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Další generace a historické souvislosti
Je tu aktuální číslo Zpravodaje, které není nové jen obsahem. Přesto
najdete staré informace, které lze
vidět v nových spojitostech...
Možná jste si všimli lehce upra-

veného layoutu obálky tohoto
čísla Zpravodaje. Novinkou je i
tento editorial a také nová úprava
vnitřku. Jedná se již o čtvrtou generaci časopisu, jehož novodobě
vydané první číslo mělo premiéru
již na jaře roku 2011. Pravým
důvodem, proč se tak stalo, je,
musím se zcela neprofesionálně
přiznat, že počítač, na kterém
jsem všechna čísla zpracovával
– jednoho krásného dne letos
na jaře vypověděl službu. Samozřejmě jako každý správný editor
jsem žádnou zálohu neměl. Vše
tedy muselo vzniknout znovu od
začátku. Inspirace posledním
logem Zpravodaje víceméně
zůstala, avšak celkový vzhled
se posunul a zvětšilo se také
písmo včetně změny fontu, aby
se zkrátka lépe četlo. Domnívám
se, že ke každé věci se má přistupovat tak, aby ta další, nebo
příští generace byla zase o chlup
lepší. Snažil jsem se tedy tento
cíl naplnit.
Vraťme se ještě ke zmiňovanému nultému číslu.
Tehdy, před pěti lety, měl Zpravodaj pouze čtyři strany a jednalo
se o přehnutý „dvojlist“. Samozřejmě v něm tak žel nebylo
mnoho informací, neboť se
tenkrát jednak formovalo nové
vedení Cechu a program a směřování naší asociace se také
utvářel po mnohých akademic-

2

kých debatách. Vzpomínám si,
že první zmínkou o Zpravodaji,
jeho možné podobě a o tom, kdo
jej bude dělat se vedla debata
na zasedání představenstva už
v Plzni 17. září roku 2010, které
bylo ve své podstatě zlomové.
Proto mě tento nultý dvojlist
přivedl k zamyšlení. Jako lidé,
živnostníci, klíčaři, větší firmy,
velkoobchody, byznysmeni
a i výrobci => všichni zkrátka
zapomínáme. A zapomínat je
lidské. Samozřejmě tím nemyslím že člověk zapomene co bylo
včera a zlomové situace ve svém
životě. To už bychom na tom byli
špatně :-). A právě to, co si možná ne každý uvědomuje, jsou
souvislosti. Přesněji historické
souvislosti. Což neznamená nic
jiného než pouhou ztrátu celkového kontextu. Je to taková ta
naše hodná a milá část paměti,
která při občasném přísunu živin
hned pookřeje a rozvzpomene
se. A to je ta kýžená chvíle, kdy
si člověk, po čase, znovu poskládá všechny historické souvislosti
a jiné spojitosti do řady pěkně za
sebou, aby výsledný obraz ukazoval skutečný vývojový diagram
věcí, událostí a situací, které se
v minulosti odehrály a přitom
znamenaly zásadní milníky.
Mě samému se takové „ztráty souvislostí“ stávají takřka
pravidelně. Člověk jednoduše
zapomíná přes samou práci,
operativu, denní rutinu a spousty

dalších aktivit, které v každodenním životě má. A tak je dobré
občas si některé věci připomenout a složit je do logické
posloupnosti, která pak hlasem
vašeho vnitřního já najednou
tiše zvolá „aha… to bylo přece tak a onak…teď už vím…
a na to a tamto jsem vlastně
nepomyslel…“. Pojďme si tedy
připomenout několik souvislostí,
které náš Cech provázely v jeho
novodobé historii.
Obsahem nultého čísla bylo
opravdu jen pár informací.
Z nichž profesní byla připomínka
o oslavách 20letého výročí společnosti EVVA na českém trhu
a 111. výročí založení rodinné
firmy Guard Mudroch v Tišnově. Také společnost Assa Abloy
oslavila 100 let od vzniku značky
FAB.
Bylo také zveřejněno několik KLÍČOVÝCH informací, které položily základ „druhého věku“ Cechu
MZS-ČR. Jako první uvedu
právě článek s názvem Analýza
současného stavu, struktury a organizace a druhý s názvem Návrh změn pro nový směr – vize
a koncepce. První článek je odvážným shrnutím předešlé 17leté
historie Cechu a druhý píše o již
zmiňovaném zasedání představenstva v Plzni 17. 9. 2011. Ve
zkratce se ve článcích pojednává
o vzniku sekretariátu dle stanov,
o vytvoření tří sekcí a je zde

také první informace o projektu
Bezpečná země, který byl nově
narozeným dítětem na počátku
svého vývoje. 21. 11. 2011 se
pak konalo historicky první zasedání Poradního sboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČŘ,
na který byli pozváni zástupci
Cechu pozváni, aby představili
tento projekt. Poradním sborem
byl tehdy jednomyslně přijat a
Cech MZS-ČR tak získal oficiální
záštitu. A již tehdy oba články
uváděly první historické souvislosti:
1. Pozvednutí Cechu jako
organizace, která je schopná
vytvářet projekty celoplošného
rozsahu.
2. Prohlubovat integritu Cechu
v centrálních institucích na
celostátní úrovni (MVČR, PČR
a další).
3. Etablovat se na mezinárodním poli díky projektu a tím být
rovnocenným a silným partnerem v rámci EU organizací.
4. Zahájit spolupráci s PČR
prostřednictvím široké členské
základny (preventivní školení,
atd.).
5. Pomocí projektu podporovat
členy Cechu-jejich konkurenceschopnost a zapojení do
projektu.
Pokud se na věc díváme z dnešního úhlu pohledu, spojitost

těchto pěti tezí s dosavadním
vývojem Cechu je skutečná
a tedy to, co v roce 2011 bylo
jen, pro velkou část členské základny, amorfním programovým
prohlášením nového vedení, se
stalo realitou. Ano, vytvořili jsme
projekt celoplošného rozsahu!
Ano, prohlubujeme úspěšně
dál integritu s MV-ČR, PČR, HK
a dalšími! Ano etablovali jsme se
díky projektu na mezinárodním
poli jako asociace, která má co
nabídnout! Ano, podporujeme
členy Cechu prostřednictvím
projektu BZ! A ano, preventivní
činnost, školení a přednášky se
realizují také.
V dalším článku byla informace
o schůzce s prezidentem ELFu
Dave O´Toolem v Praze, kde
jsme, jako novopečení členové
ELFu, diskutovali prvně o „velkých plánech a cílech“, které
se navíc v příštím roce stanou
skutečností.
Pokud již takto skládáme historická data do souvislostí,
bylo by správné uvést i to, co
se nepovedlo. Ano, nepovedlo
se od počátku vytvořit stabilní
a silnou Technickou sekci, která
by naplňovala jedno ze základních poslání Cechu – školit členy
a zvyšovat tak jejich odbornou
způsobilost a profesní kvalifikaci.
Vlivem nepříznivého řízení osudu
a lidského faktoru se pak stala
celá řada nešťastných událostí, které vedly k rozdělení části
členské základny a následnému
vzniku druhé asociace, která se
stala víceméně tím, co měla na-

plňovat Technická sekce. Při této
historické souvislosti je dlužno
dodat, že čas bezvětří a hořekování nad rozlitým mlékem již
odvál vítr. Staronové myšlenky
o opětovném spojení obou asociací – tedy CMZS a AZKS se
postupně přetavily v nový formát.
Tím je čerstvě vznikající úzká
spolupráce obou subjektů s tím,
že je zde potenciál a zájem na
dalších společných krocích. Pro
ty z Vás, kteří by v tomto ohledu ještě hledali laický způsob
překladu, jde o přísloví, které své
tři syny učil už kníže Svatopluk –
v jednotě je síla.
Věřím, že při takovém bilancování nad historickými souvislostmi
mnoho z vás zažije ten pocit, kdy
se na okamžik zastaví a pohlédne na mapu svých vzpomínek
shora, bez přetrhaných nitek
každodenním životem. Jistě si
pak vybaví i další situace, které
doplní zbývající dílky puzzle do
této retrospektivní skládačky.
Závěrem zbývá říct, alespoň
za moji osobu, že Cech MZS-ČR urazil velký kus cesty, svoji
prestiž i úroveň zvedl na mnoha
polích. A stále je ještě mnoho
práce před námi a mnoho latěk,
které musíme zdolat.
X Tomáš Pospíšil
šéfredaktor

Původní logo nultého Zpravodaje,
které mělo ještě černobílou varinatu
cechovního znaku. Ten pak nahradil
znak v barvě.
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INZERCE

TÉMA: ZÁMKAŘSKÝ PODZIM

LockFest 2016, Karlovy Vary
2. ročník mezinárodního veletrhu byl mimořádně povedenou akcí. První domácí takto specialozovaná akce
svého druhu hostila 51 vystavovatelů z 15 zemí.
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Pro použití na požárně odolných dveří
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 316 415
e-mail: odbyt@rostex.cz
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www.rostex.cz

Ve dnech 24.–25. září 2016
uspořádala Asociace zámkových a klíčových služeb (AZKS)
v Karlových Varech již 2. mezinárodní zámkařský veletrh
LockFest 2016. Veletrh probíhal
pod záštitou
hejtmana
Karlovarského kraje.
Veletrh
LockFest
2016 byl prioritně určen
pro návštěvníky z řad
zámkařů,
zámečníků
a společností zabývajících se
dodávkami a montážemi mechanických zábranných systémů
a nouzovým otevíráním. Návštěvnost veletrhu předčila opět
očekávání pořádající společnosti
AZKS. Z celkového počtu 1742
návštěvníků využilo 292 možnost
registrace přes online systém,
jejíž součástí byla účast v soutě-

ži o věcné ceny od vystavujících
firem, ostatní se registrovali na
místě. Veletrhu se zúčastnilo 51
vystavovatelů z 15 zemí, kteří
ve svých expozicích seznámili
návštěvníky se svými stálými

produkty i s nejžhavějšími novinkami ze svého sortimentu.
Generálním partnerem veletrhu byla společnost FAB ASSA
ABLOY, dalšími partnery veletrhu
byli společnosti EVVA, DORMAKABA, TOKOZ, ROSTEX,
ACT SERVIS a organizace
European Lockmaster Group,

Hasičský záchranný sbor České
republiky a Asociace českých
lockpickerů.
Mediální partneři veletrhu byli
Asociace Gremium Alarm,
AMBO, SECURITY magazín, ALARM FOCUS, Master
Locksmiths Asociation a Cech
mechanických zábranných systémů ČR. Čestným hostem byla
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
– FAI. V rámci veletrhu probíhala
opět soutěž o nejzajímavější produkt, o kterém svým hlasováním
rozhodovali návštěvníci ve třech
níže uvedených kategoriích.
Kategorie A: Mechanické
a mechatronické zabezpečení,
stroje na klíče…
zvítězil produkt společnosti EVVA
(Česká republika) Temporary
Acces Function ICS Cylinder
Kategorie B: Elektronika – programování autoklíčů
zvítězila společnost Abrites se
svým produktem Abrites Vehicle
Diagnostic Interface
pokračování na straně 6
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TÉMA: ZÁMKAŘSKÝ PODZIM
Kategorie C: Otvírací technika
vítězství získala společnost
WENDT (Německo) s produktem
ZIEH-FIX Electro Pick.
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V rámci veletrhu byl již tradičně
největší zájem z řad vystavovatelů i návštěvníků o odborná
školení, semináře, které byly

TÉMA: ZÁMKAŘSKÝ PODZIM
z profesního hlediska rozděleny
na veřejné prezentace (pořádané
vystavovateli pro širokou veřejnost) a neveřejné prezentace
(pro zástupce specializovaných
firem z oboru, zabývajících se
destruktivními a nedestruktivními
metodami překonávání mechanických zámkových systémů).
S největším zájmem a ohlasem
se setkal seminář „Forenzní
metody zkoušek zámků a cylindrických vložek, které byly
překonány“ německé zkušební
laboratoře GOTH Gmbh. Mezi
další top semináře patřil seminář
společnosti WENDT zaměřený
na destruktivní a nedestruktivní
metody otevírání standardních
dveří a otevírání automobilů
a seminář Original Lishi Tools,
který představil speciální nástroje otevírací techniky. S velkým
úspěchem proběhlo během 2 výstavních dnů celkem 26 školení
od 19 společností.
Na závěr sobotního veletržního
dne byl pořádán v kongresové
hale hotelu Thermal Galavečer.
Součástí tohoto slavnostního
večera bylo kromě vybraného
chutného menu a společenského programu s živou hudbou
i vyhlášení vítězů soutěže „Nejzajímavější výrobek“. Novinkou
letošního ročníku bylo vyhlášení
zámkařských osobností roku
2016. Tímto prestižním oceněním byli odměněni zámkaři, kteří
většinu života pracovali v oboru
a stali se uznávanými specialisty.
Za Českou republiku ocenění získali Jan Novotný z Brna,
Josef Jakubík z Jihlavy a Eduard
Blahák z Brna. Ze zahraničních
zámkařů byli oceněni Pyarali
Jiwa, MarcWeber Tobias a Adalbert Wendt. Ocenění získali hodnotnou pamětní plaketu, vyrobenou společností Moser.
V rámci veletrhu se mohli návštěvníci i vystavovatelé zúčastnit doprovodného programu

prohlídky muzea a sklárny Moser
a muzea a výrobny společnosti
J. Becher. Pěkné počasí lákalo
i k nabízené projížďce vyhlídkovým vláčkem po Karlových
Varech.
Závěrem můžeme konstatovat,
že 2. mezinárodní zámkařský
veletrh LockFest 2016 proběhl
úspěšně, jak můžeme usoudit
z nesčetných kladných ohlasů
vystavovatelů i návštěvníků a
věříme, že úspěch této akce
zajistí i její pokračovaní v dalších
letech.
X Ing. Ladislav Kratochvil
prezident AZKS

CMZS
mediálním
partnerem
Jako reprezentant CMZS musím
uznat, že veletrh měl vysokou
úroveň, a profesionální organizaci včetně všech doprovodných
programů a možností. Návštěvnost byla skutečně příkladná a je
vidět, že tato akce již má pevně
zakořeněný význam pro všechny
našince z oboru. Stánek CMZS
přinesl nabídku Katalogů doporučených výrobků Bezpečná země
a také pozvánku na celosvětový
konvent ELF 2017 v Praze. Měli
jsme tak příležitost oslovit zejména zahraniční vystavovatele.
Akce potvrdila pokračující profesní specializaci asociace
AZKS. To znamená jasný základ
navázání nové a mnohem užší
spolupráce obou organizací,
tedy AZKS a CMZS i podle
souhlasného vyjádření prezidenta Ladislava Kratochvíla, se
kterým jsem na toto téma, jako
zástupce cechmistra, hovořil.
Společná debata přinesla mnoho
témat, na kterých bychom měli v

blízké budoucnosti položit pilíře
kvalitní a hlavně soustředěné
spolupráce zejména pro nejširší
členské základny obou asociací.
V tomto duchu budeme pokračo-

vat na vznikající koncepci, která
by všem možným rámcům dala
srozumitelné a jasné kontury.
X Tomáš Pospíšil
zástupce cechmistra CMZS
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LOCKFEST 2016: PROFIL VYSTAVOVATELE

LETEM SVĚTEM Z PŘEDSTAVENSTVA CMZS

TOKOZ a.s. na LockFestu 2016
Z 50 vystavovatelů z celého světa nechyběl ani tradiční český výrobce TOKOZ a.s.
TOKOZ zde prezentoval cylindrické vložky a visací zámky řady
TOKOZ PRO, TOKOZ TECH
a související produkty X safety
BOX, KONTI. V prezentaci byla
zvláštní pozornost věnována

názvem GAMA PRO 40 OS ve
3.třídě bezpečnosti. Celá kolekce
GAMA PRO byla přihlášena i do
soutěže o nejzajímavější výrobek.
Tuzemské návštěvníky z řad

které vybralo tento produkt na
zabezpečení provozně technických objektů a tunelů silničního
okruhu kolem Prahy.
Mimo prezentace výrobků zde
TOKOZ zviditelnil další související aktivitu na českém trhu – nově
vznikající síť Servisních středisek
TOKOZ. Jedná se o projekt dlouhodobé spolupráce s vybranými
subjekty na maloobchodním trhu,
zaměřený především na prodej
a servis cylindrických vložek
TOKOZ.
X X TOKOZ a.s.

Zasedání Představenstva CMZS
V Neveklově na Městském úřadě proběhlo 3. zasedání
Představenstva dne 6. 9. 2016
Konventu ELF 2017 v Praze, kdy

široké řadě bezpečnostních visacích zámků GAMA PRO, jako
novinka zde byl uveden největší visací zámek GAMA 70 v 5.

třídě bezpečnosti a to v novém
provedení s odnímatelným obloukem, tuto řadu zámků TOKOZ
doplnil i o nejmenší provedení
bezpečnostního zámku a to pod

8

odborné veřejnosti zaujala novinka doplňující sortiment vložek
PRO – Pákový zámek, který je
určen především pro schránky
rozvaděčů, ale bezpečně s ním
uzamknete jakoukoliv skříň. Produkt je zapojitelný do uzamykacího systému TOKOZ PRO. Přináší tak další možnost zapojení do
standartního systému hlavního
i generálního klíče. S pozitivním
ohlasem se setkalo i bezpečnostní kování
TOKOZ BK
300 ve 3.třídě
bezpečnosti.
Kvalitu tohoto
kování může
potvrdit Ředitelství silnic
a dálnic,

O tom, že probíhají zasedání
Představenstva obvykle informujeme prostřednictvím cechovního
webu. Tentokrát však šlo o významnější záležitosti než jindy,
a navíc zasedání probíhalo v poměrně netradičních prostorách.
A jelikož mnoho členů možnosti
zúčastnit se zasedaní jako hosté
nevyužívá, pojďme si takové
zasedání přiblížit.
Důvodem, proč právě Neveklov,
byla prohlídka výrobního střediska našeho člena (EG-LINE
a.s.). Prostory zasedací místnosti
Městského úřadu byly vybaveny
stálou expozicí panelů informujících o tom, že zde byl, v dobách
protektorátu Čechy a Morava,
vojenský prostor Benešov, který
využíval německý Wehrmacht
pro jednotky SS jako cvičiště
pancéřových granátníků před
odchodem na frontu. Expozice je

sice nevelká, ale jistě ne nezajímavá. Proto, kdo je příznivcem
vojenské historie, může se do
Neveklova zajet podívat.
Ze záležitostí programu zasedání Představenstvo projednalo
celkovou koncepci Zámkařského
podzimu, který se letos bohužel
vtěsnal do měsíce září se všemi
akcemi včetně veletrhu Essen
Security, který bývá jednou
za dva roky. Přesto se podařilo zajistit minibus pro několik
účastníků. Další akce FS-Days
v Praze Letňanech se termínem
kryla s LockFestem v Karlových
Varech. Na obě akce se podařilo
zajistit zástupce vedení CMZS
a účast na všech akcích byla
zachráněna.
Dalším bodem byly informace
přípravného výboru ohledně
chystaného mezinárodního

přímo na zasedání probíhal konferenční hovor s paní Srbovou
z agentury Guarant International,
která nám tuto akci zaštiťuje.
Informace se týkaly počtu přihlášených vystavovatelů, získaných
sponzorů a celkovém scénáři
konventu, který Cech MZS-ČR
chystá.
Dalšími body bylo projednání
došlých připomínek k návrhu
nových stanov cechu, aktuální
vývoj ohledně normy ČSN 73
44 00 - zajištění bezpečnosti
na školách a institucích, která
je velmi diskutovaným tématem
pro naše členy. Cech je v jednání s MVČR ohledně možnosti
bezplatného postoupení výňatku
normy pro členy CMZS.
Zasedání zakončil společný
oběd.
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce
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FS-Days 2016, Praha Letňany

Značka Wilka na LockFestu 2016

Již tradičně Cech MZS-ČR partnerem veletrhu Prague
Fire & Security Days prostřednictvím Poradenského
centra na společném stánku s PČR a MVČR

Nejen o Lockfestu a Bezpečné zemi...

Ve dnech 20.–24. září 2016
v PVA EXPO Praha proběhl již
8. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru
protipožární a zabezpečovací
techniky, systémů a služeb Prague Fire & Security Days 2016.
Veletrh FSDays je každoročně
originální přehlídkou nejnovějších trendů a postupů v protipožární ochraně, mechanických
a elektronických zabezpečovacích systémů, kamerových
systémů, prostředků sloužících
k ostraze a ochraně objektů,
systémů pro inteligentní budovy
apod. FSDays se koná již popáté
souběžně s největším stavebním
veletrhem FOR ARCH. Díky této
mimořádné synergii vzniká zcela
ojedinělé oborové propojení
bezpečnosti se stavebnictvím.
Záštitu poskytlo Ministerstvo vnitra, hlavní město Praha a Policie
České republiky. Mezinárodní
veletrh FSDays 2016 opětovně získal také záštitu ministra
vnitra i policejního prezidenta.
Odborníci z Ministerstva vnitra
a Policie ČR se aktivně zúčastnili
samotného veletrhu, a v rámci
poradenského centra podávali
návštěvníkům relevantní informace.
text: TK MVČR
Přítomnosti na stánku společně
se státními složkami letos využilo pouze několik členů výrobců,
kteří si také mohli umístit své exponáty přímo na pult ve stánku.
Je nutno dodat, že vzhledem k
nabitému „zámkařskému“ měsíci září bylo poměrně složité
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LOCKFEST 2016: PROFIL VYSTAVOVATELE

najít jakékoliv schůdné
východisko, aby byla zabezpečena naše účast,
jakožto subjektu, který se
spolupodílí na konceptu
Poradenského centra.
Proto vznikl pouze
jednotný stánek s hlavními logy PČR, MVČR
a CMZS namísto obvyklého řešení realizovaného několik posledních let
- velkého stánku, který
s sebou nesl i ostatní
členy Cechu výrobce
se svými prezentacemi.
Nicméně tak se podařilo
distribuovat návštěvníkům, tedy vesměs hlavně
koncovým zákazníkům,
Katalog doporučených
výrobků BZ s kontakty
na členy zámkaře, což je
také jedním z hlavních
cílů na takovém formátu
výstav.
Opět i letos zde bylo zastoupení dalších našich členů
výrobců coby vystavovatelů.
Samostatný a velmi pěkně
vyvedený stánek měla EVVA
a dále vystavovala také společnost PHOBOS Iva Šrubaře z Frenštátu.
Mnozí si jistě pamatují na
loňský, z hlediska pojetí
CMZS, velkolepý ročník veletrhu. Také na to, že jsme zveřejnili výherce soutěže o nejlepší
exponát FSDays Award. Pro rok
2015 to byla Assa Abloy s výrobkem FAB+CLIQ. Je velkým
úspěchem, že se toto prestižní
ocenění porařilo získat dalšímu

Na sklonku záři se uskutečnil
v hotelu Thermal v Karlových
Varech druhý ročník oborové
výstavy LockFest 2016. V lázeňském prostředí se setkali
odborníci ze všech koutů
naší země a nechyběli ani
zahraniční účastníci a hosté.

našemu členovi! První cenu 7.
ročníku soutěže získal výrobek
KABA Evolo, mechanotronická
vložka Expert–Plus, kterou do
soutěže přihlásila společnost
EG-LINE a.s. Ing. Petra Fráze.
K tomuto ocenení gratulujeme!
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce

Rádi jsme přijali pozvání
paní Jitky Ivanovové zúčastnit se této dvoudenní akce,
která se odvíjela v přátelské
atmosféře. Naší účastí jsme
chtěli podpořit myšlenku
setkávání odborníků a mistrů ve svém oboru, dále
odborné veřejnosti představit značku Wilka v oblasti
bezpečnostních vložek a kování
s tím, že jsme autorizovaným
distributorem a výhradním zástupcem Wilka Schliesstechnik
na našem trhu a v neposlední
řadě prezentovat a podpořit pro-

jekt Bezpečná
země. S tímto
projektem jsme
se seznámili
v rámci našeho členství
v CMZS a domníváme se,
že je to myšlenka, která je
zajímavá nejen
pro samotné
výrobce či
dodavatele
bezpečnostních výrobků
a zábranových
systémů, ale
především pro
členy našeho
cechu, tedy
klíčníky a živnostníky, kteří poskytují své
služby na vysoké profesionální
úrovni, starají se o své dílny, pro-

dejny a statečně čelí masivnímu
tlaku konkurence, která trh zahlcuje levnými, necertifikovanými
výrobky. Tito naši členové pak již
nemají čas a ani finance na to,
aby své zákazníky přesvědčili ar-

gumenty o tom, že ochrana jejich
majetku, pokud má být účinná,
nemůže být za pár korun. Je mi
jasné, že pod tíhou každodenních starostí, tedy vyjít zákazníkovi vstříc, nepřijít o zakázku
a ještě se slušně postarat o svou
živnost, se myšlenky Bezpečné
země zdají spíše vznosnými
plány, než pomocí, která by
konkrétně pomáhala přímo na
místě našim členům. Opak je ale
pravdou. Projekt Bezpečné země
je schopen našim členům pomoci, ale nemůže zůstat pouze ve
fázi, kdy se o projektu mluví na
valných hromadách a jednou za
dva roky se vydá katalog doporučených výrobků. Na projektu
bylo již hodně odpracováno a je
velmi dobře obchodně postaven.
Projektu Bezpečná země věříme,
a proto jsme jej naší prezentací
a visuální podobou stánku takto
podpořili.
Jsme si vědomi,
že v cechu jsme
elévové, ale snad
o to více půjdeme
těmto myšlenkám
naproti, o to více
budeme podporovat naše členy
cechu. Kdo jiný,
může podpořit
naše mistry svého
oboru, než přední
výrobci a dovozci
kvalitních tuzemských a evropských výrobků!
Věříme a doufáme, že v tomto
úsilí nezůstaneme sami :-). Vše
dobré členům cechu přeje Filip
Tošovský.
X Filip Tošovský
AC–T servis, spol. s r.o.
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SERIÁL: PŘEDSTAVUJEME ČLENA CECHU

SERIÁL: PŘEDSTAVUJEME ČLENA CECHU

Zámečnictví Karel Bartoš
Seriál Představujeme
člena Cechu MZS–ČR
pokračuje dalším dílem o dlouholetém aktivním členovi ze severu Moravy.
Karla Bartoše znám již mnoho let. Dá se o něm říci, že je
synonymem typu člověka
a zámečníka, jakým by
mohlo být více našich členů. Je to veselý usměvavý
chlapík, který svým pozitivním přístupem a vyzařující pohodou spojenou
s profesní odborností umí
vytvořit atmosféru, kterou
oceňují zejména zákazníci,
kteří se k němu stále a rádi
vrací. Význam rodinné
firmy se u Bartošových
odráží na každém kroku.
Při vstupu na webové
stránky vás překvapí jejich
úhlednost, jednoduchost
a přehledné uživatelské
prostředí. Veškerá certifikace transparentně na
jednom místě a na hlavní
stránce vespod loga Cechu
a Bezpečné země, která
zároveň fungují jako odkazy. Na
první pohled řádný člen s prezentací na jedničku. O tom, že
je aktivním členem svědčí i jeho
účast na každé Valné hromadě
CMZS bez absence v jediném
roce, alespoň co já si pamatuji.
Pojďme si přečíst, co o vzniku
a významných milnících svého
podnikání napsali společně manželé Bartošovi...
Tomáš Pospíšil

12

Firma Karel Bartoš vznikla
v roce 1992 v Ostravě. Na první

pohled to vypadá, že fungujeme
velmi dlouho, ale začátky byly
velmi těžké a začínal jsem bez
jakýchkoliv zkušeností v oboru
a bohužel jsem se ani neměl na
koho obrátit, když jsem potřeboval radu nebo pomoc.
Podnikám od roku 1990, kdy
jsme se společníkem postavili
podnikatelskou budovu s cílem
zřídit pneuservis. Ten jsme velmi
úspěšně provozovali asi 2 roky,
ale nastaly neshody, neboť

každý z nás měl jinou představu
o podnikání. Problémy nebyly
jen s rozdělením firmy, ale
také s financemi, rozdělením budovy a podnikatelských prostor.
Zkušenosti v oboru jsem
získával postupně a často
mi bylo velmi těžko. Mým
krédem však bylo chovat
se slušně k zákazníkovi,
všechno mu vysvětlit a pokusit se dělat svou práci
co nejlépe. Přiznám se,
že nejbližší mi bylo vždy
otevírání aut, ve kterém
jsem se stále více zdokonaloval.
Kromě otevírání aut ,
opravy a přestavby autozámků, naše firma nabízí
ještě další služby jako otevírání bytů, domů, garáží,
montáže vložek, kování,
zámků, opravy dveří po
vloupání, zabezpečení objektů,
přestavby, opravy a sjednocení vložek, generální systémy,
nabízíme vlastní zákaznický
profil vložky. Prodejnu máme
ve vlastních prostorách, a to
je pro nás důležité. V přízemí se
nachází prostorná dílna s garáží, kde opravujeme autozámky,
střešní boxy apod.
Vzhledem k velikosti budovy
máme rovněž volné prostory
pro rozšíření firmy. Proto se

v nejbližší době chystáme rozšiřovat firmu. Chceme vylepšit
strojní vybavení a zázemí pro
zaměstnance. Velikou výhodou
jsou vlastní parkovací prostory,
kde mohou naši zákazníci pohodlně parkovat.
Prodejna je dobře zařízena,
snažíme se, aby bylo v naší
prodejně co nejvíce zboží skladem. Rovněž máme velký výběr
vícebodových zámků. Vyrábíme
širokou škálu klíčů a autoklíčů.
Dnes máme asi 70 % všech
klientů mezi stálými zákazníky,
obracejí se na nás pravidelně
nebo se na nás obracejí jejich
známí, kamarádi či kolegové
v práci. Také stále více spolupracujeme s menšími firmami nebo
drobnými řemeslníky, kteří se
na nás obracejí s problémy, se
kterými si neví rady. Toto nám
přináší velikou radost. Firma si
totiž nejvíce zakládá na osobním
přístupu k zákazníkovi. Snažíme
se, aby každý, kdo odchází
z naší prodejny nebo potřebuje naše služby, byl spokojen
a měl pocit, že jeho problém je
vyřešen a opět se k nám vrátí.
Dnes si troufám napsat, že se firma stabilizovala. Kromě mě, jako
majitele, ve firmě pracuje moje
manželka Iva Bartošová, jako
spolupracující osoba. Je mi velikou oporou, stará se o faktury,
zaměstnance, zařizuje administrativu, reklamu, kontakt s klienty
apod. Máme tři další zaměstnance. Dva pracují v prodejně a jeden se specializuje na otevírání,
montáže a práci v terénu.
Na pultě jsou letáky a informace
pro zákazníka. Dveře jsou polepené reklamou, ale pořád máme
mezery v označení budovy, kde
je spousta prostoru pro reklamu.
Naše webové stránky informují
zákazníka o celé škále naších
služeb a zde si mohou vytvořit
on–line objednávku například

bytové domy,
družstva, firmy
apod. Naším
velkým privilegiem je, že nás
práce baví. Nikdy se nesnažíme zákazníka
podvést, vždy
mu nabídneme
variantu zabezpečení podle
jeho finančních
možností, vysvětlíme a doporučíme, co
nejkvalitnější
zabezpečení.
Členem CMZS
jsem mnoho let
a našel jsem
zde mnoho známých
a kamarádů, se
kterými si mohu

vyměňovat zkušenosti, nové
přípravky apod. Výborně se mi
spolupracuje s Honzou Axmannem, Honzou Boháčkem,
Jurou Ptáčníkem, Kamilem
Dopitou, Mirkem Košutkem,
Ivo Marákem aj.

V CMZS jsme se zapojili do
projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ,
cech je pro nás záštitou, reklamou i podporou v našem
podnikání.
X Karel Bartoš
Dr. Iva Bartošová
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INZERCE

Essen Security 2016
2. ročník cechovního zájezdu do německého Essenu
na největší podívanou bezpečnostního průmyslu proběhl bezproblémově

Návštěva veletrhu Security Essen 2016
Stejně tak jako před dvěma lety,
setkal se zájezd organizovaný
CMZS na letošní ročník nejdůležitějšího evropského veletrhu
zabezpečovací techniky Security Essen s velkým zájmem se
strany účastníků. Zájezdu se
účastnili jak členové CMZS, tak
pozvaní účastníci až ze Slovenska. K organizaci zájezdu
přispěla firma Dormakaba nejen
zajištěním volných vstupenek na
veletrh ale i umožněním prohlídky jednoho ze svých mnohých
výrobních závodů.
Odjezd z Prahy–Zličína v pondělí
26. 9. proběhl vzhledem k bohaté náplni programu již v brzkých
ranních hodinách.
Kolem poledne dorazil autobus s účastníky do Bad Berka
v Duryňsku, kde je jeden z výrobních závodů na mechanické
i elektronické trezorové zámky
firmy Dormakaba (Kaba Mauer).
Vzhledem k tomu, že většina
účastníků částečně nebo velmi
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intenzivně pracuje s trezorovou
technikou, byla cca. hodinová
prohlídka výroby od jednotlivých
dílů až po kompletní zámky nebo
řezání motýlkových klíčů velmi
přínosná. Návštěva výroby byla
završena občerstvením ve formě
originálního duryňského bratwurstu na grilu včetně místního

restauraci místní zvláštnost,
totiž smažený řízek s pečeným
bramborem nebo hranolkami
podávaný s houbovou omáčkou.
Kombinace byla vynikající.
Další den proběhla návštěva
veletrhu Security Essen. Přesvědčili jsme se, že se skutečně
jedná o nejvýznamnější veletrh
v oblasti zabezpečovací techniky
s více než 40tiletou tradicí (www.
security–essen.de). Během čtyř
dnů trvání veletrhu prezentovalo
své novinky v oboru 1 040 firem
z 45 zemí a veletrh navštívilo
přes 40 000 odborných návštěvníků ze 119 zemí.
Součástí návštěvy veletrhu bylo
i uvítání na stánku firmy Dormakaba, která zde na monumentální ploše okolo 700 m2 presentovala úspěšnou fúzi firem Kaba

vynikajícího piva.
Vzhledem k velkým vzdálenostem a situaci na dálnici v Německu jsme do místa určení s ubytováním poblíže Essenu dorazili
v pondělí až ve večerních hodinách. I tak jsme ale měli možnost povečeřet ve zdejší útulné

a Dorma. Byl zde představen
ucelený sortiment pro kontrolu
přístupu v nejnovějších trendech
mechaniky a elektroniky, systémy fyzické kontroly prostupu
osob, kompletní sortiment dveřního příslušenství apod. Dnešním trendem v marketingu je >>>

3

virtuální realita, všichni zájemci
měli možnost, prožít si virtuální
svět Dormakaba takřka na dotyk
ruky.
Ing. Fráz a Ing. Buk také využili
návštěvní den k dalším aktivi-

tám ohledně posílení
vztahů s německou
asociací klíčových
služeb Interkey a evropskou federací
ELF. Hovořili jsme na
stánku Interkey s jejím
presidentem Ralfem
Margoutem o možnostech užší spolupráce
a o podpoře Konventu ELFu v Praze
na jaře příštího roku.
Na stánku Interkey
byly umístěny letáky
a rozvinut roll-banner
s informací o konání
konventu. Interkey již
zahrnul datum konání
konventu do svých
marketingových podkladů a pan
Margout přislíbil, že konventu
věnuje článek v nadcházejícím
čísle bulletinu Interkey.
O další podpoře konventu v Pra-

ze jsme také hovořili s presidentem ELFu Dave O´Toolem
a tajemnicí Onou Gardemeister.
Získali jsme příslib zajištění odborníků zejména stran přednášejících na konferenci a pro souběžná školení nouzové otvírací
techniky a podpůrná softwarová
řešení pro oblast klíčařského
průmyslu.
Úspěšný výstavní den se nachýlil ke konci a účastníci se plni
dojmů sešli kolem 18. hodiny
u autobusu. Příjezd do Prahy
proběhl v pozdních nočních hodinách. Vzhledem k tomu, že ale
byl nastávající den státní svátek
28. 9. nikdo jistě nezmeškal své
pracovní povinnosti.
Pevně věříme, že byli všichni
účastníci spokojeni. Těšíme se
na výlet do Essenu na podzim
2018!
X Ing. Ivo Buk
Mistr Zahraniční sekce
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Mul-T-Lock představuje:
®

Nový produkt – vložku ClassicProTM, skvělý výkon
HIGH security (4RC) za jedinečnou cenu!
Zajišťuje uživateli plnou kontrolu nad kopírováním klíčů (PAT 2033) a výjimečnou odolnost vůči všem metodám napadení (destruktivní, nedestruktivní)
Dne 20. 9. 2016 Mul-T-Lock®
ohlásil oficiální představení své
nové patentově chráněné klíčové platformy ClassicProTM. Ten
nejvyšší stupeň ochrany v kombinaci s patentovou ochranou do
roku 2033 dává uživateli dlouhodobou ochranu před kopírováním
klíčů, ale zároveň výjimečnou
odolnost proti napadení. Cylindrická vložka splňuje ty nejpřísnější požadavky na vložky
vhodné pro malé, ale i gigantické
systémy generálního klíče. To
vše při zachování dosažitelné
cenové úrovně jak pro
komerční, tak především residenční
použití.

jistotu, spolehlivou ochranu proti
kopírování klíčů, využívá tvrzené
materiály a pokročilé technologie a to vše v dostupné cenové
úrovni. Díky opravdu výjimečným
výsledkům v Beta testovací fázi
(probíhající již od počátku roku
2016 na světových trzích)
získala tato cylindrická
vložka své místo
na trhu ještě
před jejím

oficiálním
uvedením
do prodeje.

Mul-T-Lock® při vývoji kombinoval pokročilou technologii
teleskopických stavítek s víceúrovňovým patentovým řezem
v klíči tak, aby vyhověl i zejména
náročnějším klientům v ochraně
svých bytů, domů, ale i firemního
majetku. ClassicProTM nabízí

16

Tato mechanická cylindrická platforma s vlastnostmi
vložek 4. bezpečnostní třídy
dle ČSN 1627, která spolehlivě
splnila EN 1303, nabízí opravdu
široké možnosti použití se všemi
doposud známými možnostmi
vložek Mul-T-Lock 4. bezpečnostní třídy. Svými kombinačními
možnostmi je vhodná pro tvorbu
privátních profilů, nabízí funkci
Flex-Control, 3v1 a další speciál-

ní a oblíbené možnosti používané v profesionálním světě.
Vaše domovy ochrání ClassicProTM díky použití unikátních

Uživatelé jsou schopni samozřejmě také povýšit svůj dům
na ”dům s jedním klíčem”. Tzv.
systém generálního klíče zvyšuje
uživatelský komfort se zajištěním
všech aspektů požadované bezpečnosti. Dnes hojně využívaná
možnost sjednocení vložek či
jejich poskládání
do hierarchie
systému generálního klíče,
umožňuje i vám
mít pouze jeden
klíč od bytu,
schránky, chaty
či garáže. A to
vše pod patentovou ochranou
do roku 2033.
O Mul-T-Lock®
Mul-T-Lock® je světový lídr ve
vývoji, výrobě a nabídce služeb

technologií
a jedinečnému tvaru teleskopického stavítka.
Samozřejmě při výrobě je
nutné dodržet ty nejnáročnější
tolerance díky přesnosti, se kterou ClassicPROTM funguje.
”Přestože ClassicProTM zůstává finančně velice příjemným
řešením, nabízí opravdu unikátní
přidanou hodnotu”, řekl Sam
Shterenshus, Mul-T-Lock Prezident, “ vlastnosti ClassicPROTM
umožňují opravdu široké využití, a to i přes fakt, že výrobek
zůstává ve výrobním procesu
ekologicky šetrným. Využili jsme
při vývoji naší nejpokročilejší
technologie a získali silnou patentovou ochranu. Tyto aspekty
tvoří z ClassicPROTM opravdu
výjimečné řešení.”

v oblasti High security a přístupových systémů pro privátní
sféru, ale i komerční využití
a instituce, a to více než 40 let.
Portfolio výrobků podléhá celosvětově opravdu striktním standardům a značku můžete najít
ve více než 20
000 autorizovaných centrech
na všech kontinentech. Mul-T-Lock® vlastní
mnoho patentových techologií
a výrobků, jako
jsou MT5®+, Interactive®+ , případně inovativní
ENTR® chytrý
zámek. Mul-T-Lock® je power
brandem skupiny ASSA ABLOY.
www.mul-t-lock.com.
X Jan Pospíchal
Mul-T-Lock ČR

PF 2017

Krásné prožití klíčových okamžiků o Vánocích,
pohodu a šťastné vykročení do nového roku
přeje všem Cech MZS–ČR
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INZERCE

INZERCE

Bezpečnostní vložka
Wilka RC3 + řada Class B

RC3

RC3 ––

Charakterisktika vložek

RC3

BE

Běžný, volně
kopírovatelný
profil klíče

Konstrukce a mechanizmus vložky:
uzamykání pomocí šesti stavítek
Dva páry ocelových kolíků v těle vložky
a v cylindru proti odvrtání vložky
Tělo vložky: poniklovaná mosaz
1. stavítko z tvrzené oceli
Všechna stavítka v těle a cylindru jsou
vytvrzená niklovým povrchem

Ochranu proti vyhmatání zajišťují
speciální stavítka ve vložce

Speciální tvar cylindru má vliv na dlouhou
trvanlivost vložky

Nejdelší životnost 6 v souladu s normou
EN 1303 – 100.000 cyklů

Ochranu proti vyhmatání zajišťují
speciální stavítka ve vložce

Půlvložka

Kvalitní klíč s pro lem S150

Základní
vložka

67$9(%1Θ%(=
2'2/1267Ζ

RC3
RC2
RC1

Běžný, volně
kopírovatelný
profil klíče

Nejvyšší stupeň ochrany kódu klíče 6
v souladu s normou EN 1303

Půlvložka

Certikace a bezpečnost
Stupeň bezpečnosti RC3 (dříve BT3)

Tloušťka dveří:
vhodná pro standardní i atypické
tloušťky dveří
Možnost použití na protipožární dveře

Základní
vložka

Vložka
s havarijní
funkcí

Certi káty:
EN 1303, EN 1627

Projekt pod záštitou

=./ $'1Θ
2'2/1267
67$9(%1Θ%(=
2'2/1267Ζ

RC3
RC2
RC1

ZPEÎN

Chráněný profil klíče 1A1
je možné zhotovit pouze
po předložení identifikační karty.
Tento profil není běžně dostupný
v síti klíčových služeb.

Tělo vložky: poniklovaná mosaz
1. stavítko z tvrzené oceli
Všechna stavítka v těle a cylindru jsou
vytvrzená niklovým povrchem

Základní
vložka

Nejdelší životnost 6 v souladu s normou
EN 1303 – 100.000 cyklů
Vložka
s havarijní
funkcí

Nejvyšší stupeň ochrany kódu klíče 6
v souladu s normou EN 1303
Paracentrický tvar pro lu ztěžující
otevření manipulačními metodami

Instalace a použití
Vložka
s knoflíkem

hlavní a generální klíč
Systém sjednocené vložky
Tloušťka dveří: vhodná pro standardní
i atypické tloušťky dveří
Možnost použití na protipožární dveře

Vložka
s knoflíkem
Vložka
vestavěná
do visacího
zámku

Certikace a bezpečnost
Vložka
vestavěná
do visacího
zámku

Stupeň bezpečnosti RC4 (dříve BT4)
Nejvyšší stupeň odolnosti vůči napadení 2
v souladě s normou EN 1303
Certi káty:
EN 1303, EN 1627

Kompletace a balení
Počet klíčů k vložce: 3 ks, upevňovací šroub,
bezpečnostní karta, baleno do krabičky.
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=9 Ģ(1
2'2/1267

RC4

Zhotovení kopií klíčů:

Kompletace a balení

Bezpečná země

Konstrukce a mechanizmus vložky:
uzamykání pomocí šesti stavítek

RC5/6

VYSOKÁ
ODOLNOST

Pouze s identi kační kartou

Počet klíčů k vložce: 3 ks, upevňovací šroub,
baleno do krabičky.
Vložka
vestavěná
do visacího
zámku

Typ vložek: certi kované bezpečnostní
cylindrické 6-ti stavítkové vložky

9(/0Ζ
9 <62. 

Prodloužené klíče s chráněným pro lem

Nejvyšší stupeň odolnosti vůči napadení 2
v souladě s normou EN 1303
Vložka
s knoflíkem

Charakterisk
Charakterisktika vložek

5
4
3
2
1

Typ klíče

Stupeň bezpečnosti RC3 (dříve BT3)

Kompletace a balení

RC4

Kvalitní klíč s pro lem 1A1 a Z1A

Certikace a bezpečnost

Certi káty:
EN 1303, EN 1627

VYSOKÁ
ODOLNOST

Ochranu proti vyhmatání zajišťují
speciální stavítka ve vložce

Instalace a použití
hlavní a generální klíč
Systém sjednocené vložky

4

Chráněný
profil klíče

ZPEÎN

Speciální tvar cylindru má vliv na dlouhou
trvanlivost vložky

Volně zhotovitelné kopie klíčů

Vložka
s havarijní
funkcí

RC4

35 29 ÜĚ (1 9  5 2 % (.

Dva páry ocelových kolíků v těle vložky
a v cylindru proti odvrtání vložky

Zhotovení kopií klíčů:

Instalace a použití

Počet klíčů k vložce: 3 ks, upevňovací šroub,
baleno do krabičky.

ZVÝŠENÁ
ODOLNOST
=./ $'1Θ
2'2/1267

ZPEÎN

Kvalitní klíč s pro lem S150

hlavní a generální klíč
Systém sjednocené vložky
Tloušťka dveří:
vhodná pro standardní i atypické
tloušťky dveří
Možnost použití na protipožární dveře

RC5/6
9 <62. 
RC4
2'2/1267
9(/0Ζ
9 <62. 

Typ klíče

Nejvyšší stupeň ochrany kódu klíče 6
v souladu s normou EN 1303

Volně zhotovitelné kopie klíčů

5
4
3
2
1

Nejdelší životnost 6 v souladu s normou
EN 1303 – 100.000 cyklů

Typ klíče

Zhotovení kopií klíčů:

67831Ζ&( %(=3(Î1267Ζ

67$9(%1Θ%(=
2'2/1267Ζ

RC2
RC1

3 5 2 9 Ü Ě ( 1 9  5 2 % ( .

=./ $'1Θ
2'2/1267

RC3

Typ vložek: certi kované bezpečnostní
cylindrické 6-ti stavítkové vložky

Ocelové kolíky
proti odvrtání

Ocelové kolíky
proti odvrtání

Á

Speciální tvar cylindru má vliv na dlouhou
trvanlivost vložky

ZVÝŠENÁ
ODOLNOST

ZPEÎN

RC3

Ocelové kolíky
proti odvrtání

Á

Všechna stavítka v těle a cylindru jsou
vytvrzená niklovým povrchem

RC5/6
9 <62. 
RC4
2'2/1267
9(/0Ζ
9 <62. 

Ochranu před
neoprávněným
kopírováním klíčů
zajišťuje majiteli
identifikační karta.

RC3
Ocelové kolíky
proti odvrtání

Á

Tělo vložky: poniklovaná mosaz
1. stavítko z tvrzené oceli

5
4
3
2
1

Á

Konstrukce a mechanizmus vložky:
uzamykání pomocí šesti stavítek

ZVÝŠENÁ
ODOLNOST

RC3

Charakterisktika vložek
67831Ζ&( %(=3(Î1267Ζ

Typ vložek: certi kované bezpečnostní
cylindrické 6-ti stavítkové vložky

3

ZPEÎN

CERTIFIK ÁT

RC3

BE

CERTIFIK ÁT

BE

CERTIFIK ÁT

35 29 ÜĚ (1 9  5 2 % (.

Á

ZVÝŠENÁ
ODOLNOST

RC3 ––

Á

3

ZPEÎN

6-ti stavítková bezpečnostní cylindrická
vložka v bezpečnostní třídě RC4,
první stavítko z tvzené oceli, s ochranou
proti odvrtání a chráněným prolem klíče

3 5 2 9 Ü Ě ( 1 9  5 2 % ( .

RC3

35 29 ÜĚ (1 9  5 2 % (.

1. stavítko
z tvrzené oceli

BE

6-ti stavítková bezpečnostní cylindrická
vložka v bezpečnostní třídě RC3,
první stavítko z tvzené oceli, s ochranou
proti odvrtání.

Bezpečnostní vložka
Wilka RC4 řada Class C

67831Ζ&( %(=3(Î1267Ζ

6-ti stavítková bezpečnostní cylindrická
vložka v bezpečnostní třídě RC3,
první stavítko z tvzené oceli, bez ochrany
proti odvrtání.

1. stavítko
z tvrzené oceli

3 5 2 9 Ü Ě ( 1 9  5 2 % ( .

1. stavítko
z tvrzené oceli

BE

Bezpečnostní vložka
Wilka RC3 ‒ řada Class A

Německá kvalita

BE

Bezpečné vložky

Zákaznická podpora
AC-T servis, spol. s r. o.
Náchodská 61, 193 00 Praha 9
Horní Počernice
Telefon: 281 926 244, 606 735 201
Fax: 281 924 977
e.mail: kovani@actservis.cz
www.actservis.cz
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AKTUÁLNĚ

Domovnická akademie

ČSN 73 44 00

Školení preventistů pokračují, program tak navazuje
na úspěšný pilot brněnské policie, ke kterému pomohl
projekt Bezpečná země

Oblast, která byla po dlouhá léta opomenutá. Program
Bezpečná škola odstartoval a s ním tolik očekávaná
a velmi diskutovaná norma ČSN 73 44 00

Bauerova č. 7, 603 00 Brno
Přímá linka: + 420 548 210 035
Mobil:
+ 420 774 205 088
e-mail: luboslav.fiala@mpb.cz
www:
http://www.mpb.cz
nám zaslal reakci jedné z posluchaček této přednášky:

Jedná se o naše další působení
v rámci projektu BZ, kde přednášíme posluchačům zásady mechanických zábranných systémů.
Z jedné přednášky, která se koná
pravidelně pod záštitou Městské
policie Brno v nově rekonstruovaném prostoru zámečku Riviéra
v Brně, jsou přiložené fotografie.
Domovnická akademie
Záměr, aplikovaný v rámci již
celé ČR, navazuje na původní
pilotní projekt BEZPEČNÁ LOKALITA – BEZPEČNÉ BYDLENÍ,
který byl za podpory Statutárního
města Brna a Odboru prevence
kriminality MVČR realizován
městskou policií v letech 2009 až
2012. Využívá všech získaných
poznatků a zkušeností v oblasti sociální i situační prevence
a umožňuje optimalizaci opatření
k zajištění bezpečného bydlení
obyvatel bytových domů.
Klíčovou myšlenkou projektu je
za pomoci vyškolených a respektovaných Domovníků dosáhnout
optimální soběstačnosti obyvatel bytových domů při vytváření
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podmínek bezpečného, klidného,
čistého a dobře spravovaného
bydlení s maximálním využitím
přirozených sociálních vazeb,
komunikačních nástrojů i moderních technologií. Současně
projekt sleduje minimalizaci represivních a exekutivních zásahů
samosprávy do života komunity nájemníků. Cech MZS zde
působí jako odborný garant přes
mechanické zábranné systémy.
Letos jsme v semináři již druhým
rokem a daří se nám tak dále a
hlouběji prosazovat hlavní teze
projektu Bezpečná země s odkazem na Katalog doporučených
výrobků a zejména na služby
všech našich členů v souvislosti
s proškolenými novými Domovníky, kteří tak mohou naše členy
kontaktovat za účelem zabezpečení jim svěřených objektů.
Koordinátor brněnského projektu:
Luboslav Fiala
Preventivně informační oddělení
Statutární město Brno
Městská policie Brno

Dobrý den,
chválím přednášku ve středu
19. 10. a samotného lektora –
Ing. P. Fráze. Bylo to poutavé,
zajímavé, odborní, profesní,
a na úrovni, včetně názorných
ukázek různého zabezpečení... též prospektů s kontakty
a radami. Oceňuji přednášejícího cechmistra – jeho zkušený
a odborný přístup! Byl to profesionál v oboru – na 1 s hvězdičkou! Minule jsem vám napsala negativní mail,ale teď
píšu velkou pochvalu, líbilo se
nám to všem, působilo to na
nás pozitivně, uspořádaně, připraveně. Bylo to super a moc
děkuji (a nejen za sebe). Nebylo by ode mne fér, kdybych
tuhle pochvalu nenapsala,
když to tak cítím, protože jsem
komunikativní a seriozní (ráda
svůj názor sdělím), ale jsem
raději, když je můj názor pozitivní a můžu někoho a za něco
pochválit! Proto, prosím předejte pro lektora Ing. P. Fráze,
za mne a nás studenty z D. A.
(Domovnická akademie – pozn.
red.) pochvalu a poděkování.
S pozdravem E. Klímová
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce

V současné době snad nenajdeme aktuálnější téma, které by hýbalo výrobci a našimi členy více,
než je tato nově vzniklá norma.
Správní sekce CMZS registrovala již několikátý dotaz ohledně
této problematiky, jak to bude
s praxí a jak se situace po odbrždění normy vlastně vyvíjí?

navíc přednášeli naši dva členové výrobci (KABA a Mul-T-Lock).

Jistě si vybavíte začátek tohoto

Co těmto událostem vlastně
předcházelo? Jak tato norma
vznikala? A co se děje nyní
v současnosti?
Tato norma je ve své podstatě
reakcí na tragickou událost, která
se stala v říjnu roku 2014 na
škole ve Žďáru nad Sázavou. Je

roku, kdy jsme v minulém čísle Zpravodaje zveřejnili článek
o nové normě ČSN 73 44 00
a jak tato norma podpoří zavádění mechanických zábranných
systémů do škol. Dále, že by
měla následovat šňůra přednášek na tato témata. Dokonce
loňský veletrh FSDays 2015
měl ve svém scénáři odbornou
konferenci „Bezpečná škola“, kde

nutno si uvědomit, že do té doby
se prakticky nikdo seriózním způsobem o bezpečnost na školách
– z hlediska přístupů oprávněnými osobami a řešením přístupů v krizových situacích, které
mohou nastat – nikdo nezabýval.
V této souvislosti následně vnikla
řada odborných seminářů, pod
záštitou Policie ČR a městských
magistrátů, jakožto zřizovatelů

škol, s cílem seznámit vedoucí pracovníky škol a školských
zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich
správě tak, aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do
objektu na minimum a v případě,
že k tomuto vniknutí dojde, na
základě jakých pravidel má škola
spolupracovat s policií a dalšími
složkami IZS při takové krizové

situaci a současně také, jaká
má přijmout opatření v objektu,
aby případné ztráty na životech
a zranění osob byly minimalizovány. Zde, jako základní prostředek k zajištění zabezpečení
školských objektů patří systém
SGHK, tedy systém generálního
klíče. Zde je nanejvýš nutné poupokračování na straně 22
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žívat zejména plně certifikované
a patentově chráněné produkty,
které nabízí výrobci pod jednoduchým rozlišením projektu BZ.
Řada výrobců již také reaguje
novými produkty, které jsou svojí
integrovanou funkcí především
určeny pro školy, konkrétně pro
uzamykání dveří od jednotlivých
tříd v budově. Vložku v takových
dveřích lze např. oprávněným
klíčem odemknout zvenčí i v případě, že útočník fyzicky drží klíč
v zamčené vložce z vnitřní strany
dveří (tedy zevnitř třídy, kde
může potenciálně držet žáky jako
rukojmí). A mezi jedněmi z prvních, již avizovaných výrobců,
kteří navíc využili možnost své
prezentace na konferenci Bezpečná škola u příležitosti konání
veletruh FSDays 2015 byli právě
naši dva členové.
V tomto případě se však jednalo o představení prvních
konkrétních produktů a jejich
vzorové aplikace na zahajovací
konferenci, která oznamovala
brzký příchod finalizující se nové
normy. To samozřejmě svůj účel
splnilo a účastníkům konference
tak podalo první pomocnou ruku.
Na druhou stranu to ještě neznamenalo tolik potřebnou osvětu
a nejlépe v celoplošném měřítku s přímým zásahem u této
velmi specifické cílové skupiny,
převedeme-li již oblast školství,
v tomto případě, na naše velmi
potenciální zákazníky...
Co se změnilo od loňského
roku a jaká je tedy současnost?
Tím podstatným faktorem je
pokračující spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, která zaznamenává nejen nové výsledky
v podobě dalších úspěšných
seminářů pro Krajské úřady
a magistráty okresních měst.
V tomto roce se především jedná
o již oficiální významný projekt
Bezpečná škola (který se ze
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zahajovací konference zrodil).
Cílem tohoto projektu je prosadit
a aplikovat v praxi nově vzniklou
normu ČSN 73 44 00 – prevence
kriminality, řízení bezpečnosti
při plánování realizaci a užívání
ve školách a školských objektech. Zde je velmi důležité uvést
skutečnosti, které tuto normu
zásadním způsobem formovaly.
Cech MZS-ČR se totiž na vzniku této normy z pera Technické normalizační komise 148
(TNI 148) podstatnou měrou
podílel. Jedním z prvních ustavených členů této komise je totiž
Cech MZS-ČR prostřednictvím
Cechmistra Ing. Petra Fráze,
který se velmi zásadním
způsobem zasadil o včlenění mechanických zábranných prostředků do této
normy, jakožto naprostého
a nedílného základu jakéhokoliv zabezpečovacího
systému včetně jakýchkoliv
jeho mechatronických částí
a elektronických nadstaveb.
Jedná se tak o významný
počin Cechu MZS-ČR v rámci legislativní a normalizační
činnosti České republiky,
která tak vede k přímé podpoře celé členské základny
a zejména pak k pozdvižení
mechanických zábranných
prostředků v bezpečnostních
systémech objektů obecně.
Tento počin má základy v několikaleté úzké a aktivní spolupráci
s Ministerstvem vnitra ČR v rámci projektu Bezpečná země.
Následující řádky informují o posledních akcích a vývoji situace:
V Praze se 26. 5. 2016 uskutečnila Konference BEZPEČNÁ
ŠKOLA 2016 v prostorách Technické knihovny.
Konference byla volným pokračováním a navázáním na úspěšnou konferenci z roku 2015,
která se setkala s mimořádným

zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech
stupňů, zúčastnilo se jí 170
posluchačů!
Cílem konference v roce 2016
bylo další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich
zřizovatelů, pracovníků státní
správy a samosprávy (kraje,
města, obce) s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami
při komplexním zabezpečení
školských zařízení s ohledem
na maximální možnou ochranu
žáků, pedagogů i návštěvníků
škol nejen před útoky tzv. šíle-

První blok konference byl věnovaný problematice AUDITU.
V tomto bloku se účastníci zaměřili na aktuální stav v oblasti
bezpečných škol z pohledu MV
ČR. Představili zde aplikaci tzv.
„Paretova pravidla 80/20“, tedy
poměr technika/lidský faktor při
snaze o dosažení „bezpečné
školy“. Ukázali možnosti vytvoření nové pracovní pozice „školník
– preventista“. Ing. Libor Sladký
ze společnosti ICS-systémy s.r.o.
Karlovy Vary modelově představil
důležitost kvalitního zadání auditu pro jeho správné vyhotovení.

dá jako úkol nakoupit kamery,
zamknout nepotřebné dveře
a nepouštět do budovy rodiče.
Často je ale systém děravý, nebo
má škola prostě smůlu a ke krizi
dojde i přes všechnu snahu jí
zabránit. Krizí myslíme průšvih,
který nedokážeme zvládnout
standardními postupy a který
navíc může ohrožovat i zdraví
žáků. V takovou chvíli potřebují
ohrožení studenti vaši maximální pozornost, ale velice brzy se
o vaši pozornost také hlásí rodiče dětí, ostatní učitelé i média.
Co uděláte i řeknete, respektive
neuděláte a neřeknete, je pod
veřejným drobnohledem a
má své důsledky. Připravit
se na tuto situaci tím, že si
ujasníte, co vás čeká, jaké
jsou vaše priority v jednotlivých časových fázích a jak
vlastně (krizově) komunikovat, bylo posláním druhého
bloku konference
třetí blok této vzdělávací
akce s názvem …A JAK TO
VIDÍ OBOROVÍ PARTNEŘI?
/ DOTAČNÍ PROJEKTY…
informovali o následujících
aktivitách:

ných střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.
Pro nás členy Cechu se jedná
o významnou událost, neboť
zde byla prvně zcela oficiálně
představena nová dokončená
norma ČSN 73 44 00 – Prevence
kriminality – řízení bezpečnosti
při plánování, realizaci a užívání
škol a školských zařízení. Významná z pohledu mechanických
zábranných prostředků, které
tato norma zcela využívá. Zejména systém generálního klíče ve
všech jeho modifikacích.
>>>

Taktéž vytvoření metodiky pro
zadání auditu. Vzorová řešení
z Karlovarského kraje, včetně
možnosti financování, představil
bezpečnostní ředitel a vedoucí
oddělení odboru bezpečnosti
a krizového řízení Krajského
úřadu Karlovarského kraje, pan
Martin Rais. Další panel této konference se věnoval krizovému
řízení s názvem bloku:
JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST
S VYBAVENÍM A PERSONÁLEM
JAKÝ MÁM
Zabezpečit školu mnohdy vypa-

Praktická ukázka činnosti
samosprávy města a MP
Zlín ve vztahu k bezpečnostním opatřením ve školách.
Dotační výzvy roku 2016 od
MMR ČR, přesněji specifický
cíl 2.4 IROP. Aktivity MŠMT v
oblasti bezpečnosti - změny v
Rámcovém vzdělávacím programu (správná praxe). Spolupráce
MŠMT s dalšími ministerstvy,
odbornou veřejností a společnostmi. A jakým způsobem české
školy přistupují ke vzdělávání
dětí a žáků v bezpečnostních tématech sdělil zástupce ČSI, pan
Ondřej Andrys.
Poslední blok dopoledního
programu této konference byl

věnovaný technologii. Představili
se společnosti, které v bezpečnostním průmyslu patří mezi tzv.
Top of Mind společnosti.
Šest zástupců ukázalo, že
v dnešní době lze zajištění
bezpečnosti škol a školských
zařízení provádět mnoha způsoby. Podívali jsme se na
elektronickou kontrolu vstupu
společně s verifikací oprávněné
osoby od společnosti Siemens
s. r.o. Zástupce spol. SALTO
Systems prezentoval mimo jiné
i unikátní funkci tohoto zámkového systému, tzv. virtuální
sítě s přenosem údajů ze všech
přístupových bodů o tom, kdo
kdy a kam vstoupil, se zajištěním
rychlého zneplatnění ztracených
nebo odcizených identifikačních
prvků (bezkontaktních karet nebo
přívěsků) a s možností propojení
na další systémy provozované
školou. Mechanické zábranné
prostředky jako součást komplexního řešení zabezpečení
škol účastníkům představil
cechmistr CMZS ČR, Ing. Petr
Fráz. Klíčovou roli IT technologií
vysvětlil technický ředitel divize
IT infrastruktura AutoCont CZ
a. s., pan Petr Vejmělek. A jak
přesně funguje mechanický
uzamykací systém společnosti
KABA, to představil Ing. Ivo Buk,
obchodní a technický poradce
Kaba GmbH, odštěpný závod.
Krátký rozhovor s cechmistrem Ing. Petrem Frázem v
rámci konference Bezpečná
škola je dostupný na:
http://www.motivp.com/profile/
Petr_Fraz
Další informace dostupné na:
http://www.bezpecnaskola2016.
cz/aktuality.html
Ing. Petr Fráz
Cechmistr
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce
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AKTUÁLNĚ

ŠKOLENÍ PRO ČLENY CMZS

Projekt Bezpečná země
Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR a projekt
Bezpečná země v dalším roce svého působení zaznamenává opět posun a rozvoj – správným směrem

Jedná se již o pátý rok, kdy Cech
Mechanických Zámkových systémů ČR, jakožto přední odborná
oborová organizace úspěšně
rozvíjí projekt Bezpečná země
(dále jen BZ). V tomto roce se do
projektu zapojili další významní
výrobci mechanických a mechatronických zábranných prostředků
a systémů jako např. německý
výrobce Wilka Schliesstechnik,
DORMA KABA ze Švýcarska
nebo izraelský Mul-T-Lock, člen
skupiny Assa Abloy. Tito noví
výrobci samozřejmě splňují náročná kritéria pro zařazení svých
produktů do tohoto projektu.
Rovněž distributoři těchto značek
na českém trhu jsou řádnými
členy CMZS.
To, že v projektu přibývají další tradiční výrobci ukazuje, že
tržnímu prostředí již projekt BZ
není neznámý. To má pozitivní
dopad na český trh a pomáhá tak
kvalitním produktům prosazovat
se zejména ve výběrových řízeních na velkoobjemové zakázky
řešení komplexního zabezpečení
převážně komerčních objektů.
Pro koncové spotřebitele to
samozřejmě nadále znamená, že
budou nacházet ta správná ře-

24

šení zabezpečení svého majetku
prostřednictvím certifikovaných
produktů těchto výrobců zvláště a především u členů CMZS,
jejichž kompletní seznam se
nachází na webu www.cmzs.cz.
Příchod nových výrobců je tak
více než povzbudivý, jelikož
sortiment výrobků nabízených
našimi členy v maloobchodním
měřítku tak může spotřebitelům
prezentovat ucelenější nabídku.
A přitom se nutně neomezovat
na jiné „dovozové no–name“
produkty.
To například umožňuje vytvořit
model, kdy má zámečník – člen
CMZS specializaci na určitou
značku (výrobce), má s ní smluvenu úroveň servisního střediska apod. (z ní plynoucí rabat
a odběratelsko–dodavatelské
podmínky vzhledem ke vzájemné
historii, sympatiím a třeba i vzájemným osobním vztahům s konkrétním obchodním zástupcem
dané značky), a produkty ostatních výrobců tak může, podle
bezpečnostní RC třídy a cenové hladiny, využít jako doplněk
svého sortimentu. Tak si zajistí,
že jeho nabídka bude co nejvíce
komplexní a bude reflektovat
většinu základních i pokročilých
požadavků zákazníků „z ulice“.
A při tom všem bude stále nabízet produkty, které nesou označení BZ.
To je kýženým výsledkem a zároveň jakýmsi synergickým efektem, který byl mohl či měl postupem času, v nejlepším případě
nastat.

Dalším souvisejícím počinem
je aktualizace seznamu doporučovaných produktů všech
těchto členů výrobců v Katalogu doporučených výrobků BZ,
který tímto vstupuje již do svého
třetího rozšířeného a doplněného
vydání, které by mělo být hotové
v termínu podzim–zima 2016.
Tato třetí generace by měla obsahovat již aktualizované produktové portfolio výrobků u kterých
si licenční partneři (zapojení
výrobci a distributoři) sami zvolí,
jakou obchodní strategii výčtem
konkrétních čtyř produktů zvolí.
Katalog i zhledem ke zvýšení
počtu výrobců bude nadále obsahovat maximálně čtyři jimi vybrané produkty. Samozřejmostí je,
že oprávnění používat označení
BZ na výrobcích, jejich obalech
a informacích o nich budou moci
výrobci využívat u veškerých
svých produktů, které budou
splňovat podmínky pro jejich zařazení do projektu BZ. Seznam
všech těchto výrobků bude každý
výrobce – licenční partner uvádět prostřednictvím cechovního
webu a případně svých stránek
a jiných médií.
Další novinkou Katalogu budou
informace ohledně normy ČSN
73 44 00 (popř. i ve spolupráci s výrobci ve vztahu ke zde
uváděným produktům) a dalších
aktuálních a doplněných záležitostí. V neposlední řadě dojde
k aktualizaci stavu členské základny a zejména telefonických
kontaktů.
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce

Pozvánka na školení

H&B ACADEMY

Obsah školení – Plzeň
Otevírací technika – začátečníci
Otevírací technika – pokročilí
Otevírací technika – automobily
Otevírací technika – lockpicking
Otevírací technika – otevírání a servis trezorů

Kód
HB-Z1
HB-P1
HB-A1
HB-L1
HB-T1

Termíny
Út 8. 11. 2016
Út 15. 11. 2016
Út 22. 11. 2016
Út 29. 11. 2016
Út 6. 12. 2016

Cena
3.500,–
3.500,–
3.500,–
3.500,–
6.900,–

Přihlášky
p. Schuldes
p. Schuldes
p. Schuldes
p. Schuldes
p. Schuldes

Obsah školení – Plzeň
Montáže kování a základního dveřního příslušenství
Elektronické přístupové systémy pro bytové domy

Kód
HB-M1
HB-E1

Termíny
Cena
St 16. 11. 2016 1.490,–
St 23. 11. 2016 990,–

Přihlášky
p. Schuldes
p. Schuldes

Obsah školení – Plzeň
Autoklíče – začátečníci (obecné info, RW4+, SuperVag, MVP)
Autoklíče – pokročilí (Tango, práce s EEPROM)
Obsah školení – Bratislava
Autoklíče – začátečníci (obecné info, RW4+, SuperVag, MVP)
Autoklíče – pokročilí (Tango, práce s EEPROM)

Kód
HB-AZ
HB-AP
Kód
SK-AZ
SK-ZF

Termíny
Čt 1. 12. 2016
Čt 8. 12. 2016
Termíny
Pá 11. 11. 2016
Pá 25. 11. 2016

Přihlášky
p. Zíma
p. Zíma
Přihlášky
p. Masár
p. Masár

Cena
3.500,–
4.500,–
Cena
€ 130,–
€ 170,–

Informace ke školení – Plzeň:
Kapacita 10 osob, ceny jsou uvedeny bez DPH za 1 osobu, zálohová platba předem, začátek vždy v 10.00 na
adrese Plzeň, Žatecká 8.
V ceně školení je občerstvení, oběd a studijní materiály.
Informace ke školení – Bratislava:
Kapacita 10 osob, ceny jsou uvedeny bez DPH za 1 osobu, zálohová platba předem, začátek vždy v 10.00 na
adrese Ovsištské nám. 1, Bratislava.
V ceně školení je občerstvení, oběd a studijní materiály.
Kontaktní osoby na přihlášky – Plzeň:
Otevírací technika a montáže: Petr Schuldes, email: schuldes@hbgroup.cz, tel. +420 725 835 596
Autoklíče: Vojtěch Zíma, email: servis2@hbgroup.cz, tel. +420 602 107 885
Kontaktní osoby na přihlášky – Bratislava:
Autoklíče: Rastislav Masár, email: rmasar@hbgroup.sk, tel. +421 911 654 551
Další informace na www.klicovecentrum.cz v sekci VELKOOBCHOD/H & B ACADEMY
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PŘÍPRAVY NA ELF 2017

KONVENT ELF 2016

Agentura Guarant International
Je nám ctí oznámit, že organizátorem European
Locksmith Federation Convention 2017, který se bude
konat v květnu 2017 v Praze, se stal GUARANT International spol. s r.o.
GUARANT International spol.
s r.o. je již 25 let předním organizátorem kongresů a konferencí
ve střední a východní Evropě.
Poskytuje komplexní profesionální řešení pro přípravu a organizaci kongresů, konferencí,
společenských akcí a jakýchkoliv
dalších setkání jak pro odborné
vědecké společnosti, tak pro
soukromé a korporátní subjekty.
Podpora profesionálního kongresového organizátora zahrnuje
soubor aktivit, které jsou zásadní
pro úspěch projektu, mezi ně
mimo jiné patří: celková logistika
související s přípravou projektu,
komunikace na všech úrovních,
od vedoucích projektu, přes partnery, dodavatele až po účastníky, aktivity směřující k zajištění
dostatečných příjmů, komunikace s prověřenými dodavateli
za konkurenceschopné ceny,
finanční, právní a daňové záležitosti, správa odbavení účastníků,
propagace, PR a další aktivity ke
zvýšení atraktivity eventu a jeho
rozvoji.
Zástupkyně firmy GUARANT
International, Ing. Ivana Srbová,
se zúčastnila spolu s Ing. Petr
Frázem, Ing. Ivo Bukem, p. Tomášem Pospíšilem letošního
ročníku kongresu, v Kodani. Zde
měli za úkol představit destinaci
budoucího konventu – Prahu.
O tom se však dočtete více
v dalším článku. Pojďme si tedy
představit cestu Cechu MZS–ČR
k pořádání konventu ELF od za-

26

čátku až do současnosti, kdy je
již celá záležitost v plném proudu
příprav.
Vše začalo již 23. 11. 2013 na
Valné hromadě v Humpolci, kdy
pléno svým hlasováním potvrdilo zájem Cechu uspořádat
konvent ELFu v roce 2015. Za
tímto účelem také VH ustanovila tříčlenný přípravný výbor ve
složení Fráz, Pospíšil, Buk. Tedy
Cechmistra a mistry Správní
a Zahraniční sekce. Tehdy před
čtyřmi lety však byla situace ve
svých počátcích a nikdo neměl
přesný koncept pro uspořádání
akce podobného rozměru a v takové míře kosmopolitní. I z následných jednání a mnohých
úvah napříč představenstvem,
jednotlivými výrobci a ostatními členy však přípravný výbor
dospěl k závěru, že uspořádat
konvent (mezinárodní konve-

European Locksmith Federation
Convention 2016
18.-22. května 2016, Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Kodaň, Dánsko
výrobky a člověk je obvykle mohl
spatřit v čilém hovoru s jejich
stávajícími nebo potenciálně novými zákazníky. Na stáncích se
v řadě případů zdržovali přední
představitelé a manažeři těchto
firem, účastníci tak měli jedinečnou příležitost s nimi prohodit pár
slov.
Ve výstavě byli zastoupeni
přední výrobci klíčů, zámků
a zámkových systémů a dalších
souvisejících výrobků, kteří byli
současně i partnery akce – Dorma, Kaba a Silca (platinový
partner), Assa Abloy (zlatý partner), Keyline (bronzový partner)
a Medeco Assa Abloy, Ruko
Assa Abloy, ID Company a Silca (partneři). Mezi výstavci dále
dominovaly také stánky firem
Abus, DanZafe, Edilock, ISEO,

renci) ELF v roce 2015 je příliš
ambiciózní plán. Proto jsme se
zavčasu dohodli v prezidentem
Dave O´Toolem, že bychom
konvent uspořádali o dva roky
později. Toto rozhodnutí definitivně potvrdili Ing. Fráz a Ing. Buk
– zástupci CMZS na zasedání
představenstva ELF 2015 v květnu v Dublinu, kde zároveň představili úvodní prezentaci, kterou
již tehdy a pro tyto účely vytvořila
agentura Guarant International.
Nyní se konečně ocitáme na prahu veškerých mohutných příprav
na velkolepou akci. Pojďme si ji
tedy přiblížit z různých úhlů pohledu v následujících článcích.
X Ing. Ivana Srbová
Guarant International
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce

GUARANT International má bohaté zkušenosti s organizací kongresů
a konferencí, zaměřených na široké spektrum témat. Z technických
oblastí se jedná například o:
• 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2016)
• ISPSD 2016: The 28th International Symposium on Power Semiconductor
Devices and ICs Terena Networking Conference 2015, 2012
• The 2016 Eurasphalt and Eurobitume Congress
• Podzemní stavby Praha 2016
• Adventní setkání společnosti Siemens 2015, 2014, 2013, 2012
• The 2015 International Association of Institutes of Navigation World Congress
• GLIF 2015: The 15th Annual Global LamdaGrid Workshop
• Cisco Connect 2014, 2015
• The 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) 2014
• Evropská konference nedestruktivního testování (ECNDT) 2014
• The 12th International Symposium on Concrete Roads (ISCR) 2014

Bližší informace o společnosti naleznete na www.guarant.cz.

Letošní ročník European
Locksmith Federation Convention se uskutečnil ve dnech 18.
až 22. května 2016 v Kodani.
Organizačně konvent zajišťovala dánská asociace Dansk
Lasesmede Forening (DLF)
v čele s prezidentem Torbenem
Klindtem a sekretářkou asociace
Tinou Hessellund.

disponuje více než 500
pokoji a také komfortním
konferenčním patrem, které
se na čtyři dny stalo útočištěm zástupcům z více než
40 vystavujících firem
a přes 2000 účastníků
výstavy, kteří se v průběhu
celé akce vystřídali v místě
konání.

Konference a doprovodná výstava se konala v hotelu Radisson Blu Scandinavia Hotel
Copenhagen, který se nachází
v dostupné pěší vzdálenosti od
centra města a nabízí výhled na
slavnou čtvrť Christianshavn. Budova hotelu je dominantou čtvrti,

Výstava, která je tradičně
velmi důležitou součástí
konventu, byla umístěna
v největším sále s příznačným názvem Scandinavia
a jeho foyer. Zástupci firem
z řad partnerů a vystavovatelů zde prezentovali své

pokračování na straně 28
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KONVENT ELF 2016

MBE Engineering, Mul-T-Lock,
Oyster, Profsafe a Vanderbilt
(řazeno abecedně).
Kompletní přehled vystavovatelů

je k dispozici na následující internetové adrese:
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https:// ww.eventbuizz.com/elf-convention-2016/detail/exhibitors/. Odborný program konventu
nabízel také workshopy a semináře, v
rámci kterých měli
účastníci
možnost
nabýt
nové
poznatky
v oboru
nebo se
prostřednictvím
firemních
prezentací
seznámit
s novinkami na
trhu. Část
seminářů
probíhala
v severských
jazycích
a měla
přispět ke
zvýšení
kvalifikace
místních zámkařů a klíčařů. Druhá část seminářů byla vedena

PŘÍPRAVY NA ELF 2017
v angličtině a byla tak zajímavá
pro účastníky ze všech koutů
světa. Vstup na některé semináře byl zpoplatněn. Účastníci
měli možnost rezervovat si místo
na semináři, o který měli zájem,
v rámci on-line registrace před
příjezdem do Kodaně. Zajímavé
bylo, že kromě seminářů zaměřených na klíče a zámky byly
v nabídce také semináře s tématy jako je například Facebook,
Google atd. Nesmíme opomenout také bohatý společenský
program, který dánští organizátoři pro účastníky konventu
připravili. Na čtvrteční večer byla
naplánovaná Kick Off party. Na
páteční večer bylo v nabídce
společenské setkání ve slavném
zábavním parku Tivoli. Sobotní
večer byl ve znamení gala večeře, které proběhla za sponzorské
podpory fúzujících firem Dorma
a Kaba přímo v hotelu. Organizátoři dokázali rychle změnit set-up
sálu, který byl přes den používán
pro výstavu. Ten se zcela zaplnil
kulatými stoly připravenými pro
servírování menu gala večeře.
V rámci slavnostní večeře probíhal také bohatý kulturní a hudební program. Atmosféra byla
velmi slavností, jednalo se totiž
současně o oslavu 40. výročí
dánské asociace. I česká delegace si užila svých pár vteřin slávy
na podiu. Prezident ELF Dave
O´Toole v první řadě poděkoval
organizátorům letošního konventu, ale všechny zástupce evropských asociací pozval na další
ročník konventu, který se uskuteční v Praze. Při této příležitosti
byl z rukou prezidenta ELF a prezidenta DLF předán cechmistrovi
Ing. Petru Frázovi putovní svitek,
který je symbolem rotace konventu po evropských zemích od
roku 1990, kdy se v Birminghamu uskutečnil poprvé.
X Ing. Ivana Srbová
Guarant International

Cesta do dánské metropole pohledem projektové manažerky konventu ELF 2017 v Praze
Správní sekce požádala paní Srbovou, aby přiblížila
poznatky, zákulisí a dění z příprav konventu 2017
Dovolte mi nejprve, abych se
krátce představila - jmenuji se
Ivana Srbová a pracuji jako
projektová manažerka ve společnosti GUARANT International
spol. s r.o. Naše společnost
působí na trhu event managementu již 25 let, poskytujeme

Zhruba od začátku roku 2016
jsem v osobním kontaktu s organizačním výborem konventu ELF
2017 - Ing. Petrem Frázem, Ing.
Ivo Bukem a Tomášem Pospíšilem. Zástupci cechu se pod
vedením cechmistra a ve spolupráci s naší agenturou věnují

ství informací o velikosti a formátu konventu, které členové
organizačního výboru získali na
svých návštěvách předchozích
ročníků, byla jsem velmi ráda za
možnost zúčastnit se letošního
konventu a doprovázet zástupce
CMZS na jejich cestě do Koda-

profesionální řešení pro přípravu
a organizaci kongresů, konferencí, společenských akcí a jakýchkoliv dalších setkání, a to jak pro
odborné vědecké společnosti,
tak pro soukromé a korporátní
subjekty. Já osobně se v oblasti
organizace akcí nejrůznějších
druhů pohybuji přes 5 let.

přípravám konventu již od roku
2015. V první řadě bylo hlavním
cílem potvrdit s ostatními členy
ELF, že se konvent bude v roce
2017 konat právě v Praze. To se
podařilo a mohli jsme tedy společně s CMZS pustit do příprav.
Přestože jsem měla k dispozici
od cechu poměrně velké množ-

ně. Již před naším odjezdem byl
stanoven termín a místo konání
European Locksmith Federation
Convention 2017 – konvent se
uskuteční v termínu 19. - 21.
května 2017 v hotelu Vienna
House Diplomat Praha. Kromě
toho probíhala také příprava
pokračování na straně 30
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předběžného rozpočtu, úvahy
o odborném programu, odborném zaměření konventu a strategie propagace akce. Spolupráce
CMZS a společnosti GUARANT
International spol. s r.o. při přípravách akce byla rovněž potvrzena smluvně. Nic nám tedy
nebránilo vyrazit na cestu.
Cílem naší cesty na ELF konvent v Kodani bylo především:
informovat zástupce členských
asociací ELF o stavu příprav
konventu (prezentace na ELF
Board meetingu), získat co nejvíce informací o odborné i organizační stránce akce od samotné
European Locksmith Federation,
ale také získat cenné zkušenosti
od dánských organizátorů, využít
jedinečné možnosti osobního
kontaktu s firmami z řad partnerů
a vystavovatelů a motivovat je
k účasti na konventu v Praze,
zjistit možnosti odborného zaměření konventu, v té souvislosti
navázat kontakty s potenciálními
školiteli a v neposlední řadě také
propagovat Prahu jako příští
destinaci, kam konvent zavítá.
Během prodlouženého víkendu
tedy mě a zástupce cechu čekalo
hodně úkolů.
Naše očekávání a stanovené cíle
se nám podařilo naplnit. Prezentace na ELF Board Meetingu
měla úspěch. Praha a její poloha
v srdci Evropy všechny nadchla,
všichni jsou již natěšeni na další
konvent. Při hovoru se zástupci firem ve výstavě jsme také
dostali pozitivní zpětnou vazbu.
Velmi často jsme slyšeli, že se
firmy samozřejmě plánují účastnit také výstavy v Praze. Někteří
vzpomínali na jejich poslední
návštěvu Prahy a sdělovali nám,
že se již nemohou dočkat, až si
opět připijí pivem, které se u nás
dá koupit za méně než 1 euro. Z
výstavy jsme každý den odchá-
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Podzimní představenstvo ELF

zeli s velkým počtem vizitek a
byli nadšeni z kontaktů, které se
nám podařilo navázat. Osobně to
jde o poznání rychleji než emailem či telefonicky. Já jsem měla
možnost vést velmi milý a přínosný osobní rozhovor s Tinou Hesselund, která měla za dánskou
asociaci na starosti velkou část
organizace konventu. Tato dáma
mi zodpověděla všechny dotazy
týkající se akce a podělila se se
mnou i o cenné zkušenosti, které
při přípravách nabyla. Tina má
můj velký obdiv, při přípravách
konventu odvedla velmi profesionální práci, i když s organizací obdobných akcí evidentně
doposud neměla zkušenosti. Je
nutné poznamenat, že Tina do
příprav konventu zapojila i svého
manžela. Ten byl plnohodnotným členem organizačního týmu
konventu a byl na místě po celou
dobu akce. Myslím, že je pravděpodobné, že tašku s programem
a letáky, kterou při registraci
dostal každý účastník, pomáhala
kompletovat celá jejich rodina.
Propagace ELF konventu 2017
probíhala prostřednictvím malého stánku ve foyer hlavního
výstavního sálu, kde byl vystaven roll-up banner, letáčky s pozvánkou do Prahy a 10-ti důvody,
proč se zúčastnit ELF konventu
2017. Na stánku byly k dispozici
také malé čokolády s fotografiemi pražských památek, které
měli přilákat zájem účastníků
a dát mi tak možnost zavést
s nimi hovor o tom, zda plánují
navštívit konvent také v Praze,
a předat jim letáček. Letáček měl
každý účastník konventu také
v konferenční tašce, kterou obdržel při registraci. Myslím tedy, že
jsme o připravovaném konventu, který se příští rok uskuteční
v Praze, dali dostatečně vědět.
X Ing. Ivana Srbová
Guarant International

Zasedání představenstva ELFu Barcelona 5.11.2016
Ten zázračný pocit mne vede
a inspiruje, a teď se můj sen
pomalu stává pravdou – zpívali
v Barceloně u příležitosti letních olympijských her Freddie
Mercury a Montserrat Caballe
v roce 1992. První listopadovou
sobotu roku 2016 se v Barceloně
sešlo představenstvo Evropské
federace zámkařů (European
Locksmith Federation ELF), aby
mj. projednalo finalizaci příprav
na konání Konventu na jaře
v roce 2017 v Praze. O aktuální
situaci příprav, nástinu programu
Konventu a odbytu výstavních
ploch a sponzorských akcí informovali cechmistr Ing. Petr Fráz
a zástupce pro věci zahraniční
Ing. Ivo Buk. Pro tyto účely jsme
měli opět k dispozici profesionálně připravenou presentaci od
agentury Guarant International
se všemi potřebnými detaily.
Zasedání představenstva se
vedle nás účastnili zástupci
národních asociací Finska,
Švédska, Norska, Portugalska,
Dánska, Španělska, Německa,
Belgie, Anglie, Ukrajiny a Polska.
Dánští představitelé informovali
o výsledcích Konventu v Kodani
na jaře tohoto roku. Polští a portugalští kolegové nás požádali
o sdílení zkušeností s organizací

nadcházejícího Konventu,
neb následné
ročníky měly by
se konat v roce
2018 v Portu
a dále ve Varšavě.
Všechny zúčastněné
vyzvali jsme
k podpoře Konventu v Praze
v rámci svých
národních asociací. Všichni souhlasili
a budou aktivně rozesílat
v rámci svých
dostupných
kanálů informace jak v tištěné
i elektronické podobě. Např.
německá asociace Interkey již
informuje ve svém bulletinu, kde
taktéž přikládá příslušné letáky.
Pochopitelně na programu dne
byly i organizační záležitosti
ELFu, finanční zpráva apod., ale
zejména diskuse na téma legislativní úpravy činnosti klíčových
služeb. V této oblasti nejsme ve
srovnání s ostatními evropskými
zěmi v nijak špatné pozici. Vzhle-

dem k rozsáhlosti tématu budeme však informovat příště.
Náklady na cestu delegátů
CMZS do Barcelony byly financovány z rozpočtu akce agenturou Guarant International,
nezatížily tedy nijak cechovní
pokladnu.
Vše má ale také své mínus:
v Barceloně bylo strašné vedro
(21 °C)
X Ing. Ivo Buk
Mistr Zahraniční sekce

Web konventu ELF 2017 v provozu!
Více na: http://www.elf2017.com.
Přední a zadní strana letáčku
rozdávaného v Kodani a také
v Essenu a na LockFestu 2016

CMZS ve spolupráci s pořádající agenturou Guarant International zřídilo speciální web jen pro tuto akci. Registrace, rezervace ubytování,
seminářů a vstupenek na exkurze a společenské akce budou probíhat
prostřednictvím on–line registračního formuláře. Spuštění registrace je
plánováno na leden 2017.
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Mechatronická vložka KABA evolo
kombinovaná, dvojitá bezpečnost
široklá oblast použití
wireless správa přístupových oprávnění
inovativní a uživatelsky přátelská
snadná montáž do interiérových dveří

Jistota investice pro budoucnost
Mechatronická vložka Kaba evolo experT pluS nabízí dvojí zabezpečení. Vyhodnocuje jak mechanickou, tak
elektronickou část klíče. Vysoká kombinační bezbečnost mechanického klíče Kaba experT pluS je tak kombinována s vysoce zabezpečenou RFID čipovou technologií v rámci systému Kaba evolo. Klíč s čipem může navíc
ovládat i další elektronické komponenty jako je Kaba evolo digitální vložka, kování c-lever nebo čtečka. Veškeré
komponenty mohou být implementovány do on-line přístupových systémů. To nabízí v podstatě neomezené
možnosti při vytváření, rozšiřování nebo změnách v rámci uzamykacího systému.

EG–LINE, a.s. – licenční partner KABA
Nádražní 62/280, 150 00 Praha 5
602 23 25 25, cechy egline.eu

Člen Cechu mechanických zámkových systémů ČR
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CENY INZERCE: (Kč bez DPH)
V1 – celá strana
S2 – půl strana na šířku
V2 – půl strana na výšku
S4 – čtvrt strana na šířku
V4 – čtvrt strana na výšku
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Řádková inzerce členů do 200 znaků je zdarma. Oslovte 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 a Policie ČR
– členové CMZS jsou v každém regionu ČR
CMZS JE VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA

www.cmzs.cz

