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Mechanické zabezpečenie 

Je to základný druh ochrany, ktorý tvorí súhrn opatrení na priame zabezpečenie objektu a jeho 
dôležitých častí, vytvorením systému zábran, prekonanie ktorých vyžaduje určitý čas, použitie 
nástrojov a prostriedkov, zručnosť páchateľa a podobne. 

Podstatou klasickej ochrany je využitie mechanických zábranných prostriedkov. Tieto sa uplatňujú 
predovšetkým mechanickou pevnosťou, odolnosťou použitých materiálov a nadväznosťou na ostatné 
druhy ochrany. Mechanická odolnosť je daná už samostatnou konštrukciou budovy, okien, dverí a 
pod. Ku takymto zabranam u osobných obydliach patria hlavne vstupne dvere.Ktore pozostavajú 
z týchto základných častí: Zárubňa, krídlo dverí, vložka zámku. 

Vložka zámku – zámkovú cylindrickú vložku prekonávajú zlodeji najčastejšie rozlomením, odvŕtaním 
alebo otvorením planžetou. Rozlomeniu vložky zámku možno zabrániť použitím tzv. protizlomovej 
vložky alebo bezpečnostného kovania. Odvŕtanie vložky zámku môžeme čeliť použitím kovania s 
oceľovým krytom vložky. Otvorenie vložky planžetou možno napríklad sťažiť použitím bezpečnostnej 
vložky s prekrytým profilom alebo viacradovej bezpečnostnej vložky.Neodmyslitelnou časťou 
cylindrickéj vlžky je aj kľúč, ktory musi zabespečovať jedinečnosť a odolnosť voči jeho duplikácií 
 
Bezpečnostné vložky 
 
 

Popis: 
Časť dverí, do ktorej sa vkladá kľúč nazývame vložka. V Európe 
sa pužívajú hlavne cylindrické vložky. Vložky sa delia na stavebné 
a bezpečnostné. Do bezpečnostných dverí sa montujú 
bezpečnostné cylindrické vložky. Takéto vložky sú odolné voči 
otvoreniu pomocou odvŕtania, planžetovému systému, metódou 
SG ... Bezpečnostná vložka chráni dvere pred otvorením 
neoprávnenou osobou. Tou, ktorá nevlastní kľúč od tejto vložky. 
Dávajte pozor, komu zveríte kľúč od Vašich dverí. Pri strate alebo 
krádeži kľúča je nutné vložku čo najskôr vymeniť alebo 
prekódovať. 

Bezpečnostné kľúče 
 
 

Popis: 
Od kľúča závisí otvorenie alebo zatvorenie celých bezpečnostných 
dverí. Tiež je neodmysliteľnou časťou vložky. Preto nestačí len 
bezpečnostná vložka, ale aj bezpežnostný kľúč. Tým sa rozumie 
nielen výroba duplikátu kľúča, ale aj jeho kvalita. Pod výrobou 
duplikátu sa myslí výroba ďalšieho kľúča iba na základe 
predloženia bezpečnostnej karty. To niekedy nestačí a znakom 
veľkej a serióznej firmy je, ak vlastní svoj bezpečnostný profil 
kľúča, kde schopnosť vyrobiť kľúč je schopná jediná firma a to 
nielen na Slovensku. 
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alca

Ukažeme si niektore špecialnejšie druhy vložiek a klúčov.  

Fungovanie kasického kľúča s cylindrickou vložkou: 
Systém GPI  

Bezpečnostná cylindrická vložka s ochranou proti odvrtávaniu telesa  i v
vložky. Pre jednotlivé uzávery dodávaná 
s piatimi predĺženými kľúčami. Pre použitie na systémy generálneho a skupinových kľúčov je vyčlenená rada 
profilových kombinácií odlišných od jednotlivých uzáverov. 
Vložky GPI sú dodávané vo všetkých typových variantoch . 

 

Systém pracuje tak , že sustavy blokovacích segmentom a stavítok su navzájem oddelene vždy na inom miste. 

Keď sa do vložky zasune ten spravny kľúč nastavý predely do jednej rovyny a pesne medzi cylonder a vložku čim 
je umožneme pootočiť kľúčikom.Okrem kontroly pomocou stavítok sa kontroluje aj spravny profil kľúča, teda 
pozdĺžne ryhovanie.  

• Certifikát NBÚ, bezpečnostná trieda - prísne tajné  
• Certifikát Trezor Test - trieda bezpečnosti 3  
• podľa ČSN ENV 1627 - bezpečnostná trieda 3  

 

 

 Systém MCS (Magnetic Code System)  

Systém MCs bol vyvinutý v spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni. Predstavuje jedinečné spojenie troch 
nezávislých magnetických prvkov, ktoré tvoria neobmedzené množstvo kombinačných možností. Pri otočení 
kľúčom vo vložke o 360 stupňov dôjde ku dvojitej kontrole správnosti kombinácie. 

• Každý kľúč a cylindrická vložka sú jedinečným unikátom  
• Zákazník je chránený proti výrobe duplicitných kľúčov neoprávnenými osobami (bezpečnostná karta, 

patentová ochrana)  
• Permanentné magnety zo zliatiny Samarium-Cobalt-5 zaručujú veľmi dlhú životnosť a nie je možné ich 

demagnetizovať bežne dostupnými prostriedkami  
• Vložky MCS majú ochranné prvky z tvrdého kovu proti odvŕtaniu a roztrhnutiu vložky  
• 100% ochrana proti vychmatnutiu  

Varianty: 
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BSZ - dovoluje odomykanie i v prípade, keď je z druhej strany vo vložke zasunutý kľúč 
GEFE - núdzové otváranie núdzovým kľúčom v systéme pri zasunutom kľúči z druhej strany 
SSW - zábrana proti vniknutiu prachu do kľúčovej diery 
SEW - ochrana proti pôsobeniu morskej vody 
SYMO - modulové stavebnicové prevedenie 

 

 

Využíva sa mechanizmus otočných magnetov na principe střelme kompasu.Jeden magnet je 
upevnený v kľúči,druhý – otočný magnet je v zámku.Otočný magnet podia toho a akej je 
polohe blokuje alebo uvolňuje pohyblivý mechanizmus.V tomto pripade je to lišta zobrazená 
na obrázku napravo. 

 Systém 3KS (3-Kurven-System)  

Cylindrická vložka, ktorú tvorí 12 zadržiavacích segmentov bez pružín a d
kontrolné lišty. Táto konštrukcia v spojení s neobmedzenými variantmi 
pozdĺžnych profilov kľúča umožňuje až 30 bilónov kombinačných možností. 

ve 

• Kľúč je použiteľný obojstranne  
• Každý uzamykací systém je jedinečný unikát  
• Vložka je z tvrdého kovu a má ochranu proti vychmatnutiu a vytrhnutiu jadra  
• 100% ochrana proti vychmatnutiu  
• Technická (nemožno kopírovať kľúč), organizačná (bezpečnostná  karta) a právna (patentom chránený 

profil) ochrana výroby duplikátu kľúča  



Názov: MECHANICKÉ ZABEZPEČENIE ZÁMKY A KĽÚČE 
Spracoval: Tomáš Harajdič Strana 4

 
• Vysoká odolnosť voči znečisteniu mechanizmu cylindrickej vložky  
• Certifikáty: NBÚ T 00316 4. bezpečnostná trieda - prísne tajné, SZÚ J-32-0022/00 ČSN EN 1303 5. 

bezpečnostná trieda ENV 1627 4. bezpečnostná trieda  

Varianty: 

ARS - prevedenie so zvýšenou odolnosťou proti vytrhnutiu valca 
BSZ, GEFE, SSW, SEW - detto ako u systému MCS 
VARIO - možnosť prekódovania vložky z A na B 
SYMO - modulové stavebnicové prevedenie 

                                             

Princip je podobný ako u klasickéj cylindrického kľúča ale zadržiyvacie segmenty – stavitka 
sleduju cestu bočných zárezov a podlľa výšky zárezu sa nastavia do spravnej polohy. 
 
 Systém DUAL  

Základná konštrukcia vychádza z overenej konštrukcie vložky 3KS. Systém 
tvorí pozdĺžny profil kľúča a špeciálne blokovacie segmenty - kolíčky (12 
ks). Zasunutím správneho kľúča blokovacie segmenty skontrolujú správnosť kombinácie kľúča a umožnia 
zapadnúť uzatváracím prvkom z oboch strán valca vložky. Potom môže dojsť k otočeniu kľúča a tým i valca 
cylindrickej vložky. 

• Kľúč je použiteľný obojstranne  
• Veľký počet kombinačných možností  
• Konštrukcia vložky a kľúča sú chránené patentom  
• Pre jeden profil kľúča sú k dispozícii minimálne 1,3 miliardy efektívnych kombinácií  
• 100% ochrana proti vychmatnutiu  
• Ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu je tvorená z oceľových prvkov a prvkov z tvrdého kovu  
• Cylindrická vložka DUAL je vyrábaná v modulovom stavebnicovom systéme SYMO  
• Vložky je možné dodávať ako s prvkami proti odvŕtaniu a vytrhnutiu, tak aj bez týchto ochranných prvkov 

so zámerom zlacnenia uzamykacieho systému.  
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INTERACTIVE CLIQ 

  

Technologia CLIQ bola poprve predstavena spoločnosťou ASSA ABLOY v roce 2000. Ide o  
mechanický a elektronický systém zabezpečenia.Je to inteligentný produkt, ktorý dovoľuje maximálnu 
individualizaciu ušitú na mieru uživateľovy. 
 
Majiteľ, poprípadne im poverená osoba má možnosť robiť zmeny prístupových práv v systéme a 
odstraňovať napríklad stratené klúče zo systému kedykoľvek je to potrebné. 
 
V dnešnóm dynamicky sa rozvýjajúcom prostredí je potreba robiť zmeny prístupových práv v 
rozsiahlých systémoch generálneho klúče častá. System MUL-T-LOCK® Interactive® CLIQ® 
uživateľovy ponúka pružné a rýchle vykonávanie zmien za prevádzky, bez nárokov na akýkoľvek 
zásah do mechaniky vložky zámku. 
 
Systém sa skladá z nezávislých jednotiek, ktoré nevyžadujú prepojenie kabelmy, prívod elektrickej 
energie a vzhľadom sa nelíší od bežných vložiek zámkov MUL-T-LOCK®  
 
Rozšírenie systému generálneho klúča o nové kľúče, so starými a novými prístupovými právami, je 
otázkou niekoľkých okamžikov. 
 
Každý kľúč MUL-T-LOCK® Interactive® CLIQ® obsahuje vlastný 
elektronický identifikačný kód, ktorý je priradený len tomuto kľúču. Raz 
pridelený identifikačný kód nemožno kopírovať ani menit. Kľuč je tak 
chránený proti zneužitiu a jeho jedinečnosť je zaručená. Kľúč obsahuje 
výmeniteľnú batériu s dlhou životnosťou zabezbečujúcu napájanie 
vložky a kľúča pri ich vzájomnej komunikacií a pri zapisovaní dat o 
vykonávaných operaciách. 
 
Elektronický mechanismus v cylindrickéj vložke je samostatnou 
nezávislou jednotkou, kterú napája kľúč po zasunutí do vložky. Vložku je 
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možno namontovaľ ako bežnú cylindrickú vložku, čo ocenia predevšetkým bežný uživatelia, ale i 
zámočníci. 
Ako to funguje  

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá prevádzka, dokonalé výsledky: 

1. Kľúč sa zasunie do vložky. Akonáhle sa 
stretne kontaktné stavátko s kontaktným 
prúžkom, je vzápetí aktivovaný 
elektronický "budiací" signál. 

2. Vložka sa prebudí a vygeneruje 
nahodné 64bitové číslo. 

3. Kľúč odpovie vyslaním zašifrovaného 
čísla. 

4. Číslo je dešifrované a porovnané s 
odpoveďou vypočítanou 
mikroprocesorom vložky. 

5. Do pameti vložky sa pre prípadné 
neskoršie vyhľadanie automaticky uloží 
záznam o interakcií - uživaťeľoby, čas, 
výsledok, atď. 

6. Ak sa data rovnajú, blokovací 
mechanismus sa uvolní a proces 
identifikacie pokračuje. Na základe 
parametrov, ako je napr. totožnosť kľúča 
a konkrétnej dennej doby, behom kteréj 
má uživateľ povolený prístup, sa 
interaktivný mechanický prvok uvolní pro 
aktivaciu a kľúč môže bubienkom vložky 
otočiť. 

Pokiaľ kľúč nemá oprávnenie, mechanický prvok v uzamykacom systéme jednoducho zostane 
zablokováný. 

Svetelné návestia uživaťeľských kľúčov: 

Prístup povolený  

Vybitá bateria 

Prístup není povolený 

Mimo vyhradený čas 

MTL Interactive Adlo Semafor 
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Bezpečnostná trieda 4  
Osvedčenie NBÚ "prísne tajné" 

 

Mul-T-Lock interactive Semafor. Bezpečnostná vložka nazývaná Semafor umožňuje 
prekódovať vložku vložením kľúča na 3 kombinácie. Pri strate kľúča máte možnosť sám si 
prekódovať vložku, bez náradia tak, že starými kľúčmi už dvere nedokážete odomknúť. 
Začína sa zelenou farbou,ak chcete vložku prekódovať, vložíte žltý kľúč a potom červený 
kľúč. Je potrebné vedieť, že vždy predchádzajúca farba je zrušená.System pracuje tak, že 
vždy nový kľúč poškodi nastaveni starých stavítok.Kedy tento kľúč ulomi časť zo stavitok a 
tym sa zmeni kombinácia. 
 
Systéme DOM Diamant 
Predstaviteľom nového, dá sa povedať 
priekopníckeho radu Special Line je typ DOM 
Diamant. Podľa najnovších požiadaviek a 
súčasných štandardov vykazuje technológia 
vysokokvalitnej zliatinovej ocele (MIM Steel 
Technology) maximálnu odolnosť a ochranu 
proti odvŕtaniu alebo vytrhnutiu. Systém oceľovej 
cylindrickej vložky DOM Diamant však nie je 
nový len vďaka použitému materiálu, ale 
predovšetkým materiálu, ale predovšetkým 
vďaka novej koncepcii uzamkýnacieho 
mechanizmu, ktorý využíva špeciálnu 
technológiu lamiel (kotúčov). Vďaka 
trojrozmernému kódovaniu kľúčov je prakticky 
nemožné zhotoviť ilegálny duplikát kľúča. 

 

 
Technológia cylindrickej vložky DOM Diamant 

 

Teleso cylindrickej vložky je vyrobené z vysokokvalitnej 
zliatinovej ocele (MIM Steel Technology). Jadro vložky je 
osadené z vnútornej strany a predstavuje absolútnu ochranu 
proti vytrhnutiu. Jadro má 21 rotujúcich lamiel (kotúčov), 
chránených puzdrom z nehrdzavejúcej ocele. Vysoká 
hodnota uzamykacieho momentu sa dosahuje pomocou 
troch horizontálnych uzamkýnacích kolíkov. Teleso 
modulárneho systému je vystužené oceľovým valcom, ktorý 
znemožňuje vylomenie vložky. Trojrozmerné tvarovanie 
kľúča tvorí hladkú, ideálnu líniu.   

 

 
Systém s plávajúcou guličkou 
Technológia cylindrickej vložky: 
- Založená na pohybe tzv. plávajúcej guličky 
- Oproti štandardu - iX5HR, DAS navyše špeciálne guľôčkové stavidlo osadené na pružinke, ovládané   
plávajúcou guľôčkou v kľúči poskytuje zvýšenú bezpečnosť. 
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- Súčasťou kľúča je guľôčková komôrka, v ktorej je voľne uložená pohyblivá oceľová guľôčka, 
uvádzajúca do pohybu špeciálne guľôčkové stavidlo. 
 
- Pohyblivá guľôčka slúži ako zvýšená ochrana proti nelegálnym duplikátom kľúčov.  

 
Zabezpečeni proti duplikácií kľúčov:  /firma ADLO/ 
 Bezpečnostná karta Mul-T-Lock Interactive ADLO plast  

• každá bezpečnostná vložka Mul-T-Lock obsahuje bezpečnostnú 
kartu a 5 kľúčov  

• je možnosť vyrobiť duplikát kľúča, ale jedine na základe 
predloženia bezpečnostnej karty a jedine vo firme ADLO  

• polotovary kľúčov Interactive ADLO plast vlastní iba firma ADLO  

možnosť vyrobiť duplikát kľúča, ponúkame vo vybraných predajniach 
ADLO 

 
Uzamykacie systémy 
Uzamykacie systémy GUARD  

Účelom uzamykacích systémov je vytvoriť funkčný systém nadriadených a vlastných kľúčov podľa prevádzkovo - 
organizačných požiadaviek zákazníka a tým znížiť na minimum celkový počet kľúčov, ktoré nosí každá osoba na 
zväzku. Vďaka prekrytému profilu kľúča, ktorý chráni vložku proti vychmatnutiu, je možné zámkové systémy 
použiť pre vnútorné a tak aj pre vonkajšie zabezpečenie objektov. Tvar kľúča s predĺženým krkom zabezpečuje 
bezproblémovú funkciu taktiež pri použití kovaní a štítov. Použité profily kľúčov sú odlišné od ostatných profilov 
používaných u sériovo vyrábaných vložiek a preto náhradné kľúče zhotovuje výhradne výrobca . Spolu so 
systémom obdrží majiteľ bezpečnostnú kartu, ktorá slúži k objednávkam dodatkov náhradných vložiek a kľúčov. 

Vzájomnou kombináciou profilu kľúča a uzamykacej zostavy každej jednotlivej vložky je možné vyrobiť systém 
značného rozsahu a zložitosti.. Objednávka systému sa realizuje formou vyplnenej tabuľky, v ktorej zadávateľ 
uvedie všetky potrebné údaje pre výrobu. Nasledujúce stránky, konkrétne príklady a schémy Vám podajú 
základné informácie o možnostiach jednotlivých typoch uzamykacích systémov.  

Systém pracuje podobne jako klasicka cylindrická vložka ale v stavitkovom systéme je via blokovacig cegmentov. 

 

Typy uzamykacích systémov: 
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• Systém hlavného kľúča  
• Systém centrálnej zámkovej vložky  
• Systém generálneho, hlavného a skupinového kľúča  
• Kombinovaný systém  

 
Systém hlavného kľúča  

Najjednoduchšie možné prevedenie uzamykacieho systému. Všetky zámkové vložky alebo uzamykacie prvky 
zostavy majú svoj vlastný kľúč, ktorý odomkne len sebe prislúchajúcu vložku. Všetky vložky potom otvorí hlavný 
kľúč. Tento jednoduchý systém má napríklad všestranné využitie všade tam, kde je v prípade núdze z 
bezpečnostného alebo správneho hľadiska nutný okamžitý prístup do samostatných miestností, alebo častí 
objektu. 

 
Systém centrálnej zámkovej vložky  

Tento systém predstavuje skupinu zámkových vložiek, kde každá vložka má svoj kľúč, ktorým nie je možné 
odomknúť žiadnu inú vložku tejto skupiny a rovnako nejestvuje nadradený kľúč. Všetky kľúče však odomknú 
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spoločné zámkové vložky, visiace zámky alebo iné prvky zaradené do uzamykacieho systému. V prípade potreby 
je ešte možné tieto spoločné uzamykacie prvky otvoriť jedným hlavným kľúčom. 

 
Systém generálneho, hlavného a skupinového kľúča  

Všetky požadované zámkové vložky, visiace zámky a ďalšie uzamykacie prvky (ďalej len vložky), ktoré sú 
súčasťou uzamykacieho systému, rozdelí zákazník do jednotlivých skupín, podľa jeho vlastných organizačných 
požiadaviek. Ďalej určí oprávnenie vstupu kľúčov vyšších rádov do jednotlivých skupín a definuje tak uzamykaciu 
schému objektu. 

• Každá vložka má svoj kľúč, ktorým nemožno odomknúť žiadnu inú vložku.  
• Skupinový kľúč otvorí všetky vložky príslušnej skupiny.  
• Hlavný kľúč otvorí všetky vložky vo viacerých skupinách.  
• Generálny kľúč otvorí všetky vložky.  
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