytné pokladny. V té době,
se dokonce všem pokladnám,
lidově říkalo „wertheimky", stejně
tak jako dnes laická veřejnost
nazývá všechny starožitné pokladny, obecně, „popelky".
Po vzniku nového Československého státu, přesidlovalo mnoho společností z Rakouska do Prahy, a v té
době sílila velmi poptávka po pokladnách a skříních pro tyto firmy. Rozmach byl tak veliký, že se Tresoria rozhodla společnost zakcionovat, a začala se stavbou továrny v Praze Jinonicích. O její výstavbu se zasloužil
Vítězslav Kumpera (mimo jiné předseda správní rady, a spoluvlastník, letecké továrny Walter). Tu vybavila, na
tu dobu, nejmodernějšími stroji a zařízením, což jí dopomohlo k vedoucímu postavení v oboru.
Ač se zdá, že největší doménou firmy Tresoria byla stavba klasických ocelopancéřovaných trezorů a pokladen (jistě že ano, významnou), nejvíce se společnost zabývala stavbou bankovních trezorů. Vedoucí místo ve stavbě trezorů pro banky,
zajistila firmě Tresoria, patentovaná žaluziová armatura betonových
trezorových stěn. (patent čs 15 182) Tuto armaturu vynalezl ing. J.
Bertl, profesor vysokého učení technického v Praze. Již v té době testovala Tresoria své výrobky, nejen ve svých laboratořích, ale nechávala provádět testy ve výzkumném ústavě technickém při vysokém učení
v Praze a Brně. Díky tomu se stala jednou z, pouze dvou, českých
firem, které byly schopné se svým systémem uspět při stavbách bankovních trezorů. Druhou firmou s podobným, avšak dlaždicovým systémem armatur, byla také česká firma
Ippen.
Vysokou bezpečnost a výjimečnost systémů
a výrobků Tresorie dokládá nespočet bank a peněžních ústavů v celém Československu. Dodala například armaturu pro státovkový trezor nově vzniklé Národní banky Československé v Praze, postavila dokonce největší trezor, té doby.
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Poštovní spořitelně v Praze. Postavila trezor živnostenské banky v Praze, Městské spořitelny Pražské, Městské spořitelny na Královských Vinohradech, Městské spořitelny v Brně, Králově Poli, Kralup nad Vltavou, dokonce armovala stěny trezoru pro Jednotu pro dostavění chrámu Svatého Víta, v němž měl být uložen chrámový poklad a dokonce i korunovační klenoty. Významnou zakázkou byla také výstavba trezoru pro Škodovy závody, v novém paláci
ředitelství v Praze. Na Slovensku postavila trezor například pro
Městskou spořitelnu v Bratislavě. Samozřejmě stavěla trezory, pro
tehdy, velmi oblíbené kampeličky a spořitelny, například Okresní
hospodářskou záložnu v Poděbradech, Ústřední jednotu hospodářských družstev v Praze. Také pro pojišťovny, Okresní nemocenskou
pokladnu v Kralupech nad Labem a Plzni. A samozřejmě také pro
mnoho soukromých firem, příkladem jen klenotnická firma Hugo
Freund a Spol., kde probíhala složitá stavba trezoru ve druhém patře
činžovního domu, s velmi drahým zajištěním stropu, kde byl přes
20 000kg těžký trezor i s dveřmi postaven na traverzách. Současně
firma tresoria vyvíjela bezpečnostní dveře k bankovním trezorům,
kterými osadila trezory Živnostenské banky v Praze.
I ostatní výrobky firmy Tresoria se vyznačovaly, na tu dobu, moderním vzhledem a na pohled velkou bezpečností. Další specialitou
byly pancéřové pokladny se žaluziovým zajištěním a dokonce chemickým zajištěním, vynálezem Dr. Ing. Cyrilla Krauze, poradce národní obrany a profesora vysokého učení technického v Praze. Pokladny vyráběla podle tehdy „anglického vzoru", a osazovala je vlastními klíčovými
a heslovými zámky. Bezpečnost zvyšovala osazováním měděnými pláty a napojováním na
elektronické zabezpečení. Takových pokladen dodala například přes sto kusů různých velikostí pro hlavní
ředitelství pošt a telegrafů v Sofii.
Pro bankovní domy, jež si nemohly dovolit drahé komorové trezory, vyráběla Tresoria lehčí ocelopancéřové
trezory s bezpečnostními schránkami, takzvané „safesy", kterými osadila třicet šest dlouhou stěnu, se dvou
tisíci kusy schránek pro Poštovní spořitelnu v Praze, nebo také dodala tisíc kusů pro bankovní dům Petschek
v Praze. Tresoria považovala
tyto depozitní schránky jako
reprezentativní, pro styk banky
s klientelou, a proto napříprvotřídními
zámky
klad osazovala tyto schránky
ními zámky s počítadlem
s kontrolní uzávěrou, a kontroldůvěru zákazníků banky.
odemčení, což mělo zvyšovat
Dalším velmi oblíbeným
zvané dětské střádanky. Tyto
přímo hromadně, ročně dodákusů různým peněžním ústasvým klientům, po celé republivyráběla střádanky ve dvou

výrobkem té doby, byly tak„kasičky", tresoria vyráběla
vala přes sto padesát tisíc
vům, které je dále prodávaly
ce i do zahraničí. Tresoria
provedeních. Nejrozšířenější poniklovanou ocelovou, a
luxusn ější
takzvanou
„americkou", která byla potažena kůží. Dnes se tyto dětské střádanky stávají žádaným sběratelským kous
kem, a to dokonce i v zahraničí.

David Kobylák
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(EVVA)
access t o s e c u r i t y

Nové elektronické přístupové systémy
Xesar a AirKey od světového výrobce EWA

Xesar

AirKey

www.evva.cz
E W A spol. s r.o. Praha

V Bokách II 1048/11

152 00 Praha 5 - Hlubočepy

T + 4 2 0 251 815 561, 63

F + 4 2 0 251 815 562

ewa@ewa.cz
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BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKOVANA
CYLINDRICKÁ VLOŽKA

PATENTOVANÝ KULIČKOVÝ SYSTEM.

TECH

TECHNICKY CHYTRY

produkty TOKOZ TECH ve 3. třídě odolnosti
odolný proti vyhmatání a mechanickému překonání
odolný proti mechanickému opotřebení
odolný proti bumpingu
možnost zapojení do systému
SUaSGHK

OMEGA

fflWTOil

100% odolnost
proti bumpingu

KONTi

ochrana
•n
bh
- jj 100%
proti planžetování
má

VANLOCK

Vysoká ochrana
proti odvrtání

'
|L J

flHMEl

Odolnost proti
rozlomení

X 5AFETY BOX

www.tokoztech.cz
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