
Bezpečnostní třídy

Bezpečnostní třídy 1 až 3

Třídy 1, 2 a 3 jsou určeny k řešení úrovně napadeni běžně přiřazenému k příležitostným nebo 

případným zlodějům. Věří se, že tato napadeni jsou výsledkem příležitosti představující sama sebe

bez zvláštní pozornosti k pravděpodobnému možnému úspěchu, který může vloupání přinést. Je 

nepravděpodobné použití značné síly, vice se používá obyčejné ruční nářadí a páčidla.

Zloději zahrnuti v těchto třídách se pravděpodobně vyhýbají hluku a zbytečnému riziku. Jako je 

riziko spojeno s dobou, doba strávená pokusem vstoupit je limitována a mění se s třídami. Jako 

faktor napadeni rovněž působí úroveň odolnosti. Vysoké úrovně odolnosti jsou často výsledkem 

nepodařeného napadení.

Bezpečnostní třídy 4 až 6

Bezpečnostní třídy 4, 5 a 6 jsou přiřazeny ke zkušenějším a profesionálnějším typům zlodějů s 

větší cílevědomostí a vědomím pravděpodobně kořisti, kterou může úspěch přinést. Tato 

napadení jsou obyčejně plánována se znalosti stavebního výrobku, který je překonáván. Hluk 

není problémem a doba je menší starostí. Použité nářadí často zahrnuje výkonné, jednoduše 

ovládané elektrické nářadí s vysokou pravděpodobnosti, že je zapojen organizovaný zločin.
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Doba průlomově odolnosti

Bezpečnostní
třída
(RC)

Doba průlomově 
odolnosti 

min

Maximální celková
doba zkoušky 

min

1 -- --

2 3 15

3 5 20

4 10 30

5 15 40

6 20 50

POZNÁMKA: Maximální celková doba zkoušky je součet doby průlomově odolnosti, doby 
klidu, doby na výměnu nářadí a doby na pozorování.

Předpokládané metody a pokusy o vloupání

Bezpečnostní
třída

Předpokládané metody a pokusy o vloupání

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

2 Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupaní s použitím jednoduchého 
nářadí a fyzické násilí např. šroubovák, kleště, klín nebo v případě mříží a 
nechráněných závěsů malé ruční pilky. 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 Zloděj se pokouší získat přistup při použití páčidla a dalšího  šroubováku, 
ručního nářadí jako malé kladivo, důlčíky a mechanickou ruční vrtačku. S 
použitím páčidla má zloděj příležitost aplikovat zvýšenou 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 se dobou a hlukem. Žádné zvláštní znalosti o 
pravděpodobném prospěchu nejsou předvídané a úroveň rizika, kterou je 
zloděj ochotný přijmout, je střední.



4 Zkušený zloděj používá navíc těžké 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 úrovní hluku, který vytváří a je připraven přijmout 
větší riziko.

5 Velmi zkušený zloděj používá navíc elektrické nářadí např. vrtačky, 
přímočarou pilu a úhlovou brusku o průmětu 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 méně 
znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je popraven přijmout vysoké 
riziko

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 úroveň výkonnosti 
a je potenciálně velmi efektivní. Zloděj předvídá dobrou úroveň prospěchu, je
odhodlaný pokračovat ve vloupaní a je velmi dobře organizovaný. Není 
také znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout 
vysoké riziko.


