
Zpráva z mezinárodního konventu ELF Madrid, Španělsko – 22. – 24.05.2013. 
 
Ve dnech 22. – 24.05.2013 se uskutečnil konvent – mezinárodní kongres ELF 2013 v 
Madridu, ve Španělsku. Kterého jsem se zúčastnil na základě pověření Cechmistra Ing. Petra 
Fráze, jako zástupce CMZS ČR, který je členem ELF od roku 2012 a zároveň také členem 
představenstva ELF (Cechmistr nebo jím pověřený Člen představenstva Cechu MZS-ČR je 
automaticky oficiální Člen představenstva ELF a delegát zasedání představenstva při 
každoročním konventu). 
V tomto duchu jsem předal oficiální pozdravy prezidentu Dave O´toole, se kterým jsme, při 
osobním jednání, společně otevřeli také otázku možnosti pořádání konventu naší asociací 
v Praze, v roce 2015. 
 
Konventu se také zúčastnila řada našich členů, se kterými jsem se setkal a jsem rád, že se tato 
významná událost světového klíčařského průmyslu těší zájmu našich členů. Někteří využili 
možnosti zvýhodněného vstupu na základě našeho členství v ELF, další si jej vyřídili 
samostatně.  
Tak jako v loňském roce v Norsku se kongres skládal ze série odborných školení a seminářů 
pro zámečníky, členy jednotlivých asociací a společenstev, které se týkaly nouzového 
otevírání, používání přípravků, výčtem tyto kurzy: 
 

- Pokročilé systémy manipulace ve schválených trezorových zámcích 
- Otevírání mechanických a elektronických trezorových zámků a manipulace s nimi 
- Pokročilý systém zámků typu „French open“ 
- Studium a praxe na Vašem vozidle: VW Golf, Opel Astra, apod. 
- EEPROM metody 

 
Také zde byla možnost zakoupení zajímavých knižních titulů o historii a vývoji zámkařského 
a trezorového průmyslu, výčtem tyto publikace: 
 

- Roll Design a studium jeho komponent 
- Zpětné inženýrství základy - aplikace pro zámky 
- Historie Lock-pickingu, bezpečnost zámků a trezorů 
- Bezpečnostní normy a standardy, zkušební laboratoře a dopad na spotřebitele. 

 
Dále zde souběžně probíhala výstava podpůrných členů ELF, tedy výrobců, kteří zde byli v 
zastoupení hlavně místních a regionálních značek ale samozřejmě i nadnárodních koncernů. 
Výstava byla ve formě „mini“ veletrhu v jedné hale, kde byly soustředěny všechny stánky. 
Hlavním partnerem španělské asociace klíčařů APECS byl TESA-ASSA ABLOY což je 
místní tradiční a historická značka stejného postavení jako například FAB – ASSA ABLOY 
v ČR. TESA tedy byla titulárním sponzorem celého konventu a následuje výčet celé řady 
dalších sponzorů – vystavovatelů a výrobců, díky kterým se z větší části celý konvent 
financoval.  K vidění byly na výstavě hlavně stroje na řezání klíčových polotovarů (SILCA, 
KEYLINE, AN-SAN, atd.), jeden zástupce bezpečnostních dveří Euro-Segur, trezorová 
technika a visací zámky (Burg-Wachter, atd.) a samozřejmě výrobci klíčových systémů a 
cylindrických vložek, lištových zámků, okenních systémů a elektronických přístupových 
systémů (TESA, CISA, KABA, ABUS, WINKHAUS, CES a další místní výrobci a značky). 
Další velmi zajímavou záležitostí byli výrobci čipovacích zařízení na autoklíče a přípravků 
pro autoklíčový sortiment a služby.  
 
 



Poznatky ze světa klíčařů: 
V průběhu celého konventu a jím pořádaných doprovodných akcí jsem měl možnost 
diskutovat s mnoha zámečníky a klíčaři, kteří konvent navštívili také. Všichni byli členy 
svých národních asociací z různých koutů světa. Což pro mne utvrdilo v tom, že ELF a tato 
mezinárodní akce je skutečně ve světě velmi významným a známým pojmem. 
Každého zámečníka jsem se zeptal dvě jednoduché otázky. „Co a jaký přínos vidí v zaplacení 
poplatků za vstup, semináře a doprovodné akce a své účasti na tomto konventu“?  
Všechny odpovědi (Rakousko, Izrael, Island, Španělsko, Mexiko, USA, atd.) se shodovaly 
v jedné zásadní věci – VZDĚLÁVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE, 
SLEDOVÁNÍ TRENDŮ, KONTAKTY. Tyto atributy se v různých formách skutečně 
vyskytovaly ve všech odpovědích. 
Jak mi bylo mnohokrát sděleno, život běžného klíčaře se v podstatě nijak neliší od modelu 
podnikání Vás členů široké základny CMZS-ČR, což bych v našich podmínkách přirovnal 
k živnostníkovi se zámečnickou provozovnou, který nabízí klíčové služby, provádí nouzové 
otvírání, instalace a servis mechanických zábranných prostředků.  
Klíčaři z různých zemí mi potvrdili, že „boj o zákazníka“ se děje všude na světě stejným 
způsobem. Otázka je však, jak se k této situaci postavit a co pro sebe udělat? Například 
Rakouský klíčař pan Engelmann (provozovnu má cca 30 km od Vídně) mi řekl, že dřív sháněl 
práci po různu a konkurence i tehdy byla poměrně velká. Dnes, kdy jsou podmínky trhu ještě 
horší, je rád, že je členem rakouské asociace, díky níž má možnosti jezdit na takové akce jako 
je konvent ELF. Na konvent jezdí již třetím rokem a účastní se odborných seminářů, které 
jsou v oblasti jeho zájmů a které jej zajímají. Kromě sledování aktuálních trendů také proto, 
aby pronikal do nových oblastí a mohl tak postupně rozšiřovat svoji nabídku služeb.  
Jeho hlavní myšlenky však vedly hlavně ke shrnutí akce jako takové…a sice, že zde má 
možnost vidět a vstřebat veškeré novinky a záležitosti uceleně, na jednom místě a má navíc u 
výrobců možnost pořídit přípravky, stroje a zboží za veletržní zvýhodněné ceny. Vysvětlil mi, 
že jeho práce je časově náročná a k ní se přidávají nahodilé situace nouzových otevírání, často 
o víkendech. Což vykrývá téměř celý jeho časový fond a ve zbytku se chce také věnovat 
rodině a volnému času.  Z těchto důvodů nemá čas a ani náladu jezdit na více akcí za rok, 
proto mu přijde konvent ELF skvělou akcí. 
Zopakoval jsem svůj dotaz, „Jak se jej to tedy osobně dotýká a v čem spatřuje přínos členství 
rakouské asociace v ELF?“ 
Odpověděl, že on sám samozřejmě toto členství nijak osobně nepociťuje a nemá z něj 
konkrétní materiálový ani finanční přínos. Avšak vysvětlil, že on k tomu přistupuje tak, že 
vnímá „jakousi“ evropskou záštitu a zdroj vědomostí, vzdělávání a svornosti právě v tom, že 
je součástí své rakouské asociace, která poskytuje kredit jeho osobě a činnosti. Dává mu 
záštitu kvalitních a odborných služeb, a že jeho jméno něco znamená, když vysloví – „jsem 
členem mezinárodní federace ELF.“ „To znamená, že mám přísun informací, zvýhodněné 
poplatky na akce konventu a odlišuje mne to od ostatních lokálních klíčařů v mém regionu, 
kteří u nás v asociaci nejsou (jsem žádanější).“  
Tedy můžeme říci, že vnímání klíčařů, na členství jejich organizací v ELF, napříč 
národnostmi a státy, se kterými jsem měl možnost mluvit, je velmi pozitivní a jedna z dalších 
hlavních myšlenek je i to, že díky ELF se jednotlivé evropské asociace necítí osamoceně. Což 
je konkrétně vnímáno například při tématu postupné harmonizace EU norem, které se týká 
celé Unie. 
Zasedání představenstva ELF (za ČR byli delegáti T. Pospíšil, L. Beránek): 
Zasedání se uskutečnilo 24.05.2013. Po administrativním bloku a organizační části 
následovaly jednotlivé oficiální prezentace členských asociací. S dobrým pocitem u srdce 
mohu říci, že česká prezentace byla nejúspěšnější z nich. Jednalo se o představení všeho, co 
se odehrálo v našem cechovním projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ za loňský rok. Co vše se 



podařilo v propagaci Cechu a projektu, kolik článků vyšlo, kolik se udělalo seminářů pro 
laickou i odbornou veřejnost. Představeny byly letáky a brožury, které již dobře znáte. Jako 
zlatý hřeb jsem představil film, natočený ve spolupráci s MPP. Tento film jsme opatřili 
anglickými titulky – což je práce kolegy Ivo Buka – Mistra Zahraniční sekce, za což mu tímto 
velice děkuji a patří mu velké uznání. Tak jako veškerou činnost, která je v rámci etablování 
projektu BZ vyvíjena, i přepis, následný překlad a vytvoření časové stopáže titulek, bylo 
zpracováno našimi silami – kolegou Bukem a to bez finančních nároků. Oficiální žádost a 
následné ujednání s prezidiem Městské policie Praha, o zpracování titulek a výrobě nové 
verze filmu, je práce Cechmistra a Správní sekce. 
Toto, nově, dvojjazyčné DVD jsme namnožili do 30 kopií, které jsme následně rozdali všem 
členům představenstva ELF, tedy nejrychlejší možnou cestou, jak se naše společné úsilí může 
dostat do všech koutů světa. 
Česká prezentace vzbudila nebývalý zájem a potlesk. Spatřil jsem mnoho zdvižených rukou 
s následnými dotazy na provádění a podmínky projektu, na propojení se státní správou a 
spolupráci s Policií. 
Polské klíčníky naše prezentace oslovila natolik, že následně, po skončení zasedání 
představenstva, jsme mnoho času diskutovali o různých aspektech našeho projektu. Poláci 
nám sdělili, že oni sami mají projekt na podobné bázi, ovšem že jsou v začátcích a velmi je 
zajímala možnost státní záštity, výrobců a podpory všech provozoven a členů v jednotném 
symbolu – logu projektu. 
Dostali jsme pak oficiální pozvání na sněm polských klíčníků do Katowic, kde budou 
přítomni zástupci polské vlády, abychom prezentovali celý projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, jeho 
principy fungování a ostatní záležitosti. To vnímám jako celkový úspěch české mise na 
konventu v Madridu, kdy jsme ukázali, že máme co nabídnout a že Cech Mechanických 
Zámkových Systémů ČR není neznámou organizací v rámci evropské federace klíčařského 
průmyslu. 
 
Tomáš Pospíšil v.r. 
Člen představenstva, Mistr Správní sekce 
Cech MZS-ČR 
30.05.2013 
 
 
 


