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Anotace  

HONČ, R. Bezpečnostní studie mechanické odolnosti vybraných visacích zámků. 

Ostrava 2017. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, 

Ph. D. 

Diplomová práce se věnuje studii visacích zámků. Úvodní část vymezuje právní 

úpravu vztahující se k danému tématu. Dále jsou popsány základní informace o visacích 

zámcích, popis jednotlivých druhů. Následně jsou představeny možné destruktivní 

a nedestruktivní metody překonávání. V praktické části je nejprve provedena výběrová 

analýza, po které zůstanou tři nejvhodnější visací zámky. Tyto zámky jsou podrobeny 

vybraným mechanickým zkouškám. Následuje zhodnocení a verifikace deklarované 

bezpečnostní třídy. V závěru se práce věnuje inovativnímu návrhu ke zvýšení bezpečnosti 

visacích zámků a jeho ekonomickému posouzení. 

Klíčová slova: Visací zámek, bezpečnostní třída, třmen, zkouška, překonávání, metody, 

stavítka  

Annotation 

HONC, R. Safety studies of mechanical resistence selected padlocks. Ostrava 

2017. Thesis. VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security 

Services. Leadership of the Thesis Doc. Mgr. Ing. Radomir Scurek, Ph. D. 

This thesis is devoted to the safety of padlocks. The current legislation related to 

locks is specified in first part of this thesis. The second chapter describe basic information 

and description of each type of padlocks and presents possible destructive and non-

destructive methods of overcoming safety. On the basis of the selection analysis in 

practical part of this thesis, three padlocks were chosen. Evaluation and verification of the 

declared safety class of locks results from the selected mechanical testing. Innovative 

alternative to increase safety padlocks and economic assessment is presented in the final 

part of this thesis. 

Keywords: Padlock, safety class, shackle, test, overcoming, methods, tumblers  
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1 ÚVOD  

Pro ochranu svého vlastnictví jsou využívány mechanické zábranné systémy, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, fyzické ochrany a režimové ochrany. 

Mechanické zábranné systémy (dále bude použita zkratka MZS) slouží k zabránění nebo 

ztížení vstupu Potencionálního pachatele do objektu, chrání předměty před napadením 

a odcizením. Mají též odrazující účinek. Bývají však překonatelné. Záleží vždy na 

vybavení útočníka a na jeho zručnosti, znalosti překážky a zkušenosti. Jedním z prvků 

MZS jsou visací zámky. 

Snad každá domácnost, pracovna či obchod disponují minimálně jedním visacím 

zámkem. Lidé jej převážně využívají v obvodové či plášťové ochraně jako doplňující 

uzamčení dveří, oken, mříží, bran, branek atd. Důležitou roli mají zámky též v ochraně 

předmětové při uzamčení šuplíků skříní, truhel, kufrů apod.    

Překonat visací zámek, se zdá být na první pohled docela jednoduché a v mnoha 

případech tomu tak opravdu je. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak lze překonat 

visací zámek je pomocí nejrůznějších destruktivních metod. To se děje zejména 

v případech obyčejných zámků, kterých je na trhu spousta. Obyčejné visací zámky lze 

snadno překonat i za pomocí nedestruktivních metod, jelikož jsou často vybaveny 

jednoduchým zámkovým mechanismem. Jenže v případě bezpečnostních zámků jde 

překonat zámek poměrně obtížněji. Tyto zámky již disponují určitou ochranou proti 

napadení. Je zde zvýšená mechanická odolnost např. proti vytrhnutí, přestřižení, 

bumpingu, vyhmatávání apod. S vyšší bezpečnostní třídou roste i větší odolnost.  

Cílem této diplomové práce je bezpečnostní studie visacích zámků. Popis 

konstrukce a metodika překonávání. Následně provedení u vybraných visacích zámků 

mechanické zkoušky odolnosti. Nakonec verifikovat deklarovanou bezpečnostní třídu.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je v prvé 

fázi zaměřena na rešerši odborných publikací, právní úpravu týkající se byť jen okrajově 

MZS, respektive visacích zámků. Dále se práce věnuje rozdělením visacích zámků, 

požadavkům, průlomové odolnosti, bezpečnostním třídám, a jednotlivým druhům zámků. 

Poslední kapitoly teoretické části se zaměřují na jednotlivé způsoby překonávání visacích 
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zámků. Jsou popsány nedestruktivní i destruktivní metody s přidáním vlastních poznatků 

autora. 

V praktické části této diplomové práce je poté dle zvolených požadavků proveden 

průzkum trhu a vybráno několik českých visacích zámků. Po provedení výběrové analýzy 

zůstanou tři nejvhodnější visací zámky. Vzorky těchto zámků jsou následně podrobeny 

studii a mechanickým zkouškám v tahu a střihu na základě platné normy. Výsledkem je 

porovnání zámků mezi sebou, verifikace deklarované bezpečnostní třídy. Základním 

předpokladem je, že alespoň jeden ze vzorků zkoušce v tahu či střihu nevyhoví. Poslední 

kapitola praktické části je věnována inovativnímu řešení ke zvýšení odolnosti visacích 

zámků při ochraně objektů a jejich ekonomické posouzení. 
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2 Rešerše 

Při zpracování teoretické části diplomové práce autor převážně vycházel z níže 

uvedené odborné literatury.   

BÜBL, Michael. Tajemství zámečnictví: classic : návod k otevírání zámků. 

Ernstbrunn: M. Bübl, 2007, 360 s. ISBN 978-3-9502213-2-9. 

Tato publikace se věnuje metodám překonávání několika druhů zámků. Převážnou 

část knihy zabírá cylindrický zámek, jedna z kapitol patří visacím zámkům. Autor v knize 

popisuje možné metody nedestruktivního a destruktivního překonávání zámků, které 

nasbíral během dvacetileté praxe. Je zde popsáno mnoho způsobu otevírání. U složitějších 

mechanismů je zde popsán i postup krok po kroku, možné vychytávky, zjednodušení, na co 

si dávat pozor apod. Ke zpracování práce posloužily informace z kapitoly visací zámky. 

Dále byly použity údaje z překonávání cylindrických zámků. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2., 2003, 351 s. ISBN 80-

902-9382-4.  

 Následující knižní publikace se ve velkém rozsahu zaobírá prvky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Jejich problematice, návrhu. Méně se už pak věnuje 

mechanickým zábranným systémům.  

IVANKA, Ján. Mechanické zábranné systémy. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlíně, 2010, 151 s. ISBN 978-80-7318-910-5. 

Toto učební skriptum se věnuje jednotlivým prvkům mechanických zábranných 

systémů k ochraně osob a majetku. Je zde mimo jiné věnována větší pozornost zámkovým 

systémům, jedna z podkapitol má název visací zámky. Ke konci publikace se autor 

zmiňuje o některých nedestruktivních metodách překonávání zámků. Z uvedeného skripta 

byly čerpány údaje z kapitoly mechanické zábranné systémy a z podkapitoly visací zámky.  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. 2. vyd. Praha: Policejní akademie České 

republiky v Praze, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3  

Uvedená literatura je první částí třídílné publikace Technická ochrana objektů. 

Celá kniha je zaměřena na mechanické zábranné systémy. Autor díla se v publikaci zabývá 

podrobným popisem jednotlivých prvků spadající mezi mechanické zábranné systémy.  

Samostatnou kapitolu tvoří visací zámky a petlice. Pro tuto práci byly čerpány informace 

z uvedené kapitoly.  
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BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 

2001. ISBN 80-86445-04-6. 

Uvedená knižní publikace je zaměřena na oblast týkající se bezpečnostní 

problematiky. Zejména oblasti prevence kriminality, ochrana osob a majetku, detektivní 

ochrana a informační bezpečnost. Pro tuto diplomovou práci byly použity především 

informace týkající se kapitoly Zámky a bezpečnostní uzamykací systémy. Informace 

z podkapitoly věnující se zámkům a bezpečnostním uzamykacím systémům posloužily při 

zpracovávání diplomové práce. 
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3 Právní úprava, definice odborných pojmů (rozpracováno) 

V následující kapitole jsou uvedeny právní předpisy a technické normy dotýkající 

se MZS respektive visacích zámků. Definice odborných výrazů vyskytujících se 

v diplomové práci je součástí poslední podkapitoly. 

3.1 Zákony  

Listina základních práv a svobod,  

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění 

pozdějších předpisů. Je to druhý nejvýznamnější zákon České republiky. Tento zákon je 

rozdělen do 6 hlav o obsahu 44 článků. Vyjadřuje základní práva a svobody občanů ČR. 

Dále se zde definují základní vztahy mezi státem a občanem. Uvedl bych tyto články 

vztahující se k danému tématu.  

Článek 10 (2) „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života“. [9] 

Článek 11 (1) „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech 

vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje“. [9] 

Článek 12 (1) „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí“. [9] 

Občanský zákoník   

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený 

zákon nahradil v roce 2014 dlouho trvající a několikrát novelizovaný občanský zákoník 

z roku 1964 (zákon. č. 40/1964). Obsahuje a upravuje české soukromé hmotné právo. Dále 

upravuje právo rodinné, majetkové právo absolutní a relativní. Rozdělen do 5 částí 

obsahujících 17 hlav a 3081 paragrafů [11] 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje tři 

základní části. Část obecnou, část zvláštní a závěrečná a přechodná ustanovení. Obsahuje 
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421 paragrafů, která jsou rozdělena do 13 hlav. Upravuje trestní právo hmotné. Definuje 

trestné činy a ukládá za ně patřičné tresty.  

§121 – Vloupání 

„Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným 

překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly“. [10] 

§178 Porušování domovní svobody 

(1) „Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“. [10] 

(2) „Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li 

při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-

li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí“. [10] 

(3) „Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky 

bezprostředního násilí a takový čin spáchá se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami“. 

[10] 

3.2 Technické normy  

ČSN EN 12320 (165123) Stavební kování - Visací zámky a příslušenství 

visacích zámků - Požadavky a zkušební metody 

Uvedená norma je českou verzí evropské normy  EN 12320:2012. Norma 

nahrazuje starší verzi ČSN EN 12320 z roku 2002. Stanovuje jednotlivé požadavky na 

bezpečnost, pevnost, životnost, provedení a odolnost proti korozi visacích zámků. Dále 

stanovuje  jednu kategorii použití, dvě kategorie životnosti, šest kategorií odolnosti proti 

korozi a šest tříd bezpečnosti založených na provedení zkoušek simulujících napadeni. [3] 

ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace 

Tato norma nahrazuje předchozí normu ČSN P ENV 1627 a vychází z normy 

evropské. Stanovuje bezpečnostní třídy a průlomovou odolnost. Šest barevně odlišených 

stupňů bezpečnosti reprezentuje jednotlivé úrovně zabezpečení. Definuje odolnost výrobků 



7 

 

proti vrtání, páčení, hrubému násilí apod. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje 

nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. [4] 

3.3 Definice odborných a cizích výrazů 

Tato diplomová práce obsahuje určité odborné a cizí výrazy. Pro jejich správné 

pochopení jsou výrazy níže vysvětleny. 

Axiální – ve směru osy. 

Verifikace – proces ověření nebo potvrzení pravdivosti nějaké informace. 

Lockpicking
1
 – Lockpickingem se pro tuto práci rozumí otevírání zámků bez 

originálního klíče.  

Kvantifikace – určování určitého množství.  

Deskripce  - popis. 

Kontinuálně – spojitý, souvislý či nepřetržitý 

Bluetooth – bezdrátová komunikace mezi dvěma a více elektronickými zařízeními 

(mobilní telefon, osobní počítač atd.) 

Korespondovat – být v souladu, shodovat se  

                                                 
1
 Jedná se o disciplínu, která byla dlouhou dobu doménou zlodějů a mistrů zámečníků. V dnešní době má 

lockpicking velkou řadu příznivců a je proto vnímán také jako velice netradiční sport. 
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4 Visací zámky 

Visací zámky patří mezi prvky mechanických zábranných systémů. Vyskytují se 

ve větší míře v oblasti obvodové, plášťové ochrany. Používají se též pro předmětovou 

ochranu.  V některých publikacích se můžeme setkat s názvy jako zámky závěsné nebo 

zámky přenosné.  

4.1 Z historie 

Visací zámky mají překvapivě velice bohatou historii. Existují záznamy, že 

obdoba visacích zámků se již nacházela v Babylonu a starověkém Egyptě. Posléze se 

začaly vyskytovat i ve starověké Číně, Řecku či v Římě. Dle archeologických nálezů první 

zámky se vyskytovaly v dřevěné formě s klíčem buď dřevěným či vyrobeným z kosti. 

 Za dob Řecka a zejména Říma se u zámků změnil materiál a mechanismus. Místo 

dřeva se začal používat bronz, který brzy nahradilo železo. Dlouhou dobu byly na celém 

světě populární a rozšířeny 2 typy římské konstrukce. První typ byl se zásuvným klíčem 

a druhý s otočným klíčem. Zámkové mechanismy se zásuvným klíčem se otevíraly po 

zavedení klíče přímočaře, což působilo na ploché pružiny, které zámek přímo uzamykaly. 

Závorka zde chyběla. Znázorněno na Obr. 1. Zato mechanismus s otočným klíčem se 

otevíral rotačním pohybem klíče, který svým zubem zabral do závorky a vysunul ji 

z uzamčené polohy. Tato konstrukce znázorněna na Obr. 2. Ve středověku se již visací 

zámky pravidelně vyskytovaly a staly se součástí běžného života 

 

Obr. 1 - Římský typ se zásuvným klíčem [22] 
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Obr. 2 Typ s otočným klíčem [22] 

 

 Postupně s průmyslovým rozvojem, vystřídaly římskou techniku zámků, zámky 

s technikou německou a francouzskou. Německá technika se vyznačovala odpruženým 

závorníkem, kdy klíč šlo maximálně otočit o 216° a zůstával v otevřeném zámku trčet. 

Kdežto francouzská technika měla naopak odpružený závorník. Ten konal celou otáčku 

o 360° a šlo jej ze zámku vyjmout. Přes tyto zámky se v 19. a 20. století postupně 

prosazovaly nové typy konstrukcí z Anglie a Ameriky, některé typy již zahrnovaly 

bezpečnostní prvky.  S konstrukcemi bezpečnostních prvků jsou spojena jména jejich 

vynálezců jako např. Barron, Braham, Chubb či Yale.  

V dnešní době je nejrozšířenějším typem cylindrický zámek. Pod jeho konstrukcí 

je podepsán Linus Yale, který jej patentoval v roce 1957.  

4.2 Rozdělení 

Dle používaného klíče se dají rozdělit na zámky se zásuvným klíčem a na zámky 

s otočným klíčem. Základní princip funkce je popsán v předešlé podkapitole. Dále lze 

zámky rozdělit dle používaného principu uzávěru na princip svorníkový a třmenový. 

Rozdíl mezi svorníkovým a třmenovým principem je ve tvaru uzávěru. Při 

svorníkovém principu je uzávěrem rovná válcová tyč, která se po odemknutí zámku vyjímá 

z jeho ok. Kdežto u třmenového principu je uzávěr ohnutý do půlkruhu. Po odemknutí se 

vyjímá buď jak v předešlém případě, nebo po lehkém vysunutí se uzávěr pootočí do strany. 

Rozdíl mezi těmito dvěma typy lze vidět výše na Obr. 1 (svorníkový princip) a Obr. 2. 

(třmenový princip). 
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4.3 Základní požadavky na visací zámky 

Kapitolu autor rozdělil na 2 skupiny. První skupinu tvoří požadavky dané normou 

ČSN EN 1627 a především pro visací zámky normou ČSN 12320.  Druhou skupinu lze 

nazvat požadavky kupujícího zákazníka.   

4.3.1 Požadavky dané normami. 

Bezpečnostní třídy 

Bezpečnostní třídy mechanických zábranných systémů určuje norma ČSN EN 

1627. Tato norma zavádí 6 bezpečnostních tříd, definuje pro jednotlivé třídy základní 

požadavky a kritéria jejich splnění. Bezpečnostní třídy jsou označeny zkratkou RC 1 až RC 

6 a pro jednoduché rozlišení jsou přehledně barevně uspořádány v pyramidě bezpečnosti. 

Obr. 3.  

Zařazení do jednotlivých tříd bezpečnosti probíhá na základě provedení zkoušek 

v certifikovaných laboratořích nezávislé akreditované společnosti. 

 

Obr. 3 Pyramida bezpečnosti [16] 

 

Bezpečnostní třídy MZS jsou dále určeny svou průlomovou odolností. Tj časem, 

který komponent musí min. vydržet při použití určitých nástrojů. Charakteristika 

bezpečnostních tříd MZS s dobou odolnosti zobrazeny v Tab. 1.   
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Tab. 1 Předpokládané metody a pokusy pro vloupání pro jednotlivé bezpečnostní třídy [autor] 

 

Obecný vzorec výpočtu doby odolnosti. 

12 ttt   [min], 

kde:  Δt časový interval potřebný k překonání překážky 

t1 čas zahájení útoku na překážku 

t2 čas konečného překonání překážky 

Uvedený vzorec není úplně přesný, nezahrnuje totiž použité nástroje, počet 

pachatelů apod. 

Visací zámky se zařazují do bezpečnostních tříd na základě provedení zkoušek 

odolnosti v certifikovaných laboratořích podle normy ČSN 12320. Třídu bezpečnosti určí 

nezávislá akreditovaná společnost, orgán. 

V normě ČSN 12320 se bezpečnostní třídy označují jinou zkratkou, než je 

uvedeno výše a to zkratkou TB. Doba, po kterou musí zámek odolat manuálnímu napadení, 

je stanovena jiným způsobem. Pro TB 1 – TB 3 není doba klasifikována.  

 

 

Bezpečnostní 

třída
Předpokládáné metody a pokusy pro vloupání

Doba odolnosti 

[min]

RC 1

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a fyzickým násilím např. kopání, 

narážení ramenem, zdvihání, vytrhávání. Příležitostný zloděj typicky zkouší získat výhodu příležitosti, nemá zvláštní 

informace o úrovni odolnosti poskytnuté stavebnímu výrobku a znepokojuje se dobou a hlukem. Nepředpokládají se 

žádné zvláštní znalosti o pravděpodobné kořisti a úroveň rizika, které je zloděj ochotný přijmout, je nízká.

 -

RC 2

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a  fyzickým násilím např šroubovák, 

kleště klín pilka. Mechanické ruční vrtačky nejsou v této úrovni zloděje zahrnuty, protože jsou požadované cylindrické 

vložky proti odvrtání. Při typickém náhodném pokusu o vloupání zloděj přijímá možné výhody příležitosti, má malé 

znalosti o pravděpodobné úrovni odolnosti a znepokojuje se dobou a hlukem. Zloděj nemá žádné znalosti o 

pravděpodobném výsledku a počítá jen s nepatrným rizikem.

3

RC 3

Zloděj se pokoučí získat přístup při použití páčidla a dalšího šroubováku, ručního nářadí jako malé kladivo, důlčíky a 

mechanickou ruční vrtačku. S použitím páčidla má zloděj příležitost aplikovatzvýšenou sílu. S mechanickou ruční vrtačkou 

je zloděj schopen napadnout zranitelné uzamykací zařízení. Při typickém pokusu o vloupání zloděj přijímá možné 

výhody, má nějaké znalosti o pravděpodobné úrovni odolnosti a znepokojuje e dobou a hlukem. Žádné zvláštní znalosti 

o pravděpodobném prospěchu nejsou předvídatelné a úroveň rizika, kterou jezloděj ochotný přijmout je střední.

5

RC 4

Zkušený pachatel používá navíc těždé kladivo, sekeru, dláta a přenosnou akumulátorovou vrtačku. Těžké kladivo, sekera 

a vrtačka dávají zloději možnost zvýšení počtu metod napadení. Zloděj předvídá přiměřený prospěch a je 

pravděpodobně odhodlaný pokračovat ve vloupání. Je také méně znepokojený s úrovni hluku, který vytváří a je 

připraven přijmout větší riziko.

10

RC 5

Velmi zkušený zloděj používá navíc elektrické nářadí např. vrtačky, přímočaqrou pilu a úhlovou brusku o průměru 

kotouče maximálně 125 mm. Použití úhlové brusky kromě toho rozšiřuje rozsah pravděpodobně úspěšných metod 

napadení. Zloděj předvídá přiměřený výsledek, je odhodlaný pokračovat ve vloupání a je dobře organizován. Je také 

málo znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout vysoké riziko.

15

RC 6

Velmi zkušený zloděj používá navíc sekáč, výkonné elektrické nářadí např. vrtačky, přímočarou pilu a úhlovou brusku o 

průměru kotouče maximálně 230 mm. Nářadí může ovládat jedna osoba, má vysokou úroveń výkonnosti a je 

potencionálně velmi efektivní. Zloděj předvídá dobrou úroveň prospěchu, je odhodlaný pokračovat ve vloupání a je 

velmi dobře organizován. Není také znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout vysoké riziko.

20
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Pro:  

- TB 4 jsou stanoveny 3 min. 

- TB 5 je stanoveno 5 min. 

- TB 6 je stanoveno 10 min. 

Každý visací zámek odpovídající normě musí být označen jménem nebo 

oběhovou značkou, identifikačním prvkem modelu, klasifikován, musí zde být i označen 

odkaz na normu.  

Na trhu se vyskytují zámky převážně ve třídách TB 1 až TB 4, ale existují 

i zámky s TB 5 a TB 6.  

4.3.2 Požadavky zákazníka 

Požadavky pro výběr visacích zámků se různí, jelikož má každý člověk jinou 

představu, potřebu atd.   

Jako prvním a nejdůležitějším požadavkem je, aby výrobce deklaroval u visacího 

zámku TB. Jak je uvedeno výše, TB 1 a TB 2 pojišťovny neuznávají, ale u TB 2 zámek 

musí splňovat již jisté kritéria, musí projít certifikačním procesem. V TB 2 musí být 

zajištěna např. zvýšená ochrana proti vytržení, přestřižení, přeřezání, odolnost proti korozi, 

ochrana proti povětrnostním podmínkám, dále bumpingu, vyhmatávání apod. Třetí TB již 

pojišťovny registrují a 4 TB uznávají úplně. S vyšší TB roste i ochrana zámků.  

Dalším požadavkem mohou být rozměrové parametry visacího zámku. Zde záleží 

na tom, k čemu visací zámek bude užíván. Při zajištění kufru, vystačí menší velikost, avšak 

pokud je potřeba zajistit skříň, dveře, je použit větší. V rozměrových parametrech se udává 

výška a šířka těla, průměr třmenu a oka. Nejběžnější velikosti výšky visacích zámků se 

pohybují okolo 40 – 50mm. Průměr třmenu bývá nejčastěji v rozmezí 6 – 10mm.  Třmen 

zámku bývá často označen nápisem HARDENED, SUPER – HARD, CEMENTE apod. 

Tyto nápisy označují, že třmen má zvýšenou odolnost proti hrubému násilí.  

Mezi další kritéria výběru visacího zámku patří cena. Cena se u visacích zámků 

značně liší. V jednotlivých bezpečnostních třídách bývá rozdíl klidně i tisíc korun. Např. 

visací zámek, který nemá deklarovanou TB, nebo má nižší TB, může být dražší než zámek 



13 

 

s vyšší TB. Cena za TB 2 začíná okolo 300 Kč za kus. Za TB 3 si člověk připlatí více, cena 

zde začíná zhruba na 700Kč/ks. Čím vyšší bezpečnost, tím vyšší cena.  

Při výběru visacího zámku hraje důležitou roli také recenze a spokojenost 

zákazníků. S tím souvisí i např. pověst výrobce. 

Další důležitou roli při vybírání hraje použitý zámkový mechanismus. Zda se 

jedná o obyčejný, dózický, motýlkový, cylindrický, kódový, nebo diskový. (Pozn. 

Uvedené druhy zámku jsou popsány níže). 

Posledním faktorem, který může ovlivnit zákazníka je to, z jakých materiálů jsou 

jednotlivé komponenty visacího zámku vyrobeny (tělo, třmen, zámkový mechanismus). 

Materiály těla bývají mosazné, ocelové, slitinové (např. zinková slitina),  

4.4 Petlice 

Petlicí se rozumí jednoduchý mechanismus zabraňující otevření dveří, oken, 

skříní apod. Do oka petlice se vkládá visací zámek. Petlice bývá kovová.  

Petlice se rozdělují na 3 základní druhy: zarážecí, přišroubovací, speciální 

Zarážecí petlice patří ke staršímu typu. V dnešní době jsou ještě převážně 

rozšířeny zejména na vesnicích u zajištění kůlen, sklepů apod. Oko petlice a petlice jsou 

samostatně zaraženy do dřevěného materiálu (dveře, stěny, desky). Na druhé strany jsou 

ještě oba konce oka i petlice zatočeny do protisměru a zpětně přitlučeny. 

Přišroubovací petlice, jak již název napovídá, jsou do materiálu přišroubovány. 

A to buď šrouby, nebo vruty. V případě přichycení šroubů se využívají šestihranné šrouby 

z druhé strany zajištěny podložkou a maticí nebo kontramaticí. Naopak při přichycení 

vruty je hlava zakryta vlastní petlicí. Z druhé strany není jinak zajištěna. Příklad petlice 

s otvory pro šrouby znázorněn na Obr. 4. 
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Obr. 4 Petlice [18] 

Do kategorie speciálních petlic spadají různé typy speciálně upravených petlic 

a taky různé konstrukce příchytného zařízení, na které se visací zámek nasazuje. Oka jsou 

přivařena, nebo přinýtována k předmětu, který chceme zajistit visacím zámkem.  

Petlice se stejně jako visací zámky rozdělují do jednotlivých BT a případně musí 

projít stejným testovacím martýriem jako visací zámky. Bezpečnostní petlice bývají 

konstruovány v mnoha případech tak, aby chránily třmen visacího zámku. 

Je důležité si uvědomit, že pokud má být ochrana kvalitní, musí i petlice splňovat 

bezpečnostní požadavky. Při zajištění totiž s visacím zámkem fungují jako jeden celek. Mít 

kvalitní visací zámek, ale nevhodně zvolenou petlici (materiál, uchycení apod.) nebo 

naopak, nestačí. 
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5 Druhy visacích zámků  

V následující podkapitole se práce zaměří na několik základních druhů visacích 

zámků. Následující druhy zámků se liší v konstrukci uzamykacího mechanismu. Řadí se 

sem zámky obyčejné, dozické, motýlkové, cylindrické, diskové, kódové. Nedávno se na 

trhu objevil poměrně zajímavý nový druh visacího zámku tzv. „elektronický“. Jedná se 

o zámek ovládaný chytrým telefonem pomocí příslušné aplikace.  

5.1 Obyčejné 

Mechanismus obyčejných zámků vychází z historie. Jedná se o nejjednodušší 

princip uzamčení. Obsahem mechanismu je odpružená lamela, závorka a zábrana.  Klíč po 

vložení koná otáčivý pohyb, nadzvedává lamelu, která odsunuje závorku. Obr. 2. 

Nejsnadněji tento typ poznáme podle klíče, který má pouze 1 zub, většinou axiálně 

profilovaný. Zub je buď s jednou drážkou, nebo bez drážky.   

5.2 Dozické 

Dozický zámek obsahuje odpružené lamely, závorku i zábranu, avšak oproti 

předcházející konstrukci je navíc vybaven stavítky. Počet stavítek je různý.  I tento zámek 

lze snadno poznat podle klíče. Zub má radiální drážky. Může být také i axiálně 

profilovaný. Znázorněno na Obr. 5. Poslední drážka v zubu je určena závorce. Při otevírání 

se lamely posunou do správné polohy, aby umožnily uvolnění závorky blokující třmen. 

 

Obr. 5 Dozický zámek s klíčem [12] 
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5.3 Motýlkové 

Motýlkový zámek je specifický v tom, že umožňuje oboustranné vedení zubu 

klíče. Klíč je tím pádem z obou stran ozuben. Zuby mohou být jak symetrické, tak 

i nesymetrické.  Konstrukčně lze motýlkové zámky rozdělit na 2 typy. Prvním typem jsou 

zámky se zasouváním klíče do dna zámku. Druhým typem jsou pak zámky se zasouváním 

klíče do boku. Mechanismus zámku je složen z otočných stavítek. Jednotlivá stavítka jsou 

podkládaná podložkami mající stejný tvar bez otvoru pro klíč. Podložky zabraňují 

vzájemné tření mezí stavítky. Motýlkový zámek se zasouváním klíče do boku zámku 

znázorněn na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Motýlkový zámek [28] 

5.4 Diskové 

Tyto typy visacích zámků jsou složeny z rotujících disků, které jsou složeny ve 

schránce. Klíč, který je speciálně seřezaný otáčí jednotlivými disky jako stavítky.  Klíč má 

drážky seřezané do patřičných úhlů. (klíč je zobrazen na Obr. 7). Otevření zámku spočívá 

v tom, že se jakmile se disky otočí do správné polohy, vytvoří se drážka, do které zapadne 

lišta blokující otočení bubínku a zámek se otevře. Mechanismus diskového zámku 

neobsahuje pružiny. 

 

Obr. 7 Klíč k diskovému zámku [19] 
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5.5 Cylindrické 

Jak se uvádí výše, cylindrický zámek vynalezl Linus Yale v roce 1857.  

Cylindrický mechanismus zámku je v dnešní době nejčastěji používaný. Důvod oblíbenosti 

je prostý, existuje bezpočet možností jak zámek uzavřít. 

  Do těla zámku se vkládá cylindrická vložka. Skládá se z cylindru, odpružených 

stavítek (horní, dolní), blokovacích kolíků, pružinek. Obr. 8. Stavítka cylindrického zámku 

jsou válečková, kuličková, kotoučková, hranolková aj. Aby bylo možné cylindrem otočit, 

musí se horní stavítka dostat nad rozhraní mezi cylindrem a tělem zámku tzv. „shear line“ 

a dolní stavítka pod tuto mez. Blokovací kolík zabraňuje otevření zámku vyhmatáváním. 

Jakmile se toto podaří zámek lze otevřít. V případě vložení nesprávného klíče, stavítka 

nebudou ve správné poloze a zámek nelze otevřít. 

 

Obr. 8 Cylindrická vložka [autor] 

5.6 Kódové 

Kódové zámky bývají nazývány též jako zámky heslové. U těchto zámků jako 

jediných se k otevření nepoužívá klíč. Jsou to typy zámku kde je k otevření nutno nastavit 

určitou posloupnost čísel nebo symbolů. Existují 2 typy a to buď zámky 

s jednotlivými rotačními disky (Obr. 9), nebo s rotačním ovladačem.  
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S prvním uvedeným typem se lze často setkat u zámků pro zavazadla. Tyto typy 

zámků nejsou moc bezpečné. V zámkovém mechanismu je umístěno několik rotujících 

disků s výřezy, umožňující otevření zámku. Tento mechanismus je pak zajištěn kolíkem 

s několika zuby, které jsou blokovány mezi disky. Jakmile se zářezy na discích vyrovnají 

se zuby na kolíku, tak zámek lze otevřít.   

Druhý zmíněný typ obsahuje sadu kotoučů, pracujících společně na ověření 

správnosti zadané kombinace. K zadávání kombinace se tedy používá rotační ovladač. 

Pouze se mění směr otáčení při zadávání každého dalšího čísla. Počet kotoučů 

uvnitř ovladače je určen dle počtu čísel v kombinaci. To znamená, že jeden rotační kotouč 

je určen každému číslu v kombinaci. Výřez pro zapadnutí závory je na každém rotačním 

kotouči. Navíc kotouč má na obou svých stranách zub. Při otáčení rotačním ovladačem se 

s ním také otáčí hnací kotouč. Hnací kotouč se zachytí při otáčení svým zubem o zub 

rotačního kotouče na pozici před ním a otáčí jim. Kotouče se navzájem otáčejí, dokud se 

neotočí první kotouč do správné pozice. Následuje opačný směr otáčení rotačního kotouče 

a nastaví se další v pořadí. Tento postup je opakován, než je nastavena celá číselná 

kombinace. V momentě nastavení číselné kombinace se rotační disky seřadí a jejich výřezy 

vytvoří mezeru umožňující zapadnutí závory blokující třmen.  

5.7 Elektronický 

Elektronický nebo také chytrý visací zámek je poměrně novinkou a přímo 

koresponduje s dnešní dobou využívání nejrůznějších aplikací chytrých telefonů. Tento 

zámek je unikátní tím, že nepotřebuje k otevření žádný hmotný klíč a ani potřebu znát 

jistou kombinaci čísel. K otevření zámku se využije ovládací aplikace v mobilním telefonu 

podporující Bluetooth.  Zobrazeno na Obr. 10. Aplikace umožňuje spektrum různého 

nastavení. Například nastavit přesné udílení přístupu a oprávnění různým uživatelům (den, 

Obr. 9 Kódový zámek s jednotlivými rotačními disky [19] 
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místo, čas), dále přesná znalost kdo kdy a kde přistupovat k zámku apod.  Přenos dat mezi 

telefonem a visacím zámkem je šifrován.  

Zámek lze otevřít 4 různými způsoby. První způsob spočívá v tom, že po stisknutí 

třmene hledá zámek automaticky ve svém dosahu telefon se stejným šifrováním. Pokud je 

nastaveno automatické odemykání, tak se zámek odemkne. Druhý způsob je prakticky 

stejný akorát zámek pošle na displej telefonu notifikaci k odemčení nebo zamítnutí. Třetí 

možností je otevření zámky bez nutnosti telefonu. Zámek má v sobě pojistku ve formě 

rychlého kódu, což znamená kombinaci dlouhých a krátkých stisknutí třmene ve formě 

morseovky. Poslední možnost jak otevřít elektronický zámek je otevření pomocí klíčenky. 

Klíčenka musí mít v sobě Bluetooth. Do klíčenky se nahraje šifrovací kód. Klíčenka poté 

funguje na principu dálkového otevírání automobilů. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Obr. 10 Elektronický zámek s mobilním telefonem [17] 
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6 Metody překonávání visacích zámků  

V následující kapitole je práce zaměřená na možnosti překonávání visacích 

zámků. Níže budou popsány základní metody možného překonání a to metody 

nedestruktivní a destruktivní. Jednotlivé nedestruktivní techniky si autor také sám 

vyzkoušel na vybraných zámcích z praktické části a připojil k nim vlastní poznatky. 

Některé destruktivní metody si autor sám vyzkoušel. Testování mechanické odolnosti se 

nachází v dalších kapitolách.  

6.1 Nedestruktivní metody 

Nedestruktivní metody jsou nebezpečnější, jelikož na první pohled prakticky 

nelze zjistit, že byl zámkový mechanismus překonán. Toho lze dosáhnou až po rozebrání 

zámku. Nicméně zámkové mechanismy visacích zámků bývají zakomponovány v těle 

zámku. Tím pádem zámek musí být zničen, aby se zjistilo, zda byl nedestruktivně 

překonán. Mezi základní nedestruktivní metody překonávání visacích zámku lze zařadit 

bumping, metodu shims, vyhmatávání, rating.  

6.1.1 Bumping 

V některých článcích či publikacích se místo bumpingu lze setkat s názvy jako SG 

(Salinger – Grydilova
2
) metoda, nebo nedestruktivní dynamická metoda překonávání 

zámku.  Jde o vysoce účinnou a nesnadno odhalitelnou nedestruktivní metodu. Pomocí 

bumpingu se otevírají cylindrické zámky. Princip otevírání spočívá v prvé fázi na 

vytvoření dorazového klíče tzv. „bump klíče“. Bump klíč je speciálně upravený klíč 

stejného profilu jako originální zámek, mající všechny drážky seříznuty na stejnou nejnižší 

úroveň. Výhoda takového seříznutí spočívá v tom, že žádný zub není větší než 

u originálního klíče. Stavítka nepřesahují shear line a nebrání tak v otáčení cylindru. 

V další fázi se bump klíč lehce zasune do klíčové dírky. Nevkládá se celý, nýbrž je 

důležité, aby zůstal mírně povystrčen. Zpravidla o jedno až dvě stavítka. Následně se 

pomocí kladívka na bump klíč vyvine tlak. Při tomto pobybu se jednak klíč zasune celý 

                                                 
2
 Salinger – Grydilova metoda – V ČR se k vynalezení metody hlásí Petr Salinger, který metodu údajně 

vynalezl v roce 2002 a pojmenoval SG metoda. Nicméně v zahraničních článcích se lze dočíst, že Američan 

H. R. Simpson si princip metody nechal patentovat pod č. 1667223 už v roce 1928.  
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a zuby klíče přejdou přes stavítka. Předají jim část energie, která přejde dále na blokovací 

kolíky, které se v jednom okamžiku dostanou na shear line. Pouze v tomto okamžiku lze 

cylindrem otočit.  Princip bumpingu znázorněn na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Princip bumpingu [15] 

Vlastní poznatky 

Jak bylo uvedeno, základem je vytvoření bump klíče. Jednou z možností je zkusit 

vyhledat prodejnu kde se vyrábí klíče, zda neupraví klíč na požadovaný rozměr. Pravdou 

však je, že prodejce většinou neumí klíč na požadovaný tvar upravit, navíc většinou nemá 

potřebné zařízení. Druhou možností je požádat zkušeného zámečníka nebo využít třetí 

možnost a to pokusit se vyrobit si klíč sám. 

 Autorovi se nepodařilo najít vhodnou prodejnu, proto se rozhodl zhotovit si klíč 

sám vlastními silami.  Byly zhotoveny 2 bump klíče. U zámku ALFA bylo potřeba klíč 

upravit na obou jeho stranách, což bylo menším problémem. Nakonec nebylo nutné klíč 

opracovávat na obou jeho stranách, jelikož stavítka jsou pouze na jedné straně. Zajímavostí 

je že zámek lze klíčem otevřít i přesto, že jedna strana je upravena a druhá nikoliv. 

 Další nevýhodou provedení bumpingové metody je zhoršená manipulace se 

zámkem a provedení jednotlivých kroků současně. Manipulace spočívá v tom, kdy se 

v jedné ruce drží jak samotný zámek, tak se musí prsty přidržovat klíč a v případě 

zaskočení stavítek, klíčem včas otočit. Druhá ruka drží a pracuje s kladívkem. V případě 

kdy je zámek uchycen do oka petlice je přece jen samotná manipulace jednodušší tím že, 

pokud to okolnosti dovolují, lze si zámek opřít. 

Zámek FAB disponuje ochrannými prvky proti bumpingu a proto se zámek 

nepodařilo překonat. Zámek ALFA se po určité době překonat podařilo.  
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Motýlkový zámek zámku RECORD+ vylučuje bumping. 

6.1.2 Metoda shims 

Metoda pomocí speciálně upravených ocelových plátků do tvaru V je velice 

jednoduchou metodou. Pomocí této metody se dá otevřít spousta visacích zámků. Shimky 

se dají koupit nebo je lze vyrobit doma. Vhodné použití je v případě u kombinačních 

a obyčejných zámků nebo u těch, které mají dostatečnou vůli mezi třmenem a tělem.  

Jelikož se jedná o účinnou metodu, proto výrobci zámků vůli mezi třmenem a tělem 

neustále zmenšují. 

 Princip metody je jednoduchý. Shimka se zasune mezi třmen a tělo (znázorněno 

na Obr. 12). Poté se otočí směrem k západce, kterou zatlačí ze zářezu v oblouku a umožní 

otevření zámku. Pokud zámek disponuje oboustrannými západkami, použije se shimka na 

obě strany. Nevýhodou shimek je nemožnost použití na velmi malé vůle.  

 

Obr. 12 Metoda Shims [13] 

Vlastní poznatky 

V obchodech jsou shimky docela drahé. Mnohem jednodušší je si shimky zhotovit 

doma. Použít se může tenký plech či obal od plechovky. Jelikož zámky ALFA 50 i FAB 

110RSH mají velmi malou vůli mezi třmenem a tělem, použil autor k vytvoření shimky 

obal od plechovky. Nevýhodou metody bylo, že kvůli malé vůli se shimka často trhala. Jak 

třmen zámku FAB tak i třmen u zámku ALFA jsou jištěny na obou stranách, bylo nutností 

použít shimku se na každou stranu. Otevření zámku FAB bylo jednodušší, jednak vůle 

mezi třmenem a tělem byla znatelně větší a samotné otočení shimky lehčí. V případě 

zámku ALFA byla vůle znatelně menší a na první pohled bylo použití shimky vyloučené. 

Jenže při správné manipulaci se třmenem se podařilo shimku aplikovat na každou stranu. 

Další překážkou byla blokující závora držící třmen na obou stranách. Zároveň se musí 
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jednou shimkou  točit doprava druhou doleva. Navíc při velmi malé vůli bylo největším 

problémem časté trhání shimky. I přes uvedené problémy se zámek přece jen podařilo 

otevřít.  

Třmen zámku RECORD+ je zajištěn 4 body na každé straně.  K vytvoření shimky 

byl použit silnější plech, vůle mezi třmenem a tělem to umožňovala. Bohužel u tohoto 

zámku shimka nefungovala. Nicméně přesto dle názoru autora i v tomto případě by se dalo 

zámek překonat pomocí shimky. Nutností by byla velice pevná shimka z kvalitního 

pevného materiálu, aby dokázala otočit stavítky. Není důležité otočit všemi stavítky 

současně, stačilo by postupovat po jednotlivých stavítcích.   

6.1.3 Otevření zámku pomocí jehly či sondy 

U této metody se použije, jak už název napovídá velmi tenká jehla či tzv. sonda. 

Tu je nutno ostře vybrousit. Cílem metody je otevření závory, která drží třmen. Ignorují se 

přitom všechna stavítka či disky. Pomocí špičky jehly nebo sondy se zatáhne závora zpět 

do těla a uvolní třmen. Důležitá je zde šikovnost, trpělivost. Lze použít pouze 

u jednoduchých mechanismů.   

6.1.4 Vyhmatávání  

Jedna z nejstarších metod překonávání může mít více názvů. Lze se v publikacích 

setkat s názvy jako planžetování nebo picking. Přitom se jedná o tutéž metodu. S touhle 

metodou se setkáme mimo jiné také v čím dál známějším lockpickingu.  

Jedná se o manipulaci se zámkovým mechanismem bez originálního klíče. 

Základem všeho je mít správné vybavení. Základními pomůckami jsou planžety a napínák 

(Obr. 13). Jednotlivých druhů planžet existuje spousta. K základním a nejčastěji 

používaným planžetám patří typy háček, had, půldiamand, půlkruh, kruh, sněhulák, rake. 

Metoda může být problematická, jelikož se většinou musí v jedné ruce držet zámek 

a zároveň tlačit na napínák. Druhou rukou se potom vyhmatávají jednotlivá stavítka. 
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Obr. 13 Základní planžety + napínák [autor] 

Cylindrické zámky 

Metoda je poměrně jednoduchá, avšak vyžaduje cit, trpělivost a zručnost. Do 

cylindru zámku se vloží napínák. Mírným točivým momentem napínáku ve směru otáčení 

se vyvine tlak na cylindr. Tlak z napínáku se přenáší na stavítka. Vhodnou planžetou 

(háček, půldiamant, půlkruh) se začnou postupně zatlačovat jednotlivá stavítka. Díry 

v cylindru nejsou přesně v ose, ale lehce mimo ní. Pokud zatlačíme stavítko s dírou nejdále 

od osy, tak se spodní stavítko zasekne o shear line. Horní stavítko přestane pružit. Stavítko 

nyní nebrání cylindru v otočení. Cylindr se s cvaknutím lehce pootočí. Stejný postup je 

aplikován na další stavítko. Pouze při správném tlaku na napínák se stlačené stavítko 

zasekne. Jakmile se podaří zacvaknout všechna stavítka, cylindrem lze otočit.        

Motýlkové zámky 

U motýlkových zámků je bez znalosti mechanismu vyhmatávání poměrně složité. 

Klasickými planžetami jde o úkol nesmírně složitý a časově velmi náročný.  Nicméně lze 

na trhu sehnat speciální planžety pro motýlkové zámky, nebo si vyrobit planžetu ve tvaru L 

nebo T. Takový tvar umožní otáčet jednotlivými stavítky. Napínák se u této metody 

nepoužívá. Problém spočívá v tom, že se musí pootočit správnými stavítky o správný úhel, 

aby se uvolnil třmen. 

Vlastní poznatky 

Zámek 113/50 RECORD+ má motýlkový mechanismus. Bylo potřeba postupovat 

kontinuálně po jednotlivých krocích. Prvním krokem bylo prozkoumání zámku, jakým 

způsobem se otevírá, jak jsou stavítka předtočena a o jaký správný úhel se musí otočit, aby 
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uvolnily třmen. Jakým způsobem jsou stavítka otočena a pořadí otáčení, autor zjistil citem 

po zasunutí a otočením klíčem. Po zjištěných informacích se autor pokusil jednotlivými 

stavítky postupně otáčet o potřebný úhel. Použity byly základní planžety a další nástroje 

(ohlý hřebík do tvaru L, šroubovák).  

Po velice dlouhé době se zámek podařilo otevřít i poté uzavřít. Musí se však 

uznat, že jde o velice těžkou zručnou metodu a časově taky velmi náročnou metodu. 

Jelikož autor nemá s vyhmatáváním moc zkušeností, navíc bylo potřeba znát a pochopit 

mechanismus, dlouhou dobu trvalo zámek překonat, lze zámek přesto považovat za 

vyhovující.  

6.1.5 Vyhmatávání bezpečnostních stavítek 

Bezpečnostní cylindrické zámky ale i mnoho cylindrických obyčejných zámků 

disponují minimálně jedním bezpečnostním stavítkem. Stavítko nemá klasický tvar válce, 

ale válce s drážkou.  Nejčastěji používanými jsou houbová stavítka, nebo stavítka ve tvaru 

činky (připomínají písmeno I). Tyto stavítka se využívají jako určitá ochrana proti 

vyhmatávání. Funkce spočívá v tom, že při tlaku na cylindr a snahy zatlačit stavítko pod 

shear line, se drážka ve stavítku zasekne mezi tělem zámku a cylindrem. Cylindrem pak 

nelze otočit, i kdyby byly všechny stavítka zacvaknutá.  

Při vyhmatávání bezpečnostních stavítek je postup totožný jako u normálních 

cylindrických zámků s menší odchylkou. Vyvine se velmi malá síla na napínák oproti 

předcházející metodě. Pokud se stavítko opět zasekne, při opakování se vynaloží ještě 

menší síla na napínák.  

U některých zámků se místo bezpečnostních stavítek používají vybrání v díře pro 

stavítko. Funkce stavítka je principiálně stejná. Při velké síle na napínák se stavítko 

zasekne a cylindrem nelze otočit. 

Vlastní poznatky 

Zámky FAB 110RSH a i ALFA 50 mají deklarovanou zvýšenou ochranu proti 

vyhmatávaní. Proto se lze domnívat, že disponují bezpečnostními stavítky, či jinou 

bezpečnostní ochranou. Držet v jedné ruce zároveň zámek a přitom tlačit na napínák 

a druhou rukou vyhmatávat stavítka, nebyl zase tak velký problém. Chce to trochu cviku.  
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Už při prvním pohledu na zámkovou vložkou FAB bylo zřetelné, že se musí použít jiný typ 

napínáku. Základní typ napínáku má totiž velkou a hrubou konečnou část. Při vložení do 

zámkové vložky se nedal napínák správně zajistit a vyvinout na něj potřebný tlak. Proto se 

autor rozhodl si napínák vhodně upravit.  Takto upravený napínák byl už dobře usazen 

v zámku a nevyklouzával ven ani nepřekážel. Nejlépe se při vyhmatávání osvědčila 

planžeta, která je určená k vytáhnutí zalomeného klíče. Z planžet, které měl autor 

k dispozici, je nejtenčí a velice dobře se s ní uvnitř cylindru manipuluje. Samotné 

vyhmatávání je v případě začátečníka boj se zručností a hlavně především s trpělivostí. 

Zajímavostí je, že při testování 2 stejných zámků FAB 110RSH bylo nutné u každého 

vynaložit jiný tlak na napínák, aby se stavítko zaseklo pod shear line. U prvního bylo třeba 

vynaložit podstatně větší tlak než v druhém případě. Po určitém čase zkoušení se podařilo 

zámek otevřít. 

 Při zkoušení vyhmatat zámek ALFA byl problémem specifický zámkový 

mechanismus. Klíč je sice oboustranný, ale stavítka má zámek na jedné straně. Zámek ani 

nedisponuje klasickými stavítky, nýbrž pružnými stavítky připomínající klávesy klavíru.  

Se základní výbavou se nepodařilo najít vhodný způsob jak zámek překonat. 

6.1.6 Raking 

Raking je jednoduchá hodně podobná metodě vyhmatávání. Rozdíl je v použití 

jiné planžety a techniky. Opět se vkládá napínák do zámku a vyvíjí tlak, který se přenáší na 

stavítka. Nyní se použije jiný typ planžety než u předchozí metody. Planžeta ve tvaru hada 

nebo tvaru půlkruhu se vloží na konec zámku, mírně se zatlačí na stavítka a planžetou se 

trhne zpět. Tento pohyb způsobí, že stavítka odskočí od planžety směrem dolů. Při 

správném tlaku na napínák se některé ze stavítek zaseknou pod shear line.  Další způsob 

tkví v tom, že se po stavítkách jezdí planžetou sem a tam. Postup se opakuje do té doby, až 

jsou všechna stavítka ve správné poloze a cylindr povolí. 

Vlastní poznatky 

Metoda byla odzkoušena na stejných zámcích jako v předcházející podkapitole 

opět s upraveným napínákem. Tento způsob překovávání autorovi nefungoval ani 

v případě zámku FAB.  
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6.2 Destruktivní metody 

Destruktivních metod překonání existuje celá řada způsobů. Nejzranitelnějším 

místem je třmen zámku. Níže jsou uvedeny dle autora nejpoužívanější a nejsnadnější 

způsoby destruktivního překonání visacího zámku. Na závěr si autor vyzkoušel překonat 

třmen zámku pomoci řezání. 

První klasickou metodou je metoda přeštípnutí. Přeštípnout třmen zámku se dá 

pomocí kleští nebo pomocí např. rozbrušovacího kotouče. Kleštěmi se dá maximálně 

přestřihnout třmen do velikosti 8mm. Spíše ale menší velikosti. Pokud je však třmen 

vyroben s kvalitní slitinové oceli, přeštípnout se nedá. Pouze se třmen různě zdeformuje, 

ale nepřestřihne. Zámek poté nelze otevřít ani klíčem. Pomocí rozbrušovacího kotouče pak 

třmen většinou lze přeřezat. Ale u velmi tvrdých třmenů je zapotřebí použití diamantového 

kotouče, normální kotouč by se zničil. U této zvolené metody (rozbrušovací kotouč) lze 

narazit na problém, aby se zámek moc nehýbal.  Některé třmeny se dají lehce přeřezat 

i pomocí pilky na železo.  

Mezi další způsoby překonání může být vytržení třmenu z těla zámku. Na 

uvedený způsob se využívají nejrůznější předměty. Např. tyče, páčidla, klíče atd. 

Principem je snaha do oka třmenu vložit tyč či jiný uvedený předmět a pomocí páky 

vytrhnout třmen z těla.  Známou metodou je použití dvou maticových klíčů dotýkajících se 

konci o sebe. Zapáčením se třmen vytrhne z boku těla ven. U jednoduchých obyčejných 

zámků mající třmen blokován pouze z jedné strany se jedná o rychlou a účinnou metodu. 

U masivních zámků nebo zámků mající třmen blokovaný na obou stranách tato metoda 

nebývá úspěšná. 

Do dalšího způsobu destruktivní metody překonání lze zařadit navrtání 

cylindrické vložky. Velkou nevýhodou u visacího zámku je zajištění upnutí visacího 

zámku, aby se zámek při manipulaci s vrtačkou nehýbal. Oproti metodě použití 

rozbušovacího kotouče, se zde musí visací zámek otočit, kdežto u výše zmíněné metody se 

překonává pouze třmen.  Dle autora není navrtání cylindrické vložky za normálních 

podmínek příliš reálné. Proto tomuto způsobu nebude věnována další pozornost.    

Poslední uvedenou destruktivní metodou v této práci je možnost zmrazení zámku 

a následné přeražení třmenu kladivem. Ke zmrazení se používá buď tekutý dusík, nebo 
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v případě visacích zámku je výhodnější použití chladícího spreje. Jakmile je třmen 

dostatečně podchlazen, stačí do něj udeřit kladivem a třmen se rozpadne. 

Vlastní poznatky 

 Autor si metodu přeřezání vyzkoušel na vybraných zámcích. Použita byla pilka 

na železo. Přeřezat třmen zámku ALFA šlo poměrně snadno a lehce a rychle. Zhruba do 1 

min. Třmen zámku RECORD odolával větší dobu. Bylo nutné překonat pokovenou vrstvu. 

Nejsložitější bylo přeřezání třmene zámku FAB. Způsob povrchové úpravy třmene 

neumožňoval vytvoření zářezu. Řezný plát pilky neustále sklouzával, takže docházelo 

pouze k povrchovém poškrábání. Po určité době se přece jen řezná drážka vytvořila 

a nakonec se i tento třmen podařilo překonat.  
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7 Rozhodovací analýza  

V této kapitole praktické části se práce zaměřila na rozhodovací analýzu. Snahou 

je vybrat co nejkvalitnější zámek v TB 2 za co nejnižší cenu. 

Rozhodovací analýza se využívá v momentě, kdy potřebujeme vybrat z několika 

existujících variant tu nejvhodnější. Úkolem analýzy je přehledně zpracovat a vyhodnotit 

dostupné informace o jednotlivých variantách. Hodnocení se provádí v několika bodech. 

1) Stanovení problému 

2) Analýza informací 

3) Hodnocení užitku variant 

4) Hodnocení rizik variant 

5) Finální verdikt 

Prvním krokem je vymezení problému. Správné vymezení problému umožní 

vymezit hodnotící kritéria, dle kterých lze hodnotit vhodnost realizace dané varianty.  

 Analýza informací shromažďuje a vyhodnocuje analytické informace 

o jednotlivých variantách, kritériích, způsobech možného hodnocení, zkušenosti druhých 

lidí atd. 

Pro hodnocení užitku variant je zapotřebí nejprve stanovit kritéria hodnocení. 

Tyto kritéria se vyčíslí naturální jednotkou vyplývající se shromážděných informací. 

Kritéria pro jednotlivé varianty jsou kvantifikovaná v jejich přirozených jednotkách. 

Názorná ukázka v Tab. 2. 

Tab. 2 Kvantifikace kritérií pro jednotlivé varianty [autor] 

Kritérium Jednotka V1 V2 … Vn 

K1 [kg] 5,05 10,75   7,42 

K2 [min] 15 35   9 

…           

Kn  - dobrý vynikající   nedostatečný 

Hodnota kritérií není však moc použitelná, jelikož nelze srovnávat „jablka 

a hrušky“ dohromady. Proto je nutností tyto hodnoty přepočítat na procento spokojenosti 
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s danou hodnotou. Tedy na kolik se výše daného kritéria blíží ideální variantě. Tímto 

přepočtem se získá matice prostých užitností. Znázorněno v Tab. 3. 

Tab. 3 Matice prostých užitností [autor] 

Kritérium V1 V2 

K1 84 90 

K2 97 88 

Dalším postupným krokem je vytvoření vah, kterými se transformuje matice 

prostých užitností. Pro tuto práci bude použita metoda párové porovnávání. V metodě 

párového porovnávání jde o to, že se postupně porovnávají 2 kritéria mezi sebou. 

Znázorněno na Obr. 15. Po ukončení porovnávání se sečtou výskyty preferencí 

jednotlivých kritérií. Utvoří se pořadí. Stanoví se váhy. Zobrazeno v Tab. 4.   

 

Obr. 14 Párové porovnávání [autor] 

Pro vysvětlení v prvním sloupci jsou zastoupena všechna kritéria. Ve druhém 

sloupci jsou zastoupena preferovaná kritéria při porovnávání mezi K1 a K2, K2 a K3 atd. 

Třetí sloupec obsahuje preferovaná kritéria, při porovnávání ob jedno kritérium. Což 

znamená, že se porovnává K1 s K3, K2 s K4, K3 a K5. Ve čtvrtém sloupci se porovnávají 

kritéria ob 2 kritéria. Tzn. K1 s K4 a K2 s K5. V posledním sloupci se srovnává už jen K1 

s K5.  

Tab. 4 Výpočet vah [autor] 

Kritérium Výskyt Pořadí Váhy 

K1  3 2  2 

K2  4  1   3 

K3  2  3  1 

K4  4  1  3 

K5  2  3  1 
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Na základě stanovení vah se dále stanoví matice vážených užitností. Matice 

vážených užitností se stanovuje tak, že hodnota kritéria se vynásobí hodnotou váhy daného 

kritéria.  Stanoví se ideální hodnota M. Hodnota M bývá teoretické maximum. Tzn. že se 

váha vynásobí 100. Znázorněno v Tab. 5. 

Tab. 5 Matice prostých užitností [autor] 

Kritérium Váha V1 V2 M 

K1  2 84x2=168  180   200 

K2  3  291 264  300 

Σ 5 459  444   500  

U  %  91,8 88,8  100  

 Hodnocení rizik variant se provádí samostatně. Riziko se uvádí buď 

pravděpodobností, nebo frekvencí vzniku za určité období. Postup je dále totožný jako 

v předešlém případě.  To znamená stanovení vah, vytvoření matice vážených rizik. Rozdíl 

v matici vážených rizik je že tady se pracuje se stupněm ohrožení (SO), jedná se o vážné 

riziko. Vážené riziko se spočítá jako váha x pravděpodobnost vzniku negativního jevu. 

Nutností je stanovení varianty Vmax, maximalizace všech rizik. Znázorněno v Tab.6. 

Tab. 6 Matice vážených rizik [autor] 

Riziko 
 

Váha 
 

V1 V2 Vmax 

p SO p SO p SO 

R1 2 0,3 0,6 0,25 0,5 2 2 

R2 1 0,2 0,2 0,15 0,15 1 1 

Σ     0,8   0,65   3 

SO  [%]   26,67   21,67   100 

 

Nakonec se srovnají pořadí variant z hlediska užitku a rizik. Užitek se se maximalizuje, 

zatímco rizika se minimalizují. 

7.1 Průzkum trhu 

Byl proveden průzkum českého trhu. Jednak po kamenných obchodech a jednak 

po internetu. Lze říci že, nejčastěji vyskytujícími se visacími zámky na českém trhu jsou 

výrobky typů: FAB, TOKOZ, ABUS, RICHTER, MUL – T – LOCK, MASTER LOCK, 

YALE.  
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 Většina visacích zámků na českém trhu je necertifikovaných, tudíž spadají do 

bezpečnostní třídy 1. Visacích zámků certifikovaných v TB 2 je na českém trhu poměrně 

málo. Větší množství je u TB 3 a TB 4. To je dáno zřejmě tím, že tyto třídy jsou 

pojišťovnami uznávány, kdežto TB 2 nikoliv.  

Vyskytující visací zámky v TB 2 jsou následující: ALFA 50, FAB 110/200RSH, 

FAB 110RSH, EXTREME, 113/50 RECORD+, HERMES.  

7.2 Subjektivní požadavky užšího výběru 

Pro užší výběr jsou kladeny níže uvedené požadavky. 

- Výrobek z českého trhu 

-  Bezpečnostní třída 2  

- Certifikace bezpečnostní třídy v akreditovaném zkušebním ústavu v ČR 

- Cena výrobku max. 700 Kč/ks 

- Dobrá pověst výrobce 

Výše uvedené zámky vyhovují subjektivním požadavkům, proto budou dále 

podrobeny výběrové analýze. 

7.3 Rozhodovací analýza - výsledky 

Cílem analýzy je vybrat 3 nejvhodnější visací zámky. Pro tuto práci autor stanovil 

podmínky pro vybrání nejvhodnějších visacích zámků. Dle autora nejvhodnější visací 

zámek musí splňovat níže uvedené parametry. Parametry vychází z průměrných hodnot 

všech visacích zámků v TB 2. 

Analytické informace 

- Cena (350 Kč/ks) 

- Bezpečnostní ochrana (proti bumpingu, vyhmatávaní, vytržení, přestřižení 

atd.) 

- Reference zákazníků  
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- Rozměrové parametry zámku (výška těla 45mm, průměr třmenu 8mm, 

průměr oka třmenu 24mm, celková výška zámku 80mm) 

- Odolný materiál těla zámku 

Stanovení užitností 

Varianty 

V1 – ALFA 50 

V2 – FAB 110/200RSH 

V3 – FAB 110RSH 

V4 – EXTREME 

V5 – 113/50 RECORD+ 

V6 – HERMES 

V matici prostých užitností je každé kritérium u dané varianty ohodnoceno body. 

Hodnocení kritérií jednotlivých variant je na základě uváděných informací od výrobců, 

spokojenosti spotřebitelů a porovnání k výše daným parametrům visacímu zámku. 

Maximální počet je 100, minimální 0. Zobrazeno v Tab. 7. 

Tab. 7 Matice prostých užitností [autor] 

č. Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 V6 

V1 Cena 85 40 50 55 80 90 

V2 Ochrana 85 83 80 90 90 80 

V3 Reference 80 70 80 80 85 65 

V4 Rozměrové parametry 85 90 90 65 80 40 

V5 Materiál 80 85 85 80 80 75 

Pro stanovení vah byla použita metoda párového porovnávání. Obr. 16. Výsledky 

metody a stanovení vah jsou v Tab. 8  
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Obr. 15 Párové porovnávání [autor] 

Tab. 8 Stanovení vah [autor] 

Č. Kritérium Výskyt Pořadí Váha 

K1 Cena 3 3 6 

K2 Ochrana 5 1 10 

K3 Reference 4 2 7 

K4 Rozměrové parametry 1 5 2 

K5 Materiál 2 4 4 

 

Kritéria byla zvýšena v závislosti na jejich důležitosti. Nejdůležitějším kritériem 

je ochrana, proto má nejvyšší váhu. Naopak nejméně důležitým kritériem jsou rozměrové 

parametry, mají stanovenou nejnižší váhu. Nakonec se dosadí hodnoty do matice vážených 

užitností a vypočítá užitek. Tab. 9 

 
Tab. 9 Matice vážených užitností [autor] 

Kritérium Váha V1 V2 V3 V4 V5 V6 M 

Cena 6 510 240 300 330 480 540 600 

Ochrana 10 850 830 800 900 900 800 1000 

Reference 7 560 490 560 560 595 455 700 

Rozměrové 
parametry 

2 170 180 180 130 160 80 200 

Materiál 4 320 340 340 320 320 300 400 

Σ 29 2410 2080 2180 2240 2455 2175 2900 

U [%] 83,1 71,7 75,2 77,2 84,7 75 100 

Příklad výpočtu   

5106851

111





V

VHV VV
  

HV1………..hodnota varianty 1 v matici prostých užitností 
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VV1 ...…….váha varianty 1 

%1,83100
2900

2410

100
1







U

V

V
U

M  

Stejným rizikovým faktorem pro všechny druhy zámků je pouze neodpovídající 

ochrana. Proto je dále upuštěno od stanovení matice vážených rizik. 

Jako nejvhodnější visací zámky vyšly z analýzy tyto.  

     1 - 113/50 RECORD+ 

2 - ALFA 50 

3 - EXTREME 

4 - FAB 110RSH 

5 - HERMES 

6 - FAB 110/200 RSH 

Avšak z důvodu, malého rozdílu ve výsledcích na 3-5 místě a aby nebyly všechny 

tři visací zámky od stejného výrobce, autor rozhodl, že třetím testovaným visacím zámkem 

bude zámek FAB 110RSH. Visací zámek HERMES byl z úvahy vyloučen, jelikož by jej 

bylo obtížné dále testovat, z důvodu jeho nevyhovujících rozměrových parametrů. 

Testovanými zámky proto budou 113/50 RECORD+, ALFA 50, FAB 110RSH. 

7.4 Deskripce vybraných visacích zámků. 

113/50 RECORD+ 

Tento zámek vyrábí česká firma Tokoz. Tělo zámku je vyrobeno z ocelového 

výtažku, je lakované černou barvou, spodní strana navíc kalena. Uzamykací mechanismus 

motýlkového typu. Třmen zámku je odnímatelný, jištěn 4 body na každé straně otočnými 

stavítky. Klíč po odemčení uzavřen v zámku, lze jim však otočit zpět, i když je třmen 

zámku vytažen ven z těla. Pro opětovné uzamčení je potřeba nasadit třmen zpátky do 

otvorů a otočit klíčem. Zámek zobrazen na Obrázku 3 v příloze 1. 
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Třmen zámku je vyrobený z kruhové tyče průměru 9mm oceli 11 373, cementační 

vrstva 0.4mm a kalený na tvrdost HV
3
 10. Třmen je označen značkou HARDENED. 

Rozměrové parametry: šířka zámku 50mm, výška těla 40mm, tloušťka těla 

33,5mm, průměr třmenu 9mm, výška třmenu nad tělem 38mm, průměr oka třmenu 

21,9mm. Hmotnost zámku 375g. 

Výrobce deklaruje spolehlivost v extrémních podmínkách (jako je prah, vlhkost, 

voda apod.), zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání, vypáčení, odvrtání, 

vyhmatání, bumpingu. 

ALFA 50 

Tento uváděný visací zámek taky vyrábí firma Tokoz. Tělo zámku vyrobeno ze 

zinkové litiny černé barvy. Třmen zámku jištěný na obou stranách otočnou západkou. Po 

odemčení třmen povyskočí a je otočný o 360°. Klíč je oboustranně symetricky drážkován 

a zůstává po odemčení v uzamčené poloze. Nelze jej v uzamčené poloze vyjmout. Zámek 

se uzamkne zatlačením třmenu, klíč se pak samovolně vrátí do základní polohy. Zámek 

zobrazen na Obrázku 2 v příloze 1. 

Třmen je vyroben z kruhové tyče průměru 9 mm oceli 11 109, nitrocementován, 

tloušťka cementační vrstvy 0.4 mm a kalený na tvrdost HV 10 (46 – 49 HRC
4
). Je označen 

nápisem HARDENED. 

Rozměrové parametry: výška těla 41,5mm, šířka těla 53mm, tloušťka těla 27mm, 

průměr třmenu 9mm, výška třmenu nad tělem 36mm, průměr oka třmenu 24mm. Hmotnost 

zámku 400g. 

Výrobce deklaruje spolehlivost v extrémních podmínkách, zvýšenou odolnost 

proti přestřihnutí, přeřezání, vypáčení, hrubému násilí, uražení. 

FAB 110RSH 

Uvedený typ spadá pod značku FAB vyrábějící firmou Assay Abloy. Tělo zámku 

je vyrobeno z matné mosazi, zlaté barvy. Uzamykací mechanismus cylindrického typu s 5 

                                                 
3
 HV – označení tvrdosti materiálu podle Vickerse. Vtlačuje se diamantový pravidelný čtyřboký jehlan. Měří 

se úhlopříčky vtisku. Zjišťuje se poměrem vtlačovací síly a povrchu (úhlopříčky) vtisku. 

  
4
 HRC – označení tvrdosti materiálu dle Rockwela. Zjišťuje se na tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku 

vnikajícího tělesa mezi dvěma stupni zatížení. Vnikajícím tělesem je diamantový kužel.  
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stavítky. Třmen blokován z obou stran. Po odemčení je potřeba třmen vytáhnout z těla, je 

otočný o 360°. Klíč zůstává v uzamčené poloze a nelze jej vyjmout. Po zatlačení třmenu do 

zámku je potřeba otočit klíčem pro jeho uzamčení. Zámek zobrazen v příloze 1. 

Třmen zámku pokoven niklem a kalený, označen nápisem HARDENED. 

Rozměrové parametry: výška těla 44mm, šířka těla 48mm, tloušťka těla 19mm, 

průměr třmenu 8mm, výška třmenu nad tělem 35mm, průměr oka třmenu 24mm. Hmotnost 

zámku 297g. 

Výrobce deklaruje zvýšenou odolnost proti bumpingu, vyhmatávání, přestřižení, 

úderům kladiva, 
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8 Mechanické destruktivní zkoušky 

Mechanické destrukční zkoušky byly prováděny v laboratořích na základě platné 

normy ČSN EN 12320. Bylo využito 2 zkoušek destrukčních a jedné informativní.  

Destrukční zkoušky: odolnost třmenu proti vytržení a odolnost třmenu proti přestřižení. 

Mechanická zkouška odolnosti třmenu proti vytržení byla provedena v laboratoři SIMD 

CPIT (Centrum pokročilých inovačních technologií). Zkouška odolnosti třmenu proti 

přestřižení byla provedena v laboratoři strojírenské firmy. 

 Norma ČSN EN 12320 pojednává pouze obecně o testování visacích zámků. Jsou 

zde uvedeny pouze potřebné zatěžující síly, avšak už zde chybí další relevantní informace 

k provedení zkoušek. Jako např. doba působení sil, velikosti posuvu, velikosti momentu 

otáčení apod. Chybí zde i informace o přesném upnutí. Z těchto důvodů byly zkoušky 

vhodně upraveny.  

Zkoušeny jsou vždy pouze 2 vzorky z jednoho typu visacího zámku. Tyto 2 

vzorky projdou zkouškami odolnosti třmenu proti vytržení, odolnosti třmenu proti 

přestřižení a kontroly přístupnosti třmenu. V případě že jeden ze vzorků jednou zkouškou 

(tah, střih) neprojde, má se za to že je zámek nevyhovující. 

Zkouška kontrola přístupnosti třmenu je informativní pro zkoušku přestřižení. 

Testování bude probíhat za normální pokojové teploty ±20°C. 

Visací zámek se zkouší v uzamčené poloze s vyjmutým klíčem. Za otevřenou 

polohu se považuje to, jde-li třmen z těla uvolnit. 

Autor předpokládá, že alespoň jeden ze vzorků zkouškám nevyhoví. V případě, že 

všechny zámky zkouškami vyhoví, projde 1 zámek od každého typu dodatečnou destrukční 

tahovou zkouškou.  

8.1 Kontrola přístupnosti třmenu 

Zkouška kontroly přístupnosti třmenu je taková spíše informativní. Na základě 

této kontroly se poté určují střižné síly pro zkoušku odolnosti třmenu proti přestřižení.  

Definice zkoušky dle normy ČSN 12 320 zní následovně. „Visací zámek se 

namontuje na standartní oko petlice, pokud není určen k použití pouze se svým vlastním 
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zvláštním příslušenstvím – v tomto případě se použije místo standartního. Metodou pokusu 

a omylu se určí největší z 6 měřidel, které sevře třmen. Třmen se považuje za sevřený, 

pokud je mezi hranami měřidla a v kontaktu s vnitřní zadní plochou. Určí se maximální 

střižná síla podle tabulky. Porovná se maximum z tabulky 3 (v normě), s maximem  tabulky 

2 (v normě), pokud je síla z tabulky 3 menší, použije se síla uvedená v tabulce 3.“ [3] 

„Pokud je během kontroly přístupnosti odkryto méně než 7mm třmenu, má se za to 

že komponent vyhověl zkoušce přestřižením a není nutné žádné další hodnocení.“ [3] 

8.1.1 Výsledky 

Norma definuje rozměry standartní petlice jenom tak, aby průměr vnitřního oka 

odpovídal dvojnásobku šířky oka. Byla proto zvolena petlice s následujícími parametry. 

Průměr vnitřního oka petlice 15mm, šířka oka 7,5 mm. Petlice je uchycena na dřevěném 

podkladě. Zámky uchycené v petlici jsou ukázány na Obr. 16 a 17. Všechny tři zámky mají 

v uzavřeném stavu poměrně odkrytou velkou plochu třmene. Maximální střižná síla 

v tabulce 2 (norma) udává hodnotu 15kN. Bylo zjištěno největší měřidlo typu C, které 

sevře třmen. Tabulka 3 v normě uvádí maximální velikost střižné síly 25kN.  

15kN < 25kN → použije se střižná síla o velikosti 15kN. 

Obr. 17 Ukázka upnutí 

do petlice [autor] 
Obr. 16 Ukázka upnutí do 
pelice [autor] 



40 

 

 U všech tří visacích zámků bylo zjištěno stejné měřidlo, proto u všech tří zámků 

jejich třmen podstoupí střižné síle o velikosti 15kN. 

8.2 Zkouška č. 1 – Odolnost třmenu proti vytržení 

Norma ČSN 12320 udává následující definici odolnosti třmenu proti vytržení. 

„Visací zámek se namontuje do zkušebního stojanu přizpůsobeného tvaru zkoušejícího 

zařízení a aplikuje se tažná síla na třmen prostřednictvím kruhové tažné tyče o průměru 

rovnajícímu se maximálně 80% vodorovného profilu třmenu nebo maximálně 80% 

vnitřního průměru.“ [3] 

Zkouška odolnosti třmenu proti vytržení byla provedena v laboratořích SIMD. 

K provedení zkoušky bude sloužit trhací stroj Zwick Z150. Jedná se o jednoosý zkušební 

stroj s maximální tahovou silou 150kN. Stroj umožňuje provádět statické zkoušky tahem, 

tlakem. Slouží ke zkoušení kovových i nekovových materiálů. Trhací stroj je opatřen 

teplotní komorou, takže lze testovat v rozmezí -70°C až 900°C. Se strojem je propojen 

počítač se softwarem testXpert automaticky zaznamenávající měřící hodnoty. 

Dle definice byla zvolena kruhová tyč o průměru 19mm. Při testování zámku 

RECORD+ musí být použitý menší průměr tyče a to tyč o průměru 17mm. Oko třmenu 

visacího zámku je nasazeno na kruhovou tyč. Obr. 18 a 19. Tělo zámku je pak pevně 

sevřeno spodními čelistmi. Důležité je, aby nebyl zámek vychýlen na stranu a nedošlo 

k negativnímu dopadu na výsledky zkoušky.  Konečná velikost síly je podle normy 5 kN.  

 Obr. 18 Upnutí zámku ALFA do 
čelistí [autor] 

Obr. 19 Upnutí zámku FAB do 

čelistí [autor] 
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Jelikož norma dále neuvádí další požadavky k provedení tahové zkoušky, byl 

dohodou stanoven posuv čelistí 2mm za min. Po dosažení konečné zatěžující síly 5kN 

bude třmen namáhán touto silou po dobu 10s. Poté dojde k pomalému uvolňování napětí. 

Není nutností si zapisovat průběžně měřené hodnoty, jelikož jsou zaznamenávány 

automaticky. Hodnoty jsou ukládány do souboru. Zapisovat se bude čas, zatěžující síla, 

prodloužení.  

Po ukončení zkoušky se vygeneruje ze získaných hodnot graf. Zjistí se, zda je 

zámek schopen plnit svou funkci, zda není poškozen. Pokud vzorek zkoušce vyhoví, to 

znamená, že funkce není narušena, bude vzorek dále testován na střih. Celkem tedy bude 

zkoušeno 6 vzorků, 2 vzorky visacího zámku FAB 110RSH, 2 vzorky zámku ALFA 50, 2 

vzorky zámku RECORD+. 

8.2.1 Výsledky 

Měřené hodnoty byly automaticky ukládány softwarem. Ze stovek naměřených hodnot byl 

u každého vzorku sestrojen graf. Ukázka části naměřených hodnot zobrazena v Tab. 10  

Tab. 10 Ukázka části naměřených hodnot zámku FAB 110RSH [autor] 

č. m. Síla [N] Prodloužení [mm] Čas [s] 

1 7.5994 -8.0797E-10 -2.2888E-07 

2 7.5126 -1.2306E-05 7.0007E-02 

3 7.4656 -1.2306E-05 9.0027E-02 

4 7.7016 -1.2306E-05 2.0001E-01 

5 7.6782 -1.2306E-05 3.0005E-01 

6 8.5667 1.5995E-03 4.1003E-01 

… …. …. …. 

 

Jelikož výsledné grafy 2 vzorků stejného druhu byly téměř totožné (nebyly mezi 

nimi žádné velké znatelné odchylky), níže uvádí autor vždy výsledný graf jednoho z 2 

testovaných vzorků.    

Prvním testovaným vzorem byl zámek FAB. Výsledný graf zobrazen na Obr. 20.  
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Z výsledného grafu vyplývá, že třmen zámku vydržel postupně rostoucí zatížení 

až do max. hodnoty 5kN. Maximální dosažené prodloužení 0,4mm. Jedná se o pružnou 

deformaci, jakmile se snižovalo napětí, snižovalo se i prodloužení. Nenastala žádná trvalá 

deformace. Funkce zámku není narušena. Zámek lze bez problému otevřít a uzavřít. Na 

třmenu nejsou žádné viditelné nesrovnalosti. Pouze na těle jsou viditelné otisky od čelistí. 

Dalším měřeným vzorkem byl zámek ALFA. Výsledný graf sestrojený 

z naměřených hodnot na Obr. 21. 

Z výsledného grafu lze vyčíst, že třmen zámku se s rostoucím zatížením více 

prodlužoval, než u předcházejícího případu. Po dosažení max. zatížení 5 kN bylo 

prodloužení 0,56mm, ale i když už se zatěžující síla dále nezvyšovala, třmen zámku se dále 

prodlužoval na konečnou hodnotu 0,6mm. Tudíž za 10s trvajícího zatížení se třmen 

prodloužil o 0,04mm. Po snižování napětí se taky snižovalo prodloužení, ale nikoliv na 

nulu jako v předcházejícím případě. Při nulovém zatížení zůstala hodnota u prodloužení na 

čísle 0,18mm. Nastala trvalá deformace. Pouhým okem tato změna není k rozeznání. Na 

těle zámku jsou patrné stopy po čelistech. Funkce zámku nebyla narušena. Lze jej bez 

problému otevřít i uzavřít. Lze konstatovat, že zkoušce vyhověl.  

Obr. 20 Výsledný graf při max. zatížení 5kN [autor] 
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Posledním vzorkem pro otestování je zámek 113/50 RECORD+. Výsledný graf 

patřící uvedenému zámku zobrazen na Obr. 22. 
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Obr. 21Výsledný graf zámku ALFA 50 při max. zatížení 5kN. [autor] 
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Obr. 22 Výsledný graf tahové zkoušky zámku 113/50 RECORD+ [autor] 
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Z uvedeného grafu provedené tahové zkoušky se dají vypozorovat následující 

okolnosti. Se zvyšující se silou kontinuálně rostlo prodloužení. Třmen zámku se 

prodlužoval ze všech tří nejvíce. Konečné síle 5kN odpovídá hodnota prodloužení 0,8mm. 

I v tomhle případě docházelo k mírnému prodloužení, i když síla dále nerostla. Jedná se 

zhruba o nárůst prodloužení o 0,02mm. Se snižujícím se zatížením klesá prodloužení, 

nicméně nastala trvalá deformace. Při nulovém zatížení je prodloužení 0,23mm. Podle 

názoru autora se v tomto případě neprodlužoval třmen, ale mírně se deformovaly držící 

třmen otočná stavítka. Při detailnějším prozkoumání je tato úvaha správná. Při vyjmutí 

třmenu z těla zámku a otočením klíče do zamknuté polohy se neotočí všechna stavítka do 

uzavřené polohy. Došlo tedy k mírnému vychýlení stavítek. Při vložení třmenu do těla a 

uzamčení, třmen v zámku pevně drží. Na těle jsou patrné známky po čelistech stroje. 

Zámek neztratil svou funkci a zkoušce vyhověl. 

8.3 Zkouška odolnosti třmenu proti přestřižení. 

Všechny vzorky, které prošly tahovou zkouškou tak vyhověly předepsaným 

předpisům. Nyní ještě tyto vzorky musí podstoupit zkoušku střihem. Zkouška odolnosti 

třmenu proti přestřižení byla provedena v laboratořích jedné strojírenské firmy. Jedná se 

o firmu, která mimo jiné vyrábí uzamykací mechanismy automobilů. Autor byl nucen 

zkoušku provést v jiné laboratoři a to z důvodu, jelikož provedení zkoušky by bylo značně 

problematické s dost nejasným výsledkem (např. poškození střižného nástroje, nutnost 

vyrobit přípravek, střižný nástroj atd.).    

Norma definuje zkoušku následovně: „Kde je dostačující přístup, jak je uvedeno 

v kontrole přístupnosti třmenu, je na těleso třmenu aplikována střižná síla prostřednictvím 

speciálních čelistí. Tam, kde je omezený přístup musí být tatáž zkouška provedena silou 

sníženou pro nižší třídu, jak určuje kontrola přístupnosti. Pokud je během kontroly 

přístupnosti odkryto méně než 7mm třmenu, má se za to že komponent vyhověl.“ [3]  

Obr. 23 Velikost střižného nástroje [3] 
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Střižný nástroj má mít velikost dle normy. Zobrazeno na Obr. 23.  Z výše 

uvedeného vyplývá, že norma ČSN tuto zkoušku moc přesně nedefinuje. Opět zde chybí 

detailnější popis. Zkoušení jednotlivých vzorků je vhodně stanoveno a upraveno. Střižný 

nástroj se upne do čelistí zkoušejícího stroje. I u této zkoušky záleží na pevném upnutí 

visacího zámku. Norma upnutí přesně nedefinuje. Ukázka možného upnutí a aplikování 

střižného nástroje na plochu třmenu zobrazeno na Obr. 24.   

 

Obr. 24 Ukázka možného upnutí [23] 

Zkoušení bude probíhat za normální pokojové teploty ±20°C. Maximální střižná 

síla, která bude aplikována na vzorky, bude velikosti 15kN. Hodnota vychází z kontroly 

přístupnosti.  

U zkoušky střihem je dobré předem znát, z jakého materiálu je třmen vyroben a 

dále upraven. V případě zámku ALFA se jedná o materiál třmenu 11 109 kalený na HV 10, 

cementovaný, třmen zámku RECORD+ je vyroben z materiálu 11 373, kalený na HV 10, 

nitrocementovaný a třmen zámku FAB z materiálu 11500, tvrdost na kterou je třmen 

kalený se nepodařilo zjistit.  

8.3.1 Výsledky 

Zámek byl uchycen vodorovně v přípravcích v čelistech. Třmen zámku ALFA 50 

se nepřestřihl při max. střižné síle 15kN. V místě střihu nejsou na třmenu žádné viditelné 

praskliny.  Pouze lze zaznamenat pouhým okem značně viditelné otisky od střižného 

nástroje. Třmen, ale přesto nevykazuje poškození. Dá se považovat za funkční a zkoušce 

vyhověl. 
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Druhým testovacím vzorkem byl zámek 113/50 RECORD+. Třmen uvedeného 

zámku vydržel potřebnou střižnou sílu. Při bližším prohledání má plocha sice viditelné 

stopy po střižném nástroji, ale žádné jiné praskliny v okolí působící síly.  Funkce 

poškozená není. Třmen zkoušce vyhověl. 

Třmen zámku FAB se taky nepřestřihl při max. střižné síle 15kN. Na ploše 

třmenu nejsou tak viditelné stopy po střižném nástroji jako v předcházejících případech. 

Jiné další poškození plochy není zaznamenáno. Určitě to může být způsobeno druhem 

pokovení. Zámek nevykazuje známky špatné funkce. Zkoušce vyhověl, obstál nejlépe.  

8.4 Dodatečná trhací zkouška 

Jelikož všechny vzorky předchozími zkouškami prošly, je provedena nezávisle na 

normě dodatečná zkouška v tahu. Je to dáno z toho důvodu aby, bylo jednodušší zámky 

mezi sebou porovnat a zjistit, který z nich je nejvhodnější a nejlepší.  

Zkouška bude probíhat opět na stroji Zwick Z150. Posuv zůstává stejný 2mm za 

min. Zkouška končí přetržením třmenu, nebo vytržení třmenu z těla. Výsledné grafy 

zkoušky jsou zobrazeny níže. Graf zámku 113/50 RECORD zobrazen na Obr. 25. Graf 

k zámku ALFA 50 zobrazen na Obr. 26. Graf k zámku FAB 110RSH k vidění na Obr. 27. 

 

Obr. 25 Graf trhací zkoušky [autor] 
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Třmen zámku RECORD se nepřetrhnul, ale samotný třmen zničil otočné stavítka 

uvnitř zámku. Tímto se uvolnil. Bod, ve kterém třmen povolil, odpovídá přibližné hodnotě 

tahové síly 14,6kN při prodloužení 2,8mm. Od této hodnoty už síla klesala a docházelo 

k postupnému prodlužování. Třmen byl z těla vytažen, jakmile dosáhlo prodloužení 

6,4mm.  Při bližším prozkoumání není třmen nijak viditelně poškozen, zato stavítka jsou 

ulomena. Zámek je nefunkční. Zámek se třmenem jsou zobrazeny na Obrázku v příloze.   

 

Obr. 26 Výsledný graf trhací zkoušky [autor] 

Třmen zámku ALFA 50 je přetržen na obou jeho stranách. Bod, kde došlo ke 

značné deformaci, odpovídá přibližné hodnotě 9kN při prodloužení 2mm. K úplnému 

přetržení potom došlo v bodě 1,9kN a prodloužení 2,6mm. Plocha, kde došlo k přetržení, 

se nachází v nejtenčím místě třmenu. To znamená ve vybrání pro západku. Zámek je 

nefunkční. Zobrazeno na Obrázku v příloze. 
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Obr. 27 Výsledný graf trhací zkoušky [autor] 

Třmen zámku FAB vydržel největší zatížení, a přesto se nepřetrhl. Místo, kde 

třmen povolil, odpovídá přibližným hodnotám 19,1kN při prodloužení 3,4mm.  K úplnému 

vytažení třmene z těla zámku potom došlo v hodnotě 3,9kN při prodloužení 6,2mm. Při 

prozkoumání došlo k deformaci jak kuličky držící třmen, tak i k mírné deformaci třmenu 

od místa vybrání do konce. Zobrazeno na obrázku v příloze. 
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9 Vyhodnocení, verifikace 

Následující kapitola obsahuje celkové zhodnocení a verifikaci bezpečnostních 

tříd.  

9.1 Verifikace 

Následující podkapitola je věnována verifikaci deklarované bezpečnostní třídy 

visacích zámků. Zmíněné visací zámky jsou výrobci deklarovány v BT 2. 

Aby zámek mohl být certifikován v 2 BT, musí projít testováním v certifikované 

nezávislé laboratoři. Norma ČSN EN 12320 stanovuje podmínky zkoušek. 

Norma ČSN EN 12320 říká, že aby testovaný visací zámek spadal do určité 

bezpečnostní třídy, musí všechny jeho vzorky vyhovět požadovaným zkouškám. Sledu 

zkoušek musí být podrobeno minimálně 16 vzorků daného typu visacího zámku. Zkoušky 

se nesmí překrývat. To znamená, že testovaná část vzorku nesmí být oslabena 

předcházející zkouškou. Jakým způsobem jsou vzorky do jednotlivých zkoušek rozděleny, 

je k vidění v Tab. 11.   

 

Pro BT 2 jsou definovány zkoušky: zkouška přístupnosti třmenu, zkouška třmenu 

proti vytržení, zkouška třmenu proti přestřižení, minimální počet efektivních klíčových 

kombinací, ovládání bezpečnostního mechanismu klíčů s právě jedním intervalem 

efektivní kombinace, odolnost válce cylindrické vložky nebo zamykacího mechanismu 

visacího zámku v krutu, odolnost třmenu proti krutu. U zbývajících zkoušek už nejsou pro 

BT 2 definovány žádné zatěžující síly, momenty ani jiné požadavky.    

Zkouška Vzorky 1 a 2 Vzorky 3 a4 Vzorky 5 a 6 Vzorky 7 a 8 Vzorky 9 a 10 Vzorky 11 a 12 Vzorky 13, 14, 15 a 16

1
Zkouška přístupnosti 

třmenu

Kontroly efektivních klíčových 

kombinací ovládání 

bezpečnostního mechanismu klíčů

Odolnost válce 

cylindrické vložky v 

krutu

Zkouška životnosti
Provozní zkouška 

odemčení

Předběžné posouzení a 

zkouška

2
Zkouška třmenu proti 

vytržení

Odolnost válce cylindrické vložky 

nebo zamykacího mechanismu 

proti vytržení

Odolnost třmene 

proti krutu

Odolnost tělesa proti 

nárazu při nízké 

teplotě

Odolnost třmenu 

proti nárazu při nízké 

teplotě

Odolnost proti korozi
Zkouška odolnosti proti 

manuálnímu napadení

3
Zkouška třmenu proti 

přestřižení
Odolnost proti řezání

Odolnost proti 

odvrtání

Tab. 11 Určování zkoušek vzorků dle normy ČSN 12320 [autor] 
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V této diplomové práci proběhly podle normy zkoušky přístupnosti třmene, 

odolnosti třmene proti vytržení, odolnosti třmene proti přestřižení. Zkoušeny byly visací 

zámky FAB 110RSH, ALFA 50, 113/50 RECORD+. Zhodnocení zkoušek je uvedeno níže 

v následujících tabulkách. Tab. 11, 12, 13.  

Tab. 12 Vyhodnocení zkoušky kontroly přítupnosti třmene [autor] 

Visací zámek Vzorek Zkouška Zatěžující síla Vyhověl/nevyhověl 

113/50 
RECORD + 

1 

Kontrola 
přístupnosti 

třmene 
 - 

Vyhověl 

2 Vyhověl 

ALFA 50 
1 Vyhověl 

2 Vyhověl 

FAB 110RSH 
1 Vyhověl 

2 Vyhověl 

 

Tab. 13 Vyhodnocení zkoušky odolnosti třmene proti vytržení [autor] 

Visací zámek Vzorek Zkouška Zatěžující síla Vyhověl/nevyhověl 

113/50 
RECORD + 

1 

Odolnost 
třmene proti 

vytržení 
 5kN 

Vyhověl 

2 Vyhověl 

ALFA 50 
1 Vyhověl 

2 Vyhověl 

FAB 110RSH 
1 Vyhověl 

2 Vyhověl 

 

Tab. 14 Vyhodnocení zkoušky odolnosti třmene proti přestřižení [autor] 

Visací zámek Vzorek Zkouška Zatěžující síla Vyhověl/nevyhověl 

113/50 
RECORD + 

1 

Odolnost 
třmene proti 

přestřižení 

 15kN 
 

Vyhověl 

2 Vyhověl 

ALFA 50 
1 Vyhověl 

2 Vyhověl 

FAB 110RSH 
1 Vyhověl 

2 Vyhověl 

Po proběhlých zkouškách lze konstatovat, že všechny testované vzorky visacích 

zámků splnily podmínky deklarované BT2 v odolnosti třmene proti vytržení a odolnosti 

třmene proti přestřižení. Nelze však ze stoprocentní jistotou potvrdit BT2. Vzorky neprošly 

všemi nutnými zkouškami. Nicméně ze získaných poznatků lze předpokládat, že 

pravděpodobně by zbylými zkouškami vzorky taktéž prošly. Těla zámků a jejich třmeny 

jsou dimenzovány na větší zatížení, než udává pro danou třídu norma. 
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9.2 Hodnocení 

V závěrečné podkapitole se zhodnotí získané poznatky jednak z destruktivního 

a nedestruktivního testování. Určí se pořadí zámků. 

Norma ČSN 12320 je dle názoru autora napsána velmi nešťastně. Nedefinuje 

a neuvádí podrobnější informace potřebné k provedení zkoušek. Uvádí pouze max. 

zatěžující sílu, moment, avšak už ne upnutí vzorku, posuvy, jak má zkouška dlouho trvat 

apod. Z tohoto důvodu byly zkoušky vhodně upraveny. 

Nedestruktivní metody překonávání byly testovány mimo laboratoř. Většina 

potřebných pomůcek (bump klíče, shimky, napínáky a další nástroje) k testování byla 

samostatně vytvořena nebo upravena. Byly odzkoušeny metody bumping, shims, 

vyhmatávání, s destruktivních metod potom řezání.  

Testování visacích zámku skončilo pro autora docela se zajímavými výsledky 

a poznatky.  

Visací zámek FAB 110RSH se podařilo překonat pomocí vyhmatávání a metody 

shims. Nikoli pomocí bumpingu. Zámek má ochranné prvky bránící provedení této 

metody. Přeřezat zámek se sice podařilo, ale za značnou část doby. Povrch třmene je dobře 

upraven.   

Visací zámek 113/50 RECORD+ se podařilo překonat pomocí vyhmatávání. 

Pokus trval velice dlouhou dobu, vyhmatat motýlkový mechanismus je velice náročné na 

zručnost. Metoda shims nefungovala a provedení bumpingu zase vylučuje motýlkový 

mechanismus zámku. Při pokusu řezání, třmen chvíli odolával vytvoření drážky, ale po 

chvíli povolil.  

Visací zámek ALFA 50 byl překonán metodou shims, vyhmatat zámek se 

nepodařilo, ale podařilo se překvapivě zámek překonat bumpingem. Přeřezat třmen bylo 

otázkou chvilky (cca do 1 min).  

Porovnání zámků mezi sebou udává Tab. 15.  
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Hodnocení vychází z poznatků provedených testů. Hodnocení je následující: 

1- nejlepší; 3 – nejhorší.  

Tab. 15 Hodnocení získaných poznatků a výsledků [autor] 

Visací zámek Cena Uzamykací mechanismus Shims Bumping Vyhmatávání 

113/50 
RECORD 

2 1 1 1 3 

ALFA 50 1 3 2 3 1 

FAB 110RSH 3 2 3 1 2 

            

Visací zámek Přístupnost třmenu Tah Střih * Řezání 

113/50 RECORD 3 2 2 2 

ALFA 50 3 3 3 3 

FAB 110RSH 3 1 1 1 

Autor předpokládal, že alespoň jeden vzorek neprojde vybranými zkouškami 

v tahu a střihu a tedy nesplní požadavky bezpečnostní třídy.  

Závěrem lze říci, že zámek FAB 110RSH má nejlepší ochranu proti hrubému 

násilí, ale horší ochranu proti nedestruktivním metodám. Možná to je důvod vyšší ceny. 

Lepší, pevnější materiál = se vyšší cena. Naopak zámek ALFA 50 má nejhorší pevnostní 

vlastnosti a docela slušnou ochranu proti nedestruktivním metodám. Zámek je nejlevnější a 

odpovídá svým možnostem. Zámek RECORD+ pro svou uváděnou cenu je poměrně velmi 

kvalitní. Díky motýlkovému mechanismu má zámek nejlepší ochranu proti 

nedestruktivním metodám. 

Nejvhodnější visací zámek v TB 2 je 113/50 RECORD+.  
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10 Inovace a ekonomické posouzení 

Poslední kapitola této diplomové práce je zaměřena na inovativní návrh 

bezpečnosti visacích zámků a jeho ekonomické posouzení.  

10.1.1 Návrh 

Autor se při navrhování zaměřil na to, jakým způsobem by se dala zvýšit 

bezpečnost necertifikovaných visacích zámků, nebo zámků v TB 2. Především byla 

pozornost zaměřena na minimalizaci nebezpečí překonání pomocí destruktivních metod, 

dále metod shims, bumpingu, vyhmatávání. 

Z vyplývajících výsledků testování sice vyplývá, že třmeny visacích zámků TB 2 

jsou relativně předimenzovány a určitému hrubému násilí po určitou dobu odolají. Jenže 

při zamčení do petlic odkrývají poměrně velkou plochu. U visacích zámků nejnižší 

bezpečnostní třídy (TB1) je předpoklad ještě nižší odolnosti. Pokud pak má pachatel 

dostatečnou dobu a klid na práci, není pro něj problém třmen zámku překonat. Navíc 

i samotná petlice není nijak chráněná. Pokud by byla petlice uchycena šrouby, jde o docela 

značný problém. Místo snahy překonat zámek by stačilo šrouby pouze odšroubovat. 

Úvahou autora bylo navrhnout takovou ochranu visacího zámku, aby byl chráněn 

jak třmen zámku, tak i tělo a aby se tím pádem prodloužila doba překonání. Výsledkem 

úvah autor navrhl model univerzálního ochranného krytu visacího zámku. Model krytu byl 

vymodelován v programu Inventor, je zobrazen na Obr. 28. Kryt navíc dále může 

obsahovat bezdrátové otřesové čidlo reagující na vnější manipulaci. (např. kopy, údery 

Obr. 28 Návrh ochranného krytu [autor] 
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kladiva). Pokud by bylo v krytu zakomponováno otřesové čidlo nebo poplašná siréna, 

napájení čidel (čidla) by probíhalo prostřednictvím baterie, umístěné taktéž uvnitř krytu. 

Baterie je v tomto případě navrhována dobíjecí. 

Při navrhování ochranného krytu autor vycházel z průměrných rozměrových 

parametrů visacích zámků. 

Model ochranného krytu se skládá z jednoduchých součástí. Jsou pracovně 

nazvané kryt, výplň, pohyblivé dvířka a deska.  

Samotný kryt je navrhován ze zinkové slitiny. Vnitřní část tzv. výplň je 

navrhovaná z elastomeru
5
. Dvě zbývající pohyblivé části jsou z oceli. Hmotnost celého 

krytu zhruba vychází na 550g. Celková hmotnost s visacím zámkem poté v rozmezí 800-

900g. 

 Visací zámek se přes pohyblivou dveřní část vloží do krytu. Mírně se zatlačí do 

výplně, tím se zajistí, že zámek bude pevně usazen. Vrchní pohyblivou deskou se zámek 

zakryje, aby nemohl vypadnout. Teď už stačí otočit klíčem a odemknout třmen zámku. 

Vrchní deska nebrání třmenu v otáčení a v pohybu. Třmen zámku se zahákne za petlici 

a uzamkne. Petlice je chráněná spolu se zámkem.    

Pokud je třmen zámku z vnější části chráněn ochranným krytem a z vnitřní strany 

je velmi ztíženo se ke třmenu dostat, je zde předpoklad minimalizování překonání třmenu 

pomocí přestřižení, přeřezání, vytržení, vypáčení, úderům kladiva na třmen, zmražení 

dusíkem. Nelze aplikovat metodu shims. Navíc tento kryt může být vybaven otřesovým 

čidlem, poplašnou sirénou, takže jakýkoli násilný atak na kryt může být signalizován 

majiteli. Kryt může navíc působit na pachatele odpudivě, nepřekonatelně. 

Bohužel navrhovaný kryt však nevylučuje bumping ani vyhmatávání (pokud teda 

samotný visací zámek nemá proti těmto metodám ochranné prvky). Vyhmatávání 

a bumping mohou být ztíženy nemožností krytem otočit a tudíž by pachatel musel 

s nářadím pracovat v nepřirozené poloze. Pro začátečníka by to mohl být značný problém, 

pro zkušeného nikoliv. Pokud by však kryt byl použit v kombinaci motýlkového, nebo 

diskového visacího zámku úroveň zabezpečení by se tím rozhodně zvýšila.  

                                                 
5
 Elastomer je makromolekulární látka, kterou lze působením menší síly deformovat bez porušení. 

Deformace bývá vratná. 
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10.2 Ekonomické posouzení návrhu 

V této podkapitole se autor pokusí odhadnout cenu navrhovaného krytu. Jsou 

brány v potaz informace o nákupu materiálu, výroby dílů, práce dělníků apod.  

Uvedená varianta nepočítá s otřesovým čidlem. V Tab. 16. Jsou uvažované ceny 

za materiál.  

Tab. 16 Hodnoty koupě materiálu [autor] 

Materiál Hodnota 
Cena 
[Kč] 

Zinková slitina 10 [ks] 1700 

Ocelová deska  20 [ks] 1200 

Pryž 10 [ks] 500 

Celkem  -  3400 

Při uvažované 2 hodinové práci 2 zaměstnanců (frézování, řezání, vrtání, 

povrchová úprava) a platbě 150 Kč/hod. je konečné hrubé vyčíslení za jeden kus zhruba 

kolem 400Kč.  

Konečná uvažovaná cena za ochranný kryt se pohybuje zhruba kolem 400 Kč za 

ks. Při pořízení klasického obyčejného zámku (při úvaze zámek v BT 1 → 100-200 Kč) se 

dostáváme na částku kolem 600Kč a to je ještě méně než nejlevnější visací zámek v BT 3. 

 Při úvaze aplikování otřesového čidla by celková cena vzrostla minimálně o 300 

Kč. Takže ochranný kryt s čidlem by vyšel zhruba kolem 1000Kč/ks. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla bezpečnostní studie vybraných visacích zámků, 

popis jejich konstrukce a metody překonávání, následně provedení vybraných 

mechanických zkoušek odolnosti a verifikování jejich bezpečnostní třídy. 

Teoretická část začíná právní úpravou vztahující se alespoň částečně 

k problematice visacích zámků. Následuje kapitola vymezující základní informace 

o visacích zámcích, jejich popisem, rozdělením. Navazující kapitola se poté věnuje 

jednotlivým druhům visacích zámků. Postupně se práce dostává k metodice překonávání. 

Metody nedestruktivní jsou detailněji popsány. Metody jsou vyzkoušeny a připsány vlastní 

poznatky a zkušenosti. Na tuto kapitolu navazují destruktivní metody. Také zde je jedna 

metoda vyzkoušena a popsána.  

Postupně se práce začíná věnovat praktické části. Prvním krokem bylo 

prozkoumání českého trhu a vybrání na základě zvolených požadavků několik visacích 

zámků spadajících do bezpečnostní třídy 2. Pomocí výběrové analýzy se vybraly 3 

nejvhodnější visací zámky. Visací zámek 113/50 RECORD+, ALFA 50 a FAB 110RSH. 

Tyto zámky byly následně prostudovány a posléze otestovány v laboratořích na základě 

normy ČSN EN 12320. Jednalo se o zkoušky kontroly přístupnosti třmene, zkoušky 

odolnosti třmene proti vytržení a odolnosti třmene proti přestřižení. Testovány byly 2 

vzorky každého typu, tyto vzorky prošly všemi destrukčními zkouškami. Nakonec 

proběhla dodatečná destrukční tahová zkouška nového vzorku každého typu. 

Předpokladem bylo, že alespoň jeden ze vzorků zkouškou neprojde a tudíž nebude moci 

být zařazen do 2 bezpečnostní třídy. Všechny vzorky však provedeným zkouškám v tahu a 

střihu vyhověly. Lze potvrdit, že uvedené visací zámky vyhovují předepsaným kritériím 

BT2 na odolnost třmene proti vytržení a odolnost třmene proti přestřižení.  Nelze však ze 

stoprocentní jistotou říci, že spadají do deklarované BT 2, jelikož by musely proběhnout 

další zkoušky, které požaduje norma. Z výsledků zkoušek lze vyčíst, že zámky a především 

jejich třmeny jsou dimenzované na mnohonásobně větší zatížení, než požaduje norma. 

Proto se lze domnívat, že zbylými zkouškami by zámky vyhověly. Při celkovém shrnutí 

vyšel nejlépe ze všech zámků, visací zámek 113/50 RECORD +. Závěrečná část praktické 

části je věnována inovativnímu návrhu ke zvýšení bezpečnosti visacích zámků. Návrh 
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obsahuje ochranný kryt určený především pro visací zámky v TB1 a 2. Hrubý odhad ceny 

za tento kryt se pohybuje kolem 400Kč/ks. 

Závěrem lze konstatovat, že visací zámky jsou nedílnou součástí sloužící 

k zabezpečování vlastního majetku. V ČR poskytují visací zámky již od TB 2 docela 

kvalitní ochranu. Bezpečnost a ochrana visacích zámků se neustále zvyšuje. I klasické 

zámky už disponují určitou ochranou proti napadení. Neustále se vymýšlejí nové a nové 

způsoby, materiály, ještě více složitější kombinace, mechanismy apod.  

 S pokrokem moderní techniky, především mobilních aplikací, se již dnes lze 

setkat s elektronickými zámky otevíranými pomocí těchto mobilních aplikací. Existují i 

visací zámky disponující detekčními čidly. Podle názoru autora je budoucnost vývoje 

visacích zámků spjata s elektronikou.     
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