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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1143-1+A1:2009 je českou verzí opravy EN 1143-1:2005+A1:2009/AC:2009-11. 
Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status 
jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1143-1+A1:2009 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 1143-1:2005+A1:2009/AC:2009-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 1143-1+A1 (91 6011) Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 
odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory 
z července 2009 se opravuje takto: 

V článku 4.4 Doplňkové požadavky pro označení CD se druhý ostavec nahrazuje takto : 

„Při zkoušení podle kapitoly 10 musí trezorové dveře a komorové trezory (s dveřmi nebo bez nich) bezpečnostních 
tříd VIII až XIII označené „CD“ dosáhnout minimální hodnoty průlomové odolnosti podle tabulky 3. CD označení není  
přípustné pro trezorové dveře a komorové trezory bezpečnostních tříd 0 až VII.“ 

Zároveň se ruší národní poznámka k tomuto odstavci označená „* “ 

V článku 7.5.5.3 Omezující požadavky pro otvory se první 2 řádky nahrazují takto: 

„Zkoušky s využitím existujících otvorů se neprovádí, pokud otvory v ATM trezoru bezpečnostní třídy L splňují 
požadavky a) a b):“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s., Centrum technické normalizace 
pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Petr Koktan 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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