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Problematika bezpečnosti klíče a cylindrické vložky
Poslední dobou často skloňované
termíny bezpečnosti vložek a
klíčů, jakož i následné pořizování
kopií klíčů jsou témata, na které
aktuálně reagujeme v obecné
rovině.
Dvojjedinost
bezpečnosti
cylindrické
vložky. Bezpečnost cylindrické vložky je
třeba posuzovat ze dvou hledisek a to z
hlediska bezpečnosti proti mechanickému
napadení a z hlediska možnosti vzniku
neoprávněné kopie klíče.
Bezpečnost vložky. V rámci celé řady
dalších aspektů jako je např. životnost,
odolnost vůči korozi a extrémním
teplotám, kombinační možnosti apod.
řeší bezpečnost cylindrické vložky proti
napadení evropská norma EN 1303, která
má na základě mezinárodních dohod
status české národní normy (ČSN).
Tato norma řeší charakteristiky vlastní
cylindrické vložky, resp. originálního
klíče, a vychází z ní v zásadě všechny
členské státy EU. Nicméně vzhledem k
místním specifikům jsou v jednotlivých
státech na základě náležitostí úřadů a
investorů produktové systémy posuzovány
i na základě národních norem (např. v
Německu DIN nebo v Rakousku ÖNORM)
nebo mohou být vyžadovány zkoušky
místních renomovaných zkušeben (např.
VdS). Využití národních norem lépe
vystihuje naplnění místních zvyklostí a
požadavků na produkt a vzhledem k jejich
vyšší náročnosti napomůže k potlačení
méně kvalitních produktů na trhu.
V našich podmínkách je pro účely
této „národní normy „ pro hodnocení
bezpečnosti cylindrické vložky využívána
evropská norma EN 1627 (má podobně
jako EN 1303 status české národní normy
ČSN), která hodnotí cylindrickou vložku
v rámci celého dveřního (případně
obdobného) systému.
Z výsledků zkoušek podle ČSN EN 1627
vychází také certifikace vložkových
systémů
Národním
bezpečnostním
úřadem (NBÚ), která říká, pro jaký typ
zabezpečené oblasti lze daný produktový
systém použít. Certifikát NBÚ také deklaruje
úspěšné provedení zkoušky na odolnost
vložky proti nedestruktivní dynamické
metodě napadení. Tuto problematiku
neřeší žádná z výšeuvedených norem
a zkouška je prováděna akreditovanou
zkušebnou na základě směrnice NBÚ.
Při
deklarování
bezpečnostní
třídy
vůči zákazníkovi je třeba však vždy
jednoznačně uvést, podle které normy se
bezpečnostní třída uvádí.
Pro potřeby certifikace NBÚ odpovídají
jednotlivé bezpečnostní třídy těmto
označením: SS4=2 (RC 3) a SS4=3(RC 4).
Jednotlivé normy nelze reprodukovat,
je však možno je objednat u Českého
normalizačního institutu:
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 221 802 802
www.cesky-normalizacni-institut.trade.cz ˃˃
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Bezpečnost kopie klíče
Dalším hlediskem bezpečnosti vložky (ať
již jednotlivé nebo celého uzamykacího
systému) je jistota vlastníka, že bude mít
pod kontrolou všechny klíče, které danou
vložku nebo celý uzamykací systém
ovládají, tedy i případné kopie stávajících
klíčů.
Existuje celá řada smluvně organizačních
opatření, upravujících šíření polotovarů
klíčů a následnou dovýrobu kopií klíčů
k jednotlivým vložkám nebo v rámci
uzamykacích systémů. Tento typ ochrany
se v poslední době ukázal však ne jako
zcela účinný, neboť nedokázal zamezit
činnosti třetích osob, které legálně mohou
rozšiřovat polotovary a vyrábět klíče u
nedostatečně chráněných systémů.
Nelze-li chránit kopii klíče organizačně,
je třeba ji chránit právní cestou s využitím
průmyslově právní ochrany.
Průmyslově právní ochrana je však široký
pojem a obsahuje několik stupňů ochrany,
které lze vztáhnout na oblast klíčařské
výroby:
Nejvyšším stupněm právní ochrany je
patent (zákon č. 527/1990 Sb., vyhláška č.
550/1990 Sb.), který představuje výhradní
právo využívat vlastní řešení výrobku
(tedy např. polotovaru klíče) a zařízení k
provádění způsobu výroby.

Patent představuje zákonem zaručené
výhradní právo využívat vlastní nové
technické řešení a technologický postup
při výrobě výrobku (v našem případě
polotovaru klíče). Předpoklad novosti
daného technického řešení je přitom
hlavní podmínkou pro udělení patentové
ochrany.
Tato ochrana výhradního
využívání vlastního technického řešení
předpokládá tak právní jistotu, že např.
profilované polotovary klíčů může vyrábět
a dodávat na trh pouze vlastník patentu
(výrobce), který je skutečně schopen
zaručit, že kopie klíčů budou dovyrobeny
pouze
a
výhradně
oprávněným
vlastníkům vložky nebo uzamykacího
systému. Výroba a dodávky profilových
polotovarů třetími osobami je nelegální
a má trestně právní důsledky. Z Rakouska
je znám soudní precedens, kdy klíčová
služba neoprávněně dovyrobila klíč
do uzamykacího systému, čímž celý
uzamykací systém znehodnotila, a byla
nucena nahradit vzniklou škodu (tedy
cenu celého uzamykacího systému).
Patent
může v rámci jemného
mechanismu vložky chránit jakýkoliv díl
nebo řešení ve vložce. Je třeba dbát na
to, že zhlediska bezpečnosti dovýroby
klíče musí patentově chráněné řešení
pokrývat výhradně profilovou část klíče,
tak aby bylo skutečně možno zaručit,
že distribuci polotovarů klíčů
může
zabezpečovat pouze vlastník patentu,
případně licencovaná osoba.
Vývoj patentu představuje dlouhodobou
a náročnou činnost. Vždy se musí jednat
o nové řešení, proto také nelze platnost
patentu (20 let) na rozdíl od jiných typů
ochrany prodlužovat. Patent má i v rámcu
EU regionální působnost, pouze výrobky
regionálně patentově chráněné mohou
být označovány jako patentované. I evropský patent je třeba registrovat v každé
jednotlivé zemi.Patentově chráněné řešení je veřejná záležitost a lze jej dohledat
na webových stránkách Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví ČR (patentový
úřad) www.upv.cz.

Patent představuje zákonem zaručené
výhradní právo využívat vlastní nové
technické řešení a technologický postup
Dalším stupněm právní ochrany je užitný
při výrobě výrobku (v našem případě
vzor (zák. č. 478/1992 Sb.), nazývaný též.
polotovaru klíče). Předpoklad novosti
„malý patent“. Na rozdíl od patentu užitný
daného technického řešení je přitom
vzor chrání pouze vlastní výrobek a nikoliv
hlavní podmínkou pro udělení patentové
již výrobní postup, u užitného vzoru navíc
ochrany.
Tato ochrana výhradního
patentový úřad nezkoumá podmínku
využívání vlastního technického řešení
novosti řešení. To předpokládá možnost, že
předpokládá tak právní jistotu, že např.
užitný vzor může být napaden a pokud se
profilované polotovary klíčů může vyrábět
prokáže, že příslušné technické řešení není
a dodávat na trh pouze vlastník patentu
nové, může to v konečném důsledku vést
(výrobce), který je skutečně schopen
k výmazu užitného vzoru z rejstříku a tím i ke
zaručit, že kopie klíčů budou dovyrobeny
ztrátě ochrany.
pouze
a
výhradně
oprávněným
V klíčařském oboru je také velmi
vlastníkům vložky nebo uzamykacího
často využívána ochrana profilu klíče
systému. Výroba a dodávky profilových
ochrannou známkou (zák. č. 441/2003,
polotovarů třetími osobami je nelegální
vyhl. č. 97/2004 Sb.) kombinovaná s
a má trestně právní důsledky. Z Rakouska
organizační smluvní ochranou. Ochranná
je znám soudní precedens, kdy klíčová
známka v tomto případě chrání pouze
služba neoprávněně dovyrobila klíč
tvar výrobku (v našem případě tvar profilu
do uzamykacího systému, čímž celý
klíče, nikoliv však jeho technické řešení).
uzamykací systém znehodnotila, a byla
To předpokládá možnost tvarových
nucena nahradit vzniklou škodu (tedy
variací chráněného profilu, které mohou
cenu celého uzamykacího systému).
ovládat cylindrickou vložku, aniž by došlo k
Patent
může v rámci jemného
porušení práv vlastníka ochranné známky.
mechanismu vložky chránit jakýkoliv díl
nebo řešení ve vložce. Je třeba dbát na
V produktovém systému cylindrické
to, že zhlediska bezpečnosti dovýroby klíče
vložky a klíče je celá řada komponent,
musí patentově chráněné řešení pokrývat
které mohou být chráněny některým z
výhradně profilovou část klíče, tak aby- ˃˃ výšeuvedených stupňů ochrany (hlava- ˃˃

klíče, stavítka, funkce apod.). Jak již bylo
řečeno, z hlediska ochrany dovýroby
klíče je však třeba, aby se tato ochrana
vztahovala výhradně na profilovou část
klíče.
U vložkových systémů s nedostatečnou
právní ochranou tak existuje reálné riziko,
že profilované polotovary klíčů mohou na
trh legálně dodávat třetí osoby.

Bezpečnostní karta. Bezpečnostní karta je
dokladem vlastnictví jednotlivé cylindrické
vložky nebo celého uzamykacího systému.
Pro konečného uživatele, který se nemusí
v dané problematice czela orientovat,
však také představuje průkaz o tom, že
zakoupil bezpečný vložkový systém ve
všech výšeuvedených ohledech. Měl
by tak také mít důvěru v to, že zakoupil
opravdu bezpečný produkt jak z hlediska
mechanického napadení, tak z hlediska
kontroly dovýroby klíče. Doporučuje se
tedy dodávat s bezpečnostní kartou
pouze produktové systémy, které splňují
požadavky na RC 3, resp. 4 dle ČSN
EN 1627 a které mají nejvyšší ochranu z
hlediska legální dovýroby klíče.

Prohlášení o způsobu ochrany daného
profilového sytému je třeba vždy doložit
dokumentací, případně odkazem na
veřejně dostupný registr na webových
stránkách patentového úřadu.
Dokumentace
obsahuje informace
o stupni ochrany, o vlastníkovi , dále
podrobný popis technického řešení a další
Vzory dokumentace Užitného vzoru,
relevantní informace . Z dokumentace
Patentového spisu, Ochranné známky a
vychází mj. i doba trvání ochrany.
˃˃ webu ÚPV.
Ing. Petr Fráz - Cechmistr
Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce

Katalog Doporučených Výrobků Bezpečné Země
Do rukou Správní sekce se již po několikáté dostal e-mail od členů, kteří sdělují: „Katalog Doporučených
Výrobků je sice pěkná věc, avšak leží nám na pultu na provozovně a jen sem tam nějaký zákazník si jich
povšimne či si je prohlédne.“
V závěru těchto několika e-mailů
pak členové vyjadřovali své pocity,
že katalog je neúčinný respektive
málo úspěšný či neaktivní –
nevzbuzující u návštěvníků téměř
žádné emoce.
Rozhodl jsem se proto obšírně
reagovat na tyto podněty od Vás
členů - v zájmu celku, tedy i těch,
kteří žádné zprávy neposlali nebo
jsou s Katalogem naopak spokojeni.
Zde totiž pramení celé kouzlo
katalogu – v přístupu k němu.
Pojďme si tedy vše rozložit na fakta
a souvislosti.
Katalog Doporučených Výrobků
projektu Bezpečná Země je v prvé
řadě tištěným médiem. Čili titulem,
který se od jiných reklamních a
propagačních forem liší tím, že
je nejstarší – a tudíž také nejvíce
autonomní a „off-line“ prostředek ke
sdělení – vyjádření – informací – reklamy
či propagace jakéhokoliv druhu. Jelikož
dříve ani jiná forma sdělení než tišteného
neexistovala
a
elektronická
forma
reklamy začala existovat až s nástupem
internetu. To znamená, že dříve bylo
de-facto jediným finančně přijatelným
způsobem (pomineme-li televizní a - ˃˃

rozhlasové vysílání), jak sdělit informaci,
propagovat službu či výrobek, otisknout
inzerci do nějakého vhodného, oborově
zaměřeného periodika.
Čtenáři z řad zákazníků byli zvyklí, že v
takovýchto titulech naleznou vše potřebné
a dozví se o novinkách, trendech apod.
V dnešní době – elektronické době
počítačů a hlavně internetu jsme všichni - ˃˃

přivykli na každodenní kontakt s virtuálním
prostředím, což nám již nepřijde zvláštní,
spíše naopak samozřejmé, až možná dnes
již přirozené.
Rozdíl oproti dobám minulým a dneškem
ale netkví pouze v přítomnosti internetu.
Jde o souběh více záležitostí, které na nás
působí vesměs podprahovým způsobem
tak, že si je ani pořádně neuvědomujeme. ˃˃
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O co jde? Především jde u spotřebitele
o jakousi změnu vnímání reklamy – a to
jakékoliv. Pokud jsme dříve znali hlavně
televizní reklamu a sem tam rádiovou,
pak samozřejmě tu tištěnou z novin a
časopisů – dnes jsou to různé typy a
velikosti billboardů, podsvícených plakátů
na zastávkách MHD, jako skupina outdoor
reklamy, dále je tu klasika – tištěná inzerce
s PR články a internet – ten je dnes nejen
v počítačích ale také v televizi, mobilech,
tabletech a všemožných elektronických
terminálech. Oficiální statistiky hovoří
o 2500 – 3000 značkách, typech log
a reklamních sdělení, které člověk
podprahově pojme během jednoho dne!
To znamená, že reklama se na nás
valí ze všech stran a všemi možnými
i
nemožnými
způsoby
a
kanály.
V tomto prostředí se denně pohybujeme
a samozřejmě také naši zákazníci
z
řad
koncových
spotřebitelů.
Položme si nyní otázku, nač tak zevrubný
úvod a co má popis dnešních způsobů
propagace znamenat? Odpověď je
prostá, abychom se na chvíli zastavili a
uvědomili si, co vše dnes na nás a hlavně
na naše klienty působí a jak to souvisí s
naším Katalogem Doporučených Výrobků.
Tedy od začátku. Proč volba tišteného
katalogu? Jelikož se jedná o velmi kvalitní
a seriózní produkt, kterým je v našem
případě projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ. Velmi
kvalitním proto, že propaguje, představuje
a doporučuje POUZE CERTIFIKOVANÉ,
KVALITNÍ produkty, které dokáží vytvořit
účinné mechanické zabezpečení k
ochraně majetku a osob! To znamená,
že koncový spotřebitel se může absolutně
opřít o veškeré údaje v katalogu obsažené
a může se spolehnout, že předkládané
– tedy doporučované produkty jsou od
prověřených tuzemských či evropských
výrobců, kteří splňují přísná kritéria
veškerých certifikací, platných na území
ČR. Tak přísná, že testování musí probíhat
pouze
ve
státem
akreditovaných
zkušebnách (tedy ne v ledajakých), což
vychází z platné legislativy Sbírky zákonů
České republiky. A že to celé je podloženo
nezpochybnitelnými základy stvrzuje ten
nejdůležitější článek – projekt Bezpečná
Země nese na svých bedrech záštitu
nejpovolanější instituce a zároveň nejvyšší
instance – Ministerstva vnitra ČR, Policie
ČR a dalších. To znamená, že veškeré
tyto instituce se rozhodly, po proběhlých
jednáních s Cechem MZS-ČR, dát svoji
oficiální záštitu nad tímto projektem a tedy
hlavně nad jeho primárním nástrojem
– Katalogem Doporučených Výrobků.
Kombinace
těchto
všech
benefitů
(prověřený výrobce, plně certifikovaný
kvalitní produkt, oficiální záštita státu,
vydavatel katalogu Cech MZS-ČR, jako
neziskový subjekt a garant mechanického
zabezpečení v ČR) dává uživateli
dohromady obrovskou přidanou hodnotu
hned dvěma směry. První je směrem k Vám
– členům CMZS, klíčařům, zámečníkům.
Tím způsobem, že Katalog Vám propůjčuje
nezanedbatelnou
důvěryhodnost
a
zároveň punc profesionality, kvalifikace a
těch správných řešení pro Vaše zákazníky.
Druhý je směrem právě k Vašim zákazníkům.
Jak? Tak, že zákazník Vaši radu či odborný
názor, zhodnocení či doporučení vezme
o to vážněji, seriózněji a s vnitřní důvěrou
ve Vás právě proto, že bude vědět, že se -

4

jedná o projekt Bezpečná Země, z něhož
pochází Katalog Doporučených výrobků,
který
obsahuje
veškeré
náležitosti,
aby byl brán s důvěrou a pocitem
bezpečí pro koncového spotřebitele.

A dostáváme se ke špičce ledovce. Říkáte
si „tedy mám katalog na své provozovně a
má dělat zázraky se zákazníky a zvyšovat
kredit mojí osoby, tak kde je chyba?“
Vraťme se na začátek našeho článku, kdy
jsem popisoval, jak a kolika způsoby dnes
na člověka působí reklama. To znamená
že dnešní doba s sebou také nese u
většiny lidí změnu nákupních zvyklostí. Pod
tímto pojmem si lze představit nejčastěji
ony rozmáhající se e-shopy a rozličné
možnosti virtuálního světa internetu, kde
se denně stovky a tisíce firem předhání –
jakáže to lákadla, vyskakovací bannery,
upoutávky a spoty nám všem předloží s
jediným cílem – abychom koupili. A my to
navíc můžeme dělat z pohodlí domova
a zvykli jsme si, že si stačí najít „nějaké
informace“ o tom co potřebujeme a
více netřeba, internet přece ví vše.
Dalším
faktorem
je
také
to,
že
ekonomika dneška je zcela odlišná od
plánovitého socialistického hospodářství
komunistického režimu. Na rozdíl od těchto
dob „romantismu“ je dnes dostatek všeho
a všude, veškeré díry na trhu jsou téměř
vyplněny a skoro každá komodita má pět
tuzemských výrobců, deset dovozců z EU
a dvacet dovozců ze zemí třetího světa.
To jednoduše znamená, že dnes si můžeme
vybírat a dokonce hojně! Hlavním a
většinou jediným kritériem je pak pro
nás CENA. Která u mnohého rozhoduje.
A tady začíná naše mise směrem ke
spotřebitelskému trhu. Dnešní zákazník je
denně masírován tunami reklam a sám
pořádně neví, co si vybrat nebo kde
začít – což o laické veřejnosti v našem
případě platí dvojnásob! Zde je první
signál k použití katalogu. Takový zákazník
k nám přichází s určitou představou,
kterou si někde našel na internetu nebo
se o ní doslechl. Zde je první krok našeho
přístupu k němu. Navzdory nářkům a
lamentování, že „všichni zákazníci jsou
stejní a chtějí především slevy nebo
to nejlevnější“, je to přeci na nás! A v
dnešní době si dovolím tvrdit – je to na
nás víc než kdy před tím! Dříve totiž tolik
konkurence nebylo. Dříve neexistovaly
ani masivní dovozy nekvalitních výrobků
z východu, které se vlivem globalizace
trhů EU dostávají až k nám. A také bylo
méně podvodníků a nekalých soutěží. V
této situaci spotřebitel dokáže snadno
podlehnout různým názorům, nekalým
obchodním praktikám stovek prodejců,
kteří se snaží pouze prodat, nikoliv poradit
a
kvalitně
spotřebitele
zabezpečit.
˃˃ Zde je první úkol pro náš katalog -

a zde začíná naše mise.
Říká se, že každý svého štěstí strůjcem a na
nás je, co vše uděláme, jak se zachováme
a co nabídneme.
Příklad: Do prodejny vstoupí zákazník s

potřebou zabezpečit se. Sdělí nám svůj
požadavek, popřípadě se zeptá na
konkrétní řešení. První co se nabízí a je
velmi jednoduché… vezmeme do rukou
náš katalog a ukážeme mu jej např. se
slovy: „pane věděl jste že…“ a zbytek je
na Vašem obchodním umu.
Nebudu zde uvádět žádné konkrétní
případy obchodní řeči, každý má jistě svůj
způsob a specifika. A na každém je, jak
věc uchopí.
Hlavním cílem je však ukázat a nasměrovat
Vás ke správnému zacházení s katalogem.
Jedná se o prodejní nástroj, který Cech
MZS-ČR, v rámci projektu Bezpečná Země,
vytvořil pro všechny své členy.
Jelikož
problematika
zabezpečení
majetku je velmi rozsáhlým tématem,
pro laiky takřka neuchopitelným – její
realizace tudíž vyžaduje mnohem více
času, než je např. nákup potravin.
Nejedná se ani o výrobky náhlého nadšení
a z toho pramenící okamžité koupě (jako
např. móda, elektronika či kosmetika).
A jelikož zabezpečení neznamená, ve
spoustě případů, pouze výměnu staré
vložky za jinou – je třeba spotřebitele do
této problematiky uvést! Uvést tak, že
jej nasměrujeme na správné řešení a
vysvětlíme mu veškerá úskalí (vyváženost
soustavy bezpečnostních prvků, apod.).
Ukážeme mu řešení, možnosti a nejlépe
mu doporučíme některý z výrobků v
katalogu. Zde má působit naše obrovská
argumentační síla a jistota, pramenící z
katalogu. V této fázi by měla také zaznít
informace, že zákazník navštívil člena
CMZS (jak je patrno i z označení výlohy
samolepkou BZ). A co pro zákazníka tento
fakt znamená? Jinými slovy, že navštívil
kvalifikovaného odborníka, který mu v prvé
řadě nabídne technicky a kvalitativně
správné řešení jeho požadavku, které,
po odborné montáži odpovídajícím
způsobem,
účinně
zabezpečí
jeho
majetek. To vše je podepřeno veškerými
informacemi a výběrem z produktů v
katalogu – kterým zákazníka vybavíme!
Zde je také odpověď – proč tištěný
katalog. Jelikož zabezpečení může být
věcí delšího rozhodovacího procesu, jak
to obyčejně bývá, zákazník si po příchodu
domů může katalog pečlivě prostudovat.
Nalezne v něm také spoustu odkazů na
internet, může o věci v klidu přemýšlet a
katalog může předat někomu dalšímu.
Navíc lze také odkazovat na elektronickou
verzi katalogu na cechovních stránkách.
Vše tedy spočívá zejména v AKTIVNÍ
práci s katalogem. Jistěže katalog sám
˃˃ o sobě žádnou práci nevykoná, bude-li- ˃˃

nám ležet na pultu a my sami se aktivně
nepostaráme o to, abychom jej do rukou
zákazníka předali a vše mu vysvětlili.
To je krokem, který již musí učinit každý
člen sám. Na své straně máme záštitu
mnoha institucí jako MV-ČR vč. Policie ČR.
To je samo o sobě tou největší devizou a
konkurenční výhodou, která, ve spojení
s kvalitními a hlavně certifikovanými
produkty vytváří jasný předěl v nabídce
na trhu! Zřetelně určuje – co je smysluplné
a čím se zabývat (projekt Bezpečná
Země), a jaké produkty nemá cenu vůbec
řešit…(necertifikované, podezřele levné,
no-name výrobky). A to se spotřebitel
musí dozvědět od nás – členů CMZS,
prostřednictvím Katalogu Doporučených
Výrobků.
Proto prosím používejte katalogy, aktivně
s nimi pracujte, doporučujte, vysvětlujte.
Společným úsilím dokážeme přesvědčit
mnoho našich zákazníků, že kvalita a
správné řešení v důsledku není dražší než
laciné řešení. A že přidanou hodnotu tvoří
právě fakt, že se zabezpečili správně.
Na závěr uvádím ještě možnost umístění
elektronické verze katalogu a loga BZ na
Vaše webové stránky. Kdo bude mít zájem,
prosím kontaktujte Správní sekci a veškerá
data Vám zašleme.
Tomáš Pospíšil - 2. Zástupce Cechmistra,
Mistr Správní sekce

Představujeme dalšího
člena Cechu MZS - ČR
Druhým v pořadí nového seriálu
Zpravodaje se stala firma PHOBOS
Frenštát pod Radhoštěm.
Její hlavou je pan Ivo Šrubař. Jedná se o
poměrně mladého člena CMZS, ovšem
velmi pracovitého a aktivního člena,
který se hned po svém vstupu zapojil
do projektu Bezpečná Země a také do
Katalogu Doporučených Výrobků, kde
můžete nalézt jeho nabídku.
Portfólio společnosti je zajímavé a v
některých ohledech poměrně specifické.
Společnost PHOBOS spol. s r.o. sídlí
ve Frenštátě pod Radhoštěm, na
ulici Horní
č. 199, webová stránka
www.phobos.cz.
Firma byla založena
v roce 1991 a zahájila svou činnost
prodejem elektronických součástek a
vývojem elektronických zařízení, napřed
na bázi programovatelných prvků PAL a
GAL, později pak na hradlových polích
FPGA Texas Instruments a Actel. V roce
1994 se jako jedna z prvních firem začala
zabývat bezkontaktní identifikací RFID,
která se později stala klíčovou oblastí
společnosti. S využitím této technologie
došlo k vývoji dalších systémů, mezi které
patří především docházkové a přístupové
systémy, klíčové trezory, bezpečnostní
boxy pro převoz peněz a různé aplikace v
průmyslu. Mezi nosné produkty společnosti
patří (kromě již zmíněných docházkových ˃˃

Průběžné hodnocení projektu Bezpečná Země
z pohledu Odboru prevence kriminality MV-ČR
Jak hodnotí projekt ve své ofciální
zprávě Ministerstvo vnitra ČR? Zeptali
jsme se JUDr. Tomáše Koníčka z Odboru
oprevence kriminality, dlouholetého spolupracovníka Cechu MZS-ČR,
který přináší výňatek ze zprávy, týkající se projektu BZ.
Preventivní projekt Bezpečná země má
za cíl informovat v co nejširším měřítku
veřejnost o všech možnostech a způsobech
řešení
zabezpečení
prostřednictvím
mechanických zábranných a zámkových
systémů. Má ji zároveň poučit o tom, na co
si dávat pozor, jak správně postupovat při
výběru či jak vytvořit co nejefektivnějším
způsobem skutečně účinnou ochranu.
Autorem projektu je Cech Mechanických
Zámkových Systémů ČR. Odbor prevence
kriminality MV-ČR převzal nad tímto
projektem Cechu záštitu.
Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje
a nabízí občanům správná a relevantní
řešení
zabezpečení
jejich
majetku
pomocí nezbytného základu zabezpečení
každého bytu, domu či jiného objektu –
mechanických zábranných prostředků.
Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků
a služeb a podporuje využívání norem
prevence kriminality při výstavbě budov
řady ČSN EN 14383.
Projekt
vhodně
doplňuje
ostatní
programy prevence kriminality na místní
úrovni především zájmem a iniciativou
konkrétních občanů řešit bezpečnostní
otázky a situace zdola.
Zájem Ministerstva vnitra ČR a Policie
ČR na popisovaném projektu spočívá
zejména z hlediska prevence kriminality,
která je realizována tím, že se lidé, na
základě projektu, zabezpečí pouze
kvalitními, certifikovanými produkty. To
významným způsobem snižuje riziko
překonání takovýchto produktů, a tím
pádem i jejich napadení. Protože správně
dimenzovaný
mechanický
zábranný
prostředek v odpovídající kombinaci
s úspěchem plní svoji primární funkci –
odradit pachatele.
Spoluprací se státním sektorem a různými
mediálními partnery se projekt dostává
postupně do všech regionů naší země.
Partnery projektu jsou rovněž organizovány
odborné semináře a přednášky ohledně
problematiky zabezpečení a projektu
pro širokou veřejnost, bytová družstva a
společenství vlastníků jednotek.
Ministerstvo vnitra mimo jiné zajišťuje
informování veřejnosti o způsobech a
legálních metodách ochrany před- ˃˃
a přístupových systémů a bezpečnostních
boxů) také další výrobky, které zajisté
ocení především členové našeho cechu.
Jedná se o takzvaný klíčový trezor, což je
zařízení pro úschovu, výdej a evidenci klíčů
(takzvané „Klíčové hospodářství“ nebo
také „Key Management System“, dále
mechatronická zámková vložka iLOQ, ˃˃

trestnou činností.
Konkrétní spolupráce v roce 2014,
zejména:
Dotisk
aktualizovaného
Katalogu
Doporučených Výrobků.
Semináře s občany (členy BD či SVJ)
v rámci prevence, kde jsme společně
představovali
certifikovaná
řešení
mechanických zábranných produktů.
Semináře v krajských městech pro
preventivy z měst a obcí, obecních a
městských policií a z Policie ČR.
Realizace společného Poradenského
centra na mezinárodním veletrhu FSDays
2014 pod záštitou ministra vnitra.
Odborný podíl a spolupráce při vzniku
jednotlivých technických norem z oblasti
TNK č. 148 Prevence kriminality a ochrana
obyvatelstva.
Propagace
projektu
prostřednictvím
pracovníků situační prevence v celé ČR.
Doporučení pro rok 2015
I nadále se aktivně podílet na vzniku
jednotlivých technických norem z oblasti
TNK č. 148 Prevence kriminality a ochrana
obyvatelstva.
Pokračovat v odborných seminářích, kde
je třeba věnovat pozornost také
platným normám a jejich vysvětlení
významu pro praxi.
Podílet
se
na
společném
úkolu
Poradenského centra v rámci projektu BZ,
pod záštitou ministra vnitra, na „Prague
Fire & Security Days 2015“.
V rámci úkolů Poradního sboru pro situační
prevenci při MV, připravit a realizovat
společný leták pro veřejnost.
V rámci pracovní skupiny MV se podílet na
přípravě a vzniku Standardu bezpečnosti
ve školním prostředí.
JUDr. Tomáš Koníček
Odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR

která je od jiných podobných systémů
odlišná v tom, že i když obsahuje veškerou
elektroniku, nepotřebuje žádné napájení
(veškerá energie potřebná k činnosti
se vyrábí zasunutím klíče do vložky)
a bezdrátová mechatronická vložka
Aperio (Assa Abloy), u které se podařilo
dosáhnout plné integrace s přístupovým ˃˃

5

Nové elektronické přístupové systémy
Xesar a AirKey od světového výrobce EVVA

Xesar

AirKey

Xesar

Systém AirKey - tak dynamický, jako potřeby
zákazníků.
Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti
EVVA. Tento elektronický uzamykací systém, který
byl vyvinut v Rakousku, kde je i vyráběn, poskytuje
především podnikům s odlehlými pracovišti přesně
takové ﬂexibilní řešení, jaké nepřetržitě vyžaduje
každodenní provoz. Při použití systému AirKey se
totiž klíč zasílá prostřednictvím internetu. Zapotřebí
je k tomu pouze mobilní telefon podporující
technologii NFC, přístup k internetu a cylindrická
vložka AirKey. Díky aplikaci AirKey a jedinečným
kreditům EVVA KeyCredit se z tohoto inteligentního
uzamykacího systému stává snadno použitelné,
ucelené řešení.

Mnohostranné zabezpečení pro profesionální
použití.
Systém Xesar je další inovací v nabídce společnosti
EVVA. Tento elektronický uzamykací systém, který
byl vyvinut v Rakousku, kde se rovněž vyrábí, poskytuje podnikům rozmanité produkty a možnosti jejich
použití. Stejně tak nabízí nadčasově krásný design.
Rychlá montáž jakož i bezplatný software Xesar
a jedinečné EVVA KeyCredit karty jsou jen některé
z mnoha výhod, které systém Xesar nabízí.

Cylindrická vložka AirKey
Cylindrická vložka AirKey je bezpečnostní produkt,
který je určen pro vnitřní i venkovní montáž.
Je dodávána se všemi hlavními bezpečnostními
charakteristikami vysoce kvalitních uzamykacích
cylindrických vložek, mezi které patří například
ochrana proti vytažení jádra a proti odvrtání. Volně
otočná vnější hlavice poskytuje vysokou úroveň
ochrany proti neoprávněné manipulaci. Jedinečná
je také modulární konstrukce cylindrické vložky
AirKey. Umožňuje přizpůsobení délky přímo na místě
montáže a zjednodušuje plánování. S cylindrickou
vložkou AirKey lze kombinovat mnoho modulů
zařazených v sortimentu mechanických produktů
společnosti EVVA.

AirKey

Identiﬁkační média AirKey
Pro obsluhu dveří vybavených uzamykacím
systémem AirKey lze používat také identiﬁkační
média, karty AirKey a přívěšky na klíče AirKey. Tato
možnost je nanejvýš praktická tehdy, jestliže osoba
s přidělenými přístupovými oprávněními nevlastní
mobilní telefon vybavený technologií NFC.
Stručný přehled výhod systému AirKey
› Klíčem je mobilní telefon
› klíče/oprávnění se zasílají prostřednictvím
internetu
› Bezplatný software ve formě webové služby
› Modulární, snadno přizpůsobitelná
cylindrická vložka
› Kvalita z Rakouska

Dveřní klika Xesar
Klika Xesar je ideální, úsporné a efektivní řešení
pro dveře s plnými křídly i pro prosklené dveře
ve vnitřních prostorech. A navíc je jednoduše
a všestranně použitelná.
Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka Xesar je bezpečnostní produkt,
který je určen k montáži do vnitřních i venkovních
dveří. Je dodávána se všemi hlavními bezpečnostními charakteristikami vysoce kvalitních uzamykacích
cylindrických vložek, mezi které patří například
ochrana proti vytažení jádra a proti odvrtání.
Kování Xesar
Elektronické kování Xesar představuje optimální
řešení pro každé dveře. Spojuje výhody mechanického kování a elektronického uzamykacího systému.
Nástěnná čtečka Xesar
Nástěnná čtečka Xesar nachází univerzální uplatnění
ve vnitřních i venkovních prostorech. V kombinaci
s příslušnou řídicí jednotkou je vhodná k ovládání
elektronických uzamykacích prvků ve dveřích
všech druhů a k plnění mnoha dalších funkcí.
Například v posuvných i otočných dveřích, jako
elektronický vrátný, ve výtazích, v elektronických
turniketech apod.
Stručný přehled výhod systému Xesar
› Nenákladné základní řešení pro podniky
› Rozmanitý sortiment produktů
› Inovativní design
› Flexibilní a jednoduchá montáž přímo v místě
použití
› Kvalita z Rakouska

www.evva.cz

www.evva.cz
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systémem ORPHEUS vyvinutým firmou
Phobos a tím dosáhnout významného
zvýšení užitné hodnoty obou systémů.

Obyčejný výjezd k nouzovému otevření se může změnit
v přepadení! Skutečný příběh našeho člena.

Velmi důležitou informací je také
skutečnost, že společnost PHOBOS má
vybudovanou kvalitní servisní podporu
tak, že servisní zásah je možno provést
po celém území České republiky během
několika hodin.
Mezi významné klienty společnosti patří
například Česká pošta, Maďarská pošta,
Třinecké Železárny, školy (gymnázia i
univerzity), městské úřady, pracovní úřady
a další organizace.

Podívejme se zblízka na to, co se stalo jednomu z majitelů firmy Gasta
& Čoupek - Miroslavu Čoupkovi z Olomouce. Jedná se o volný přepis z
policejního protokolu při vyšetřování incidentu přepadení za bílého dne.
Následující článek je citace přesného
znění tak, jak nám jej kolega Čoupek
zaslal.

Ing. Ivo Šrubař
PHOBOS spol. s r.o.

Kolegové, zámečníci,
Musím se s Vámi podělit o jednu zkušenost,
situaci, do které se může dostat každý z
Nás.
Uběhlo již devět let od doby, co se mi stala
tahle příhoda. Stalo se to dne 29.9.2006 v
15.00 hod. V Olomouci.
Jednoho dne jsem přijal na svůj mobilní
telefon hovor, kdy mi mužský hlas sdělil,
že potřebuje naší pomoc, zabouchnul si
dveře od bytu a potřebuje je otevřít.
Řekl mi adresu, číslo popisné a další
potřebné informace z čehož jsem usoudil,
že tam bydlí. Jménem se mi tento muž
nepředstavil, řekl mi jen, že bude stát před
domem.
Ten den jsme měli hodně otvíraček a
tak jsem kolegu vysadil na firmě a vyjel
na místo sám, kam jsem dojel asi za 15
minut. Po vystoupení z vozidla venku před
vchodem do panelového domu čekal
nějaký mladý muž, který měl na sobě rifle
vyprané barvy a mikinu s kapucí na hlavě.
Když jsem ho tam viděl stát, tak jsem se ho
zeptal, jestli čeká na mně a jestli mi volal
ohledně otevření bytu.
Odpověděl mi, že nevolal, a že na místě
čeká na kamaráda, a že něco stěhují. Stál
tak bokem se skloněnou hlavou, abych
mu moc neviděl do obličeje. Ještě jsem se
ho zeptal, jestli tam před domem neviděl
někoho stát, a on mi řekl, že ne. Zůstal jsem
tedy čekat před domem asi pět minut, a
když nikdo nešel, tak jsem z mobilu zavolal
zákazníkovi zpět na číslo, ze kterého byla
objednávka na otevření bytu.

Správní sekce děkuje firmě PHOBOS za
představení i obrazový doprovod.

˃

Sídlo společnosti

Docházkové a přístupové systémy, klíčové trezory ˃
zámková

vložka

iLOQ

˃

Mechatronická

Správné označení všem členům do provozoven!
Zřetelné zviditelnění produktů zařazených do Katalogu Doporučených
Výrobků. To je cílem Správní sekce CMZS pro jasné a výrazné
odlišení výrobků, které jsou podporovány projektem
Bezpečná Země!
Správní sekce zahájila přípravy na
výrobu plastových štítků, které budou
distribuovány všem členům CMZS - pro
možnost jejich umístění na provozovnách,
ke zvýraznění produktů, které jsou v
Katalogu Doporučených Výrobků BZ. Cílem
je vytvořit snažší orientaci pro spotřebitele
- zákazníka, který Vaši prodejnu navštíví.
Primárním cílem je visuálně upozornit na
tyto výrobky a zvýšit tak jejich aktraktivitu a
zájem o ně ze strany zákazníků. Pak již jen
zbývá - při dotazu - „o jakéže výrobky se
jedná?“ vysvětlit přidanou hodnotu plně
certifikovaného, a státem doporučeného
produktu, který má svoji cenu ale hlavně
průmyslové ochrany, průlomové testy a při
pojistném plnění má zákazník v ruce doklad
o výši zabezpečení - RC. Plastové visačky
tak umožní jednoduchou orientaci pro
zákazníky, a při kombinaci aktivní práce ˃˃
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s Katalogem Dop. Výr. se
tak spotřebitelům dostává
těch
nejhodnotnějších
informací
a
kýženého
efektu - koupě takového
výrobku!
Označení
vyjadřuje
preferovaný
výrobek
či jeho pozici na pultu,
ovšem bude vydáváno
v
rámci
zdravé
obchodní soutěže. To
znamená, že neomezí
ostatní sortiment dané
prodejny.
Je
tedy
na každém členovi,
jak visačky umístí samozřejmě má-li v
nabídce
produkty
BZ. Toto řešení bylo

Toto číslo už mi ale nikdo nebral. Venku
před domem jsem stál asi 15 minut, ten
mladý muž stál také před domem kousek
ode mne. Viděl, že mám mobilní telefon,
že mám tašku s nářadím a další tašku
přes rameno. Po ulici před domem pořád
chodili lidé a i do domu pořád někdo
chodil.
Když šel do domu další nájemník, tak jsem
si dveře zablokoval taškou s nářadím, aby
se mi nezabouchly. Po chvíli mi mladý muž
říkal, abych se šel podívat do domu, jestli
tam není dotyčný, který mi volal. Já jsem
mu na to odpověděl, proč by na mne
někdo čekal v domě, když ví, že přijedu
autem, nemám od domu klíče, a navíc
jsem s ním byl domluvený, že na mne
počká venku.
výrobci
kladně
přijato a mnozí již oznámili
zahájení označování logem BZ
obaly svých výrobků!
Tomáš Pospíšil - Správní sekce

Nyní s odstupem času si uvědomuji, že
mne takto chtěl nalákat, abych šel dovnitř
do domu z ulice, kde byl pořád pohyb lidí.
Já jsem stál pořád venku, ten mladý muž
šel najednou dovnitř do domu a přes sklo
ve dveřích na mne koukal, jestli jsem stále
venku. Já jsem tomu nevěnoval pozornost, ˃˃

protože jsem si říkal, je to mladý člověk, a
čeká tam na kamaráda.
Když už jsem se chystal z místa odjet tak
jsem šel pro kabelu, kterou jsem měl
položenou mezi dveřmi. Všimnul jsem si, že
ten mladík stojí uvnitř v domě. Já mu tedy
říkám, že to tady balím, odjíždím. A kdyby
ten člověk náhodou přišel, tak ať mi znovu
zavolá. Hodil jsem si tašky přes ramena, a
v ten moment mne ten mladík požádal,
jestli bych mu nepomohl ze sklepa vynést
nějakou těžkou věc, neřekl mi konkrétně
co. Zeptal jsem se jej kde to je, a on
odpověděl, že dole u výtahu a šel dolů.
Přitom se pořád zakrýval kapucí tak, abych
mu neviděl do obličeje, jak vypadá, to se
mi začalo jevit jako podezřelé, ale šel jsem
za ním dolů k výtahu v domnění, že se mi
nemůže nic stát.
Zeptal jsem se ho kde tu věc má, s čím
potřebuje pomoci, on mi ukazoval rukou
dolů, bylo tam přítmí, nic jsem tam neviděl.
Stál jsem u výtahových dveří, on stál asi
metr ode mne, a pak to začalo.
Vrhl se na mne, a hned mi do očí nastříkal
nějaký slzný plyn, byl to mžik, hned jsem
měl nastříkaný celý slzák v očích a v puse.
Začal se na mne sápat, začal mi strhávat
tašku s nářadím. Já jsem ho odhodil a stal
jsem se pro něj překážkou na schodech.
Odrazil jsem ho kopačkou na břicho, mlátil
jsem kolem sebe rukama, nohama, měl
jsem v očích slzák, neviděl jsem, byl jsem
mimo, nabral jsem zpátečku a chtěl jsem
utéct z pasti. Na schodech jsem při bitce
chytil balanc, zachytil jsem se zábradlí a
obě tašky spadly na zem. Chytil jsem je za
popruh a odhodil za sebe, abych je měl
pod kontrolou.
On se pořád sápal po mé pracovní tašce,
tahal se o ni se mnou, chtěl mi ji vytrhnout.
Já jsem ji držel a ten mladík pochopil, že
nemá šanci ji získat. Po nějaké době se mi
podařilo i s taškami dostat po schodech
nahoru ke dveřím. Tam jsme se také mlátili
o tašku. Lidé v domě jenom vykoukli
ze dveří a zase zalezli do bytu, nikdo
nepomohl. Když jsem už získával převahu
tak najednou vytáhl bouchačku.
Měl jsem stále v očích slzák, takže jsem tu
pistoli ze začátku moc neviděl. Mám pocit,
že ji měl snad za pasem, odkud ji vytáhl.
Přitom na mne zařval něco jako „naval
nebo dej tašku“. Pistolí mi mířil na prsa,
měl ji asi dvacet centimetrů ode mne. Já
mu na to odpověděl „Ty hajzle co děláš“!
Přitom jsem ustoupil, udělal jsem si mezeru
mezi námi, asi metr a půl. Chytil jsem tašku
a hodil ji po něm, taška ho srazila. On tašku
sebral ze země, dal si ji na rameno a chtěl s
ní přes dveře utéct. V ruce měl stále pistoli
a mířil na mne.
Jak byl mezi vnitřními dveřmi a vchodovými
dveřmi, které se otevírají dovnitř, tak jsem
na něho znovu vletěl. Skočil jsem celou
svojí váhou na vchodové dveře, aby

nemohl utéct. Kabela byla těžká a
zachytila se mu mezi dveřmi, na které
jsem skočil. Výsledek byl ten, že on byl s
popruhem venku přede dveřmi a kabela
byla skřípnuta uvnitř. Snažil se ji vytrhnout,
což mu nešlo. Já jsem ty skleněné dveře
otevřel, chtěl jsem ho znovu zastavit,
kabela se uvolnila, a jak byla těžká, tak
mu spadla na zem před dveře na chodník.
Urval se popruh, a on tahal ji za sebou.
Já jsem vyběhl ven za ním na ulici, on měl
v ruce pořád pistoli. Jak jsem vyběhl, tak
jsem křičel –„pomoc přepadení“. Na ulici
šli nějací lidé, on běžel kolem nich, nikdo
však na to nezareagoval. On utíkal tak,
že oběhl dům a běžel za roh, za něj. Já už
za ním neběžel, protože jsem musel hlídat
svoje tašky. Moje taška s větším obnosem
peněz byla uvnitř domu, venku na ulici
ležela moje pracovní taška s otevíracím
nářadím.
Když jsem ji zvedal, zrovna projížděla
kolem hlídka policie ČR. Já na ně volal,
že jsem byl přepaden, a že dotyčný běžel
za barák. Uběhlo ani ne pět minut a vrátili
se se spoutaným zadrženým v autě. Na
sobě už neměl mikinu s kapucí ale tričko.
Při útěku odhazoval svoje oblečení, aby
vypadal jinak. Policistům jsem řekl, že ten
co mě přepadl, měl u sebe pistoli. Skočili
na něho znovu do auta a po prohlídce tu
pistoli u něho našli.
Nakonec mi policie zavolala záchranku,
která mne odvezla na oční a ORL, kvůli
poleptání očí a sliznice.
Dotyčný pachatel měl za sebou více
přepadení a vykrádaček, byl na útěku
z pasťáku, a mne si vyhlédl jenom proto,
že chtěl mojí tašku s otevíracími nástroji
prodat do podsvětí.
I mým malým přičiněním byl dopaden.
Naštěstí to na mě nezanechalo žádné
následky, rychle jsem se z toho oklepal a
dál mohl dělat svoji práci, dokonce jsem
dělal asi pět otvíraček a montoval nějaké
bezpečáky v tom samém domě, kde
mě přepadl. Vždycky mě ale napadne
myšlenka, že mě mohl klidně sejmout,
mohl mít u sebe nůž nebo přeci jen vystřelit
a dopadlo by všechno jinak.
Závěrem vím, že když probíhal soud s
tímto pachatelem v Blansku, kde jsme
vystupovali jako svědci všichni přepadení,
jisté prodavačky z benzínky, kterou
přepadl, měly nějaké psychické problémy.
U soudu také dotyčný vypověděl, že
nečekal moji reakci, že se budu bránit.
Až s postupem času si člověk uvědomuje,
co všechno se mohlo stát, tohle naše
řemeslo je sice krásné, ale také hodně
nebezpečné.
Od té doby se snažím být při výjezdech
ostražitý a kryju si při podobných situacích
záda.
Kolega Miroslav Čoupek z firmy Gasta &
Čoupek z Olomouce.

Správní sekce děkuje kolegovi Čoupkovi
za rozhodnutí podělit se o své žážitky z
rutinního života.
Prosíme i ostatní členy, kteří mají podobné
zkušenosti, aby se neostýchali a zaslali
nám své příběhy a pomohli tak všem
k větší ostražitosti společným sdílením
těchto zkušeností!
Správní sekce
˃˃
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Konvent ELF 2015 - Dublin,
Irsko.
Naše
delegace
slavila úspěch při zasedání
představenstva ELF, kterého
je Cech MZS-ČR řádným
členem.
Na letošním konventu ELF 2015 v Dublinu v Irsku představili naši zástupci prezentaci, která vzbudila obrovské
nadšení na zasedání členů představenstva, které se koná každoročně při pořádání konventu v dané hostitelské
zemi, resp. členské asociaci, která celou akci zaštiťuje.
Úspěšná
Dublinu.

návštěva

Konventu

ELFu

v

Ve dnech 22. - 24. 5. 2015 proběhl
pravidelný Konvent ELFu, tentokráte v
irském Dublinu v hotelu Malahide, kde se
opět po roce setkaly stovky profesionálů z
celého světa, aby si vyměnili své zkušenosti

Za

Cech
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Mechanických

jsou stejně velkým problémem jak pro
asociace z celé Evropy, tak i z USA.
To nám umožnilo úspěšně informovat

o výsledcích probíhajícího projektu
Bezpečná Země. Navázanost tohoto
projektu na státní instituce a policii byla
ostatními asociacemi hodnocena velmi
Zamykacích ˃˃ kladně, neboť těmto se zatím obdobný

projekt nepodařilo nastartovat. Je však
třeba říci, že západoevropské asociace
na rozdíl od nás mají daleko silnější vazby
a spolupráci s výrobci. To se týká nejenom
výměny informací ale i dalších forem
spolupráce včetně sponzorování aktivit.
Zaujala
firmy

nás
expozice
německé
Portier, která presentovala

úspěšný software pro správu klíčového
hospodářství. P. Georg Stueer nás
informoval, že v současné době tento
software hovoří i českou a slovenskou
verzí. S presidentem německé asociace
Interkey p. Ralfem Margoutem jsme
hovořili o možnosti setkání u příležitosti
zasedání představenstva této asociace, o
možnosti presentování myšlenky projektu
Bezpečná země a o
případné
možnosti
členství v Interkey.V
Interkey jsou totiž členy
i asociace z Rakouska,
Beneluxu
apod.
Domníváme se, že
spolupráce s Interkey
vzhledem k regionální
blízkosti, obdobnému
zastoupení produktů
od
výrobců
a
obdobným
problémům
mohla
by
být
velmi
intenzivní.
Ukrajinští
kolegové si posteskli,
jakým
závažným
způsobem probíhající
konflikt na východě
Ukrajiny
poškozuje
ekonomickou situaci země a tím i jejich
obchod. Izraelští klíčaři se adaptují na situaci
po převzetí Mul-T-Locku firmou Assa Abloy.
Zúčastnili jsme se zasedání představenstva
˃˃ ELFu, kde členem představenstva je vždy ˃˃

Ing. Ivo Buk - Mistr Zahraniční sekce
Ing. Petr Fráz - Cechmistr
Přilehlý veletrh a výstava klíčařského
průmyslu, která je každoročně velkolepě
pořádána současně s konventem ELF

˃

z oblasti zabezpečení a nouzového
otevírání. V rámci programu proběhla
mezinárodní konference s experty z
průmyslu zabezpečení
a
zasedání
představenstva
ELFu. Jako tradičně
souběžně
proběhla
série
odborných
školení a doprovodná
výstava
výrobců
a
dodavatelů
zabezpečovací
techniky,
kterých
se
zúčastnilo
přes
třicet, mj. Abus, Assa
Abloy, Kaba, Silca,
Simons
Voss,
Key
Line, JMA a další.
Představila se i dánská
asociace DLF, která
bude
organizovat
konvent v roce 2016
v Kodani a oslaví
tak 40. výročí svého vzniku. Celý
konvent
probíhal
za
významného
sponzorství firem Assa Abloy a Kaba.

Systémů se konventu zúčastnil Cechmistr
Ing. Petr Fráz a za Zahraniční sekci Ing.
Ivo Buk. Hovořili jsme s kolegy z ostatních
asociací i se zástupci z řad vystavovatelů.
Hlavními tématy byla podobně jako u
nás problematika ochrany dovýroby
klíčů, normy a certifikace výrobků.
Necertifikované a nekvalitní výrobky

delegovaný zástupce dané národní
asociace. President ELFu p. Dave O´Toole
zde podal zprávu o činnosti od posledního
konventu ve Florencii, finanční zprávu
a otevřel téma některých spících nebo
neplatících národních asociací. Naším
zásadním cílem na představenstvu
bylo prosadit konání konventu v roce
2017 v Praze, v úvahu totiž přicházely i
některé další národní asociace, např.
Litva. Odprezentovali jsme Prahu jako
možné místo konání pomocí prezentace
připravené
profesionální
agenturou,
která má s organizací podobných akcí
dlouholeté zkušenosti. Konání konventu
v Praze bylo nakonec představenstvem
odsouhlaseno. Jsme velmi rádi, že se
nám takto podaří přiblížit tuto významnou
evropskou událost v našem oboru i našim
členům a odborné veřejnosti v ČR. I v
relativně vzdálením Dublinu jsme se totiž
potkávali s našimi členy i ostatními klíčaři.
Přislíbili jsme představenstvu, že přípravné
kroky pro konvent v Praze budou
zahájeny ihned. Dále představenstvo
ELFu informoval zástupce Kaby p. Hans
Weissenboeck o jedné z nejvýznamnějších
aktualit, tedy probíhající fúzi firem Dorma
a Kaba. Po odsouhlasení fúze příslušnými
úřady dojde k významnému posílení
pozice fúzujících firem na trhu.
Zbyl nám i krátký čas na ochutnání irského
piva a burgeru v tradičním Irish pubu a
návštěvu centra Dublinu. Zde dominuje
věž Spire of Dublin zhruba 122 m vysoká,
která má v základně v průměru 3 m a
na vrcholu 15 cm. Byla postavena na
místě pomníku admirála Nelsona, který v
roce 1966 odpálila IRA. A na závěr jedno
upozornění: v Irsku nasedejte do taxíku
zleva, zprava byste si mohli sednout
taxikářovi za volant.

Fotografie
znázorňující
torzo
původního památníku se sochou
admirála
Nelsona
(britského
národního hrdiny, který vybojoval
od roku 1798 námořní převahu
Velké Británie ve Středozemním
moři, a sám byl, při vítězné bitvě
u Trafalgaru - porážce spojeného
španělsko-francouzského loďstva
roku 1805, zabit), po teroristiském
útoku, a současně téže místo,
na
kterém
později
vyrostla
mnohonásobně vyšší a okázalejší
stavba nového památníku pověstné dublisnké „jehly“ tyčící
se do výšky 122 m.
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ACT servis s.r.o. uvádí bezpečnostní systémy WILKA
>>> CHRÁNĚNÉ PROFILY

Vložky a klíče
Partnerský program
Výrobní zázemí
Originální díly
>> Projekce a poradenství
Návrhy a projekty
generálních systémů

2
1

Vložky & klíče

3
3

>> Vlastní výroba
montář a kompletace
systémů a vložek

Stupně ochrany vložek WILKA
P R V NÍ S TAV Í T K O
Z T VR ZENÉ
OCELI

6-ti stavítková vložka
První stavítko z tvrzené oceli
bez ochrany proti odvrtání

Certifikát
bezpečnostní třídy RC3

GAR

VÁ
ÁŽO
GAR ATA
VR

ÁŽ

VC

HO

DÍL

1

3

Certifikované kování
ání

Jediný klíč

Opatřete vstupní dveře
škou
kováním, které prošlo zkouškou
ní
bezpečnosti. Takové kování
ní,
je testováno proti odvrtání,
ou
vylomení zámku a má velkou
mu
odolnost proti mechanickému
otné
poškození. Pro ochranu samotné
kou,
vložky je opatřeno překrytkou,
která vložku chrání předd
jejím odvrtáním.

BRA

Tel: 281 926 244
Konzultace, projekce
poradenský servis

P R V NÍ S TAV Í T K O
Z T VR ZENÉ
OCELI

OCELOVÉ KOLÍK Y
PR OT I OD V R TÁ NÍ

www.kliky.cz
OCELOVÉ KOLÍK Y
PR OT I OD V R TÁ NÍ

P R V NÍ S TAV Í T K O
Z T VR ZENÉ
OCELI

CHR ÁNĚNÝ
PROFIL
KLÍČE

Jsme autorizovaným
distributorem
a výhradním zástupcem

NKA

Opatřete si jeden klíč
pro celý dům. Ulehčíte si
hledání správného klíče
a Váš dům budete mít pod
větší kontrolou.

RC3

RC 3

U bezpečnostních dveří, kování,
zámků a vložek se hodnotí stupeň
jejich ochrany před mechanickým poškozením.
K nejvyšším stupňům ochrany patří stupně RC3
a RC4. Při výběru komponentů dbejte na to,
aby každý z nich měl co nejvyšší
úroveň ochrany.

2 Och
Ochranná
Ochran
n ná rozeta
Dopp lňňňt
Doplňte
D
ňte vstupní dveře přídavným bezpečnostním
zámke
á k eem s ochrannou
h
rozetou
t kt
kte je konstrukčně
zámkem
rozetou,
která
navržena obdobně jako bezpečnostní kování.

CHR ÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE WILK A
JE IND I V ID U Á L NĚ Č Í S L O VÁ N .
JEHO ZHOTOVENÍ JE MOŽNÉ
POUZE PO PŘEDLOŽENÍ ČÍSL A KLÍČE
A I D E N T I F I K A Č N Í K A R T Y.

RC 4

RC 4

Stupeň ochrany

Pro speciální vložky WILKA
se stupněm ochrany RC4
dodáváme vlastní profily
klíčů, které nelze běžným
způsobem duplikovat.

Bezpeččn
Bezpečnostní
vložka
ka
WILKA
W ILK RC4
6 t i sstavítková
6-ti
tavít
vložka.
P
rvní stavít
vítkk o z tv
celové
První
stavítko
tvrzené oceli, ocelové
kolíčky v tě
těle vl
ložky pproti jejímu odvrtání,
dvrtání,
vložky
chr
hráně
áněný profill klíče + identifikační
ní karta
chráněný

6
RC3

RC3

Rádi Vám poradíme : -)

WILKA program

NA

6-ti stavítková vložka,
První stavítko z tvrzené oceli,
ocelové kolíčkyy v těle vložkyy
proti jejímu odvrtání

KONTAKT

>> Certiﬁkované výrobky
podle platné legislativy

D

Bezpečnostní vložka
WILKA RC3+

RC3 ––

>> Unikátní proﬁly klíčů
Ochranné proﬁly klíčů
s možností jejich duplikace
RC 3

Bezpečnostní vložka
WILKA RC3

BE ZPEČNOS TNÍ
VLOŽK Y WILK A
CHR ÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE
WILK A JE INDIVIDUÁLNĚ
Č Í S L O VÁ N

RC3 ––
RC3

VISACÍ Z ÁMEK
S VLOŽKOU WILK A
SE Z V ÝŠENOU
OCHR ANOU
OBSAHUJE
3 KLÍČE

RC3 ––

RC 4

Hlavní katalog

RC3

Kompletní sortiment našich výrobků
najdete v našem hlavním
katalogu a webových stránkách
www.kliky.eu

RC 4

VLOŽK A S KNOFLÍKEM
S TA ND A RDNÍ B A L E NÍ
OBSAHUJE 3 EURO KLÍČE

RC3 ––

4

Bezpečnostní karta
Vám zajistí, že klíč, kterým
otevíráte svůj dům a majetek,
Vám nikdo běžným způsobem nezkopíruje.
Budete mít jistotu, že speciálně chráněný
klíč získáte vždy pouze u nás.
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5 Bezpečnostní vložka
Stejně jako bezpečnostní kování,
i naše zámkové vložky mají atesty
bezpečnosti a jsou certifikovány
proti mechanickému poškození.
Kromě toho mají vyjímečnou konstrukci
s prvky proti odvrtání, vylomení
a násilnému otevření.

7 Havarijní funkce
Poznejte výhody vložek s havarijní funkcí.
Stalo se Vám již někdy, že jste nechali klíč
v zámku a zabouchli si dveře? U běžné vložky
se neobejdete bez asistence zámečníka.
Vložku lze otevřít vždy, i když necháte
klíče v zámku. Vhodné pro rodiny s dětmi,
seniory, domovy důchodců, hotely.

Vložky & klíče

3

Ucelený program
mechanické ochrany
a zapezpečení vchodových
dveří včetně poradenství,
projekce a výroby

Generální klíč

Bezpečný domov

8 Knoflíková vložka
Tato vložka Vám umožní na vnitřní stranu dveří
umístit tzv. Knoflík. Je to madélko přímo namontované
do vložky. Nemusíte tedy nechávat permanentně
klíče v zámku a zamknutí dveří jednoduše
vyřešíte otočením madélka.
Kromě toho snižujete pravděpodobnost,
že si klíče zapomenete v zámku a zabouchnete dveře.

RC 4

RC3

S TAV E B NÍ P Ů LV L O Ž K A NIK L
S TA ND A RDNÍ
BALENÍ OBSAHUJE
3 EURO KLÍČE

S TAV E B NÍ V L O Ž K A NIK L
S TA ND A RDNÍ
BALENÍ OBSAHUJE
3 EURO KLÍČE

V L O Ž K A S H AVA R I JNÍ F UNK C Í
UMOŽNÍ OT E VŘÍT Z ÁMEK V PŘÍPADĚ ,
KDY KLÍČ JE Z A SUNUT Ý Z DRUHÉ
S T R A N Y V L O Ž K Y.
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Projekt Akademie CMZS pod záštitou H&B Group: Proběhlá a plánovaná školení
Společnost KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group s. r. o., náš člen, patří k firmám s mnohaletými zkušenostmi v
klíčařském oboru. V rámci úspěšného etablování projektu Akademie CMZS již stabilně pořádá ZVÝHODNĚNÁ
školení PRO ČLENY CECHU s cílem zlepšovat odborné znalosti a dovednosti v oblasti klíčařství.
Účastníci školení po jejich absolvování
mohou svým zákazníkům nabídnout více
služeb a poskytovat lepší a odbornější
servis.
Všechna školení probíhají v prostorách
školicího střediska H&B Academy v
centrále Klíčového centra H&B Group v
Plzni (Žatecká 8).
13. dubna 2015 měli například zájemci
možnost zúčastnit se školení, které se
zabývalo problematikou skládání a
servisu cylindrických vložek, 11. května
se pak konalo školení, při němž byli
účastníci seznámeni s principy fungování,
vytváření a řešení otázek ohledně
systémů generálního klíče. Podle ohlasů
a hodnocení účastníků obě školení splnila
svůj účel a očekávání. Kladněji bylo
hodnoceno druhé školení, především z
důvodu větší zajímavosti zasvěcení do
problematiky SGHK.
Velký zájem ze strany zámečníků je rovněž
o školení v různých oblastech nouzového
otevírání dveří. V poslední době se
například uskutečnilo školení otevírací
techniky pro začátečníky (20. března
2015) a pro pokročilé (24. dubna 2015).
Tato školení zpravidla trvají přibližně 8
hodin, z čehož 3 – 4 hodiny jsou věnovány
vysvětlení teorie a zbytek času pak
praktické výuce. Nezbytnou součástí
školení otevírací techniky je seznámení
se související legislativou, kdy je
vysvětleno, kdo je oprávněn
překonávat mechanické zábrany.
Znalost
právní
problematiky
nouzového
otevírání
chrání
zámečníka před případným postihem za
neoprávněně překonaný zámkový systém.
Předvedeno bylo použití různých nástrojů
a
nejmodernějších
destruktivních
i
nedestruktivních metod. Účastníci školení
měli možnost seznámit se jak s metodami
rychlejšími, ale zároveň více destruktivními,
tak s metodami časově náročnějšími,
avšak způsobujícími menší škody. Tyto
méně destruktivní metody mají pro
zákazníka tu výhodu, že mu umožňují snížit
náklady na následné opravy.
Díky vybavení školícího centra H&B
Academy tréninkovými dveřmi mají
účastníci
školení
možnost
sami
si

zúčastněné
o b v y k l e
nejzajímavější
a
nejdůležitější pro zlepšení jejich
schopností.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pro
více
informací
o
projektu
Akademie CZMS při H&B Academy a

V nedávné době
se zájemci mohli
přihlásit také na
školení
otevírací
techniky
se
zaměřením
na
nouzové otevírání
automobilů,
které se konalo
12. června 2015
a
do
jarních
termínů bylo nově
zařazeno i školení
otevírací techniky
lockpicking, které
se uskutečnilo 23.
˃˃ června 2015. Na
podzim letošního roku je
rovněž plánováno školení
„Otevírací technika – trezory
a trezorové zámky“, na
kterém
budou
zákazníci
seznámeni
s
principem
funkce trezorových zámků, se
způsoby ochran trezorových
zámků proti neoprávněnému
vniknutí a bude předveden
teoretický i praktický postup
při otevírání těchto zámků.
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V souvislosti s připravovaným školením
nouzového otevírání automobilů bychom
Vás také rádi informovali, že KLÍČOVÉ
CENTRUM H&B Group získalo exkluzivní
zastoupení firmy LISHI. Ta je největším
výrobcem nástrojů pro otevírání vozidel
nedestruktivní metodou přes zámek
vozidla. V současné době naskladňujeme
širokou škálu nástrojů včetně typu
VAG2105, kterým se dají otevřít nejnovější
typy vozidel koncernu VAG (např. Fabia3,
Golf7). Novinkou je varianta všech
nástrojů v provedení „NightVision“, které
umožňují práci i v nepříznivých světelných
podmínkách. Na nástroje NightVision
poskytuje výrobce doživotní záruku.

předváděné
postupy
prakticky
vyzkoušet
a
osvojit si tak efektivní
použití nástrojů a
metod při různých
s t u p n í c h
obtížnosti.
Tato
část
školení
je pro

o připravovaných školeních můžete
navštívit
sekci
VELKOOBCHOD/
H&B
ACADEMY
na
stránkách
www.klicovecentrum.cz.
Projekt
H&B
Academy
je
rovněž
podporován užitečnými videonávody a
videoprezentacemi, které naleznete na
adrese http://hbtv.klicovecentrum.cz.

˃˃

Iva Blechová - H & B Group
Tomáš Pospíšil - Správní sekce
Ladislav Beránek - Mistr Technické sekce
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Základní popis problematiky/projektu

Staňte se i vy naším sublicenčním partnerem
EG-LINE,a.s., Nádražní 62, 150 00 Praha 5, tel.:+420 251 681 303, 602 305 217, 602 232 525, fax.:+420 251 810 793, cechy@egline.eu I www.egline.eu

EG-Line,a.s. specialista na uzamykací systémy – produkt špičkové kvality za příjemnou cenu
Více než bezpečnost ( BEYOND SECURITY
) je téma dnešních i budoucích řešení
v oblasti mechanických zábranných
systémů. Poslední dny dávají za pravdu
všem výrobcům, kteří prosazují na trhu
především patentově chráněná řešení.
Stejně tak i naše firma se na základě
licence snaží svým zákazníkům dodávat
výrobky KABA systém pExtra +, které
mají patentovou ochranu jak klíče, tak
zámkové techniky do roku 2032. Našim
autorizovaným Sublicenčním partnerům
nabízíme vlastní profil systému KABA
pExtra+, aby i oni svým zákazníkům mohli
dodávat produkt patentově chráněný
a na nejvyšší úrovni, s vizí bezpečné
cylindrické vložky a ochrany polotovaru
klíče do budoucna. K dispozici je řešení
jak v bezpečnostní třídě RC.4 dle ČSN EN
1627:2012, tak v RC.3 dle ČSN EN 1627:2012
a také varianta KABA pExtra kombi RC.3 s
certifikací NBÚ.

Takto pracuje úprava a spojka BSZ v
cylindrické vložce KABA pExtra +
Dokonalá patentová ochrana v systému
pExtra znamená špičkový systém účinné
ochrany profilu patentem (EP 2686510)
platným do roku 2032. Na rozdíl od jiných
výrobců, kteří o patentové ochraně jen
píší a mnohdy je třeba usilovně pátrat po
onom čísle patentu, KABA a EG-Line své
partnery informuje a poskytuje veškeré
dostupné informace.
Duplikáty klíčů mohou být vyráběny pouze
u autorizovaných sublicenčních partnerů
po předložení bezpečnostní karty, která je
součástí výrobku. K dokonalé patentové
ochraně systému pExtra+ je třeba
doplnit ochranu proti vyhmatání, která je
zajištěna překrytým profilem kanálu klíče
a speciálními stavítky. Patentový systém
využívá „centrovací kolík“, který účinně
zamezuje otevření vložky pomocí SG
metody. V pořadu nizozemské televize
se o to pokoušeli experti na otevírání a
vyhmatání a nikomu se touto metodou
vložku
pExtra+
nepodařilo
otevřít.
Ochranu proti odvrtání zajišťují a doplňují
bezpečnostní kolíky z ušlechtilé oceli v ˃˃
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bubínku a tělese. Bezpečnostní cylindrické
vložky pExtra+ dokážou však víc než „jen
odemykat a zamykat“. Máme k dispozici
celou řadu doplňkových funkcí, které
nabízí více bezpečnosti a pohodlí. Každý
zámečník se už setkal s funkcí BSZ, kdy v
případě uzamčené vložky a zasunutém (i
pootočeném) klíči je možné z druhé strany
klíč zasunout a vložku otevřít. Toto řešení
se v praxi velmi osvědčuje zejména v
případech, kdy se jedná o byty seniorů. Ti
se často doma z bezpečnostních důvodů
zamykají a klíče nechávají ze zvyku v
zámku. V případě rychlé potřeby dveře
odemknout je pak řešení oboustranně
odemykatelné vložky BSZ neocenitelným
pomocníkem našim zákazníkům.
Mezi další doplňující funkce, které se
aplikují v případech, kde je třeba zajistit
volný průchod, je personální funkce. Klíče
mohou pomocí palce ovládat jen horní
střelku zámku ve dveřích. Další typ klíče
může vložku ovládat standardním
způsobem, tedy zamykat a odemykat
jak horní střelku tak závoru zámku. Tyto
funkce někteří investoři požadují na
vstupech do bytových domů. Jejich
snahou je vyhovět požadavkům
požární normy ČSN EN 179 na únikové
cesty.
Zákazníkům, kteří se chtějí zabezpečit
proti případné ztrátě klíčů a nechtějí
znovu řešit, jakou bezpečnostní
vložku si mají znovu pořídit, nabízíme
samopřestavitelnou vložku. Např. při
ztrátě klíče typ 1, zasuneme klíč typ 2 a
otočením klíče dojde k samopřestavění
mechanizmu tak, že klíč typu 1 již nebude
ve vložce fungovat. Zákazník nadále
používá klíče typ 2 a nemusí nic jiného
měnit. Stejně tak lze postupovat i v případě
ztráty klíče 2 a využít tak klíč typ 3 „třetí
život“ bezpečnostní vložky KABA pExtra+.
Společnost EG-Line svým sublicenčním
partnerům nabízí v rámci programu
EG-line Wings, který má za cíl vzít pod
ochranná křídla naše partnery, poskytovat
veškerý servis v podobě pravidelných
tematických školení na sjednocování,
přestavby a skládání cylindrických vložek.
Na těchto organizovaných školeních
partner získá dovednosti , které může
v podobě flexibility nabízet svým
zákazníkům. Materiály a informace, které
tak získá jsou pro jeho potřebu zkvalitnění
komplexního
řešení
mechanických
zábranných systémů, které nabízí svým
zákazníkům.
Ing. Petr Fráz
Ředitel a člen představenstva EG-LINE a.s.

Případová studie jak lze
využít projekt BZ.
Projekt
Bezpečná Země
přináší také členům Cechu
nové příležitosti a co je nejdůležitější,
zejména nové zákazníky. O projekt
Bezpečná Země se zajímají složky státní
správy, které jej zařadili mezi preventivní
projekty zabezpečení majetku obcí.
Odbor
situační
prevence
MV-ČR
takovéto projektové výzvy vypisuje, a
v novém projektovém období 2015 –
2020 bude řada příležitostí, jak uspět ve
výběrových řízeních na zabezpečení a
ochranu majetku, která města a obce
v preventivních programech realizují.
Spolupráce CMZS s MV-ČR a Policií ČR se
tak díky našemu projektu Bezpečná Země,
vedle projektu Bezpečná lokalita, dostala
do dalšího období. Mám na mysli období
realizace a zúročení naší propagační
práce, kdy
jsme na přednáškách,
výstavách
a
seminářích
neúnavně
vysvětlovali principy správné prevence
v oblasti mechanických zábranných
systémů na celém území ČR.

Projekt „Technického bezpečnostního
opatření domu č.p.XX a YY“ je přímou
reakcí na nepříznivou bezpečnostní situaci
v rizikovém domě, který je v majetku
města Brna. Výstavba domu a následné
nastěhování prvních nájemníků spadá
do roku 1950. V tomto domě č.p. XX se
kumuluje celá řada negativních jevů,
což má za následek soustavné zvyšování
pocitu ohrožení nájemníků. V domě
téměř pravidelně, dochází k vandalismu a
majetkové trestné činnosti (zcela zničená
kočárkárna, vč. vstupních dveří do této
místnosti, poškozování společných prostor,
atd.), narušování veřejného pořádku,
občanského soužití a dalším. Dosavadní
opatření nebyla dostatečně účinná,
proto majitel domu hodlá přistoupit k
prostředkům situační prevence - zejména
s cílem eliminovat škody na majetku a
vybavení domu.

Analýza současného stavu, posouzení
bezpečnosti bytového domu z
pohledu prevence kriminality.
Cílem posouzení bezpečnosti bytového
domu z pohledu prevence kriminality, je
především zvýšit bezpečnost obyvatel
žijících v domě, snížit možnost pohybu
nežádoucích osob v prostorách domu.
Eliminovat
poškozování
vnitřního
vybavení a zařízení společných prostor
a především snížit riziko kriminality v
prostorách bytového domu. Dům č.p. XX
a YY, se nachází v lokalitě YY. Dům č.p.
XX má celkem 19 bytových jednotek.

Dům č.p. YY má celkem 9 bytových
jednotek a 1 nebytový prostor. Posouzení
bylo provedeno pro snazší a přehlednější
identifikaci rizikových faktorů ve třech
částech. Z pohledu obvodové ochrany,
z pohledu plášťové ochrany a z pohledu
prostorové ochrany. V závěru posouzení je
zmíněna potřeba zavést Řád řádného a
bezpečného užívání bytu a domu.
Z pohledu plášťové ochrany byly
zaznamenány vážné nedostatky. Hlavní
vstupní dveře jsou osazeny standardním
zámkem bez certifikace, a v rozporu s
požární normou EN 179 (požární únikový
východ). Ve dveřích je stavební vložka
též bez certifikace dle ČSN EN 1627:2012
a s možností volného pořízení kopie klíče
bez evidence (bezpečnostní karta), což
je v rozporu s TNI vydanou ve Sborníku
technické harmonizace „Pokyny ke
stanovení úrovně zabezpečení objektů a
provozoven proti krádežím vloupáním dle
EU norem“. Vstup do domu není kontrolován
pomocí
interkomu,
videotelefonu,
kamerovým systémem nebo bezpečnostní
službou. Vstup do domu z hlediska přístupu
není ovládán elektronickým uzamykacím
systémem např. čipem (klíčenka), který
by zajistil evidenci a prokazatelnou
identifikaci v případě podezření na
páchání trestného činu. Toto řešení je
doporučované z hlediska evidence a s
minimálními náklady na změnu oprávnění
při ztrátě čipu. Současný stav dovoluje
bez větší námahy vstoupit bez kontroly do
uvedeného domu což výrazně ohrožuje
bezpečnost nájemníků. Domovní zvonky
neodpovídají potřebám tohoto domu a
˃˃ jsou často nefunkční vlivem poškození.

Poštovní schránky jsou umístěny na stěně
vnitřní chodby a jsou ve velmi špatném
stavu. Písemnosti do nich umístěné, nejsou
v žádném případě bezpečně uložené,
tak aby si je majitel mohl po odemčení
schránky vyzvednout.
Z pohledu prostorové ochrany bylo
zaznamenáno několik nevyhovujících
konkrétních bodů. Dveře do místnosti
Kočárky - kolárna jsou nevyhovující
a neplní již svůj účel. Standardně z
pohledu bezpečnosti a nároků na ni
mají odpovídat vstupním dveřím do bytu.
Místnost pro kočárky není vybavena
úchyty pro uzamčení kol a kočárků, které
chrání majetek nájemníků. Domovní
zvonky nejsou v souladu s potřebami
nájemníků tohoto panelového domu a
nesplňují účel, za jakým byly původně
instalovány.
Konstrukce
venkovních
zvonků neodpovídá podmínkám prostředí
z hlediska odolnosti proti nežádoucímu
poškození. Přístup ke sklepům není
dostatečně osvětlen, nachází se zde
prostor, který lze využít jako skryté místo
pro pachatele. Dveře vedoucí ke sklepům
neumožňují volnou cestu ve směru únikové
cesty dle EN 179 (požární úniková cesta).
Nejsou vybaveny panikovým zámkem ani
podobným systémem umožňujícím použít
únikovou cestu. Dále dveře ke sklepům
jsou řešeny provizorně - latěmi a nesplňují
nároky na bezpečnost dle standardu TNI
- zejména certifikované bezpečnostní
kování a bezpečnostní vložka dle ČSN EN
1627:2012 a NBÚ a ve smyslu dodržení ČSN
179. V těchto prostorách se též nachází
HUV, který není nijak zabezpečen.
˃˃ Ve sledovaném domě je třeba zajistit ˃˃

Mohu uvést několik již realizovaných
projektů, které díky projektu BZ pomáhají
v oblastech, kde je tomu zapotřebí. Dříve
lokality, kde docházelo k poškozování
majetku a tím i k nárůstu nákladů na
opravy a údržbu bytového fondu, se mění
ve standardní a udržované prostory. Tak
tomu je například v Ostravě – Orlová, Most
– Obrnice, Most – město, Plzeň – Plachého
a následují další rozpracované projekty. A
jak takový projekt začíná? Členové CMZS
se mohou obrátit přímo na Oddělení
prevence kriminality na Městském úřadě
ve své lokalitě, nebo též na Správní sekci
CMZS a Cechmistra, kteří mají k dispozici
kontakty a jména pracovníků úřadů preventistů působících v regionech.
Ti Vám poradí a vytipují společně prostory,
vhodné k zařazení do projektu prevence
MV-ČR. Pokud budete chtít spolupracovat
v této oblasti prevence, lze se obrátit
na Cechmistra, který pomůže ve všech
případech a fázích projektu.
Jaký je začátek? Všichni známe ze
svého okolí tyto případy a nikdo se jim
nevěnuje tak jako nyní Odbor prevence
kriminality MV-ČR. Následně po vytipování
objektu, který je ve správě obce (města)
je třeba udělat zhodnocení, posouzení
současného stavu a navrhnout řešení v
souladu s projektem BZ. Tedy komplexní
řešení s využitím certifikovaných produktů. ˃˃
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na základě níže navržených opatření
režimové opatření například formou tzv.
Zásad řádného a bezpečného užívání
bytového domu.
Následují posouzení z pohledu obvodové
ochrany, zejména nároků na přístupové
cesty a osvětlení.
V dalším se provádí opatření a řešení,
které vychází ze základních pravidel
situační prevence kriminality ve spojení s
platnými předpisy a normami, které souvisí
s prevencí kriminality ve stavebnictví.
Mechanické
a
mechanotronické
zabezpečovací prvky mají dva účinky
směřující k bezpečí nájemníků a ochraně
majetku. První je preventivní a odrazující
případného pachatele v místech, kde
je prvek zabezpečení zjevně instalován.
Druhý je do značné míry ztížení podmínek
při páchání trestné činnosti, a zvýšená
možnost zajistit pachatele přímo na místě
činu obecní nebo státní Policií.
Případné vyhodnocovací soubory pak
slouží k následné analýze a přispívají k
dopadení pachatele.
KABA EVOLO – pro sublicenční partnery
EG-LINE:
Systém EVOLO přináší zabezpečení
vstupních dveří bytových domů ve
správě měst a obcí, a také pro BD a SVJ.
Systém zabezpečených čipů, které nelze
kopírovat, je jedničkou na trhu v oblasti
sofistikovaného zabezpečení perimetru.
Kaba Evolo C-Lever je ve spojení s
panikovým samozamykacím zámkem
splňujícím požadavky na požární únikové
cesty EN 179, špičkovým řešením pro
zabezpečení vstupních dveří bytového
domu. Naše společnost provedla již
desítky instalací a poskytuje záruční i
pozáruční servis. Naši sublicenční Evolo ˃˃

partneři již vědí, jaké výhody a přátelské
uživatelské prostředí tento systém přináší.
Jeho výhodou je snadná instalace bez
nároku na napájení - tedy nákladů na
kabeláž. C-lever má možnost napojení
na domácí telefony, kdy je zachována
funkce otevírání pomocí domovní stanice
v bytě. Snadná a dostupná obsluha
systému Evolo ze strany uživatele je
vizí úspěšné aplikace v současnosti i v
budoucnosti. Tento systém lze s úspěchem
dále rozšiřovat např. na vjezdy do garáží,
v suterénu bytového domu a na obsluhu
výtahu. Používáme nástěnné čtečky s
řídící jednotkou, nebo digitální vložky
KABA Evolo. Digitální vložky se aplikují na
oboustranně kontrolovatelné přístupy.
Systém zabezpečených čipů doplňujeme
o systém certifikovaného generálního klíče
KABA AP 2000 a KABA pExtra+.
Tyto systémy zajišťují pohodlný přístup do
společných prostor jako je kočárkárna,
sklepy, kontejnery na odpad. V rámci
programu EG-line Wings poskytujeme
pro naše sublicenční partnery zaškolení
na montáže a správu systému Evolo.
Mechanotronický systém KABA Evolo a
mechanický systém KABA AP 2000, KABA
pExtra+ a KABA Expert se řadí na špici
v oblasti sofistikovaných zábranných
mechanických prostředků, určených k
prevenci a ochraně majetku a osob.
Příklad spolupráce EG-LINE s Evolo
sublicenčním partnerem - firmou BLESK
Š+Š, která zabezpečila systémem KABA
EVOLO (přístupový systém na čip se
samozamykacím zámkem a panikovou
funkcí v rámci projektu prevence kriminality
a BZ) celkem 108 projektů v lokalitách
Most, Litvínov, Janov, Bílina, Chomutov. Z
toho 2 bytová družstva, 1 soukromé SVJ
a 1 Soukromý objekt. Celkem rozdáno
13680 čipů technologie Mifare classic. ˃˃

Mezi největší aplikace se řadí tzv. Koldům
v Litvínově kde je instalováno celkem 86 ks
jednotek KABA Evolo C-Lever.
Ing. Petr Fráz
Ředitel a člen představenstva EG-LINE a.s.

Koldům z r. 1950 - aplikace systému Evolo

Klíč s čipem systému KABA Evolo

Stránky ze testu MF Dnes a AZKS
pochybit. Celkově vnímáme vzniklou
situaci za důsledek neodborného přístupu
AZKS. Velmi nás mrzí, že takto AZKS ztrácí
svoji důvěryhodnost, jak mezi odbornou
veřejností, tak i mezi svými členy.
Koldům - montáž vstupního portálu

Reakce Cechu Mechanických Zámkových Systémů ČR na obsáhlý článek testu
cylindrických vložek, který společně provedli AZKS a MF DNES
Právě Asociace zámkových a klíčových služeb (AZKS) zaštítila toto „testování“ pod hlavičkou víkendové letní
přílohy deníku Mladá Fronta Dnes. Vedení CMZS reagovalo na provedení takového testu prohlášením, které
zde uvádíme, jelikož se jedná, z pohledu CMZS, o důsledek neprofesionality, kterou nelze přehlížet.
V Praze dne 25.6.2015
Vážené kolegyně a kolegové, členové
Cechu MZS-ČR:
Na základě dotazů a podnětů, které jsem
od vydání „nezávislého testu cylindrických
vložek“ v příloze tisku MF Dnes obdržel,
Vám sděluji stanovisko k tomuto „testu“.
Bohužel se zde potvrdilo, že ušlechtilá
myšlenka byla realizována uspěchaně
a zcela s absencí odborného dohledu.
Jsme velmi zneklidněni neprofesionalitou
AZKS, která měla jako odborný garant
zastřešit článek s tzv. nezávislým testem
cylindrických vložek, zveřejněný v MF Dnes
16. 6. 2015.

tříd dle platných evropských norem k
problematice bezpečnosti a kontroly
dovýroby klíče, jsou laickému spotřebiteli
podsouvány
výsledky
testu
dle
zavádějících kritérií. Vítězem testu je
udávána cylindrická vložka bez ochrany
proti odvrtání (klíče jde přikoupit jen po
předložení karty, výrobce kontroluje, zda
je zámečníci nevyrábějí bez ní).
Dále považujeme za velmi neprofesionální,
když údajně vzhledem k chybě při
grafickém zpracování, došlo k chybnému
bodovému
ohodnocení
některých
cylindrických vložek (tištěná a elektronická
verze článku jsou rozdílné), což vede k
poškození těchto produktů na trhu.

by zaštiťovala provedení takového
„nezávislého“
testu
(nebo
alespoň
dozoru nad ním). Právě svým kreditem
by podpořila správnost vyhodnocení
či vůbec validitu takových testů dle
metodiky platných průlomových norem
ČSN EN 1627:2012 a aplikaci nástrojů v
této metodice použitých dle jednotlivých
RC tříd. Díky absenci jakékoliv odborné
autority, tedy zkušební laboratoře, která
má jako jediná mandát pro to, aby
potvrdila relevantnost tohoto testu,
je jakékoliv takové testování a jeho
výsledky zavádějící a lehce zneužitelné ke
komerčním účelům.

S
vážnými
obavami
shledáváme
zveřejněný článek pro širokou veřejnost
K celé problematice se navíc nevyjádřila,
jako velmi matoucí, na jehož základě
Namísto
odborné
informace
neboť
nebyla
přizvána,
státem
mohou občané ve svém výběru prostředků
koncepčního fungování bezpečnostních ˃˃ akreditovaná zkušební laboratoř, která ˃˃ k zabezpečení svého majetku skutečně ˃˃
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Je třeba rozlišovat takové testy od
testů, které si nechávají dělat výrobci v
některých zemích. Zde se jedná o testy
odborníků
v
překonávání
samotné
techniky - jako jsou například cylindrické
vložky. Takový test pak ukáže slabé či
naopak silné stránky výrobku ještě než
začne jeho sériová výroba. Výrobce tak
může ještě na výsledky testu reagovat a
výrobek vylepšit.
Takovéto testování se ovšem děje „za
zavřenými dveřmi“ a nemá co dočinění
s trhem a koncovými spotřebiteli, jimž by
výsledky měly napovědět.
Testy, které probíhají v akreditovaných
zkušebnách dle platných norem v rámci
EU, jsou testy, které souvisejí s celkovou
ochranou. Je zde tedy celá řada
souvisejících měření a zkoušek, které
se vzájemně doplňují. Výsledek je pak
komplexní a více vypovídá o bezpečnosti
v podobě bezpečnostní třídy RC.
V projektu BZ se snažíme vysvětlovat
vzájemné vazby na bezpečnostní prvky
používané při prevenci a ochraně majetku
a osob. Samotná vložka ještě
není
dostačujícím zabezpečením, je jen částí
celého bezpečnostního řešení daného
místa nebo objektu.
Záleží také na tom, pro jaký účel má vložka
sloužit.
Koncový spotřebitel (v drtivé většině laik)
se pak také může, na základě všelijakých
různých testů, mylně domnívat, že mu ˃˃

postačí k obyčejným domovním dveřím
drahá vložka, kterou umístí do kování
bez překrytu, a k bytovým dveřím si pořídí
obyčejnou. Nebo si pořídí zbytečně
drahou vložku v RC 4 do místa, kde je
taková vložka zbytečný luxus (např.
hlídané, trvale osvětlené, jinak zajištěné
či frekventované místo nebo celodřevěný
zahradní domek, který neskrývá žádné
bohatství.
A právě proto, že takové informace
nemají být vytrženy z kontextu, je
velmi riskantní cokoliv zveřejňovat bez
komplexních podkladů, záštity odborné
autority a bez vysvětlení bezpečnostních
tříd RC včetně souvisejícího pojednání o
úrovních, resp. doporučených úrovních
zabezpečení různých typových lokalit.
Další důvod, mimo neprofesionálnosti
takového jednání, je velice prostý občan - koncový spotřebitel je pak v
takovém případě nevypočitatelný, často
si pak může (např. při pohledu na nějakou
„vítěznou“ vložku za „rozumnou cenu“ v
testu) sám vydedukovat, „že to je vlastně
přesně to řešení, které potřebuji“! Následně
bude s tímto rozumem operovat třeba u
někoho z vás na prodejně a přít se o svoji
pravdu. A problém je na světě... Nikdo si
přeci nepřeje nahněvané zákazníky nebo
takové, kteří k tomu ještě umí natropit
mnoho povyku.
Ožehavých témat je v dnešní době ve
všech možných médiích dost a dost. I přes
veškeré pořady pro ochranu spotřebitelů,
lapených do osidel „výhodné koupě“
a hrůzných zážitků, jako např. uvedený
pořad „ŠMEJDI“, jezdí senioři vesele dál na
podobná akční dobrodružství. Podomní ˃˃

prodejci dál a dál využívají nevědomostí
lidí a nabízí např. bezcenné plechy pod
kování a podobná zařízení.
Není proto divu, po všech těchto
masážích, že jsou ve finále 2/3 spotřebitelů
zmatení a již neví čemu vlastně věřit.
Proto je tolik důležité s věcmi jako je
zabezpečení nakládat velice opatrně
a hlavně celistvě, správně a s maximem
možných informací a souvislostí k tématu!
I z těchto důvodů je koncipován Katalog
Doporučených
Výrobků
Bezpečná
Země jako ucelená studnice o celé této
problematice. A nadále se bude ještě o
nová témata rozšiřovat.
Tímto Správní sekce na závěr tohoto
prohlášení apeluje na všechny členy
CMZS, aby aktivně pracovali s Katalogem
Doporučených Výrobků BZ, který je
v současné době jediným uceleným
sborníkem
informací,
který
dokáže
spotřebiteli podat komplexní informace,
doporučit ta správná a účinná řešení
i
jejich
kombinace
prostřednictvím
certifikovaných prostředků MZS, a odkázat
jej na služby profesionálů z řad členů
CMZS.
A to vše se záštitou Ministerstva Vnitra ČR,
Policie ČR a dalších, jako trvalé konstanty a
známky důvěryhodnosti pro spotřebitelský
trh České republiky!

Ing. Petr Fráz - Cechmistr
Tomáš Pospíšil - Mistr Správní sekce
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Řádková inzerce členů do 200 znaků - zdarma
Oslovte také Vaše potenciální zákazníky zajímavou nabídkou!

HLEDEJTE ČLENY CECHU MZS-ČR
PRO ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB
- označení produktů, kterému rozumíte
- profesionální služby a servis
- jistota a kvalita odvedené práce
- podpora a doporučení státu
- členové CMZS v každém regionu
VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA

www.cmzs.cz

