
Proč cech mechanických zámkových systémů ČR (dále jen CMZS ČR, cech) podpořil vznik ABŠ a 

jak chce dále po odborné stránce přispívat k řešení bezpečnosti škol a školských zařízení v rámci 

svého členství v ABŠ. 

 

Není věcí náhody, že cech byl jedním z prvních odborných spolků, které stáli u založení ABŠ. 

Členové cechu znají velice dobře problematiku škol po stránce mechanických zábranných 

prostředků.  Tyto zkušenosti získané letitou praxí členů se podařilo implementovat do nové ČSN 

73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a 

školských zařízení“. Prostřednictvím svého zástupce cechmistra Ing. Petra Fráze v TNK 148 

„Prevence kriminality a ochrana obyvatel“, se podařilo získat podporu pro další rozšíření této 

významné normy mezi odbornou a laickou veřejnost. 

 

Cech se prostřednictvím svého zástupce aktivně podílí na realizaci Seminářů v rámci projektu 

prevence kriminality zaměřeného na zabezpečení škol a školských zařízení, kde jako lektor 

vystupoval cechmistr. 

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Ministerstvem 

vnitra a Cechem mechanických zámkových systémů ČR realizoval v roce 2016-2017 projekt 

prevence kriminality zaměřený na zabezpečení škol a školských zařízení. Projekt je součástí 

Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2016-2017 (schválen Radou 

Středočeského kraje usnesením č. 016-11/2016/RK ze dne 14. 3. 2016)  

V rámci projektu se uskutečnilo dalších 11 odborných seminářů pro školy a školská zařízení ve 

Středočeském kraji. Cílem seminářů je seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 

s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich správě, tak aby bylo sníženo riziko vniknutí 

aktivního útočníka do objektu na minimum a v případě, že tomuto vniknutí již dojde, na základě 

jakých pravidel má škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a 

současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění 

osob byly minimalizovány. 

 

V současné době se cech aktivně zapojil do práce v rámci členství v ABŠ a je platným účastníkem 

na seminářích k danému tématu, kde hovoří o nutnosti zavádění certifikovaných řešení.  

S využitím „Metodiky pro aplikaci nové technické normy“, bude po odborné stránce přispívat 

v rámci auditů k hodnocení stavu škol z hlediska mechanických systémů. Přispěje tak 

k pravdivému obrazu současného stavu konkrétní školy, školského zařízení. Dále v rámci auditu 

navrhne dle norem prevence ve stavebnictví ČSN P CEN/TS P 14383-3 a 14383-4, správné 

certifikované řešení, které odpovídá požadavkům normy ČSN 73 4400. Dále vypracuje podklady 



zadání pro výběr dodavatele a doporučí školám a jejich zřizovatelům vhodného dodavatele, který 

je členem CMZS-ČR a vlastní licenci Bezpečná země (BZ). Cech je autorizovaným společenstvem 

v rámci Hospodářské komory ČR a je členem ELF ( European Locksmith Federation ), působí mezi 

výrobci a prodejci napříč Evropou. Prostřednictvím svého členství v ABŠ, tak přináší zejména 

cenné zkušenosti, které přispějí k vysoké úrovni řešení použití mechanických zábranných systémů 

na našich školách.  

Jelikož členové cechu působí ve všech krajích, může tak cech optimálně působit na více místech 

najednou. Našim cílem, v rámci výsledků auditů definovaných hrozeb, je zejména odborná pomoc 

a doporučení, certifikovaných bezpečnostních mechanických systémů při řešení bezpečnosti škol a 

školských zařízení. 

 

 
 

 
 


