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TECHNICKÁ SEKCE

Nouzové otevírání 2 – Technická pomoc jednotky HZS ČR

Proběhla jarní školení
LOCKSMITH s.r.o. Sokolov + WITTE a H&B Group, s.r.o Plzeň

Na základě stížnosti členů Cechu MZS ohledně postupu jednotek
HZS, při nouzovém otvírání bytů, v případě zásahu, bylo Cechmistrem osloveno několik zásahových posádek.
Zjištění jsou následující:

Jak bylo inzerováno, připravila technická sekce Cechu pro
jaro 2012 dvě odborná školení se zaměřením na nouzové otevírání MZS a automobilů. První z inzerovaných školení proběhlo
ve dnech 27.4. a 28.4. 2012 ve školicím středisku společnosti
Locksmith s.r.o., v Sokolově. V úvodu školení se uskutečnila
velmi zajímavá exkurze ve firmě WITTE Automotive v Nejdku. Účastníci shlédli za doprovodu pracovníků WITTE Automotive metrologické středisko, zkušebnu a část výroby, zejména se zaměřením na produkci automobilových zámků. Za
umožnění této exkurze je třeba poděkovat především paní
Mgr. Martině Poštové – HR marketing WITTE Automative.
Po přesunu do školicího střediska bylo zahájeno vlastní odborné školení se zaměřením na základní metody
překonávání otvorových výplní, jak nedestruktivní tak
i destruktivní. Toto téma pokračovalo i sobotní dopoledne.
Odpoledne bylo věnováno nouzovému otevírání automobilů.
Celkem se školení účastnilo devět členů cechu, kterým
se po celou dobu odborně věnovali oba lektoři pan Antonín Roll a pan Evžen Ivanov, za což jim patří upřímné
poděkování. Na zajištění a zdárném průběhu školení měla lví
podíl paní Mgr. Jitka Ivanovová – vynikající organizátorka.
Všichni účastníci školení kladně hodnotili náplň, praktické ukázky, výměnu informací a
přístup lektorů.

- Pokud občan telefonuje se sdělením, že má zabouchnuto a uvnitř
bytu puštěný sporák s hrncem, čili hrozí nebezpečí z prodlení,
následuje jednoznačný výjezd a otevření dle postupu T5.
- Pokud na místě velitel zásahu zjistí, že tomu tak není, občan
celý výjezd a zásah musí zaplatit, neboť se nejednalo o nebezpečí
z prodlení.
Dále bylo ze strany HZS sděleno, že těchto zásahů obecně ubývá,
mimo jiné také z důvodů úspor pohonných hmot. Výjimečné situace nastávají v případě starších občanů, kdy může dojít k provedení technické pomoci – nouzového otevření. Přitom záleží na lidském faktoru a individuálním zvážení situace každým velitelem
zásahu, zda raději vyjet k zásahu či nikoliv.
Všechny oslovené posádky ovšem také potvrdily, že většina
případů je řešena pomocí konkrétního operačního střediska integrovaného záchranného systému, příslušného k regionu a místu
zásahu. Toto středisko odkazuje, po vyhodnocení rizik, na kontakty zámečníků a klíčových služeb v daném regionu, městě.
Cech MZS-ČR, v rámci projektu“ BEZPEČNÁ ZEMĚ“, spolu
s Odborem prevence kriminality MV, informoval Hasičský záchranný sbor o svých členech a kontaktech na ně, na www.cmzs.
cz.
Přepis odpovědi v oficiálním dopisu Cechmistrovi pod č.j.:
HSAA-4993-2/2012, ze 16.04.2012

Ing. Petr Koktan - předseda DR

Ing. Petr Fráz - Cechmistr
Proběhnul veletrh IBF
Na Jaře proběhnul 17. Stavební veletrh IBF Brno. Kolegové z řad
výrobců vystavovali již tradičně v pavilonu P.
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Pav P/019,
Tokoz a.s. Pav P/006,
HOBES s.r.o Pav P/045,
– vč. prezentace rollbanneru Cechu MZS-ČR
KOMAS s.r.o. Pav P/045,
ROSTEX Vyškov s.r.o. Pav P/043,
EVVA s.r.o. Praha – GUARD Tišnov Pav P/036.

Školení v Sokolově - návštěva WITTE

Školení v Plzni proběhlo z organizačních důvodů, v přesunutém
termínu 18.05.2012, v prostorách firmy H&B Group, kde školitel
p. Schuldes provedl účastníky celým programem.
Všichni účastníci školení byli spokojeni s obsahem a především
s možností sami si vyzkoušet a získat tak jistá doporučení. Někoho
více zaujaly přípravky od společnosti WENDT, jiní zase ocenili
novinky z oblasti výroby autoklíčů a jejich čipování. Ještě jeden
neméně důležitý podtext školení přináší, a sice ten, že zde jde také
o setkání NÁS zámkařů a vzájemná komunikace, ve spojení s praktickými dovednostmi a ukázkou vzájemné zručnosti, nás vzdělává
v oboru.
To je velmi důležité, jelikož jde v jednom čase, na jednom místě
všem o stejnou věc! jde sice o prostou s logickou úvahu, ovšem
ve shonu dnešního světa se na tyto základy často zapomíná.
Ing. Petr Fráz - Cechmistr

V pavilonu V stánek 006 - Stavební poradenské centrum, jsme
ve spolupráci s ČKAIT připravili pro návštěvníky veletrhu prezentaci Cechu vč. propagačních materiálů. Letáčky návštěvníky informovaly o Cechu a naváděly k návštěvě expozice našich členů,
které poznají podle samolepky s logem BEZPEČNÁ ZEMĚ
z letáčku s ukázkou mechanických zábranných prvků. Vystavu-jící členové již měli samolepky BEZPEČNÁ ZEMĚ vystave-ny na svých stáncích. Proběhlo tak první neoficiální seznámení
veřejnosti s tímto projektem.
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Ing. Petr Fráz - Cechmistr

Projekt byl přijat s bouřlivými ovacemi a zájmem o další informace z průběhu a následných realizací. Na konventu 2013 v Madridu je již oficiálně naplánována prezentace shrnující první rok
působení projektu v ČR. Také byly velmi kladně hodnoceny nové
webové stránky Cechu s anglickou mutací. Zde se po zhotovení
překladů všech zpráv týkajících se projektu, tento obsah zavěsí a
proběhne newsletter prezidentovi ELF - Dave O´ toole a sekretariátu, který zajistí, aby se informace o BEZPEČNÉ ZEMI dostaly
ke všem členům a organizacím v Evropě i mimo ni.

ZAHRANIČNÍ SEKCE
Konvent ELF 2012 Lillehammer, Norsko
Ve dnech 21. – 25. Března se uskutečnila 23. mezinárodní konference (konvent) ELF Lillehammer, Norsko 2012. Pořádající organizace konventu byla asociace norských klíčníků (NLA – Norwegian Locksmith Association). Akce se mimo evropské společenství
zúčastnily také organizace z Izraele, Austrálie (MLAA), Ukrajina
a další.
V rámci čtyřdenního intenzívního programu probíhala široká
škála technických školení z oblastí nouzového otvírání, sjednocování vložek, novinek z oblasti MZS, atd. přičemž celá
akce byla doprovázena odbornou výstavou výrobců z oblasti
klíčařského průmyslu, elektronických přístupových systémů
a firem zabývajících se bezpečnostní problematikou. Celkem
se zúčastnilo přes 20 odborných vystavovatelů, z nichž pro nás
nejznámější jsou Assa Abloy, SILCA, KABA, DORMA, GEZE.

Prezentace projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ na představenstvu ELF

Zároveň zástupci CMZS vedli rozhovory s přestaviteli španělské
asociace klíčařů, která zde propagovala konání mezinárodního
konventu ELF, v příštím roce, v Madridu. Informovali nás o organizaci takovéto akce a o očekávané velké návštěvnosti vzhledem
k turistické přitažlivosti destinace.
Na základě získaných zkušeností je snaha v budoucnu organizovat podobná setkání na národní úrovni tak, abychom
postupem času získali dostatek zkušeností s organizováním konventu ELFu v České Republice, v horizontu příštích pěti let.
Domníváme se, že organizace technických školení a prezentací
jednotlivých výrobců, v rámci jednoho místa a jednoho termínu,
je tím nejefektivnějším způsobem, jak předávat technické i obchodní informace všem členům Cechu. Příkladem je nám tento
letošní konvent, případně setkání OIS v Salzburgu. Což znamená soustředit akci do několika dnů, kdy každý ze zájemců
přijíždí v okamžiku, kdy ho zajímá náplň školení či prezentací,
která je jeho cílovým předmětem podnikání. Takto koncentrované setkání poslouží, v rámci společného, společenského
večera, i k pravidelnému neformálnímu setkání členů Cechu.

Souběžný veletrh při konventu ELF

Konvent byl vyvrcholen jednáním představenstva ELFu a valnou hromadou NLA. V průběhu konventu byl organizován
bohatý doprovodný program, který byl protkán kulturními a
společenskými akcemi. Slavnostní ceremoniál k oficiálnímu
zakončení konventu se odehrál na olympijském závodišti v areálu
skokanských můstků, kde prezident Dave O´toole symbolicky zapálil pochodeň a byly vystřeleny salvy na počest všech předchozích
22 mezinárodních konventů. Ceremoniál zakončovalo poděkování
všem sponzorům a podpůrným členům, kteří se o uskutečnění a
zdárný průběh konventu zasloužili.
V rámci zahraniční sekce CMZS byli na konvent delegováni
pan Buk (Zahraniční sekce) a pan Pospíšil (správní sekce), kteří
v průběhu pátku a soboty získávali informace o fungování dalších
zahraničních asociací a o organizaci konventu ELFu. Závěr konventu patřil zasedání představenstva ELFu, kde byl prezentován
projekt „Bezpečná Země“ T. Pospíšilem a představení Cechu I.
Bukem. Na zasedání představenstva byli mimo jiné přítomni
představitelé všech národních asociací a regionální ředitelé ELFu
pro regiony Evropa Západ, Východ a Jih, čímž se podařilo rozšířit
podstatu a myšlenku projektu „BZ“ na celoevropskou úroveň. Tím
se ukázalo, že CMZS, jako nový člen, nepřichází, jako nováček,
s prázdnou, nýbrž jako profesionální členská organizace, která má
co nabídnout.
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Výzdoba centrální části Lillehammeru byla profesionální

Jednou ze zásadních otázek byl systém financování takovéto akce
a způsob organizace. Celý systém je de-facto postaven na neustálé spolupráci a odběratelsko-dodavatelských vztazích výrobců
s velkoobchody a jednotlivými klíčaři. Největší finanční přínos
byl uskutečněn prostřednictvím přímých výrobců. Ti, jakožto silní
hráči na trhu, kteří mají ambice a možnosti určovat směr i trendy
(samozřejmě v závislosti na vývoji trhu a okolnostech možností
techniky) vidí podporu koncových odběratelů jako prospěšnou
věc. Zde funguje provázanost, která má smysluplný základ.
Výrobci takto významně finančně napomáhají k uskutečnění konventu na mezinárodní úrovni. Zároveň pro ně konference slouží
jako oborový „veletrh“, kde představí své novinky a samozřejmě
zde čile funguje obchodní činnost. Dalším aspektem je jedinečná
příležitost výrobců k představení svých vizí a programů pro různé
evropské trhy na úrovni prezentací prezidentům a představitelům
všech evropských asociací, od kterých se informace dostávají dále
ke všem členům dané asociace a země. Přední výrobci považují
takovou akci za důležité každoroční setkání k upevnění vztahů a
dalšímu rozvoji. Mezinárodní organizace ELF má totiž zásadní
a neopomenutelnou výhodu – jednotného hlasu prostřednictvím
prezidenta. Tento hlas a slovo již má skutečnou váhu a reprezentuje potřeby, přání, požadavky všech členských asociací Evropy.
Tím se vytváří pozitivní soustředěné působení, při kterém dochází
k dosažení či prosazení společných, globálních změn či potřeb
směrem k výrobcům.
Jeden z největších distributorů SILCA na světě, pan Tom Stokes
informoval o fungování asociací v Austrálii, z nichž největší je
MLAA (Master Locksmith Association Australia). Zároveň nabídl
zprostředkování spolupráce, výměny informací, s touto organizací.
Další rozhovor se uskutečnil se zástupcem firmy KABA
pro expanzivní trhy, panem Martinem Kleinem. Pan Klein informoval o přínosech pravidelného konání konventů pro klíčaře a klíčové
služby, kde dochází ke vhodné kombinaci doškolení účastníků s
možností seznámit se s nejnovějšími trendy a technologiemi na
trhu, spolu se zvýhodněnou nabídkou objednávek, uzavřených
v době konání expozic vystavujících výrobců, v rámci konventu.

Konvent se konal v Lillehammeru, kde se v roce 1994 konala
jedna ze zimních Olympiád. Olympijská vesnice leží nedaleko
od centra, nad Lillehammerem. Z centra dění konventu - hotelu
Radisson Blue jsou vidět areály zimních sportovišť se skokanskými můstky. Městečko je relativně nízko položené, avšak kvalitní
zimní podmínky umožňuje význačná severní poloha ve téměř
střední části Norska. Městečko, nebo spíše vesnice, jako taková
není příliš rozsáhlá, ale zato je velmi členitá a posazená ve svahu.
Takže neustále zde člověk chodí nahoru a dolů, pokud se chce
někam dostat. Zhruba uprostřed je situována hlavní nákupní třída
s obchůdky a restauranty, po obou stranách. V centrální části je
situována socha vikinského zachránce, malého dítěte, na lyžích,
podle zdejší legendy.
K zajímavostem také patří, že distribuci veškerých alkoholických nápojů monopolně kontroluje stát. Alkoholické nápoje jsou k
dostání pouze ve specializovaných obchodech a hotelích, za velmi
vysoké ceny. Dopravní omezení zde stojí taktéž za povšimnutí,
kupříkladu téměř všude, tj. mezi městy na běžných komunikacích
jsou rychlosti omezeny na 70, místy 80 Km/h, ve městě platí
zákaz kouření v autě pod pokutou.
Veškerá MHD je zde bez výjimky nízkopodlažní. Norové a zejména norky jsou velmi přívětiví a hovoří nesrozumitelnou řečí.

Norský klíčník pan Stein–Rune Johansen z firmy LOFOTEN
LASSERVICE nám sdělil podrobnější informace o výdělcích
v Norsku. Byl spokojený se svými 360 000,- NOK ročně (Norská koruna), což odpovídá cca 1 200 000,- CZK před odečtením
10% daně. Vzhledem k cenovým relacím to ale není příliš vysoký
příjem. Jeho firma čítá 2 zaměstnance a zároveň majitele. Jejich
předmětem podnikání jsou, tak jako u nás, klíčové a otevírací
služby, nouzová otevírání, výměny a instalace bezpečnostních
mechanických prvků.
Se zástupci pořádající asociace norských klíčařů jsme jednali
o výsledcích letošního konventu, o účasti vystavovatelů a členů
ELFu a o celkovém úspěchu akce. Hodnocení bylo naprosto vyhoující a spokojenost byla citelná.
Vikingský zachránce dítěte na lyžích

Ing. Ivo Buk - Mistr Zahraniční sekce
Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce
Locksmiths Exhibition Nottingham, UK

Cesta do Olympijského parku - závodiště skokanské můstky
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Přinášíme zprávu z výstavy a veletrhu „Locksmiths Exhibition“,
konané ve dnech 3. - 4. března 2012 v Nottinghamu, Velká Británie ( UK), které se zúčastnil náš člen – společnost LOCKSMITH CZ, zastoupená paní Mgr. Ivanovovou. Na veletrhu vystavovali výrobci a prodejci veškerého zámkařského sortimentu
včetně otvíracích nástrojů.
pokr. na str.6

Kaba maTrix
Systém oboustranného důlkového klíče - švýcarská preciznost za
přijatelnou cenu.
Zákaznický systém vyvinutý pro řezání klíčů na strojích Silca MATRIX
Ochrana polotovaru klíče patentem do r. 2021
BT 4 dle ČSN EN 1627
Certifikovaná odolnost proti SG/bumpkey metodě
Kaba GmbH, organizační složka, Naskové 3, CZ-150 00 Praha 5, Phone +420-234 053 560, Fax +420-257 215 441, www.kaba-klice.cz
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Některé přípravky, techniku i zámky bylo možné zakoupit
na místě. Nadnárodní firmy však většinou pouze vystavovali.
U některých prodejců jste výrobky nakoupili bez DPH, někteří
Vám ji připočítali. Nikdo z návštěvníků nevynechal koutky se
starožitnými zámky, aby je nakoupili a rozšířili tak svoje sbírky.
Na stejném místě bude probíhat i říjnový veletrh Alex, který se
soustředí hlavně na výrobu a čipování autoklíčů, nouzové otevírání automobilů, zabezpečení automobilů apod., o kterém jsme
Vás již v aktualitách informovali.
Náklady na cestu jsou přijatelné a pohybují se cca. kolem 7.000,Kč na osobu včetně letu tam i zpět, pronájmu auta a ubytování.

AGA slavila výročí
Partner projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, Asociace Grémium Alarm
- AGA, v rámci v konání veletrhu PRAGOALARM oslavila 20.
výročí svého založení a působení v ČR.
AGA připravila velice působivý galavečer přímo v prostorách
veletržního paláce. Na tyto oslavy bylo pozváno i vedení Cechu,
jako partnerské organizace.
Více se dočtete a hlavně, fotografie z večera shlédnete zde: http://
www.gremiumalarm.cz/nggallery/page-374/album-3/gallery-33
Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce

Městská policie Ostrava žádá o spolupráci
dne 6.6.2012 přišel tento e-mail
„Dobrý den,
zcela nedávno jste měl společně se zaměstnanci MV, na budově
IBC v Ostravě, přednášku situační prevence spojenou s prezentací
CMZS – projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, určenou hlavně pro strážníky
- preventisty Městské policie Ostrava. Rádi bychom pokračovali
ve spolupráci s CMZS. Pro začátek bychom vytvořili tabuli s tématem zabezpečení bytu a domu a k tomuto využili také informací,
obrázků a log nacházejících se právě na vašem webu CMZS a
tím nejen informovali občany o tématu zabezpečení obydlí, ale
i prezentovali Váš Cech a projekty na něm uvedené.
Ptáme se tedy, zda je možné využít informací, obrázků, log apod.
pro tuto naši prezentačně - informační tabuli, aniž bychom
porušili třeba něčí autorská práva?
Děkujeme za odpověď, a pokud byste prosím měli nějaké materiály, které by se hodily k vytvoření prezentační tabule, byli bychom rádi i za málo, neboť začínáme.
Děkujeme,
Kolářík Jaromír, strážník – preventista“

Veletrh LOCKSMITHS EXHIBITIONS Nottingham, UK

Zdroj pro Správní sekci: Mgr. Jitka Ivanovová, LOCKSMITH CZ

SPRÁVNÍ SEKCE
Proběhla valná hromada v Tišnově
Ve dnech 14. - 15.06 2012 (čtvrtek, pátek) proběhla v penzionu
Červený Mlýn v Tišnově, valná hromada a setkání členů Cechu
MZS-ČR.
V úvodu vystoupil Cechmistr a představil JUDr. Tomáše Koníčka,
jako zástupce Odboru prevence kriminality MV ČR. Následně
pan Koníček zhodnotil přínos vzájemné spolupráce, především
v rámci veletrhu PRAGOALARM. Byla vyjádřena slova uznání
za profesionální přístup a zejména důvěra v projekt BEZPEČNÁ
ZEMĚ, který nadále bude MV ČR podporovat a zasazovat se
o co největší propagaci a začlenění do podvědomí všech občanů.
Dále byly prezentovány stroje na řezání klíčů z nabídky
ASSA ABLOY - Daniel Frejvald se představil se stroji KeyLine.
Společnost H&B představila aktuální stroje SILCA. Firma PHOBOS – Ing. Šrubař, jako nově vstupující člen prezentoval portfolio své firmy. Jedná se o klíčové trezory, uzamykací systémy
finské technologie, bezpečnostní boxy na peníze a další. Zde je
nutno dodat, že firma PHOBOS oslovila Cech právě na veletrhu
PRAGOALARM. Prezentace zakončovala firma GRAVOTECH
- Vladislav Linka s představením mechanických a laserových
gravírovacích strojů.
Zápis z jednání a usnesení VH Tišnov je pro členy ke stažení na
cechovních stránkách.
Někteří členové nepřijeli, neboť se jednalo o pracovní dny
v týdnu a ne o víkend. Situace byla kompromisem, neboť cca 50%
členů bylo raději, že jde o pracovní dny a další polovině toto napak
nevyhovovalo, právě proto, že čas využili maximálně pracovně a
neodkladné záležitosti jim příjezd nedovolily. Pro podzimní VH a
společenský večer je cílem vyřešit dobrý termín pro všechny.
Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce

V odpovědi jsme vyjádřili potěšení nad zájmem, který nás utvrzuje, že děláme smysluplnou věc, a nyní pokračují jednání ohledně
vytvoření oficiální pobočky CMZS pro region Ostravska, který
my měl provazovat aktivním způsobem spolupráci MP Ostrava a
členů CMZS, kteří v této lokalitě působí.
Za tento dopis velice děkujeme a pokračujeme v postupných
krocích, které povedou k nastavení již zmiňované kooperace Cechu a MP Ostrava.
Ivo Marák - Člen představenstva
Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce

Propagace Cechu MZS-ČR
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Veletrh PRAGOALARM se zasadil také o setkání s žurnalisty
různých periodik, magazínů a časopisů, kterí projevili zájem napsat o projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ. Jako příklad uvádíme:
Magazín – Pěkné Bydlení – tisková zpráva o projektu v tipech
na prázdniny.
Magazín – Stavebnictví a Interiér nám věnoval celou stránku
o CMZS a projektu.
Webový portál ČESKÝ KUTIL.cz přinesl rozhovor s cechmistrem.
Magazín Security uvede rozhovor a představení projektu, Cechu
a další informace.
Jednání správní sekce s dalšími tituly tisku jsou rozběhnuty a
nejbližší se týká MF Dnes.
pokr. na str.7

SEO stránek CMZS
Více než půl roku jsou již spuštěny nové stránky Cechu. To je
doba, která by již měla prokázat kvality webu. Podívali jsme se
tedy, jak je to s optimalizací stránek – tedy s jejich nastavením
a zhodnocením nezávislým portálem www-seo-servis.cz, který
hodnotí kvalitu webu z hlediska jeho naprogramování, struktury,
kódování, přehlednosti a čitelnosti stránek vyhledávači, kvalitu
a množství klíčových slov, jejich sémantiku. Zkrátka vše to, co
dělá webové stránky dobře viditelnými a snadno vyhledatelnými.
Výsledek hovoří sám za sebe.

Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce
Ukázka z magazínu Stavebnictví a Interiér

BEZPEČNÁ ZEMĚ - START
Tisková konference MVČR

Ukázka z magazínu Pěkné Bydlení

Jako další záležitost propagace je doplnění již rozběhnutého projektu „Asociace“, což je projekt společnosti SEZNAM.CZ, která
každému našemu členovi zdarma vytvořila zápis v katalogu firem
na seznam.cz. Tento zápis je vytvořen i tehdy, pokud má člen své
vlastní stránky a doménu. U tohoto zápisu bylo přiřazeno, kromě
stávajícího loga Cechu, nově i logo BEZPEČNÁ ZEMĚ.

T. Pospíšil

Dne 30.05.2012 se uskutečnila tisková konference Ministerstva
Vnitra ČR, na které byl představen projekt Cechu mechanických
zámkových systémů „BEZPEČNÁ ZEMĚ“, nad kterým nově
převzal záštitu odbor prevence kriminality. Cílem tohoto projektu
je informovat v co nejširším měřítku veřejnost o všech možných
způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. „Je to projekt, který se věnuje zámkovým systémům, které jsou jak nejdostupnější pro lidi, tak jim
lidé nejvíce rozumí. Je to také jedno z nejlevnějších technických
zabezpečení obytných objektů,“ upřesnila ředitelka odboru prevence kriminality.
Právě v nastávajícím období letních prázdnin, kdy majitelé
odjíždějí z bytů a rodinných domů na rekreaci, upozorňuje policie
občany na zvýšené riziko krádeží vloupáním do jejich objektů.
Do rekreačních objektů pak dochází k vloupání zejména v zimě,
kdy pachatelé využívají toho, že mnoho majitelů své chaty a chalupy v tomto období nenavštěvuje.
Zároveň byly sděleny základní informace ohledně nastávajícího
veletrhu PRAGOALARM 2012.
„Cílem veletrhu je seznámit laickou i odbornou veřejnost
s moderními technologiemi v oblasti mechanických i elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace a
ochranných zařízení,“ vysvětlila na tiskové konferenci ředitelka
odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová. Upozornila,
že návštěvníkům veletrhu bude jak ze strany Ministerstva vnitra, tak i policie poskytnuto odborné poradenství z oblasti
ochrany majetku.
pokr. na str.8
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Cech MZS-ČR bude sdílet stánek s ministerstvem Vnitra,
kde bude zřízeno „PORADENSKÉ CENTRUM, které je výsledkem snahy MVČR-OPK a Cechu MZS-ČR, vytvořit kontaktní
místo pro širokou veřejnost, jako první akci projektu „BEZPEČNÁ
ZEMĚ“, kde se návštěvníci mohou dozvědět, jak se nejlépe
zabezpečit, a jak postupovat při výběru mechanických zábranných
a zámkových systémů, prostřednictvím odborných zkušeností a
profesionálních služeb členů CMZS a jakým způsobem tyto členy
vyhledat v místě jejich bydliště.
Již 19. ročník veletrhu zabezpečovací techniky, systémů a služeb
se uskuteční na pražském Výstavišti v Holešovicích. Stejně jako
minulé ročníky, se letošní veletrh uskuteční opět pod záštitou ministra vnitra ČR.
Ve večerních hodinách téhož dne, konkrétně v hlavním zpravodajství ČT1 proběhla reportáž, kterou na projevené přání redaktorky paní Martanové z redakce zpravodajství, poskytnul Cechmistr, ohledně problematiky bezpečnostních vložek a jejich
překonávání prostřednictvím SG metody (BUMPING), kterou
dnešní pachatelé hojně využívají. Jako důkaz jak snadné je
překonat řádně nezabezpečené či obyčejné vstupní dveře.
Reportáž můžete shlédnout na tomto odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100530/obsah/205021-bytovym-zlodejum-zacinaji-zne/

-strany Městské policie Praha a zakončuje akreditovaná zkušební
laboratoř TREZOR TEST. Vznikl tak materiál, který je plnohodnotným a názorným vodítkem pro širokou laickou i odbornou
veřejnost, zkrátka pro všechny občany České Republiky.
Zásadním bodem je nedávné udělení souhlasu ze strany ředitelství
MP Praha pro možnost volného šíření a množení tohoto filmu za účelem propagace a seznamování veřejnosti s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ a Cechem MZS-ČR. tím pádem mají
samozřejmě všichni členové CMZS možnost napsat si o tento
film, který jim bude bezplatně poskytnut pro potřeby prezentace
na prodejnách a samozřejmě při účasti na různých regionálních
výstavách.

Stánek MP Praha s filmem “BZ”, v pozadí cechovní panely

Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce

Pragoalarm 2012 a poradenské centrum
Veletrh PRAGOALARM. První akce, která prověřila smysl a akceschopnost Cechu, jako profesionální organizace s jasným cílem.
S hrdostí můžeme konstatovat, že „první zkouška ohněm“ dopadla na výbornou! Veřejnost se setkala s projektem BEZPEČNÁ
ZEMĚ přímo v poradenském centru, ve spolupráci s MVČR a
Krajským ředitelstvím Policie. Zájem návštěvníků byl velmi pozitivní a až nečekaný. Hned po pár prvních dotazech se projevilo
zásadní poznání - veřejnost má opravdu mezery v informacích
a mnohdy neví, co vlastně při zabezpečení požadovat a proto
jim přišla brožura nebo leták s kontakty na členy CMZS jako
kvalitní materiál, který je odkáže a zároveň poskytne úvodní filtr
pro orientaci mezi produkty na trhu. Zaznamenali jsme
návštěvníky nejen z Prahy, ale širokého okolí. A to nejen laickou
ale i odbornou veřejnost, která přišla sbírat informace pro svou
vlastní činnost a akce v rámci regionů a lokalit jejich působení.

Zdroj: tiskový odbor MVČR, Cech MZS-ČR správní sekce

Film o projektu BZ, točili jsme s MP Praha
Městská policie Praha a Cech MZS-ČR, toto spojenectví se ukázalo jako stabilní a velmi prospěšné partnerství, které plní vytýčené
úkoly, dosavadně, s mimořádnými úspěchy. Informační velko-formátové panely, představující Cech, projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ
a ukázky + doporučení správných mechanických zábranných
prostředků jsou již dávno hotové a mimo jiné „zdobily“ stánek MP
Praha na veletrhu PRAGOALARM. Další funkcí těchto panelů
jsou připravované akce v terénu, o kterých budeme v příštím čísle
informovat podrobně.
Hlavní počin, který se dá považovat za dosavadní vyvrcholení úspěšné spolupráce je natočení naučného, informativního a
vzdělávacího filmu s názvem „Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ“. Film
je společným dílem Cechu a oddělení dokumentaristiky MP Praha.
Profesionální technika, kamera a muži v uniformě, to byl začátek
i průběh natáčení, které zakončovala práce zvukařů a střižna
po třídenním záběru všech zúčastněných.
Film se následně digitálně do-upravil, přidala se nezbytná loga a
popisky, hudební kulisa. Základní rozdělení je to tří hlavních
pasáží. Problematika bezpečnosti, kombinování bezpečnost-ních prostředků – sestava bezpečnostních dveří, informace ze-

-8-

MP Stánek CMZS, MVČR, PČR - poradenské centrum

pokr. na str. 9

Úspěch slavila i konference CMZS, v rámci doprovodného programu, která probíhala hned první den zahájení veletrhu. Účast
byla hojná, v průměru 30 - 40 posluchačů na každé přednášce,
kteří si odnášeli zápisky, prospekty a letáky o projektu a Cechu
MZS-ČR.

Stánek CMZS - dotazy návštěvníků

Spolupráce s PČR a MP Praha pod záštitou Oboru prevence kriminality byla přínosná a ukázala se jako velice perspektivní do budoucna.

Semináře Cechu MZS pokračují
20.06.2012 proběhnul jeden z dalších odborných seminářů, naplánovaných v rámci představování projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ,
postupně ve všech regionech ČR, respektive Krajských měst,
ve spolupráci s MVČR, Odborem prevence kriminality. Seminář
zahajoval náměstek Hejtmana Libereckého Kraje.
Byla navázána spolupráce s Městskou policií Liberec a
s prevenčním oddělením kanceláře hejtmana libereckého kraje.
Seminář byl úspěšný a kontakty byly předány na vícero stran.
Projekt sklidil velký zájem a uznání. Nemalou pozornost vzbudil
také model Poradenského Centra pro občany, který byl představen
na veletrhu PRAGOALARM.
Cechmistr, kolega Petr Fráz prezentoval vznik bumpingu, historii
a principy ochrany vložek proti SG metodě. Problematiku právní
ochrany profilu klíče a užitné vlastnosti jednotlivých typů vložek
vč. jejich sjednocování.
Další prezentace se týkala oblasti bezpečnostních dveří, přednášel
Tomáš Pospíšil. Prezentace se také odvíjela od správné kombinace dveřního křídla, zárubně, kování a bezpečnostní vložky.
Účast cca. 40-50 pracovníků městské policie liberecného Kraje,
preventistů a prevenčních koordinátorů z Liberecka. Zde je odkaz
na oficiální tiskovou zprávu kanceláře Hejtmana. http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/page17/Prevence-kriminality
Celý seminář provázely panely “BZ” v popředí a k dispozici byly
také brožury a letáky.

Stánek MP Praha

Seminář v Liberci

Stánek CMZS navštívila i řada mediálních titulů, o kterých
jsme informovali v článku o propagaci. Pro doplnění jsme
aktuálně v jednání s jedním rádiem, o možnosti vytvoření pořadu
o BEZPEČNÉ ZEMI.

O dva dny dříve, tedy 18.06.2012 se uskutečnil stejný seminář
v Praze. Opět v rámci šňůry odborných seminářů pod taktovkou
MVČR. Na podzimní období jsou již další semináře postupně
v projednávání ohledně termínů a regionů.
Správní sekce

Expozici také natáčela televize ČT1, ve spolupráci s JUDr. T.
Koníčkem a Cechmistrem Ing. P. Frázem, kteří uvedli fakta k projektu a účasti na veletrhu.

Magistrát Libereckého Kraje

Rovněž z řad aktivně se účastnících členů-výrobců bylo konstatováno, že účast Cechu na tomto veletrhu byla velmi zdařilá.
Zbývá jen dodat, že příprava stánku, jakož i jeho bourání byly
opravdu velmi náročné. Rádi bychom tímto zároveň vyjádřili
obrovské poděkování všem, kdo se na stavbě stánku podíleli. Jmenovitě hlavně panu Pavlu Benešovi ze společnosti
WINKHAUS, který byl velkým přínosem.

Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce
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Seminář v Praze - Calm Gallasův Palác

Cechmistr s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ
v pořadu SNÍDANĚ S NOVOU

TISKOVÉ ZPRÁVY

Cechmistr Ing. Petr Fráz navštívil na pozvání Městské Policie
Praha jedno z prázdninových vydání pořadu „SNÍDANĚ S NOVOU“, která se věnovala mimo jiné problematice vykrádání
objektů během dovolených v letních měsících prázdninového
času.
Doprovázen opět zkušeným příslušníkem z řad MP Praha panem
Rudolfem Rubešem, pohovořil o Cechu MZS-ČR a představil zde
projekt BZEPEČNÁ ZEMĚ, na obrazovce se objevila zeleno-bílá
samolepka označující prodejny a provozovny členů.
Zde –tento odkaz http://voyo.nova.cz/product/porady/29555snidane-25-6-2012
Pro pasáž o projektu je třeba si nastavit 32. minutu pořadu.
Správní sekce
Článek v časopisu Policista
V červencovém čísle časopisu POLICISTA vyšel článek o veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC, který informuje mimo jiných
záležitostí také spolupráci resortu MV s CMZS a vzniku PORADENSKÉHO CENTRA.

Jelikož článek z POLICISTY ještě není umístěný na internetu a
tudíž nemá odkaz, který bychom zde uvedli, pro jeho shlédnutí
v odpovídající kvalitě, přinášíme alespoň takto jeho visuální
podobu.
Ing. Petr Fráz, Tomáš Pospíšil

Cechmistr byl požádán o odborný výklad, týkajcí se postupu
zlodějů při překonávání překážky - vstupních dveří do bytu
či domu. Reportáž a článek bude následně uveřejněn v tisku.
Přinášíme Vám kompeltní rozhovor.
Dotazy: redaktor Martin Dudek
Odpovědi: Cechmistr Ing. Petr Fráz
Vejde k vám zloděj během několika sekund?
Vchodové bytové dveře jsou bránou do našeho soukromí a je
proto nutné jim z hlediska bezpečnosti věnovat maximální pozornost. Především doma si totiž chceme být jisti, že přístup
do našeho bytu mají jen vítané osoby, a nikoliv zloději, kteří
nám mohou odcizit i nenahraditelné předměty osobní povahy.
Hlavní překážku, kterou musí zloděj při vniknutí do bytu překonat,
je vložka dveří. Ta bývá označována za srdce dveří a nevyplatí se
na ní šetřit. „Spotřebitelům doporučujeme pouze certifikované
a patentově chráněné produkty, mající v sobě zakomponované
ochranné prvky proti násilnému překonání,“ říká Ing. Petr
Fráz, cechmistr Cechu mechanických zámkových systémů ČR,
který stojí za projektem Bezpečná země. „Zákazníci si často
neuvědomují, že za nízkou pořizovací cenou si nechávají namontovat výrobky nedostatečné kvality. Ty velice často nesplňují
účinným způsobem svůj účel, tedy řádně zabezpečit byt proti
vlámání, vypáčení, prosekání či odvrtání.“
Bumping přišel z USA
Zbystřit by měli především lidé, kteří vložky ve vchodových
dveřích již dlouho nevyměnili. Riskují vykradení bytu, a to bez
větší pachatelovy námahy! „Jde o takzvaný bumping. Zloděj
si připraví polotovar klíče – adaptér, vsune jej do vložky a
několika ťuknutími na adaptér dveře za pár vteřin otevře!“ varuje Ing. Petr Fráz. Na vině jsou vložky vyráběné do roku 2004.
Ty nemají ochranu proti této nedestruktivní metodě využívající
dynamickou energii a překonávající snadno horní i dolní stavítka
vložky. „Bumping se poprvé objevil v roce 1948 v USA a v 70.
letech se dostal do Evropy, ale u nás se o něm dlouho nemluvilo.
Od roku 2005 proto byla povinnost výrobců, uvádějících na trh
bezpečnostní vložky, je nově certifikovat proti této nedestruktivní
metodě.“
Jaké zámečnické vložky si tedy zakoupit? Rozhodně certifikované a nejlépe 3. a 4. třídy. Čím vyšší třída, tím vyšší a delší
odolnost proti destrukci. Ceny vložek 3. třídy se pohybují od 500
do 800 korun, o stupeň vyšší třídu zakoupíte od tisíce do šesti tisíc
korun. „Chcete-li si zkontrolovat kvalitu vaší vložky ve dveřích,
doporučoval bych se obrátit na členy zámečnického Cechu. Ti
jsou podle našeho kodexu povinni zákazníkovi objektivně objasnit stav a navrhnout mu nejvhodnější řešení. (Ne)kvalitu často
poznají už jen z profilu Vašeho klíče,“ tvrdí Ing. Petr Fráz.
Výměna vložky do 7 let!
Běžným doporučením bývá rovněž obměna vložky dveří po uplynutí pěti až sedmi let. V takové časové lhůtě většinou pozbude
ochrana polotovaru klíče a ten si lze potom snadno zakoupit
v zámečnických službách. „Každý výrobce si polotovary
patentově nebo ochrannou známkou chrání a poskytuje je pouze
na základě uzavření sublicenčních smluv autorizovaným
klíčovým službám. Zde klíče přidělají pouze po předložení
bezpečnostní karty, kterou zákazník automaticky obdrží při
zakoupení certifikované vložky,“ vysvětluje Ing. Petr Fráz.
Pokud Vám klíče od bytu přidělají téměř na každém rohu, a bez
předložení karty, je to závažné varovné znamení, signali
zující nejvyšší čas na obměnu dveřní vložky.
pokr. na str. 11

-10-

„Známe případ, kdy dívka bez vědomí rodičů nechala klíč přidělat
příteli, a když rodina odjela na dovolenou, byt jim kompletně a
hlavně pohodlně vykradli. Dospělí tomu nemohli zabránit, ztratili totiž přehled o počtu klíčů a žili ve falešném pocitu bezpečí.“
S dusíkem zločinec neuspěje..
Nezbytnou součástí správné ochrany dveří jsou také certifikovaný zadlabací zámek a bezpečnostní kování. Na trhu sice
existují levné verze zadlabacích zámků, ty se však nemusí „potkat“ s certifikovanou vložkou. Výsledkem je zasekávání vložky
v zámku. Je proto lepší investovat pár tisíc korun a mít jistotu
kvalitního zámku.
Kování by určitě mělo mít štít s překrytem, ukrývajícím vložku.
Protože pachatelé jdou cestou nejmenšího odporu, zaměří se
na byt, kde ve dveřích vložku vidí. Mohou si tak připravit strategii, jak ji co nejrychleji překonat. Třeba i u nás běžně prodejným
nástrojem na vytrhávání vložek… „Jediné, z čeho majitelé bytů
nemusí mít obavu, je překonání vložky pomocí chemikálie.
I když média uváděla jako vhodný prostředek kapalný dusík,
mohu čtenáře ubezpečit, že šlo o nepravdivou informaci. Aby
se vložka rozpadla, musela by se do dusíku ponořit na několik
minut. Prosté nastříkání chemikálie cestu do bytu neotevře,“
uzavírá Ing. Petr Fráz.

Podzimní odborná školení
V poprázdninových měsících jsou v plánu odborná školení
v několika směrech. Jako jedna z prvních je zamýšlená oblast
norem, zkoušek a nouzového otevírání. Tato školení by se měla
uskutečnit ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří
TREZOR TEST.
Dále se projednává školení v trezorové technice a systémech a
nouzovém otevírání.
Tato školení budou včas vyvěšena v aktualitách na webových
stránkách a rovněž proběhne ze sekretariátu obeslání všech členů
elektronickou poštou
Ing. Petr Fráz - Cechmistr

Říjnová akce ve WITTE Automotive
V říjnu ( 06.10.2012) pořádá společnost WITTE Automotive den
otevřených dveřé a akci s názvem “NOC TECHNIKŮ”, která
se koná již tradičně v areálu firmy v Nejdku. Program zde bude
pro všechny generace. K dispizici bude WITTE laboratoř pro odborníky. více na http://www.witte-automotive.cz/
Zdroj pro Správní sekci: Mgr. Martina Poštová - WITTE

Plánování zájezdu do SILCA Itálie
Cech, po zvažování všech možností a nabídek na organizaci
zájezdu pro členy, který je spojen s exkurzí do zajímavých míst a
výrobních závodů, již vybral.
Cílovou destinací je Itálie a kdo jiný než výrobce strojů a
polotovarů na výrobu klíčů SILCA. Termín zájezdu zatím není
určen, jelikož jsme stále v jednání. možné jsou termíny od září
až po listopad 2012.
V současné době čekáme na odpověď přímo z Itálie.
Při nedestruktivní metodě vloupání do bytu – bumpingu - stačí
vhodný klíčový adaptér a několik ran násadou šroubováku, nebo
za tímto účelem opatřeným nástrojem. Cesta do vašeho soukromí
je volná během chvilky. Tímto způsobem však certifikované cylindrické vložky dle ČSN EN 1303 a ČSN ENV 1627 otevřít nelze.
T Foto: Martin Dudek
CO JE V PLÁNU
Podzimní valná hromada a společenský večer

Ing. Petr Fráz - Cechmistr

Omluva redakce
Omlouváme se za případnou zhoršenou kvalitu některých publikovaných fotografií. Vycházíme z poskytnutých materiálů, tak
jak nám byly zaslány, nebo z materiálů, které si sami pořizujeme.
Redakce nedisponuje profesionální foto technikou. Děkujeme
za pochopení.

Podzimní valná hromada a každoroční setkání členů vč. doprovodu - tedy společenský večer, je v přípravných fázích. Jak již
bylo avizováno, nejsložitější věcí je výběr vhodného termínu. Respektive termín sám o sobě problémový není. V plánu je období
října až listopadu 2012.
Oříškem zůstává výběr pracovních či nepracovních dní. Padl
návrh, uskutečnit VH v pátek a sobotu. Což je kompromis a navíc
se jedná o závěr týdne - odpolední až večerní hodiny a následně
sobotní dopoledne a maximálně část odpoledne. Člověk pak má
ještě zbytek soboty a celou neděli volna. Prosíme členy o vyjádření k tomuto návrhu, pokud chtějí.
Správní sekce
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Řádková inzerce členů do 200 znaků - zdarma
Oslovte také Vaše potenciální zákazníky zajímavou nabídkou!

PROFESIONALITA
ZKUŠENOSTI
ŠIROKÝ SORTIMENT
NABÍDKA SLUŽEB
VŠE NAJEDNOU V KAŽDÉM Z NÁS
TO JSOU DŮVODY PROČ...
ŘEŠÍME KAŽDÝ DEN VAŠE ZÁLEŽITOSTI
ŘEŠÍTE TAKÉ KAŽDOU CHVÍLI NĚCO?
ZTRATILI JSTE KLÍČE? ZABOUCHLI JSTE SI?
I TO JSOU KLÍČOVÉ MOMENTY
PRO SPRÁVNOU VOLBU
PTEJTE SE PO NÁS
ŽIJEME MEZI VÁMI
JSME ČLENOVÉ CECHU MZS

www.cmzs.cz

