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Jemná planžeta
i drsná vrtačka
zkušeni zámečníci,
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patŤícído čtvrtétřídy přitom
odolalv a rři z nich -Tokoz
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Protec - na.sobě
PRO 400, KABA Expert a Ablóy
stopu po vrtaru,,_
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^ ^ ^
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"T"tj a.lJi avé vložky v této skupině - FAB 1000
r,"loupání,
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"aolaly
"lrlT^ ,"rá'' od
přeáchozích tíívzorků ,1,,j:h
fi;i;;;;ňju mate důlky a z estetického
bylo potřeba

;ffi;;ř" Or;; po takovém zásahu
Vvměntt.
"'i".r irou rozdílných fabek také ukáza|,

že,z,

stačíkoupit levnější
téměř stejně jako ta o
""irl;il;.i;o"i,i,ipt"e
dopadla
#;'**, *,áZe

Pvramida bezpečnosti

Kdyz otevřu
zómek, citím se-

yýborně

Zkušený zámečnik David Kobyták,

který v testu odemkl ptanžetou prvni zámek nejrychteji ze všech, zjistil,
že ho tato činnost láká, už v šesti [etech. To když na chalupě našet první
šperhák. Později pracoval jako matiř,

ate to ho nebavi[o. Znovu se naše[, až

když se nechat zaměstnat v klíčových
stužbách. ,,Řezal jsem klíčea opravoval a přestavoval vložky," vzpomíná
na začátky své zámečnické dráhy. Po
pár měsících za nim začali chodit tidé
s tím, aby jim nouzově otevřel zámky
u dveři. Právě tato část práce ho chytla nejvic,,,Když něco otevřu, cítim se
výborně! Nejtepši pocit mám, když
to otevřu bez poškozeni, ale hezky
si na něčem zařádjt, to taky není k
zahozeni," říká Kobylák o destruktivnim způsobu oteviráni, př,i kterém se
vložka zniči, otevíráni zárnků trénoval i v práci, v době, kdy neměl zákazniky. Každý den vyzkoušet až třicet
zámků a mět i obdobi, kdy si je otevíral doma před televizi. Po několika
letech se osamostatnit a začal provozovat zámeČnickou, pohotovost,
zároveň založil Asociaci českých tockpickerů, která od roku zoto pořádá
mistrovstvi ČR, na které se sjížději
specialisté na nedestruktivni otevirá,
ni zámků z ČR, Německa i Mad'arska.
Kobyták na mistrovstvi trénoval až tři
hodiny denně a vyhrál. Správný lockpicker podle něj potřebuje mít cjt v
prstech, trochu štěstía hlavně chuť
tvrdě trénovat, ,,Kdo netrénuje, tak s
tím, co oteviral za 3o sekund, se bude
po nějaké době trápit třeba pět minut," vysvětluje. (spi}

třetinu dražší.Nákladnější vložka byla v našenr minutu, planžetou za tři a vrtaČkou za necelých
hodnocení lepší než levnějšípouze v řátlu setin, sedmnáct minut.
takže po zaokrouhlení není rozdíl patrnývůbec. Čas zdolání zámku je přitom pro náhodného
Ačkoliv KABA Expert a Ábloy Protec dopadly zloděje, který se dostal do panelákrr a necltce,
v hodnocení odolnosti lépe než fabky, v pořadí aby si ho sousedé všimli, klíčový.
,,Pět minut je zhruba doba, kd5' si vás rrikdo
nakonec skončily za nimi - hlavně kvůli nižpokud pracujete potichu, iakmi(u
nevšimne,
ale
i
kvůli
Protect},
počtu
klíčů
Abloy
šímu
le však děláte něco u
horšímu komfortu pro
dveří více než deset
spotřebitele z hlediska
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Horší známku dostaly
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ce, která dává

zákazn!

ne-

sedéavyptávajíse,co

David Kobylák,

§:§m:iťo.x
pečeníbvtů v mirrua

zdil k nouzovým otevíráním dveřÍ.
neoprávněnékopieklíčů.Firma Richter byla výsledkem testu překvapena, ale uvedla, že pracuje na vylepšení pro-

kovi pocit jistoty v tonl,

otevřelaneudělalsi

EV'V^eúarq6rro*,ne+,txa*7

}§T;K]i'fjilJl:

ž.e ji

před ním nikdo

ly

Troj ky u ká za
Ve tké rozdí [y

losti

je

o Kdy maji děti dostat ktiče:
Až když jsou §arnostatné, 6-xo [et.
o Kde je mají nosit:

ná zktršeLlna, pozn. red.) jak proti odvrtání, tak

pťoti planžetování," uvedl jednatel flrmy Pavel
Riclrter s tim, že veškeré zrněny lrudou uplatněmnolrem rozdílnější,Dvě ze sedmi*EWřAGuard ny do konce roku 20i5.
Ladislav Kratochvil, prezident Asociace zám,
a CisaAstral _ odolaly všenr sledovaným pokusůmovloupání,ikdyinanichmenšístopypovř- kovÝch a klíčov.ýchslužeb ČR, která odolnost
táku zůstaly. Mul:I'_lock podlehl vrtárrí po zhru- záŘků testov€la, upozorňuje na to, Že }idé by si
ba dvaceti rninutách, ale 0§tatním způsobům měli dávat pozor zejména na vloŽky neznámých
odolai. T'itan Kl naopak od§lal vrtačce a ručníznaček,kterésicernajívnázvubezpeČIlo§tnÍ,ale
planžetě, ale e]ektrickó planžetě, která §ice stát- žádnou akreditací neproŠly a zámeČníkk nim
ní nornrou testovaná není, ale aloději ji rryrržívají,tlení schopen dodat certi&kát. ,,Právě tyto vloŽkY
jsou ve srovnání se vŠemi vzorky v testu ne'jhorstačii vzdorovat|en rrecelých pét minut.
trViika odolata nranuálnímu planžetoválrí, ale ší,pretože se honosí názvem bezpeČnostnÍ, ale
eiektropick avrtačku už nezvládla. Cisa C2000 a přitom nesplňují základni parametry ani plo zaRichteiEurc Secure byly pokořeny všemi způ- řazenídodruhétřídynormy,"varujeKratochvil.
soby. Vůbec nejhůře dopadla vložka Richter,
.,,,

oclolnost vložek třetí lrezpečnostnítříd!

Děti o zomykóní

ť"X*};;Li"iŤiír,li§ ,1"-*H:rů#$iX":

lryla

Ve speciátni kapse např. batohu. Na
krku jsou tákadlem pro zloděje, vadi
při sportu, děti je odkládaji a zapominaji,
. Co dětat při ztrátě kliče:
Naučit dítě to hned říci a nedělat tajné kopie od sourozence. Když se ktíč
nenajde, je nutné vyměnit vložku.
o Co když nejde odemknout:
Ať poprosi sousedy. Často stači dveře
jen přitáhnout. Nikdy nevolat
o pomoc náhodné kolemjdoucí,
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ziistil test
pocvti;drická vtožka odolala všem

Co

co ziistil test

ř"rinJ*roi vložka odolata ptanžetaláni,

co ziistil test

řír;ů; vtoupáni. Vňačka vyhtoubii" otuo," o hloubce 6 mm, K[iče sice
ř"ň" *"ir, ale neni v češtině a neni
katty
"řrr*
if ',4i piiúnrt jen po předtožení
t iemu přesné stouži, Výrobce
iWi"U.L kon'troiuje, zda je ámečnid 'vi.r"e,
zámečnici ne-

Ěi"r,t-oi.r,, i vrtáni, Vrtačka vyi/rtah do
i*rV otvoí o htoubce 7mm, Ktí-

}iÓ*raUěii bez ni). Servrs a dostupnost
,Jřraánii*l arg je na vetrni dobré úrwni,
aÉipečeť proti oteťreni, lnfror-

i;biá

mace na ní jsou rretrni strohé,

řioit,

zda
ER nekontrotuje,
-titáhradni
dity i servis
bez ni.
""raaeil
řou náao.tupné. Krabičce chybi pe!"t. rntor*u.ě jsou nesrozumite[né,

tlýstedky v čísleth
píanžetóváni ;..-...- nepřekonáno
ltektropiek,-.,."...-. nepřekonáno
AKU vriačka ......". nepřekonáno

oaotuta manuátnimu Rtan_ž1

ji
iooini i'"r*kt.opicku, Vrtačka všat<
minutf,
dvacáté
krátce'po
;;;i"
řiíč";" daji přikoupit (s kartou.},je
uiroU." však nekontrotuje, zda

iá."*i.r.e
-ol.tuBnort firmy

nevyrobi

i

bez ni,

náhiadnich ditů i servis
nemá pečeť,byta
Krabička
i" á.ň*.

'pr"tup"n" jen lepici páskou,

V$ledky v Ěislech

Výstedky v čislech

píanžetáváni ."....". nepřekonáno
ltektropirk......--... nepřekonáno
ÁXU u.i"rt -....... nepřekonáno

píanžetováni ......., nepřekonánó

ltertropict..."...--.. nepřekonáno
AKU vrtačka .."........-.. 20:47 mln
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Co ziistil test

Úioiú

poatetla všem nejběžnějším

,o,iioU,:* vloupání, Manuální planžeta ii otevřela zhruba za 3 minuty,

zhruba za minutu, Vrtačce

"i"ttipi.r.
áaú*r. téměř 17 minut,

Výrobce
ale nekartu,
ktičům
ke
vvdává
siie
-r.ontóruiu,
zda zámečnícinevyrobi
[opi. i Ú", ni. Náhradni díly i servis
aortupne. Krabiřka nemá pečeť,
ir-o-u

Yýsbdlíy v §de<h

":

planžetováni 3,1! mT
etektrbpick...",.......,;".", 1:14 ínln
16:35 min
AKU v*ačka

;"b"fi;;il
-"i"*
Úi"

Co ziistil test

cylindrická vtožka odo-

nejbaZne;ii* postupům
,na

utoupani. Vrtá.ta nezanechala

iJa"e poškození, Barevně odjen p9
"i.;J"
lišenéktiře se daji přikoupit
oi"Jroi"ni ka*y

irnýrobce kontroluje

L*"É"i.rc firmy, ida je

nevyráběji

b-; ;lr" Náhradni d,ity jsou dostupné,
,a
ř.rU,ti* rná opečeť"protr ol*víení
obsahuje návod.

vúgledky v číslech
pÍ"nl"Ňani,...-... hepřekonáno

llektropiclr .-,..,-,,", nepřekonáno
Á*U uni.eka "...-.,. nepřekonáno

Vi.;i;

odolala všem nejběžněji

oostupům vloupání, Vrtačka zanec
í
ia nepatrnou jamku o hloubce 2
, utiie e mm. Klíčejdou odtišit bal
jen
n,lái ueturty a přikoupit ie lze
oi"ároi"*i Řarty (výrobce kontrol
zámečníky, zda je nevyrábéjí bez
r
iuruiu áostupnost náhradnich

i"

"
u"rrni

dobá. lnformařně

nal

ili"UieU má pečeťproti otevřeni,

fidtrh
pib*uŇani ...,..". nepřekoná

Yýsled*y v

lie**rop:.t,..,,,...,.. nepřekoná
ÁúU u.iur* ..,.-,". nepřekoná
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bezpečnostní

třida 4

O testu

Odolnost

testovoli

zómečníci
o Testovali jsme odotnost obou-

stranných cytindrických vložek,

Co

ziistil test

Úio;ta

Co ziistit test

Co ziistit test

,,

oaotata manuálnímu ptanže-

však po téměř
,ro minutách zdolal. vňačce odótávatování, elektropick

ji:

které se na českémtrhu prodávaji
jako bezpečnostni.
o Nakoupiti jsme nejběžnější
značky (pět ve čtvrténejvyšši bezpeřnostní třidě a sedm ve třeti).
o Test hrad,ila redakce.
o A§ociacé zámkových a ktičových

Vložka odotala manuálnímu ptanžetování, etektropick ji dokázat zdolat
po necelých pěti minutách. Vrtačce

Vložka podlehla všem nejQěžnějším

způsobůmvloupání- , Manuálnímu

dostupné. Krabička nemá pečeťproti
otevření, lnformace na ni jsou strohé.
Návod je jen v němčin§.

pečeťproti otevření. Jnformace jsou

pianžetováni vzdorovala přes iz minut, elektopick ji zdolat za necelých
šest minut a vrtačka ji překonata za
neceté čtyři. Ktíčenemaji ochranu
proti kopírováni bez karty. Náhradni
díty jsou,jen obtížnědostupné. Chybí

ve slovinštině.

Výsledky v čislech

Výsledky v čislech

'Výsledky v čislech

ta dtouho, nakonec ji pár sekund před
timitem pod{ehta. Ktíčenemají kartu.

Náhradni dily

i

servis jsou obtižně

vtožka odotala, materiál se slil dohro-

mady a nedovolil

ji proniknout

dát.

Ktíčejdou vyrobit i bez karty, Náhradni dity jsou dostupné. Krabička ne.má

ptanžetování,.,..... nepřekonáno
4so min
nepřekonáno
........
vrtačka
AKU

ptanžetování .....,.. nepřekonáno
etektropick..........;........ 8:zó min

etektropick..

pečeť.lnformace pouze anglicky.,

ptanžetování
elektropick..
AKU vrtačka

rz:35 min
5:47 min
3:47 min

stužeb ČR měřita. jak dlouho na_
koupené vzorky odotaji nejběžněj-

šímmetodám vloupání * pomoci
planžety, tzv. elektropicku a proti

vrtačce. Obě kategorie (:. a c. třídu) vložek jsme hodnotili zvtášť,

o Vtožky namontované do dveři

se snažilo zdolat 7 zámečniků.

o Limit pro zdoláni vložky planžeiou byl stanoven na t5 minut, limit
pro AKU vrtačku na 30 minut.
o Vedte h]avniho parametru jsme
hodnotili i to, kotik ktičůvýrobce
k vložce přiktádá, zda lze náhradni ktíčevyrobit jen s bezpečnostni

kartou, či bez ní, a jestli výrobce
kontrotuje, zda zámečníci nevyráběji ktíčei bez ni,
e StedoÝati jsme také, zda

je ba-

tení ktíčůopatřeno bezpeřnostní

samoiepkou, která prozrazuje, zda
krabičku neotevřel někdo dříve.

porota zámečniků

r

Martin Záruba, Brno
o Jan Hanák, Brno
o Fitip Záviš, Frýdek-Mistek
o Boris Mahda1, Olomouc

o David Kobylák, Praha
o EvŽen lvanov,sokolov
o Karet Burian, Tachov

ZnCImKU
testu tvoří:
cena

1 126 Kč

40 96 odotnost proti vlou-

,

5

kou

Gíoup

co ziistll te9t

Úio;[" oaor.r. planžetování, elektro-

picku i vrtáni. Vrtačka zanéchala po

3o minutách ve vložce jamku o hloubce 3 mm a výšce r cm. Ktiče tze odtišit
barevnými válečky a dají se přikoupit
ien s kartou (výrobce kontroluje zá-

Co zjistil test

Vtožka odotata ptanžetováni, elektropicku i vrtání bez poškozeni. Barevně
odtišené ktiče lze přikoupit jen s kartou {výrobce to kontroluje). Servis a

dostupnost dílůje pro běžnéhospo-

třebitete špatná. Část zákazníků však
právě servis jen u výrobce preferuje a
je
ni).
bez
nevyráběji
mečníky, zda
je vetmi odotná vložka vhodServis a dostupnost náhradních dítů pro ně
je vetm,i dobrá. Přehledně popsaná ná. Krabičce chybi pečeťa iníormace
na ni nejsou přehtedné.
krabička má ,,pečeť"proti otevření.

Výsledky v číslech

ptanžetování ........ nepřekonáno,
etektropick.........,. nepřekonáno
AKU vrtačka ........ nepřekonáno

Výsledky v řislech

ptanžetováni ...;.... nepřekonáno
etektropick....,...,.. nepřekonáno
AKU vrtačka ........ nepřekonáno

Co ziistll test

Vtožka je kvůli nestandardnímu způsobu oteýirání a obtížně dostupným
náhradnim dítůmvhodná spíše pro
průmyslovéužití.Nejběžnějšlm způsobům vtoupání odolata bez poškozeni. Ktiče jde přikogpit jen při předtoženi karty (výrobce to kontrotuje).
Krabičce chybí pečeťproti otevření a
obsahuje jen záktadní informace, lnstrukce na kartě jsou jen angticky.

Výstedky v čislech
planžetování ........ nepřekonáno
e[ektropick........,,. nepřekonáno
AKU vrtačka ..,..... nepřekonáno
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Známka 5e vztahuje
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