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Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace 
a metody zkoušení odolnosti proti vloupání –  

Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory 

Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance 
to burglary – Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms 

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-03-01. 

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých 
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centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze. 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Čes-
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Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. 

Unités de stockage en lieux sûrs – Exigences, 
classification et méthodes d’essai pour la résistance 
à l’effraction – Partie 1: Coffres-forts, distributeurs 
automatiques de billets (DAB), portes fortes et 
chambres fortes

Wertbehältnisse – Anforderungen, Klassifizierung 
und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen 
Einbruchdiebstahl – Teil 1: Wertschutzschränke, 
Wertschutzschränke für Geldautomaten, 
Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
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Evropská předmluva 
Tento dokument (EN 1143-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 263 „Bezpečná úschova peněz cen-
ných předmětů a nosičů dat“, jejichž sekretariát zajišťuje BSI. 

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického 
textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpoz-
ději do října 2019. 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN 
nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. 

Tento dokument nahrazuje EN 1143-1:2012. 

Ve srovnání s EN 1143-1:2012 byly provedeny následující změny: 

a) byly doplněny požadavky pro provedení další zkoušky T2 (4.1, 4.6, 12, 13.4, 14 c), tabulka 1, tabulka 2 a 
tabulka 3). Výrobky zkoušené s tímto novým nářadím, které je uvedeno v příloze B, má „T2“ označení za 
bezpečnostní třídou. 

b) V příloze A bylo doplněno napájení, ucpávka a konektor kabelu. 

c) Požadavky konstrukce ATM trezorů bezpečnostní třídy L byly vyškrtnuty (7.5.5 byl vyškrtnut, byly provede-
ny změny v tabulce A.2 a v 7.5.4). 

d) Pro objasnění byl 4.2.2 aktualizován a byla doplněna informativní příloha C a doplněn text úvodu pro roz-
dílné typy ATM systémů. 

e) Byly integrovány aktualizace pro volitelnou zkoušku trhavinami zejména: hmotnost nálože trhaviny pro voli-
telné EX v 9.4 byla změněna na „ účinnou hmotnost nálože trhaviny“, byla doplněna definice pro účinnou 
hmotnost nálože trhaviny (3.24), náhradou za měrnou energii je definováno výbušné teplo PETN (9.3); de-
tonační rychlost PETN byla zvýšena z (7 000 ± 500) m/s na (7 500 ± 500) m/s (9.3); tolerance účinné 
hmotnosti nálože trhaviny byla změněna z ±1 g na ±2 %, požadavek, že zkušební vzorek musí mít zaruče-
nou vnitřní kapacitu, byl z 9.2 vyškrtnut a tvar nálože trhaviny musí být kulový pro ATM trezory a skříňové 
trezory (viz 9.5.1), byl vypuštěn článek pro nepovolení zavedení výbušniny vstupními otvory pro kabely 
(4.3). Dále byla doplněna poznámky v tabulce 4.  

f) Byla provedena aktualizace volitelné zkoušky výbušným plynem: prostředí pro použití množství plynu pro 
bezpečnostní třídy II, III a IV byly vysvětleny více detailně (5.8.f) a pro bezpečnostní třídy V, VI, VII a VIII 
byl integrován nový vzorec. 

g) Byla doplněna podmínka zkoušky pro stříhání ocelových plechů (kapitola 2 a 7.6.7). 

h) Byly integrovány ediční změny v 3.10, 3.16, 3.17, 4.2.1, 6.1, 7.1, 7.3.1, 7.5.4.1, 7.5.4.2, 7.6.5, 7.6.6, 7.8, 
9.2.5, 9.6, 10.4, 10.6, 11.3.1 a 11.3.2 a také v obrázku 2. 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační or-
ganizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvat-
ska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Nor-
ska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španěl-
ska, Švédska, Švýcarska a Turecka. 
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Úvod 
Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Klasifikace odolnosti proti 
vloupání může být rovněž použita pro návrh bezpečnostních systémů s přihlédnutím k tomu, že v závislosti na 
pachateli, podmínkách v místě vloupání a možnostech použitého nářadí budou při skutečných pokusech o vloupání 
pravděpodobně dosaženy podstatně delší doby než při zkouškách. 

Při manuálních zkouškách jsou jejich výsledky a opakovatelnost závislé na schopnostech zkušebního týmu. Zaří-
zení použitá při zkouškách podléhají vývoji a mohou být do této evropské normy zahrnuta při revizi. 

Pro ATM systémy jsou zkoušky a požadavky v této evropské normě založeny na následujících předpokladech 
(podmínkách) použití: 

– ATM systém: systém zařízení, která vytváří funkci ATM a zajišťuje bezpečnost hotovosti a/nebo cenin (např. 
šeky) uložených v ATM trezoru. 

– Pro používání ATM trezoru je výrobce odpovědný za bezpečnost uložení hotovosti a/nebo cenin (např. 
šeky). 

Příklady rozdílných návrhů ATM systémů jsou uvedeny v příloze C. 
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1 Předmět normy 
Tento dokument stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do 
podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez 
nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.  

Tento dokument neplatí pro zkoušení a klasifikaci depozitních systémů a ATM systémů. 

2 Citované dokumenty 
Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část před-
stavují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované cito-
vané dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného do-
kumentu (včetně všech změn). 

EN 1300 Secure storage units – Classification for high security locks according to their resistance to unautho-
rized opening  
(Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti 
nepovolenému otevření) 

EN 10051 Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels – Tole-
rances on dimensions and shape  
(Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - 
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru) 

3 Termíny a definice 
Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice. 

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách: 
• IEC Electropedia: dostupné na http://www.electropedia.org/ 
• ISO Online browsing platform: dostupné na http://www.iso.org/obp 

3.1 
skříňový trezor (safe)  
úschovný objekt, který chrání svůj obsah proti vloupání a který v zavřeném stavu má délku alespoň jedné vnitřní 
strany £ 1 m 

3.2 
mobilní skříňový trezor (free-standing safe)  
skříňový trezor, jehož ochrana proti vloupání spočívá pouze v původních výrobních materiálech a v původní 
konstrukci a nikoliv na materiálech přidaných při jeho instalaci 

3.3 
vestavěný trezor (build-in safe)  
skříňový trezor, jehož ochrana proti vloupání je částečně spojena s materiály, které jsou při jeho instalaci zabu-
dovány nebo k němu přičleněny 

POZNÁMKA 1 k heslu: Trezory zabudované v podlaze a ve stěně jsou zvláštními formami trezorů vestavěných. 

3.4 
komorový trezor (strongroom)  
úschovný objekt zajišťující ochranu proti vloupání, který v zavřeném stavu má délky vnitřních stran >  1 m ve 
všech směrech 

POZNÁMKA 1 k heslu: Komorové trezory mohou být monoliticky odlity na místě samém nebo zhotoveny z průmyslově vyrobe-
ných prefabrikátů nebo mohou být kombinací obou variant. 

3.5 
trezorové dveře (strongroom door)  
dveře včetně zámku(ů), závorového mechanismu a zárubně určené pro vstup do komorového trezoru 

3.6 
ATM trezor (ATM safe)  
trezor, který je součástí ATM systému 
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3.7 
ATM podstavec (ATM base)  
integrovaná část ATM systému, umístěná mezi ATM trezorem a povrchem, na který má být trezor ukotven 

3.8 
vnitřní prostor (internal space)  
ta část úschovného prostoru ATM trezoru, která je ohraničena vnitřním povrchem korpusu ATM trezoru a krycím 
plechem (plechy) závorového mechanismu dveří 

3.9 
ATM; automat se sčítací mechanikou (ATM; automatic teller machine)  
úschovný objekt určený pro úschovu a automatické vydávání hotovosti a/nebo cenin 

POZNÁMKA 1 k heslu: Automatické pokladny, automaty pro směnu hotovosti, recyklační pokladny a stroje sloužící jako 
pomocné vydávací stroje jsou pro účely této normy všechno typy ATM. 

3.10 
ATM systém (ATM system)  
systém zařízení, který vytváří funkci ATM a zajišťuje bezpečnost hotovosti a/nebo cenin uschovaných v ATM 
trezoru 
POZNÁMKA 1 k heslu: Příklad ATM systému je zbázorněn v příloze C. 

POZNÁMKA 2 k heslu: Systém zařízení zobrazený v příloze C, ATM mechanismus a ATM kontrolní jednotka se nezkoušejí 
podle této evropské normy. 

3.11 
prostupy (accessories)  
zařízení, která jsou v korpusu trezoru, nebo která procházejí stěnou komorového trezoru nebo trezorovými dveřmi za 
účelem větrání nebo ukládání hotovosti a cenin 

POZNÁMKA 1 k heslu: Prostupy mohou být stále otevřeny, zpravidla otevřeny (avšak v případě nouze mohou být uzavřeny), 
nebo zpravidla uzavřeny (avšak v případě nouze mohou být otevřeny). 

3.12 
operační doba (operating time)  
doba, během které je používáno nářadí za účelem vytvoření změny na zkušebním vzorku 

POZNÁMKA 1 k heslu: V souvislosti s touto normou jsou také brány v úvahu operační doby, během kterých nejsou na zlu-
šebním vzorku způsobeny viditelné modifikace/změny. 

3.13 
odporová jednotka; RU (resistance unit; RU)  
odolnost proti vloupání, která vyplývá z jednominutového použití nářadí s hodnotou koeficientu nářadí rovnou 1 
a se základním oceněním rovným 0 

3.14 
bezpečnostní třída (resistance grade)  
označení klasifikace odolnosti proti vloupání 

3.15 
hodnota průlomové odolnosti (resistance value)  
číselná hodnota v odporových jednotkách vypočtená pro každou zkoušku 

3.16 
základní ocenění; BV (basic value; BV)  
číselná hodnota vyjádřená v odporových jednotkách přidělená určitému nářadí 

POZNÁMKA 1 k heslu: Základní ocenění bere v úvahu problémy spojené se získáním, přepravou, podmínkami (např. chla-
zení vodou a dostupnost napájení)  a používáním určitého nářadí na místě, nutné vědomosti a  zkušenosti potřebné pro jeho 
účinné použití 

3.17 
koeficient nářadí (tool coefficient)  
číselná hodnota v odporových jednotkách za minutu přiřazená určité skupině nářadí 

POZNÁMKA 1 k heslu: Pro přílohu A: Hodnota koeficientu nářadí bere v úvahu faktory jako je hluk, kouř, dým a další jevy, 
které zvyšují pravděpodobnost, že napadení bude zpozorováno. 

POZNÁMKA 2 k heslu: Pro přílohu B: Hodnota koeficientu nářadí bere v úvahu efektivitu nářadí a faktory jako je hluk, kouř, 
dým a další jevy, které zvyšují pravděpodobnost, že vloupání bude zpozorováno. 
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3.18 
závorový mechanismus (boltwork)  
zařízení zabezpečující dveře v uzavřeném stavu, dveře bez uvedení tohoto zařízení v činnost nemohou být otevřeny 

3.19 
zámek (lock)  
zařízení, které je schopné rozpoznat kódované zadání a splnit blokovací funkci závorového mechanismu nebo dveří 

3.20 
blokovací zařízení (relocking device)  
systém zahrnující blokovací a detekční prvky, které v případě vloupání zablokují závorový mechanismus 

POZNÁMKA 1 k heslu: Blokovací zařízení může být součástí zámkového mechanismu (např. aktivní blokovací prvek) nebo 
nezávislou jednotkou (např. pasivní blokovací prvek). 

3.21 
zavření (to closse)  
pohyb dveřmi tak, aby je bylo možno zajistit 

3.22 
zajištění (to bolt)  
vysunutí závorového mechanismu nebo vysunutí závory (pokud úschovný objekt nemá závorový mechanismus) 
tak, aby dveře byly zajištěny (blokovány) v uzavřeném stavu 

3.23 
uzamčení (to lock)  
zablokování vysunutého závorového mechanismu činností zámku 

3.24 
účinná hmotnost nálože trhaviny (active explosive charge mass)  
část tuhopalivové hmotnosti trhaviny, která je čistý PETN bez jakýchkoliv přísad 

4 Klasifikace a požadavky 

4.1 Klasifikace 
Skříňové trezory se klasifikují do bezpečnostních tříd podle tabulky 1. 

ATM trezory se klasifikují do bezpečnostních tříd podle tabulky 2. 

Trezorové dveře a komorové trezory (s dveřmi nebo bez nich) se klasifikují do bezpečnostních tříd podle tabulky 
3. 

Všechny výrobky musí splňovat všeobecné požadavky (4.2) a výrobky s označením EX, GAS, CD a T2 musí spl-
ňovat doplňkové požadavky (4.3, 4.4, 4.5 a 4.6). 

4.2 Všeobecné požadavky 

4.2.1 Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory 
V ochranném materiálu nesmí existovat žádný otvor kromě otvorů, které jsou nezbytné pro zámky, kabely, ukot-
vení nebo pro upevnění příslušenství trezorových dveří a komorových trezorů. 
Vstupní otvory pro kabely ve skříňových trezorech, trezorových dveřích a komorových trezorech (s dveřmi nebo 
bez nich) nesmí být větší než 100 mm2. Otvory, které nejsou použity pro vstupy kabelů, musí být výrobcem kon-
strukčně uzavřeny takovými prostředky, které nelze z vnějšku odstranit, aniž by došlo k zanechání viditelných stop. 

Mobilní skříňové trezory hmotnosti menší než 1 000 kg musí mít alespoň jeden otvor, kterým může být provedeno 
jejich ukotvení podle instrukcí pro instalaci. Soustava ukotvení musí pro každý otvor vydržet sílu podle tabulky 1. 

4.2.2 ATM trezory 
ATM trezory musí mít prostředky pro uzavření otvorů, které nejsou používány. Tyto prostředky nesmí být možno 
z vnějšku odstranit, aniž by došlo k zanechání viditelných stop. 

POZNÁMKA 1 Pro ATM trezory jsou povoleny otvory v ochranném materiálu pro funkci ATM trezoru. 

POZNÁMKA 2 Vstupní otvory pro kabely mohou být v případě ATM trezorů větší než 100 mm2. 

ATM trezory včetně ATM podstavců musí mít systém upevnění, který může být ukotven. Když se zkouší podle 
kapitoly 7 a 8, musí systém upevnění splňovat kritéria podle tabulky 2. 
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4.2.3 Krycí plech závorového mechanismu 
Skříňové trezory, ATM trezory a trezorové dveře musí mít vnitřní krycí plech závorového mechanismu, který za-
braňuje neoprávněnému pozorování zámků a závorového mechanismu a přístupu k nim, když jsou dveře otev-
řené. Krycí plech závorového mechanismu musí být zabezpečen takovým způsobem, že není možno jej otevřít 
nebo odstranit neoprávněnou osobou bez zanechání viditelných stop. 

4.2.4 Otvory pro kabely 
Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory bezpečnostní třídy III a vyšší musí mít buď otvor pro kabel 
nebo úpravu umožňující spojení s poplachovým systémem poté, co byl bezpečnostní úschovný objekt nainstalován. 

4.2.5 Instrukce pro uživatele 
Skříňové trezory, komorové trezory a ATM trezory musí být opatřeny instrukcemi pro provoz a údržbu včetně 
instrukcí týkající se zámků. Mobilní skříňové trezory a ATM trezory musí být opatřeny instrukcemi pro ukotvení. 
Vestavěné trezory, trezorové dveře a komorové trezory musí být opatřeny instrukcemi pro instalaci. 

4.3 Doplňkové požadavky pro označení EX 

Při zkoušení podle kapitoly 9 musí skříňové trezory bezpečnostních tříd II až X označené „EX“ dosáhnout mini-
mální hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu podle tabulky 1. Označení EX není přípustné pro skříňové trezory 
bezpečnostních tříd 0 a I. 

Při zkoušení podle kapitoly 9 musí ATM trezory bezpečnostních tříd II až VIII označené „EX“ dosáhnout mini-
mální hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu podle tabulky 2. Označení EX není přípustné pro ATM trezory 
bezpečnostních tříd L a I. 
Při zkoušení podle kapitoly 9 musí trezorové dveře a komorové trezory (s dveřmi nebo bez nich) bezpečnost-
ních tříd II až XIII označené „EX“ dosáhnout minimální hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu podle tabulky 3. 
Označení EX není přípustné pro trezorové dveře a komorové trezory bezpečnostních tříd 0 a I. 

4.4 Doplňkové požadavky pro označení GAS 
Při zkoušení podle kapitoly 10 musí ATM trezory bezpečnostních tříd II až VIII označené „GAS“ dosáhnout mi-
nimální hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu podle tabulky 2. Označení „GAS“ není přípustné pro ATM tre-
zory bezpečnostních tříd L a I. 

4.5 Doplňkové požadavky pro označení CD 
Při zkoušení podle kapitoly 11 musí skříňové trezory bezpečnostních tříd IV až X označené „CD“ dosáhnout mini-
mální hodnoty průlomové odolnosti podle tabulky 1. Označení „CD“ není přípustné pro skříňové trezory bez-
pečnostních tříd 0 až III a ATM trezory. 

Při zkoušení podle kapitoly 11 musí trezorové dveře a komorové trezory (s dveřmi nebo bez nich) bezpečnostních tříd 
VIII až XIII označené „CD“ dosáhnout minimální hodnoty průlomové odolnosti podle tabulky 3. Označení „CD“ 
není přípustné pro trezorové dveře a komorové trezory bezpečnostních tříd 0 až VII. 

4.6  Doplňkové požadavky pro označení T2 
Při zkoušení podle kapitoly 12 musí skříňové trezory bezpečnostních tříd 0 až X (včetně označení EX a GAS, 
pokud je to aplikovatelné) označené „T2“ dosáhnout minimální hodnoty průlomové odolnosti podle tabulky 1. 

Při zkoušení podle kapitoly 12 musí ATM trezory bezpečnostních tříd L až VIII (včetně označení EX a GAS, po-
kud je to aplikovatelné) označené „T2“ dosáhnout minimální hodnoty průlomové odolnosti podle tabulky 2.  
Při zkoušení podle kapitoly 12 musí trezorové dveře a komorové trezory (s dveřmi nebo bez nich) bezpečnostních tříd 
0 až XIII (včetně označení EX a GAS, pokud je to aplikovatelné) označené „T2“ dosáhnout minimální hodnoty 
průlomové odolnosti podle tabulky 3. 

Tabulka 1 – Minimální požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů (kromě ATM trezorů) 
do bezpečnostních tříd 
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Bezpečnostní 
třída

Zkouška napadením 
s využitím nářadí 

(kapitola 7) 
Zkouška napadením 
s využitím nářadí T2 

(kapitola 12) 

Pevnost 
ukotvenía  

(kapitola 8)

Zámky Doplňkové 
požadavky 

pro označení 
EX 

(volitelné) 
(kapitola 9)

Doplňkové 
požadavky 

pro označení 
CD (volitelné) 
(kapitola 11)

Hodnota průlomové 
odolnosti

Požadovaná 
síla

Počet Třída  
podle 

EN 1300

Hodnota 
průlomové 
odolnosti 

po výbuchud 

e

Hodnota 
průlomové 
odolnostid e

Částečný 
průlom

Úplný 
průlom

RU RU kN RU RU

0 30 30 50 1 A b c

I 30 50 50 1 A b c

II 50 80 50 1 A 4 c

III 80 120 50 1 B 6 c

IV 120 180 100 2 B 9 1 000

V 180 270 100 2 B 14 1 000

VI 270 400 100 2 C 20 1 000

VII 400 600 100 2 C 30 1 000

VIII 550 825 100 2 C 41 1 000

IX 700 1 050 100 2 C 53 1 000

X 900 1 350 100 2 C 68 1 000

a Použitelné pouze pro mobilní skříňové trezory o hmotnosti menší než 1 000 kg. 
b Označení EX není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 a I. 
c Označení CD není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 až III. 
d Hodnota průlomové odolnosti pro částečný průlom. 
e Pokud je zkouška s využitím nářadí provedena podle kapitoly 12 (T2), musí být dosažena hodnota průlomové 

odolnosti podle kapitoly 12 (T2).
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Tabulka 2 – Minimální požadavky pro klasifikaci ATM trezorů do bezpečnostních tříd 
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Bezpečnostní 
třída 

Zkouška napadením 
s využitím nářadí (kapitola 7) 

Zkouška napadením 
s využitím nářadí T2 (kapitola 

12)

Pevnost 
ukotvení 

(8.2)

Zkouška 
kotvicích 

prvků 
napadením 
s využitím 

nářadí 
(kapitola 7)

Doplňkový 
požadave

k pro 
zkoušku 

po zkoušc
e ukotvení 
(kapitola 

8)

Zámky Doplňkový 
požadavek 

pro označení 
EX a GAS 
(volitelné) 

(kapitola 9 a 
10)Hodnota průlomové odolnosti

Částečný průlom Úplný 
průlom 

Požadovan
á síla

Hodnota 
průlomové 
odolnostid

Hodnota 
průlomové 
odolnosti 

po 
ukotveníd

Počet Třída 
podle 

EN 130
0

Hodnota 
průlomové 

odolnosti po 
výbuchuc d

Obecně Používan
é otvorya

RU RU RU kN RU RU RU

L korpus 20 20 30 50 30 18 1 A b

dveře 30 30 50

I 30 30 50 50 30 18 1 A b

II 50 35 80 50 50 22 1 A 4

III 80 65 120 50 50 22 1 B 6

IV 120 100 180 100 50 22 2 B 9

V 180 145 270 100 50 22 2 B 14

VI 270 220 400 100 70 22 2 C 20

VII 400 350 600 100 120 22 2 C 30

VIII 550 500 825 100 160 22 2 C 41

a Aplikuje se pouze pro otvory opravdu používané; uzavřené a nepoužívané otvory musí splňovat všeobecné hodnoty. 
b Označení EX a GAS není přípustné pro bezpečnostní třídy L a I. 
c Hodnota průlomové odolnosti pro částečný průlom. 
d Pokud je zkouška s využitím nářadí provedena podle kapitoly 12 (T2), musí být dosažena hodnota průlomové odolnosti 

podle kapitoly 12 (T2).
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Tabulka 3 – Minimální požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů 
do bezpečnostních tříd 
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5 Technická dokumentace 
Technická dokumentace musí obsahovat následující informace: 

5.1 Datum vydání, jméno výrobce nebo zadavatele zkoušek musí být uváděno na každé stránce. 

5.2 Uvedení druhu výrobku: mobilní skříňový trezor, vestavěný trezor (do podlahy nebo stěny), ATM trezor, 
trezorové dveře, nebo komorový trezor (s dveřmi nebo bez nich) a uvedení seznamu různých velikostí existujících 
pro stejnou konstrukci. 

5.3 Výkresy zkušebních vzorků, ze kterých vyplývá: 

a) hmotnost, vnější a vnitřní rozměry, výrobní rozměrové tolerance; 

b) vodorovné a svislé řezy; 

c) počet, umístění a jakost zámků, závorových mechanismů a blokovacích zařízení; 

Bezpečnostní třída Zkouška 
napadením 

s využitím nářadí 
(kapitola 7) 
Zkouška 

napadením 
s využitím nářadí 
T2 (kapitola 12)

Zámkya Doplňkový 
požadavek 

pro označení EX 
(volitelné) 
(kapitola 9)

Doplňkový 
požadavek 

pro označení 
CD (volitelné) 
(kapitola 11)

Hodnota 
průlomové 

odolnosti pro úplný 
průlom

Počet Třída podle 
EN 1300

Hodnota 
průlomové 
odolnosti 

po výbuchuc e

Hodnota 
průlomové 
odolnostic e

RU RU RU

0 30 1 A b d

I 50 1 A b d

II 80 1 A 4 d

III 120 1 B 6 d

IV 180 2 B 9 d

V 270 2 B 14 d

VI 400 2 C 20 d

VII 600 2 C 30 d

VIII 825 2 C 41 10 000

IX 1 050 2 C 53 10 000

X 1 350 2 C 68 10 000

XI 2 000 3 C nebo 100 10 000

2 D

XII 3 000 3 C nebo 150 10 000

2 D

XIII 4 500 2 D 225 10 000

a Nepoužívá se pro klasifikaci komorových trezorů bez dveří. 
b Označení EX není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 a I. 
c Hodnota průlomové odolnosti pro úplný průlom. 
d Označení CD není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 až VII. 
e Pokud je zkouška s využitím nářadí provedena podle kapitoly 12 (T2), musí být dosažena hodnota průlomové 

odolnosti podle kapitoly 12 (T2).
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d) počet, rozteče a umístění závor dveří, jejich rozměry (např. průřez), vysunutí a hloubku zasunutí a jejich druh 
(např. pohyblivé nebo pevné); 

e) umístění a provedení jakýchkoliv míst ze speciálních ochranných materiálů; 

f) podrobnosti o spojení a/nebo upevnění, případně ukotvení všech prvků významných pro fyzickou bezpečnost 
např. provedení a umístění spojů a připojení, prostředky, kterými jsou dveře a/nebo zárubeň připevněny ke 
stěně, prostředky, kterými jsou jednotlivé prefabrikáty spojeny navzájem; 

g) značení, umístění a rozměry všech prostupů, které procházejí ochranným materiálem s podrobným znázor-
něním oblastí se zvláštní ochranou; 

h) podrobnosti o všech dalších volitelných zařízeních, např. časové zámky a časové zámky se zpožděním; 

i) údaje pro ATM trezory, ATM podstavce, pokud jsou, budou určeny výrobcem. 

5.4 Seznam všech zámků, které mohou být použity, s uvedením výrobce a typového čísla každého zámku. 

5.5 Specifikace použitých materiálů (pokud není uvedena ve výkresové dokumentaci). 

5.6 Údaje o materiálech nebo zařízení(ch), které při fyzickém napadení mají vyprodukovat plyn, kouř, saze 
atd., nebo které by při zkoušení mohly produkovat škodlivé látky. 

5.7 Údaje o druhu a poloze kabelů a/nebo jiných prvků pro zřízení systémů detekce průlomu, pro montáž elekt-
romechanických bezpečnostních zařízení, poplachových systémů atd. 

5.8 Instrukce pro instalaci obsahující nejméně následující údaje: 

a) způsob ukotvení mobilních skříňových trezorů o hmotnosti menší než 1 000 kg; 

b) způsob zabudování vestavěných trezorů, to je: velikost korpusu, který má být zabudován, minimální velikosti 
a průřezové tloušťky zabudování, minimální kvalitu materiálu, pomocí kterého bude úschovný objekt zabudo-
ván (druh a směšovací poměr cementu, dalších složek a příměsí, tekutost čerstvě namíchané betonové 
směsi, skladbu, předpokládanou pevnost v tlaku po 28 dnech, včetně příslušných zkušebních metod pro určení 
těchto vlastností), veškerou výztuž nebo kotvy, které mají být zabetonovány; 

c) způsob výstavby monolitického komorového trezoru odlitého na místě, včetně následujícího: minimální jakost 
betonu (druh a směšovací poměr cementu, dalších složek a příměsí, tekutost čerstvě namíchané betonové 
směsi, skladbu, předpokládanou pevnost v tlaku po 28 dnech, včetně příslušných zkušebních metod pro určení 
těchto vlastností), výztuž určenou pro zřízení komorového trezoru, spojení dveří a zárubně se stěnami, spo-
jení výztuže a ukotvení s jednotlivými díly; 

d) způsob montáže prefabrikovaných komorových trezorů; 

e) metody, kterými: 

– je ATM trezor ukotven k podlaze nebo k jinému povrchu; 

– je ATM trezor ukotven k ATM podstavci a ATM podstavec ukotven k podlaze nebo k jinému povrchu; 

f) pro ATM trezory s označením GAS až do bezpečnostní třídy IV GAS informuje uživatele o pozadí zkoušky 
jako: zkoušení plynem předpokládá, že zaplnění vnitřního objemu ATM trezoru s ATM mechanizmem je omeze-
no množstvím plynu, které může být vloženo. Jakýkoliv nevyužitý objem by neměl přesahovat 100 litrů. K dosa-
žení může být instalováno další zařízení, např. výrobcem ATM. 

6 Zkušební vzorek 
6.1 Zkušební vzorek musí být skříňový trezor, ATM trezor, trezorové dveře nebo komorový trezor (s dveřmi 
nebo bez nich). Zkušební vzorek pro komorový trezor se musí skládat z prvků, které mají všechny pro zkoušku 
potřebné spáry a spojení podstatné pro zkušební účely. Volitelná zařízení (viz 5.3 h)), která by mohla snížit hodnotu 
odolnosti proti vloupání, musí být zabudována do zkušebního vzorku. Volitelná zařízení (viz 5.3 h)) a příslušenství, 
jako jsou časové zámky a časové zámky se zpožděním, které by mohly zvýšit hodnotu odolnosti proti vloupání, 
musí být v průběhu zkoušky napadením s využitím nářadí vyjmuty nebo vyřazeny z činnosti. 

Zkušební vzorek ATM trezoru musí zahrnovat i ATM podstavec, pokud je podstavec požadován pro jakýkoli typ 
instalace (viz 5.8 e) 2)). Pokud je ATM podstavec volitelný, může zkušební laboratoř vybrat, jestli zkoušet s ATM 
podstavcem nebo bez něj. 

6.2 Na zkušebním vzorku musí být instalovány kabelové prostupy pro detekční systémy a/nebo příslušenství 
uvedená v technické dokumentaci. 

6.3 V případě vestavěných trezorů a monolitických komorových trezorů se zhotoví zkušební vzorky z dodaných 
součástí a podle následujících instrukcí pro instalaci (viz 5.8). 
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7 Zkouška napadením s využitím nářadí 

7.1 Obecně 
Zkouška slouží pro určení minimální hodnoty průlomové odolnosti zkušebního vzorku při úplném průlomu, u skří-
ňových trezorů a ATM trezorů navíc také při částečném průlomu. 

Hodnota průlomové odolnosti je vypočítána pro kontrolu kritéria (viz 7.4) pro každé provedené napadení s vyu-
žitím nářadí. 

Zkušební tým (viz 7.2) ověří zkušební vzorek (viz kapitola 6) spolu s technickou dokumentací (viz kapitola 5) a na-
vrhne program napadení zkušebního vzorku. Zkušební tým provádí napadení zkušebního vzorku. Potřebná 
doba pro docílení částečného průlomu nebo úplného průlomu protažením zkušebního tělesa se zaznamená 
a použije pro výpočet hodnoty průlomové odolnosti. 

Program zkoušek a nářadí pro zkoušku se zvolí tak, aby podle odhadu zkušebního týmu bylo možno očekávat 
nejnižší hodnotu průlomové odolnosti. Orientační zkoušky smí být provedeny. 

VAROVÁNÍ Protože některé ze zkoušek specifikované v této evropské normě obsahují postupy, které mohou 
pro zúčastněné osoby představovat riziko, je nutné zajistit vyškolený tým a přiměřený dohled. 

7.2 Zkušební tým 
Zkušební tým se skládá: 

a) z vedoucího zkušebního týmu, který je zodpovědný za provedení zkoušky a jehož úkolem je plánovat, řídit 
a dohlížet na zkoušení; 

b) z časoměřiče, jehož úloha je omezena na měření času a vypracování časového průběhu zkoušky; 

c) ze zkušebních techniků, jejichž úkolem je provést nezbytné zkušební práce na zkušebním vzorku podle poky-
nů vedoucího zkušebního týmu. 

Zkouška má být prováděna podle současného stavu techniky. Pro zajištění rovnocenných výsledků zkoušek by 
měly zkušební laboratoře mít akreditaci podle EN ISO/IEC 17025 a pravidelně by se měly zúčastňovat revizí 
(auditů), porovnávacích zkoušek, akcí na výměnu zkušeností a dalších vhodných školení a vzdělávání. 

7.3 Zkušební nářadí 

7.3.1 Nářadí pro napadení 
Všechno nářadí používané pro zkoušky musí mít přiřazený koeficient a základní ocenění podle přílohy A. 

Nářadí kategorie B zahrnuje nářadí kategorie A. 

Nářadí kategorie C zahrnuje nářadí kategorie A a B. 

Nářadí kategorie D zahrnuje nářadí kategorie A,B a C. 

Nářadí kategorie S zahrnuje nářadí kategorie A,B,C a D. 

Obecně, nejsou povoleny úpravy nářadí, to zahrnuje změnu napájení charakteristického pro napájené nářadí, zvět-
šení trysek, prodloužení elektrod, tyčí nebo pák. Kromě těchto pravidel jsou povolena „speciálně zhotovená nářadí“ a 
tepelná kopí/elektrody, které jsou potřebné pro zkrácení délky rozměrů požadovaných specifikací nářadí. 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Bezpečnostní vybavení nářadí, jako jsou ochranné kryty, pojistky, omezovač proudu a/
nebo omezovač maximální rychlosti nesmí být vyřazeno z činnosti nebo změněno. 

Na ochranu členů zkušebního týmu může být používán speciálně zhotovený držák sekáče, pokud je používáno ruční 
rázové nářadí v kombinaci se sekáčem. Takovýto držák je považován jako ruční uchopovací nářadí (viz tabulka A.2). 

Zkušební laboratoře mají vést soupis jimi používaného nářadí s přiřazením kategorie podle přílohy A. 

7.3.2 Měření času 
Zařízení na měření času s přesností 0,05 min na každý 10ti minutový úsek, jehož stupnice musí být dělena 
nejméně na 0,01 min. 

Všichni pozorovatelé zkoušky musí mít možnost sledovat operační dobu a dobu konání zkoušky. Začátek a ko-
nec každé zaznamenané operační doby musí být indikován zvukovým nebo optickým signálem. 
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7.3.3 Zkušební tělesa 

7.3.3.1 Obecně 
Zkušební tělesa musí být vyrobena z pevného materiálu. 

7.3.3.2 Zkušební tělesa pro hodnocení částečného průlomu 
Tři zkušební tělesa každé o délce 150 mm a následujících průřezech: 

a) kruh o průměru 125 mm, 

b) čtverec s délkou strany 112 mm, hrany a rohy jsou zaobleny s poloměrem r = 5 mm, 

c) obdélník o délce stran 100 mm × 125 mm, hrany a rohy jsou zaobleny s poloměrem r = 5 mm. 

Pro všechny rozměry platí tolerance ( ) mm. 

7.3.3.3 Zkušební tělesa pro hodnocení úplného průlomu  
Tři zkušební tělesa každé o délce 400 mm a následujících průřezech: 

a) kruh o průměru 350 mm, 

b) čtverec s délkou strany 315 mm, hrany a rohy zaobleny s poloměrem r = 10 mm, 

c) obdélník o délce stran 300 mm × 330 mm, hrany a rohy jsou zaobleny s poloměrem r = 10 mm. 

Pro všechny rozměry platí tolerance ( ) mm. 

7.4 Kritéria zkoušky 
Požadavky na úspěšnou zkoušku napadením s využitím nářadí jsou: 

a) pro částečný průlom je možno jedno ze zkušebních těles podle 7.3.3.2 zcela protáhnout vytvořeným otvorem; 

b) při úplném průlomu je splněno jedno z následujících kritérií: 

1) jedno ze zkušebních těles podle 7.3.3.3. je možno zcela protáhnout vytvořeným otvorem, 

2) dveře je možno vyjmout nebo otevřít na světlost minimálně 300 mm přes nejméně 80 % vnitřní výšky 
úschovného prostoru; 

c) při napadení s využitím nářadí kotvicích prvků ATM trezoru jsou kotvicí prvky kompletně odděleny. 

U vestavěných trezorů je bráno vyjmutí vestavěného trezoru z modelové stavební konstrukce jako úplný prů-
lom. 

Každá zkouška s využitím nářadí musí pokračovat tak dlouho, až již nelze očekávat získání dalších informací 
potřebných pro stanovení bezpečnostní třídy. To může být ten případ, kdy je překročena hodnota průlomové odol-
nosti dřívějších průlomů. 

Nedokončená zkouška napadením s využitím nářadí je hodnocena jako jedna ze zkoušek požadovaná v 7.5. 

7.5 Program zkoušek 

7.5.1 Mobilní skříňové trezory 
Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu zkoušku napadením s využitím nářadí pro: 

a) částečný průlom směřovaný proti oblasti stěny korpusu nebo dveřím zkušebního vzorku a 

b) úplný průlom proti korpusu nebo dveřím. 

Doplňkové zkoušky napadením s využitím nářadí podle a) nebo b) jsou vyžadovány proti stěně, stropu, základ-
ně nebo dveřím, pokud zkušební vzorek má oblasti nebo zóny, které mají odlišnou konstrukci a u nichž lze důvod-
ně předpokládat sníženou hodnotu průlomové odolnosti (např. v místě původních otvorů). 

7.5.2 Vestavěné trezory 
Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu zkoušku napadením a využitím nářadí pro: 

a) částečný průlom směřovaný proti oblasti dveří nebo poklopu (včetně rámu a zabudování, je-li toto nutné) a 

b) úplný průlom směřovaný proti oblasti dveří a/nebo korpusu, pro vyjmutí trezoru ze zabudování. 

2
0
+

3
0

+
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Doplňkové zkoušky napadením s využitím nářadí, podle a) a b) se vyžadují, pokud zkušební vzorek má oblasti nebo 
zóny s odlišnou konstrukcí a u nichž lze důvodně předpokládat sníženou hodnotu průlomové odolnosti (např. v mís-
tě původních otvorů). 

7.5.3 Komorové trezory 

7.5.3.1 Obecně 
Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu zkoušku napadením z využitím nářadí úplným průlomem proti stěně 
komorového trezoru a jednu zkoušku napadením s využitím nářadí úplným průlomem proti trezorovým dveřím. 

7.5.3.2 Komorový trezor bez dveří 
Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu zkoušku napadením s využitím nářadí úplným průlomem. 

Doplňkové zkoušky napadením s využitím nářadí úplným průlomem se vyžadují proti stropu, podlaze nebo stě-
nám, pokud konstrukce komorového trezoru má oblasti nebo zóny s odlišnou konstrukcí, u nichž lze důvodně 
předpokládat sníženou hodnotu průlomové odolnosti (např. v místě původních otvorů). 

7.5.3.3 Trezorové dveře 
Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu zkoušku napadením s využitím nářadí úplným průlomem proti dveřím 
(včetně zárubně a přilehlých částí stěn, je-li to nezbytné). 

Doplňkové zkoušky napadením s využitím nářadí úplným průlomem se vyžadují, pokud zkušební vzorek má 
oblasti nebo zóny s odlišnou konstrukcí a u nichž lze důvodně předpokládat sníženou hodnotu průlomové odolnosti 
(např. v místě původních otvorů). 

7.5.4 ATM trezory  

7.5.4.1 Obecně 
Zkoušky ATM trezorů musí zahrnovat alespoň jednu zkoušku pro: 

a) částečný průlom proti korpusu nebo dveřím (viz 7.5.4.2); 

b) úplný průlom proti korpusu nebo dveřím (viz 7.5.4.3); 

c) řezání nebo zničení ukotvení přímým napadením proti jakémukoliv kotvicímu prvku (viz 7.5.4.4 a 8.2). 

Doplňkové zkoušky napadením s využitím nářadí podle a) a b) musí být vykonány na každou oblast nebo zónu 
zkušebního vzorku, která má odlišnou konstrukci a pro kterou je možno důvodně předpokládat sníženou hodno-
tu průlomové odolnosti (např. v místě původních otvorů). 

7.5.4.2 Zkouška částečným průlomem 
Zkouška částečným průlomem pro ATM trezory musí zahrnovat: 

a) alespoň jednu zkoušku napadením s využitím nářadí proti korpusu nebo dveřím provedenou tak, že původní 
otvory (uzavřené nebo neuzavřené) netvoří část otvoru částečného průlomu, požadavky na bezpečnostní 
třídu podle částečného průlomu jsou vedeny v sloupci „Obecně“ tabulky 2; 

b) alespoň jednu zkoušku napadením s využitím nářadí provedenou k vytvoření částečného průlomu rozšíře-
ním neuzavřených otvorů pro výstup hotovosti nebo neuzavřených depozitních otvorů (pokud je takový otvor 
na zkušebním vzorku vytvořen), požadavky na bezpečnostní třídu podle částečného průlomu jsou uvedeny 
v sloupci „Používané otvory“ tabulky 2; 

c) zkoušku napadením s využitím nářadí provedenou proti uzavřeným otvorům pro výdej hotovosti nebo uza-
vřeným depozitním otvorům (pokud se uzavřený otvor na zkušebním vzorku nachází) a dalším otvorům, 
např. otvorům pro kabely; požadavky na bezpečnostní třídu podle částečného průlomu jsou uvedeny 
v sloupci „Obecně“ tabulky 2. 

Doplňková zkouška částečným průlomem napadením s využitím nářadí musí být provedena proti jakékoli oblasti, 
zóně nebo prvku, včetně různých způsobů uzavření otvorů, pro které lze důvodně předpokládat nižší hodnotu 
průlomové odolnosti. 

7.5.4.3 Zkouška úplným průlomem 
Zkouška úplným průlomem pro ATM trezory musí zahrnovat napadení s využitím nářadí proti korpusu nebo dve-
řím. Doplňková zkouška pro úplný průlom napadením s využitím nářadí musí být provedena proti jakékoli oblasti 
nebo zóně zkušebního vzorku, pro které lze důvodně předpokládat nižší hodnotu průlomové odolnosti. 

22



ČSN EN 1143-1

7.5.4.4 Zkouška přímým napadením proti ukotvení 
Zkouška přímým napadením proti kotvicímu prvku musí být pro ATM trezory a/nebo ATM podstavec ATM trezoru 
provedena řezáním nebo zničením ukotvení ATM trezoru a/nebo ATM podstavce a/nebo ATM podstavce samot-
ného. 

7.6 Podmínky zkoušky 
7.6.1  Před provedením zkoušek napadením s využitím nářadí je možno provést orientační zkoušky. Tyto 
zkoušky neovlivňují počet zkoušek podle 7.5. 

7.6.2 Nedestruktivní napadení zámku manipulací nebo vyhmatáním není dovoleno. 

7.6.3 Jakékoliv otvory ve zkušebním vzorku (s výjimkou otvorů v základně pro ukotvení skříňového trezoru) mohou 
být při zkoušce použity. 

7.6.4 Žádná mechanická výhoda, která vyplývá ze zvláštní situace pro zkoušení, nesmí být využita. Např. ne-
smí být nasazeno nářadí pod základnou mobilního skříňového trezoru, pokud tento je pro zkušební účely vyzdvižen 
na podstavec. 

7.6.5 Skříňové trezory a ATM trezory musí být zkoušeny pouze nářadím kategorie A, B, C a D v příloze A. Komoro-
vé trezory a trezorové dveře mohou být zkoušeny nářadím kategorií A, B, C, D, a S v příloze A. 

7.6.6 V průběhu kteréhokoliv napadení s využitím nářadí nesmí být následující nářadí použito současně: 

a) dvě elektricky napájená nářadí (viz tabulky A.7, A.8, A.9, A.10); 
b) dvě tepelná nářadí (viz tabulka A.11); 
c) dvě ruční rázová nářadí (viz tabulka A.5); 
d) jedno elektricky poháněné nářadí a tepelné nářadí; 
e) jedno ruční rázové nářadí a elektricky poháněné nářadí; 
f) jedno ruční rázové nářadí a tepelné nářadí; 
g) dvě speciálně zhotovená elektricky poháněná nářadí (viz tabulka A.6). 
7.6.7 Pro zkoušky částečným a úplným průlomem (stěnou dveří právě tak jako stěnou korpusu) pokud je 
ochrana stěny korpusu nebo bezpečnostního úschovného objektu zhotovena z ocelového plechu s tloušťkou 
větší nebo rovnající se 3 mm (ve výrobních tolerancích specifikovaných v EN 10051) jeho řezání musí být pro-
vedeno elektricky poháněným nebo tepelným nářadím. Ruční rázové nářadí může být použito pouze jako do-
plňkové nářadí, například pro uvolnění ocelového plechu, když byl již vyříznut elektrickým poháněným nebo 
tepelným nářadím. 
7.6.8 Pro ruční rázové nářadí používané oběma rukama je počet úderů a je omezen na 250 úderů během jed-
noho napadení s využitím nářadí. 
7.6.9 Při jakékoliv zkoušce napadením s využitím nářadí mohou na zkušebním vzorku pracovat pouze dva členové 
zkušebního týmu a vedoucí zkušebního týmu. Současně mohou na zkušebním vzorku pracovat pouze dvě osoby. 
7.6.10 Použití kompenzátoru zatížení není v průběhu zkoušek napadením s využitím nářadí dovoleno. 
7.6.11 Pro očištění zkušebního vzorku mohou být použity vysavač prachu a stlačený vzduch. 
7.6.12 Zkoušky se nesmějí provádět v oblastech nebo na prvcích zkušebního vzorku, které již byly zeslabeny před-
cházejícími zkouškami. 
7.6.13 Napadení s využitím nářadí za účelem otevření dveří ATM trezoru nesmí projít žádnou částí vnitřního 
prostoru, který je > 100 mm od povrchu krycího plechu závorového mechanismu (viz obrázek 1). 

Rozměry v mm 
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Legenda 
1 Povrch krycího plechu závorového mechanismu 

2 Napadení s využitím nářadí nesmí projít prostorem znázorněným stínovanou plochou 

3 Dveře 

Obrázek 1 – Schématický diagram znázorňující vnitřní prostor ATM trezoru, 
kterým nesmí projít napadení s využitím nářadí 

7.6.14 Pro zkoušku napadením s využitím nářadí proti kotvicím prvkům ATM trezoru a/nebo kotvicím prvkům 
ATM podstavce a/nebo ATM podstavci samotnému se mohou použít pouze nářadí kategorie A, B, C a D v příloze 
A. Nářadí uvedené v tabulce A.6 nesmí být použito. Pomůcky uvedené v tabulce A.14 se nesmějí použít. 

Kotvicí prvky ATM trezoru a/nebo ATM podstavce mohou být napadeny přes ATM podstavec nebo přes otvory 
již existující v ATM trezoru, pokud jsou otvory ve vzdálenosti do 250 mm od kotvícího prvku. 

7.7 Postup 
Datum příjmu zkušebního vzorku (viz kapitola 6) a technické dokumentace (viz kapitola 5) se zaznamenají spolu 
s neměnným referenčním identifikačním číslem zkušebního vzorku. 

Musí se prověřit, zda zkušební vzorek (viz kapitola 6) souhlasí s technickou dokumentací (viz kapitola 5). 

Nářadí pro napadení musí být připraveno k okamžitému použití. Doba potřebná k prvnímu sestavení nářadí je 
již zahrnuta v jeho základním ocenění, a proto se znovu při stanovení průlomové odolnosti nepřipočítává. Napří-
klad vrtačky musí být osazeny vrtákem, úlohové brusky brusným kotoučem, hořáky vhodnou tryskou, stojan vrtačky 
připojen ke vzorku atd. 

Zkušební vzorek je třeba zavřít a zamknout, pokud by to mohlo ovlivnit výsledek zkoušky. 

V případě neklasifikovaných zámků musí být k dispozici příslušný kód nebo klíč. 

Na začátku zkoušky se zkušební vzorek mobilního skříňového trezoru nebo ATM trezoru s nebo bez ATM pod-
stavce postaví do normální polohy na podlahu nebo simulovanou podlahu a může být pro zkoušku ukotven. 
Zkušební vzorky mobilního skříňového trezoru nebo ATM trezoru nemusí být pro zkoušku částečným nebo úpl-
ným průlomem ukotveny. V průběhu zkoušek částečným průlomem je možné zkušební vzorek mobilního trezoru 
nebo ATM trezoru naklápět, aby bylo možno zkoušet napadení ze všech stran. Doba potřebná pro naklápění se 
započítává do operační doby. Zkušební vzorky ATM trezoru nesmí být pro napadení otevřením dveří naklápěny. 

Poté se provede zkouška napadením s využitím nářadí. 

Všechny skutečnosti se musí zaznamenat. 

7.8 Měření operační doby 
a) Při každém použití nářadí musí být operační doba změřena a zaznamenána. Pro každou činnost začíná měře-

ní času v okamžiku dotyku nářadí se zkušebním vzorkem, měření času se ukončí v okamžiku, kdy se nářadí 
přestane dotýkat zkušebního vzorku. 

Dobu potřebnou pro umístění nářadí na zkušebním vzorku je nutno do měření operační doby započítat. 
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Naměřená operační doba se zaokrouhlí nahoru s přesností 1/60 minuty  a/nebo 1/100 minuty. 

b) Při použití rázového nářadí používaného oběma rukama (viz tabulka A.5), se operační doba na základě prove-
dených úderů vypočítá následovně: 

Nářadí kategorie A: 

1) 1/60 min na jeden úder (když nářadí působí přímo na zkušební vzorek), 

2) 1/40 min na jeden úder (je-li rázová síla přenášena na zkušební vzorek prostřednictvím sekáče, klínu 
nebo průbojníku). 

Nářadí kategorie B: 

1) 1/30 min na jeden úder (když nářadí působí přímo na zkušební vzorek), 

2) 1/15 min na jeden úder (je-li rázová síla přenášena na zkušební vzorek prostřednictvím sekáče, klínu 
nebo průbojníku). 

Jestliže je v průběhu napadení pro rázové nářadí používané oběma rukama operační doba propočítávána podle 
počtu provedených úderů a je používáno současně jiné mechanické nářadí, např. páčidlo, pak je směrodatná delší 
z obou zjištěných dob, buď skutečná operační doba, nebo operační doba zjištěná pomocí počtu provedených 
úderů. 

c) Operační doba zahrnuje také doby pro oddálení nářadí (nebo částí nářadí), pokud je oddálení nutné pro pokra-
čování zkoušky. Operační doba obsahuje dále dobu pro změnu polohy zkušebního vzorku v průběhu zkoušky 
napadením s využitím nářadí. 

d) Operační doba zahrnuje všechny doby, v nichž je nářadí oddáleno z dotyku se zkušebním vzorkem po krát-
kou dobu, jenž je nezbytně nutná pro nejefektivnější pokračování zkušebního napadení. (Například, když je 
sbíjecí kladivo oddáleno z dotyku tak, aby mohl být změněn bod nebo úhel napadení.). 

e) Operační doba nezahrnuje: 

1) dobu potřebnou pro změnu polohy nebo vyjmutí držáku nářadí; 

2) dobu dočasného přerušení zkoušky napadením s využitím nářadí nařízeného vedoucím zkušebního týmu na 
základě provozní bezpečnosti v důsledku nadměrného vývinu plynů, kouře, sazí atd. ze zkušebního vzorku 
nebo pro vyčištění a odstranění úlomků z místa výkonu práce; 

3) jakoukoliv dobu, stanovenou vedoucím zkušebního týmu pro prohlídku/kontrolu zkušebního vzorku; 

4) dobu pro použití pomůcek (viz tabulka A.14) a vysavače prachu nebo stlačeného vzduchu pro čistící účely. 

7.9 Výpočet hodnoty průlomové odolnosti 
Pro každou zkoušku napadením s využitím nářadí se vypočítává hodnota průlomové odolnosti VR z následující-
ho vzorce: 

VR = (Σt × c) + ΣBV 

kde Σt  je součet operačních dob v minutách; 

c koeficient nářadí nejvyšší kategorie, jež bylo při zkoušce použito (viz příloha A); 

ΣBV součet všech hodnot základního ocenění každého používaného nářadí. 

Vypočtená hodnota se zaokrouhlí na celé odporové jednotky nahoru a představuje hodnotu průlomové odolnosti 
v odporových jednotkách (RU) pro tuto zkoušku napadením s využitím nářadí. 

7.10 Protokol o zkoušce 
Protokol o zkoušce musí obsahovat následující informace: 

a) číslo protokolu o zkoušce; 

b) název zkušební laboratoře; 

c) datum a místo provedení zkoušky; 

d) složení zkušebního týmu se jmenovitě uvedeným vedoucím zkušebního týmu, časoměřičem a zkušebními techni-
ky; 

e) jména případných pozorovatelů zkoušky; 

f) typ výrobku (viz 5.2); 

g) identifikaci zkušebního vzorku (viz kapitola 6); 
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h) popis každého druhu učiněného napadení s využitím nářadí (v časovém pořadí), který poskytne podrobnosti 
o místě napadení, použitém nářadí, provedených měřeních a skutečnostech, které nastaly. Dále musí být 
uveden záznam všech operačních dob a upozornění na jakékoliv fotografické záznamy nebo videozáznamy; 

i) výpočet hodnot průlomové odolnosti VR v odporových jednotkách RU. 

8 Zkouška pevnosti ukotvení 

8.1 Mobilní skříňové trezory 

8.1.1 Obecně 
Pevnost ukotvení u mobilních skříňových trezorů se zjišťuje použitím zatížení podle obrázku 2. 

8.1.2 Zkušební zařízení 
Zařízení pro zkoušku tahem, musí být použitelné pro zatížení nejméně 100 kN. Zatížení musí být aplikováno 
podle principu znázorněného na obrázku 2. Měření aplikovaného zatížení musí být prováděno s přesností ± 5 % za-
tížení, které působilo. 

 
Legenda 

1 Hydraulický zvedák 

2 Podpěrná ocelová deska 

3 Ukotvující sestava podle popisu v instrukcích 

4 Upínací pouzdro a jednotka měření zatížení 

5 Opěrný válec o vnitřním průměru (2,5  ± 0,5)d (d je tloušťka stěny), nejméně 100 mm 

6 Stěna skříňového trezoru o tloušťce d v mm s ukotvujícím otvorem 

Obrázek 2 – Příklad zkušebního zařízení 

8.1.3 Postup 

8.1.3.1 Příprava 
Zkušební vzorek mobilního skříňového trezoru je připevněn ke zkušebnímu zařízení ukotvující sestavou s využi-
tím jednoho z ukotvujících otvorů podle instrukcí pro instalaci (viz 5.8). 

8.1.3.2 Zatěžování 
Požadovaná síla (viz tabulka 1) musí být aplikována ve směru pokusu protáhnout ukotvující sestavu stěnou nebo 
základnou trezoru. 

Zatížení je třeba vystupňovat pomalu v průběhu 2 minut až 3 minut na požadovanou hodnotu síly. Zatížení se pak 
musí udržovat na požadované hodnotě síly po dobu 1 minuty. Pak je zcela uvolněno. 
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8.1.4 Vyjádření výsledků zkoušky 
Doplňkem k použité síle musí být ještě uvedeno, zda šroub tuto sílu vydrží bez selhání nebo zda hlava šroubu 
byla protažena stěnou nebo základnou skříňového trezoru. 

8.1.5 Kritéria zkoušky 
Ukotvující sestava se nesmí při zkoušce zničit, ani nesmí být protažena zkoušenou stěnou nebo základnou. 

8.2 ATM trezory 

8.2.1 Obecně 
Pevnost ukotvení ATM trezorů se zjišťuje aplikováním horizontální síly na zkušební vzorek. 

8.2.2 Zkušební zařízení 
8.2.2.1 Zařízení pro aplikování horizontální síly nejméně 100 kN na zkušební vzorek a se kterým je možno měřit 
aplikovanou sílu s přesností ± 5 %. 

8.2.2.2 Ocelová deska, ke které musí být ATM trezor (nebo ATM trezor s ATM podstavcem) ukotven a která je 
schopna vydržet plnou zkušební sílu. 

8.2.3 Postup 

8.2.3.1 Příprava 
Pro zkoušku ukotvení ATM trezoru bez ATM podstavce musí být ATM trezor připevněn na ocelovou desku za 
použití způsobu, který pro ukotvení doporučí výrobce. 

Pro zkoušku ukotvení ATM trezoru s ATM podstavcem musí být ATM trezor připevněn k ATM podstavci svarem 
nebo přišroubován podle instrukcí výrobce a ATM podstavec musí být připevněn k ocelové desce způsobem, 
který pro ukotvení doporučí výrobce. 

V případě ATM trezorů k zabudování do zdi musí být ATM trezor otočen o 90° a připevněn k horizontální ocelové 
desce tak, že ocelová upevňovací deska simuluje vertikální stěnu pro upevnění. 

Pro každou zkoušku pevnosti ukotvení musí být použity nové kotvicí prvky a přidružené položky. 

K ATM trezoru mohou být přidávány součásti k usnadnění aplikace požadované zkušební síly, např. přivařené 
ocelové tyče k ATM trezoru, proti které může být použit zvedák, nebo připevnění, za které je možno táhnout. 

8.2.3.2 Zatížení 
Zkouška se provádí s ATM trezorem uzavřeným a uzamčeným. 

Předtím, než je síla aplikována, musí být učiněn pokus o odstranění nebo oslabení jakýchkoli vnějších upevnění. 
To musí být učiněno za použití ručního nářadí kategorie A pro montáž/demontáž (viz tabulka A.1) do maximální hod-
noty průlomové odolnosti 50 RU nebo 30 RU v případě ATM trezorů bezpečnostní třídy L. 

Síla musí být aplikována horizontálně na začátku zkoušky. V případě ATM trezorů zabudovaných do podlahy musí 

být síla aplikována mm pod vrškem trezoru. V případě ATM trezorů k zabudování do zdi musí být síla 

aplikována mm pod nejvyšším bodem trezoru namontovaného podle 8.2.3.1. (Viz také obrázek 3.) 

Rozměry v milimetrech 

[ ]10
0–100+

[ ]10
0–100+
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Legenda 

1 Síla 

2 Zkušební vzorek 

3 Ocelová deska 

Obrázek 3 – Aplikace síly 
Pro ATM trezory připevněné k ATM podstavci bude zatížení aplikováno ve směru tlaku a bude pokračovat z po-
čátečního bodu dotyku, dokud se ATM trezor nenakloní, účinná bude měnící se výška aplikace síly úměrně 
k základu zkušebního zařízení. Alternativně může být použito tažné zařízení. Ale pro takové tažné zařízení musí 
být použito další zkušební zařízení (jako návarek nebo vetknuté podpěry) k zajištění, že aplikace síly je stlačují-
cí k trezoru. Pokud během zkoušky úhel od horizontální aplikované síly překročí ± 15°, pevně namontovaný bod 
zatěžovacího mechanismu musí být přemístěn k navrácení horizontální síly. 

Zatížení musí být aplikováno plynule a požadovaná síla musí být dosažena v rozmezí od 2 min do 3 min. Poža-
dované zatížení musí být udržováno po dobu nejméně 1 min a pak uvolněno. 

Vedoucí zkušebního týmu vybere směr zkoušky ukotvení. 

Zkouška po zkoušce ukotvení bude provedena po snížení aplikované síla na nulu. Toto bude aplikováno, ať byl 
ATM trezor zkoušen s ATM podstavcem upevněným v místě nebo ne. Účelem této zkoušky bude buď úplně od-
dělit ATM trezor od ukotvení ve zkušebním zařízení, úplně oddělit ATM trezor od ATM podstavce nebo úplně 
oddělit ATM podstavec od ukotvení ve zkušebním zařízení. Použité nářadí pro zkoušku po ukotvení musí splnit 
následující zkušební podmínky z 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.2 a 7.6.14. Napadení k otev-
ření dveří k zajištění přístupu ke kotvicím prvkům není povoleno. Napadení kotvicích prvků uvnitř trezoru přes 
přístup otvory v trezoru není povolen. 

Další ukotvení a zkoušení po zkoušce ukotvení v jiném směru bude povoleno na podobných nezkoušených 
nebo nepoškozených zkušebních vzorcích ATM podstavců, pokud je předpoklad, že alternativní směr může být 
příčinou selhání ATM trezoru a ATM podstavce při zkoušce. 

Vedoucí zkušebního týmu může zastavit působení tlakové síly dříve, než je dosaženo požadované kritérium 
síly,  (bez ohledu na kritérium 1 min působení síly) k zahájení zkoušky po zkoušce ukotvení pokud předpokládá, 
že může být touto metodou dosažena nižší hodnota RU pro zkoušku po zkoušce ukotvení. 

8.2.4 Vyjádření výsledků zkoušky 
V protokolu o zkoušce musí být zaznamenána každá jednotlivá zkouška ukotvení: směr, ve kterém byly síly ap-
likovány, operační doby pro každé nářadí použité během zkoušek průlomové odolnosti po ukotvení a výpočet 
hodnot průlomové odolnosti VR pro zkoušku průlomové odolnosti po ukotvení podle 7.9. 
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8.2.5 Kritéria zkoušky 
ATM trezor a/nebo ATM podstavec s ATM trezorem budou považovány za splňující zkoušku ukotvení, pokud 
jsou požadovaná síla a požadavky na zkoušku po zkoušce ukotvení podle tabulky 2 dosaženy před úplným po-
škozením kotvicích prvků. 

9 Zkouška trhavinami 

9.1 Obecně 
Zkouška se provádí za účelem stanovení odolnosti proti napadení pomocí trhavin. Zkouška se provádí pouze 
v případě, když si zadavatel přeje používat označení EX. 

Nálož trhaviny se odpálí. Následná zkouška napadením s využitím nářadí je provedena pro změření zbývající 
hodnoty průlomové odolnosti. 

9.2 Zkušební vzorek  
Zkušební vzorek musí být stejné konstrukce jako ten, který byl použit při zkoušce napadením s využitím nářadí 
(viz kapitola 7). 

Zkouší se nepoškozený, prázdný vzorek. Zkušební vzorek, který byl dříve podroben zkoušce napadením s vyu-
žitím nářadí (viz kapitola 7), smí být použit pouze tehdy, jestliže není nebezpečí, že dojde provedením této zkoušky 
k ovlivnění výsledků zkoušky trhavinami. 

9.3 Trhaviny 
Ke zkoušce se použije trhavina na bázi pentaerythritol tetranitrátu (PETN) s následujícími vlastnostmi: 

– hustota (1 500 ± 50) kg/m3; 

– měrná energie (5 000 ± 500) J/g; 

– detonační rychlost (7 000 ± 500) m/s. 

9.4 Stanovení hmotnosti nálože trhaviny 
Hmotnost účinné nálože trhaviny se stanoví podle tabulky 4: 

Tabulka 4 – Účinná hmotnost nálože trhaviny pro bezpečnostní třídy II až XIII 

9.5 Podmínky pro zkoušku trhavinami 

9.5.1 Skříňové trezory a ATM trezory 
Nálož trhaviny se vloží v kompaktním kulovém tvaru do geometrického středu vnitřního prostoru trezoru a po 
uzavření a uzamčení dveří se odpálí. 

Po odpálení se pokračuje v napadení s využitím nářadí až do vytvoření úplného průlomu (jak je stanoveno 
v 7.4a)) nebo až do dosažení požadované hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu (pro skříňové trezory – viz 
tabulka 1; pro ATM trezory – viz tabulka 2). Pokračování napadení s využitím nářadí je nutno zaznamenat jako 
napadení s využitím nářadí po výbuchu. 

Bezpečnostní třída Hmotnost nálože trhaviny (g)a – tolerance ±2 %

Skříňové trezory ATM trezory Trezorové dveře 
a komorové trezory

II, III a IV 70 70 70

V, VI a VII 100 100 125

VIII 200 200 250

IX a X 200 nepoužívá se 250

XI, XII a XIII nepoužívá se nepoužívá se 375

a Hranice sady v této tabulce může být překonána při skutečném vloupání a je předmětem odhadu rizika a 
dalších vhodných bezpečnostních prvků na místě. 

29



ČSN EN 1143-1

Napadení s využitím nářadí po výbuchu je omezeno na použití nářadí A, B, C a D v příloze A. V tomto napadení 
s využitím nářadí po výbuchu se musí pokračovat až do té doby, kdy již nelze důvodně očekávat další informace nutné 
pro stanovení hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu. 

9.5.2 Trezorové dveře a komorové trezory 
Před zkouškou může být provedeno přípravné napadení s využitím nářadí a musí následovat napadení s využi-
tím nářadí (viz kapitola 7) tak, aby byly vytvořeny otvory, do nichž se umístí nálož trhaviny. Tyto přípravné práce 
jsou omezeny na 25 % minimální hodnoty průlomové odolností v RU (platné pro úplný průlom) a bezpečnostní 
třídu, do které byl zkušební vzorek již dříve zařazen (viz tabulka 3). Použití nářadí je omezeno na nářadí kategorie A, 
B, C a D v příloze A. Výpočet hodnoty průlomové odolnosti pro tyto přípravné práce musí být proveden v soula-
du s 7.9. 

Nálož je umístěna, utěsněna a odpálena. 

POZNÁMKA Pro komorové trezory a trezorové dveře může být nálož jakéhokoliv tvaru. 

Po odpálení je nutno pokračovat ve zkoušce napadením s využitím nářadí až do úplného průlomu (jak je stano-
veno v 7.4b)) nebo až do dosažení požadované hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu uvedené v tabulce 3. 
Toto napadení s využitím nářadí je zaznamenáno jako napadení s využitím nářadí po výbuchu. 

Napadení s využitím nářadí po výbuchu se omezuje na použití nářadí kategorií A, B, C a D v příloze A. 

Napadení s využitím nářadí po výbuchu musí pokračovat až do té doby, kdy již nelze důvodně očekávat zjištění 
dalších informací potřebných pro stanovení hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu. 

9.6 Výpočet hodnot průlomové odolnosti pro napadení s využitím nářadí po výbuchu 
Hodnota průlomové odolnosti při napadení s využitím nářadí po výbuchu se vypočte podle vzorce: 

RVPD = (ΣtPD · c) + ΣBVPD 

kde RVPD je hodnota průlomové odolnosti po výbuchu; 

ΣtPD součet operačních dob pro napadení s využitím nářadí po výbuchu; 

c nejvyšší hodnota koeficientu nářadí použitého při napadení s využitím nářadí po výbuchu (viz příloha A); 

ΣBVPD součet základních ocenění pro všechna nářadí pro napadení používaná pouze při napadení 
s použitím nářadí po výbuchu. Pro komorové trezory a trezorové dveře se do tohoto součtu se ne-
připočítává základní ocenění nářadí použitého při přípravných pracích. 

Vypočtená hodnota se zaokrouhlí na vyšší celé číslo a udává hodnotu průlomové odolnosti v RU pro práci po 
výbuchu. 

9.7 Záznam o průběhu zkoušek 
V záznamu o průběhu zkoušky s napadením s využitím nářadí po výbuchu v chronologickém pořadí je nutno 
vzít v úvahu následující podrobnosti: 

– místo napadení; 

– použité nářadí; 

– záznam všech operačních dob; 

– provedená měření a skutečnosti; 

– odkaz na fotografické záznamy nebo videozáznamy; 

– hodnotu průlomové odolnosti v RU. 

10 Zkouška výbušným plynem 

10.1 Obecně 
Zkouška napadení plynem je určena odolností proti napadení plynem. Zkouška se provádí pouze v případě, 
když si zadavatel přeje používat označení „GAS“. Nálož plynu se vloží do ATM trezoru a odpálí se. Zkouška na-
padením s využitím nářadí je provedena pro změření zbývající hodnoty průlomové odolnosti. 

10.2 Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek musí být nepoškozený a stejné konstrukce (včetně otvorů (viz 4.2.2)) jako ten, který byl použit 
při zkoušce napadením s využitím nářadí (viz kapitola 7). Vnitřní prostor zkušebního vzorku musí být prázdný 
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(bez instalovaného zařízení na hotovost). Nepoužívané otvory, které nejsou normálně uzavřeny, musí být bě-
hem zkoušky otevřeny. Zkušební vzorek, který byl dříve podroben zkoušce napadením s využitím nářadí smí být 
použit pouze tehdy, jestliže není nebezpečí, že dojde provedením této zkoušky k ovlivnění výsledků zkoušky ply-
nem. 

10.3 Plyn 
Nálož plynu musí být (acetylen C2H2 + kyslík O2) se stechiometrickou a  homogenní směsí (1 C2H2 + 2,5 O2) 
s čistotou složek plynu > 99,0 %. 

Hodnoty C2H2 a O2 musí být zaznamenány v podmínkách 20 °C a 1 013 hPa a musí být v toleranci ±5 %. 

10.4 Stanovení objemu plynové nálože 
Objem plynové nálože musí být vypočítán podle tabulky 5: 

Tabulka 5 – Objem plynové nádrže (l) pro bezpečnostní třídy II až VIII – tolerance ± 5 % 

Objem plynové nádrže musí být vypočítán podle následujícího vzorce: 

Vzorec 3: 
Vnálož = 50 I < 50 % Vvnitřní prostor  < 100 I 

kde Vnálož je objem plynu 

 I   v litrech; 

 Vvnitřní prostor  vnitřní prostor je definován v 3.8. 

POZNÁMKA Vzorec 3 předpokládá, že zaplnění vnitřního objemu ATM trezoru s ATM mechanizmem je omezeno množ-
stvím plynu, které může být vloženo. Jakýkoliv nevyužitý objem by neměl přesahovat 100 litrů. K dosažení může být instalo-
váno další zařízení, např. výrobcem ATM. 

Vypočtený objem se musí zaokrouhlit na vyšší celé číslo. 

Vzorec 4: 
Vnálož = 50 I < (Vvnitřní prostor – Vpoužitý) < 90 % × Vvnitřní prostor 

kde Vnálož je objem plynu 

 I   v litrech 

 Vvnitřní prostor  vnitřní prostor je definován v 3.8 

 Vpoužitý objem V ATM trezoru zaplněném sestaveným ATM mechanizmem a boxy s hotovostí, 
apod., specifikovaný Výrobcem ATM 

Vypočtený objem se musí zaokrouhlit na vyšší celé číslo. 

10.5 Zkušební zařízení pro zkoušení napadení plynem 
Měřicí zařízení toku/nálože plynu musí splňovat požadavky 10.3 (s objemem v toleranci a homogenitou). Pro 
uložení plynu musí zkušební laboratoř použít přizpůsobitelnou nádrž(e). Vlastnosti přizpůsobitelné nádrže(í) 
vzhledem k rozměrům, materiálu a pevnosti musí být vybrány tak, aby neovlivnily výsledky zkoušky napadením 
plynem (např. zpětný tlak < 1v hPa, bez absorpce energie). 

10.6 Postup zkoušení napadením plynem 
Z důvodů nejhoršího případu zkušebních podmínek a reprodukovatelnosti musí být zapalovací zařízení a  při-
způsobitelná nádrž(e) nálože plynu umístěny blízko středu vnitřního prostoru ATM trezoru (viz 3.8). Pořadí po-
stupu je následující: 

– naplnění nádrže(í) nálože plynu vzduchem nebo inertním plynem pro kontrolu vytékání a umístění; 

Bezpečnostní třída Výpočet podle

II, III a IV Vzorec (3)

V, VI, VII a VIII Vzorec (4)
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– vyprázdnění nádrže(í) nálože plynu; 

– zavření a uzamčení dveří; 

– naplnění přizpůsobitelné nádrže(í) stechiometrickou a  homogenní náloží plynu; 

– zapálení nálože. 

POZNÁMKA Pro získání homogenní nálože plynu může být před plněním provedeno míchání směsí plynu (např. míchání 
pomocí zařízení jako je tryska) nebo po plnění do přizpůsobitelné nádrže(í) (např. míchání pomocí oběhového čerpadla). 
Pro kontrolu vytékání a umístění nádrže může být použita webová kamera. 

Po odpálení musí být provedeno napadení s využitím nářadí až do dosažení částečného průlomu (jak je stano-
veno v 7.4a)) nebo až do dosažení požadované hodnoty průlomové odolnosti (viz tabulka 2). Toto napadení s vy-
užitím nářadí musí být  zaznamenáno jako napadení s využitím nářadí po výbuchu. 

Napadení s využitím nářadí po výbuchu se omezuje na použití nářadí kategorií A, B, C a D příloze A. 

Napadení s využitím nářadí po výbuchu musí pokračovat až do té doby, kdy již nelze důvodně očekávat zjištění 
dalších informací potřebných pro stanovení hodnoty průlomové odolnosti po výbuchu. 

10.7 Výpočet hodnot průlomové odolnosti pro napadení s využitím nářadí po výbuchu 
Hodnota průlomové odolnosti při napadení s využitím nářadí po výbuchu se vypočte podle vzorce: 

RVPD = (ΣtPD · c) + ΣBVPD 

kde RVPD je hodnota průlomové odolnosti po výbuchu; 

ΣtPD součet operačních dob pro napadení s využitím nářadí po výbuchu; 

c nejvyšší hodnota koeficientu nářadí použitého při napadení s využitím nářadí po výbuchu (viz příloha A); 

ΣBVPD součet základních ocenění pro všechna nářadí pro napadení používaná pouze při napadení 
s použitím nářadí po výbuchu. 

Vypočtená hodnota se zaokrouhlí na vyšší celé číslo a udává hodnotu průlomové odolnosti v RU pro práci po 
výbuchu. 

10.8 Záznam o průběhu zkoušek 
Před zapálením 

– záznam pozorování, objemů, nálože plynu a postup míchání. 

Po zapálení 

– záznam pozorování popisující účinky na zkušebním vzorku. 

V záznamu o průběhu zkoušky s napadením s využitím nářadí po výbuchu v chronologickém pořadí je nutno 
vzít v úvahu následující podrobnosti: 

– místo napadení; 

– použité nářadí; 

– záznam všech operačních dob; 

– provedené měření a záznam skutečností; 

– odkaz na fotografické záznamy nebo videozáznamy, 

– hodnotu průlomové odolnosti v RU. 

10.9 Značení 
Pokud je splněn požadavek (např. ATM trezor III GAS), může být výrobek označen písmeny „GAS“ za bezpeč-
nostní třídou. Výrobky nesmí být označeny číslem třídy, které je vyšší než to, které bylo dosaženo při zkoušce 
napadením s využitím nářadí (viz kapitola 7). 
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11 Zkouška diamantovým korunovým vrtákem 

11.1 Obecně 
Zkouška stanoví odolnost proti vloupání, při kterém je diamantové vrtací zařízení jako základní nářadí. Zkouška 
se provádí pouze na skříňových trezorech, trezorových dveří a komorových trezorech a pouze pokud si zadavatel 
přeje používat označení CD. 

11.2 Zkušební vzorek 
Zkouška vrtáním diamantovým korunovým vrtákem může být prováděna na zkušebním vzorku používaném pro 
zkoušky napadením s využitím nářadí. Alternativně, pokud je to schváleno zkušební laboratoří, může být jako 
zkušební vzorek pro napadení s využitím nářadí použit panel mající identickou konstrukci. 

11.3  Zkušební nářadí 

11.3.1 Skříňové trezory 
Zkouška musí být prováděna elektricky poháněným nářadím kategorie D podle tabulky A.10 s diamantovým 
korunovým vrtákem kategorie D nebo S o průměru (150 ± 5) mm podle tabulky A.10. Na přípravné práce předcházející 
vrtání diamantovým korunovým vrtákem je povoleno použít nářadí kategorie B a C podle tabulky A.11. Použití 
tohoto nářadí je omezeno na 150 RU. Průlomová odolnost těchto přípravných prací musí být vypočítána podle 
7.9. 

11.3.2 Trezorové dveře a komorové trezory 
Zkouška musí být prováděna elektricky poháněným nářadím kategorie S podle tabulky A.10 s diamantovým koruno-
vým vrtákem průměru (150 ± 5) mm nebo průměru (400 ± 10) mm nářadím kategorie S podle tabulky A.10. Není 
přípustné měnit průměr diamantového korunového vrtáku po zahájení zkoušky. 
Při zkoušce diamantovým korunovým vrtákem je povoleno následující pomocné nářadí: 
– tepelné nářadí (viz tabulka A.11, kategorie nářadí C) nebo elektricky poháněné řezné/brusné nářadí (viz ta-

bulka A.10 kategorie nářadí C); 
– ruční rázové nářadí o hmotnosti do 1,5 kg (viz tabulka A.5, nářadí kategorie A); 
– jakýkoliv počet šroubováků a sekáčů (viz tabulka A.1, nářadí kategorie A). 
Za použití pomocného nářadí se počítá hodnota průlomové odolnosti podle 7.9 s příslušnými hodnotami základního 
ocenění a koeficientem nářadí 35 RU/min. Použití tohoto pomocného nářadí je omezeno na 800 RU. Vypočíta-
ná hodnota průlomové odolnosti pomocného nářadí se připočte k hodnotě průlomové odolnosti vrtání diaman-
tovým korunovým vrtákem. 
11.4 Zkušební postup 
Vrtání diamantovým korunovým vrtákem se provádí k dosažení částečného průlomu (jak je definován v 7.4a)) 
do zkušebního vzorku skříňového trezoru stejně jako k dosažení úplného průlomu (jak je definován v 7.4b)) do 
zkušebního vzorku trezorových dveří nebo komorového trezoru. Během zkoušky mohou být diamantové koru-
nové vrtáky měněny. 
Zkouška vrtáním diamantovým korunovým vrtákem může být ukončena a požadavky pro označení CD se považují 
za splněné, pokud vedoucí zkušebního týmu rozhodne, že z důvodu pomalého pronikání nebo opakovaného 
zasekávání vrtáku nebo jeho poškození je dostatečně patrné, že požadavek na hodnotu průlomové odolnosti 
podle tabulky 1 (skříňové trezory) resp. podle tabulky 3 (trezorové dveře a komorové trezory) by byl dosažen. 
Pro umístění a připevnění zkušebního zařízení na zkušební vzorek mohou být použita i jiná nářadí, ale pouze 
pro tento účel, a neměla by jinak ovlivnit dobu pro průnik. 
POZNÁMKA Úplného průlomu (zkušební těleso podle 7.3.3) trezorových dveří a komorového trezoru může být dosaženo 
jediným průnikem nebo překrývajícími se průniky. 

11.5 Výpočet hodnoty průlomové odolnosti 
Hodnota průlomové odolnosti pro vytvoření částečného průlomu do skříňového trezoru stejně jako pro vytvoření 
úplného průlomu do trezorových dveří a komorového trezoru musí být vypočítána podle 7.9. 
Základní ocenění nářadí použitého pro umístění nebo upevnění diamantového korunového vrtáku nesmí být 
zahrnuto do výpočtu a ani doba pro umístění a připevnění nesmí být zahrnuta do operační doby. Doba pro nabrou-
šení nebo jinou činnost pro obnovení řezivosti vrtáku musí být počítána jako operační doba. 
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11.6 Značení 
Pokud jsou splněny požadavky (např. skříňový trezor V CD, trezorové dveře XII CD), může být vzorek označen 
písmeny „CD“ za bezpečnostní třídou. Výrobky nesmí být označeny číslem třídy, které je vyšší než to, které bylo 
dosaženo při zkoušce napadením s využitím nářadí (viz kapitola 7). 

12 Zkouška s využitím nářadí T2 

12.1 Obecně 
Zkouška T2 je provedena za účelem určení průlomové odolnosti proti napadení s využitím nářadí podle přílohy 
B a přílohy A, aplikovaná pro všechny zkoušky s nářadím (např. zkouška napadení s využitím nářadí (viz kapito-
la 7), včetně napadení kotvicích prvků (viz 8.2), EX zkoušky trhavinami (viz kapitola 9), GAS zkoušky výbušným 
plynem (viz kapitola 10) nebo zkoušky diamantovým korunovým vrtákem (viz kapitola 11). 

Zkouška se provede pouze, pokud zadavatel aplikuje označení T2. 

Pro zkoušku T2 jsou aplikovatelné články uvedené výše (např. pro podmínky, zkušební kritéria apod. 
PŘÍKLAD: V 7.6.6 a) také není povoleno současné použití dvou elektricky napájených nářadí podle tabulky B.2, B.3, B.4  
B.5. 

12.2 Značení 
Pokud jsou požadavky T2 splněny (viz 4.3 a kapitolu 12), smí být výrobek označen písmeny „T2“ přímo za čís-
lem třídy. 
PŘÍKLAD: 0 T2, I T2, II T2, III T2, III T2 EX, IV T2, IV T2 CD apod. 

13 Protokol o zkoušce 

13.1 Protokolu o zkoušce se přiřadí jednoznačné identifikační číslo. 
13.2 Pokud nebyla provedena zkouška EX a GAS, jsou zapotřebí následující údaje: 
a) jméno výrobce, místo a rok výroby; 
b) technická dokumentace, která byla podle kapitoly 5 předána, a v případě vestavěného trezoru nebo monolitic-

kého komorového trezoru ještě navíc jakost prováděných vestavných prací na zkušebním místě; 
c) identifikace zkušebního vzorku výrobcem; 
d) popis a výsledky případných předběžných průlomů; 

e) program zkoušek sestavený na základě počátečního průzkumu; 

f) datum a místo zkoušení; 

g) složení zkušebního týmu, jméno vedoucího zkušebního týmu, časoměřiče a zkušebních techniků, případně 
jména nezávislých externích odborníků; 

h) specifikace použitého nářadí pro napadení; 

i) hodnota průlomové odolnosti pro každou zkoušku napadením s využitím nářadí; 

j) aplikovaná síla v kilonewtonech (kN) ze zkoušky pevnosti ukotvení a popis jakékoli deformace nebo poruše-
ní stěny skříňového trezoru nebo jeho základny (pokud je to použitelné). 

13.3 V případě, že byla provedena zkouška EX, je nutné přidat k 13.2 ještě následující údaje: 

a) popis a výsledek případných předběžných průlomů; 

b) na základě předběžných průlomů sestavený zkušební program; 

c) datum a místo zkoušky trhavinami; 

d) složení zkušebního týmu, jméno vedoucího zkušebního týmu, časoměřiče a zkušebních techniků; 

e) specifikace použitého nářadí pro napadení; 

f) obchodní značka a druh trhaviny, hmotnost nálože a popis míst, kam byla nálož umístěna; 

g) popis napadení s využitím nářadí po výbuchu a výpočet výsledné hodnoty průlomové odolnosti. 

13.4  V případě, že byla provedena zkouška T2, je nutné přidat informace uvedené výše, pokud je to aplikova-
telné. 

13.5 V případě, že byla provedena zkouška GAS, je nutné přidat k 13.2 ještě následující údaje: 
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a) popis a výsledek případných předběžných průlomů; 

b) na základě předběžných průlomů sestavený zkušební program; 

c) datum a místo zkoušky plynem; 

d) složení zkušebního týmu, jméno vedoucího zkušebního týmu, časoměřiče a zkušebních techniků; 

e) výpočet vnitřního prostoru, výpočet nálože a popis umístění přizpůsobitelné nádrže(í) ve vnitřním prostoru; 

f) specifikace použitého nářadí pro napadení; 

g) popis napadení s využitím nářadí po výbuchu a výpočet výsledné hodnoty průlomové odolnosti. 

Protokol o zkoušce by měl obsahovat prohlášení, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku 
a měl by být uznán pouze jako podklad pro certifikaci. Protokol o zkoušce nemůže být považován za certifikát 
shody. 

14 Značení 
Výrobek, pro který je stanovena bezpečnostní třída s odvoláním se na klasifikaci podle této evropské normy, 
musí být označen. 

Značení musí být uvedeno trvanlivým způsobem (na kovovém štítku), musí být bezpečně připevněno na vnitřní 
straně dveří, nebo v jejich závorovém prostoru nebo na prefabrikátech určených pro stavbu komorových trezorů. 

Značení musí obsahovat: 

a) jméno výrobce nebo jeho identifikační kód; 

b) označení normy a bezpečnostní třídy; 

c) označení T2, pokud je to aplikovatelné; 

d) případně označení EX; 

e) případně označení GAS; 

f) případně označení CD; 

g) rok výroby; 

h) typ výrobku (podle 5.2). 

Doplňkové značení může obsahovat: 

i) typ, číslo modelu a popis nebo velikost výrobku; 

j) číslo série. 
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Příloha A (normativní) 

Nářadí pro napadení 
V této příloze jsou uváděny koeficienty nářadí a jsou dána základní ocenění pro každý druh nářadí (viz tabulky A.1 
až A.14) a každou kategorii nářadí (A, B, C, D a S), které mohou být používány v průběhu zkoušky napadením 
z využitím nářadí. Mimo to je popsáno zamýšlené použití nářadí. 

POZNÁMKA V některých případech se základní ocenění může uvnitř jedné kategorie nářadí lišit. 

Nářadí v tabulkách A.1 až A.5 se používá pouze jako nářadí ruční, bez přívodu energie z vnějšku. Nářadí v ta-
bulkách A.7 až A.10 se používá s terminály pro přívod energie a obvykle je závislé na vnějších zdrojích energie. 
Nářadí v tabulce A.6 může být použito s přívodem nebo bez přívodu z vnějšku. Nářadí v tabulkách A.7, A.8 a A.
10 může být používáno s řeznou a/nebo chladicí kapalinou. 

K dosažení nejnižší hodnoty průlomové odolnosti (viz 7.1) je použito hlavní nářadí, které má příkon (podle spe-
cifikace výrobce nářadí) limitní podle tabulek A.7 až A. 14.  

Nářadí musí být použito pro účely, pro které bylo zkonstruováno. Nahrazuje-li určité nářadí jiné nářadí, platí ko-
eficient nahrazovaného nářadí, (je-li vyšší). 

PŘÍKLAD Použije-li se šroubovák jako průbojník, nepovažuje se za ruční nářadí pro montáž/demontáž, ale za zvláštní 
nářadí a příslušenství se základním oceněním 1 odporová jednotka (RU). 

Tabulka A.1 – Ruční nářadí pro montáž/demontáž 

Tabulka A.2 – Ruční uchopovací nářadí 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

hmotnost ≤ 1,5 kg 
a délka ≤ 400 mm 

BV:0

hmotnost ≤ 3 kg 
a délka ≤ 1 500 mm 

BV:5

---- ---- ----

POZNÁMKA  Toto nářadí se používá pro nedestruktivní montáž a demontáž rozebíratelných prvků, např. pro 
demontáž šroubů, kolíků nebo závlaček, pružných sponek. 
PŘÍKLADY Šroubováky, otevřené a očkové klíče.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

hmotnost ≤ 1,5 kg 
a délka ≤ 400 mm 

BV:0

délka ≤ 1 500 mm 
BV:7

---- ---- ----

POZNÁMKA  Toto nářadí se používá k uchopení nářadí a materiálu (prostřednictvím páky), například držení 
sekáče. 
PŘÍKLADY Kombinační kleště, hasák, držák sekáče, kovářské kleště.
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Tabulka A.3 – Ruční nářadí pro páčení 
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Tabulka A.4 – Ruční nářadí řezací, pilovací, stříhací a vrtací 

Tabulka A.5 – Ruční rázové nářadí 

Tabulka A.6 – Speciálně zhotovené nářadí 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

délka ≤ 750 mm 
BV:5 

délka ≤ 750 mm 
BV:5

délka ≤ 1 500 mm 
BV:7

---- ---- ----

POZNÁMKA Toto nářadí přenáší fyzickou sílu pomocí páky, např. při páčení dveří, deformování nebo lámání 
slabých míst. 
PŘÍKLADY Šroubováky, montážní páky, sochory, Z háky.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

hmotnost ≤ 1,5 kg 
a délka ≤ 400 mm 

BV:0

---- ---- ---- ----

POZNÁMKA Toto nářadí se používá k ručnímu broušení, stříhání a dělení různého materiálu bez dalšího elektrického 
pohonu, např. pro řezání ocelových plechů. 
PŘÍKLADY Kolovrátky, pilky, štípací kleště, nůžky na plech, kleště na svorníky.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

hmotnost ≤ 1,5 kg 
a moment ≤ 10 Nm 
a délka ≤ 750 mm 

BV:5

hmotnost ≤ 3 kg 
a moment ≤ 25 Nm 
a délka ≤ 1 000 mm 

BV:7

---- ---- ----

POZNÁMKA Toto nářadí se používá k rozbíjení různých materiálů a k úderům na různé nářadí, jako jsou sekáče, 
průbojníky a klíny. 
PŘÍKLADY Kladiva, sekery, krumpáče.
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KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

příkon ≤ 500 W 
a délka ≤ 400 mm 

a hmotnost ≤ 1,5 kg 
BV:18

příkon ≤ 800 W 
a délka ≤ 750 mm 
a hmotnost ≤ 3 kg 

BV:28

---- ---- ----

POZNÁMKA Toto nářadí není zpravidla dostupné v obchodní síti, ale je vyrobeno pro zvláštní účely zkoušky. 
Základní ocenění zahrnuje zdroje elektrické energie (≤240 V), které mohou být použity k napájení nářadí.
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Tabulka A.7 – Elektricky poháněné nářadí bez příklepu 
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Tabulka A.8 – Elektricky poháněné rotační nářadí s možností příklepu 

Tabulka A.9 – Elektricky poháněné nerotační nářadí s příklepem 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

hmotnost ≤ 3 kg 
a příkon ≤ 500 W 

BV:7

příkon ≤ 800 W a 
BV:11

příkon ≤ 1 350 W 
BV:25 plus přídavný 

stojan 
BV:11

---- ----

POZNÁMKA  Toto nářadí se používá k vrtání nebo dělení materiálu (bez možnosti příklepu), a jeho pracovní 
energie je dodávána zdrojem elektrické energie. 

PŘÍKLADY Vrtačky.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

---- příkon ≤ 800 W 
a energie jednoho 

úderu ≤ 6 J 

BV:11

příkon ≤ 1 350 W 
a energie jednoho 

úderu ≤ 15 J 

BV:25

---- ----

POZNÁMKA Jedná se o elektricky poháněné vrtačky, které mají možnost vyřazení příklepu. 
PŘÍKLADY Příklepové vrtačky, vrtací kladiva, bourací kladiva.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

---- příkon ≤ 800 W 
a energie jednoho 

úderu ≤ 6 J 
BV:11

příkon ≤ 1 350 W 
a energie jednoho 

úderu ≤ 20 J 
BV:25

---- ----

POZNÁMKA Toto nářadí se používá pro sbíjení, rozlamování nebo deformování. 

PŘÍKLADY Sbíjecí kladiva.
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Tabulka A.10 – Elektricky poháněné řezné/brusné nářadí 
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Tabulka A.11 – Tepelné řezací/tavící nářadí 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

----
příkon ≤ 800 W 

BV:14

příkon ≤ 2 300 W 
s brusným kotoučem 

BV:25 
nebo 

s diamantovým kotoučem 
BV:35

příkon ≤ 2 300 W 
se stojanem 
a vrtákem 

délky ≤ 450 mm 
BV:49 
nebo 

délky ≤ 1 000 mm 
BV:63

příkon ≤ 11 000 W 
s vrtákem 

délky ≤ 450 mm 
BV:245 
nebo 

délky ≤ 1 000 mm 
BV:300 
nebo 

stěnová pila 
BV:245

POZNÁMKA Toto nářadí se používá pro řezání nebo broušení. 

PŘÍKLADY Úhlové brusky, diamantové vrtací soupravy.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

---- spotřeba kyslíku 
≤ 50 l/mina 

BV:14

spotřeba kyslíku 
≤ 250 l/mina 

BV:28

spotřeba kyslíku 
≤ 750 l/mina 

BV:42 
plus přídavný zdroj 
elektrické energie 

≤ 350 A 
BV:25

spotřeba kyslíku 
≤ 1 500 l/mina 

BV:70

a Při standardním teplotě okolí, tlaku a čistotě > 99,0 %.

POZNÁMKA  Jedná se o nářadí, jehož energie je dodávána exotermickou chemickou reakcí (tavicího/řezného 
kyslíkového nebo tuhopalivového řezného plynu), případně elektrickým obloukem. 
PŘÍKLADY Plynové řezání a sváření, kyslíkové kopí, elektrické řezání a sváření.

43



ČSN EN 1143-1

Tabulka A.12 – Příslušenství k nářadí podle tabulek A.1 až A.11 
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Tabulka A.13 – Různé nářadí 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A, B, C, D 
nebo S

B, C, D 
nebo S

C, D nebo S D nebo S S

vrták HSSa 
BV:1 

pilový list 
BV:1 
sekáč 
BV:1 
klín 

BV:1 
průbojník 

BV:1 

vrták HSS/vrták 
s karbidovými plátky 

BV:2 
pilový list 

BV:2 
sekáč 
BV:3 

kotouč 
o ∅ ≤ 125 mm 

a tloušťce ≥ 2,5 mm 
BV:4 

tryska 
BV:4

vrták HSS/vrták 
s karbidovými plátky 

BV:3 
sekáč 
BV:4 

kotouč o ∅ ≤ 230 mm 
a tloušťce ≥ 2,5 mm 

BV:5 
diamantový kotouč o 

∅ ≤ 230 mm 
BV:14 
tryska 
BV:5

tyč ∅ ≤ 16 mm 
BV:6/m 

kopí/elektroda 
o vnějším ∅ ≤ 6,5 mm 
a délce ≤ 1 200 mm 

BV:10 
kopí/elektroda o 

vnějším ∅ ≤ 7 mm 
vnitřním ∅ ≤ 3,5 mm 
a délce ≤ 450 mm 

BV:8 
tryska 
BV:6 

diamantový 
korunový vrták 

o délce ≤ 450 mm 
BV:14 

diamantový 
korunový vrták 

o délce ≤ 1 000 mm 
BV:28

3,0 m kyslíkové kopí 
BV:32 

diamantový 
korunový vrták 

o délce ≤ 450 mm 
BV:70 

diamantový 
korunový vrták 

o délce ≤ 1 000 mm 
BV:140 

kotouč pro stěnovou 
pilu 

BV:70

a HSS = rychlořezná ocel

POZNÁMKA Toto nářadí zahrnuje vrtáky, pilové listy, brusné kotouče, trysky, elektrody. Tyto díly jsou spotřební a/
nebo výměnné a používají se společně s nářadím uvedeným v tabulkách A.1 až A.11. Jejich použitelnost je dána 
základním oceněním.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

hák 
BV:1 
šňůra 
BV:1 
drát 
BV:1 

běžné pomůcky 
pro manipulaci 

BV:5 
napájení DC ≤ 24 V 

I ≤ 1 A 
BV: 1 

ucpávka 
BV: 1 

konektor kabelu  
BV: 1

---- kyseliny/louhy 
každý použitý litr 

BV:7

---- ----

POZNÁMKA Tato skupina zahrnuje nářadí, postupy a speciálně vyrobené nářadí a zařízení, které nemůže být 
zařazeno do shora uvedených skupin, avšak které je nutno vzít v úvahu. Jejich užívání se měří. 
PŘÍKLADY Chladicí/řezná kapalina, chemikálie, elektronické zařízení, háky, manipulační náčiní, běžné baterie.
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Tabulka A.14 – Pomůcky 
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KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

Zařízení BV

měřící zařízení 
svítilna 

tmel/pěna, každých použitých 300 ml 
zvedák ≤ 30 kN 
tuhý endoskop 

pružný endoskop 
hydraulické zařízení ≤ 200 kN pro každé použití

0 
1 
7 
7 
14 
35 
35

POZNÁMKA Smysl těchto pomůcek spočívá ve zdokonalení zkušební práce. Doba jejich použití se neměří, jsou 
reprezentovány pouze svým základním oceněním. 

PŘÍKLADY Svítilny, endoskopy, optická vlákna, elektronická zařízení.
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Příloha B (normativní) 

Nářadí pro napadení T2 
Tato příloha ukazuje nové nářadí, které může být použito, pokud je aplikováno označení „T2“. 

Nářadí bylo začleněno pro vyšší výkonnost dostupného nářadí. 

Požadavky v úvodu přílohy A se také aplikují v této příloze. 

Tabulka B.1 – Další ruční nářadí řezací/pilovací/stříhací a vrtací 

Tabulka B.2 – Další elektricky poháněné nerotační nářadí s příklepem 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

 délka ≤ 1 000 mm 
BV:7 

jakékoliv další 
podpěry 

BV: 2

---- ---- ----

POZNÁMKA Toto nářadí se používá k ručnímu broušení, stříhání a dělení různého materiálu bez dalšího elektrického 
pohonu, např. pro řezání ocelových plechů. 
PŘÍKLADY Kolovrátky, pilky, štípací kleště, nůžky na plech, kleště na svorníky.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

---- ---- ---- příkon ≤ 2 300 W 
a energie jednoho 

úderu ≤ 30 J 
BV:37 

jakýkoliv další 
sekáč 
BV: 5

----

POZNÁMKA Toto nářadí se používá pro sbíjení, rozlamování nebo deformování. 

PŘÍKLADY Sbíjecí kladiva s vyšší výkonností.
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Tabulka B.3 – Další elektricky poháněné řezné/brusné nářadí 
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Tabulka B.4 – Další elektrické úhlové brusky 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

----
příkon ≤ 800 W 

BV:14 
jakýkoliv další 

pilový list 
BV: 2 
nebo 

nebo HSS 
vykružovací pilový 

list 
BV: 2 

  

příkon ≤ 2 300 W 
pro použití s pilovým 

listem nebo HSS 
vykružovacím pilovým 

listem  
BV:25 
nebo 

pro použití s vykružovacím 
pilovým listem 

s karbidovými plátky 
s ø 120 mm 

BV:36 
jakákoliv další 

pila 
BV: 3 
nebo 

nebo HSS vykružovací 
pilový list 

BV: 3 
nebo 

vykružovací pilový list 
s karbidovými plátky 

s ø 120 mm 
BV:12 

jakýkoliv vrtací stojan 
BV: 11 

příkon ≤ 2 600 W 
se stojanem 

a diamantovým 
korunovým 

vrtákem vhodným 
pro řezání stěn 
≤ 450 mm 

BV:49 
nebo 

vhodným pro 
řezání stěn 
≤ 1 000 mm 

BV:63 
jakýkoliv další 
diamantový 

korunový vrták 
vhodný pro řezání 

stěn ≤ 450 mm 
 BV: 14 

nebo vhodný pro 
řezání stěn 

 ≤ 1 000 mm 

BV:28 

příkon ≤ 11 000 W 
řetězová pila 

na beton 
vhodná pro řezání 

stěn 
 ≤ 450 mm 

BV:245 
nebo 

vhodná pro řezání 
stěn 

≤ 1 000 mm 
BV:300 

jakékoliv další 
příslušenství 

řetězové pily na 
beton vhodné pro 
řezání stěn ≤ 450 

mm 
 BV: 70 

nebo vhodné pro 
řezání stěn 

 ≤ 1 000 mm 

BV:140 

POZNÁMKA Toto nářadí se používá pro řezání. 

PŘÍKLADY Vykružovací vrtáky, sabre saws, jig saws, diamantové korunové vrtáky a řetězové pily na beton.
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Tabulka B.5 – Kotoučové pily 

Tabulka B.6 – Další tepelné řezací/tavící nářadí 

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

------ ----- příkon ≤ 1 350 W a 
s brusným kotoučem 

tloušťky ≥ 1,0 mm 
ø ≤ 125 mm 

BV: 18 
nebo diamantový 

kotouč 
tloušťky ≥ 1,0 mm 

ø ≤ 125 mm 
BV: 27 

jakýkoliv další 
brusný kotouč 

BV: 5 
jakýkoliv další 

diamantový kotouč 
BV: 14

příkon ≤ 2 600 W a 
s brusným kotoučem 

tloušťky ≥ 1,9 mm 
ø ≤ 230 mm 

BV: 28 
nebo diamantový 

kotouč 
tloušťky ≥ 1,9 mm 

ø ≤ 230 mm 
BV: 37 

jakýkoliv další 
brusný kotouč 

BV: 6 
jakýkoliv další 

diamantový kotouč 
BV: 15

POZNÁMKA Toto nářadí se používá pro řezání nebo broušení. 

PŘÍKLADY Elektrické úhlové brusky s vyšší výkonností.

KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

příkon ≤ 1 350 W a 
s kotoučem z karbidu 

wolframu tloušťky 
≥ 1,0 mm 

ø ≤ 125 mm 
BV: 27 

příkon ≤ 2 300 W a 
s kotoučem z karbidu 
wolframu tloušťky ≥  

2,5 mm 
ø ≤ 230 mm 

BV: 34 
jakýkoliv další 

kotouč z karbidu 
wolframu 
BV: 14

příkon ≤ 2 600 W a 
s kotoučem z karbidu 
wolframu tloušťky ≥  

1,9 mm 
ø ≤ 230 mm 

BV: 37 
jakýkoliv další 

kotouč z karbidu 
wolframu 
BV: 15

---

POZNÁMKA Toto nářadí se používá pro řezání. 

PŘÍKLADY Kotoučové pily a elektrické úhlové brusky s pilovými kotouči.
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KATEGORIE NÁŘADÍ (BV = základní ocenění v RU)

A 
Koeficient nářadí 

5 RU/min

B 
Koeficient nářadí 

7,5 RU/min

C 
Koeficient nářadí 

10 RU/min

D 
Koeficient nářadí 

15 RU/min

S 
Koeficient nářadí 

35 RU/min

---- ---- ---- spotřeba kyslíku  
≤ 750 l/mina 

kopí s vnějším ø 
13 mm a délkou 
≤ 1 200 mm 

BV:55 
jakákoliv další  

kopí s vnějším ø 
13 mm a délkou 
≤ 1 200 mm 

BV: 20

----

a Při standardním teplotě okolí, tlaku a čistotě > 99,0 %. 
POZNÁMKA Jedná se o nářadí, jehož energie je dodávána exotermickou chemickou reakcí. 
PŘÍKLADY Kyslíkové kopí.
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Příloha C (informativní) 

Příklady pro ATM systémy a non-ATM systémy 
Obecná struktura ATM systému a jeho podjednotek je zobrazena na obrázku C.1 

 

Obrázek C.1 – Obecný příklad ATM systému 
Konstrukce příkladů ATM systémů, které používá ATM systém podle EN 1143-1 je zobrazen na obrázku C.2. 

 
Legenda 

1 ATM kontrolní jednotka 

2. ATM podstavec 

3 ATM mechanizmus pro sčítání, přepravu apod. 

4 místo uložení – volné nebo setříděné bankovky  

5 ATM mechanizmus pro přepravu a uložení 

6 ATM mechanizmus pro sčítání, přepravu a uložení 

7 ATM mechanizmus a uložení zásobníku pro depozita 

Obrázek C.2 – Konstrukce ATM systému 
Příklady konstrukce non ATM systému je zobrazena na obrázku C.3. 
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Legenda 

1 ATM kontrolní jednotka 

3. ATM podstavec (volitelné) 

3 ATM mechanizmus pro sčítání, přepravu apod. 

4 ATM mechanizmus pro sčítání, přepravu a uložení 

5 místo uložení pro volné bankovky (necertifikováno podle EN 1143-2) 

6 místo uložení depozita 

7 ceniny 

Obrázek C.3 – Konstrukce non ATM systému 
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