
funkci Cechu nepřijatelným způsobem 
narušuje.  

Vznikají potom i taková rozhodnutí, 
kdy například při projednávání přihlá-
šek nových žadatelů o členství bylo 
shledáno, že tito nesplňují požadovaná 
kriteria pro přijetí, a přesto nechali na 
valné hromadě o jejich přijetí hlasovat, 
navíc ještě, přes důrazné výhrady z řad 
členů. Toto jednání, které  je nejen po-
rušením Stanov, ale i porušením Kode-
xu etiky mě utvrdilo v rozhodnutí, ne-
podílet se dále aktivně na práci Cechu.  

 Samozřejmě ale, respektujeme roz-
hodnutí valné hromady, i když tato 
nesplňovala základní formální poža-
davky a lze ji považovat za neplatnou.   

Zaslechl jsem tam názor, že jako 
opozice jste to prohráli. 

Důrazně bych chtěl odmítnout pojem 
opozice a pojem prohry, protože ne-
chceme nikomu konkurovat ani   >>> 

Proč vznikla nová asociace? 

Rozhodli jsme tak proto, že máme po-
cit že CMZS  zaměřuje svoje aktivity 
jiným směrem než je naše představa.  
Naším zájmem je dál získávat zkuše-
nosti v oblasti nouzového otevírání a 
montáží zabezpečovacích zařízení. Pro-
jekty typu  Bezpečná země,  mají bez-
pochyby svůj význam, ale účast malých 
podnikatelských subjektů je na tako-
vých projektech problematická. My si 
potřebujeme předávat zkušenosti 
z oblasti běžné denní praxe. Samozřej-
mě se nebráníme úzké spolupráci 
s CMZS, vždyť většina členů naší asoci-
ace jsou členy  Cechu.  

K tomu ale měla sloužit technic-
ká sekce CMZS. 

Ano, tak to bylo myšleno. V průběhu 
valné hromady jsme jako členové po-
věřeni přípravou technické sekce po-
chopili, že představy o činnos-
ti  technické sekce v CMZS jsou natolik 
nejednotné, že jsme se rozhodli práci 
na tomto projektu ukončit.  

Byli jste označení jako spolek 
včelařů a byla napadena odbor-
nost členů pověřených přípra-
vou technické  sekce.  

Takové označení mohl použít pouze 
člověk neznalý historie Cechu a takto, 
doufám nevědomě, zlehčit práci všech, 
kteří dostali Cech na úroveň, dnes 
uznávaného společenství. Překvapilo 
nás také sdělení, že se konečně v CMZS 
něco zajímavého děje. Samozřejmě, že 
se v Cechu stále něco děje. V současné 
době je to, bohužel, pouze řešení pro-
blémů na úrovni představenstva, což 

Proč Asociace ? 
 

Zeptali  jsme  se  za Vás prezidenta Asociace p. Jana Novotného 
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s nikým, nebo proti něčemu bojovat. 
Jak jsem už v úvodu řekl, naším zá-
jmem je spolupracovat, avšak  více se 
přiblížit  potřebám běžné zámkařské 
praxe.       

Budete dál členem CMZS? 

Ano. 

Kolik máte zájemců z řad CMZS 
o členství v nové asociaci? 

Zatím je pro vstup do Asociace  roz-
hodnuto 15 členů Cechu. Řada dalších 
se rozmýšlí. Mimo to jsou zde zájemci 
z řad nečlenů CMZS. Samozřejmě, že o 
možnosti stát se členem Asociace 
známkařskou veřejnost informujeme, 
ale je na zvážení každého, jestli toto 
členství bude pro něj přínosem. 

Kdo může být členem vaší asoci-
ace? 

Členy mohou být jen ti, kteří se zabý-
vají nouzovým otevíráním, montáží a 
opravami mechanických a mechatro-
nických zábran. Výrobci, velkoobchody 
a ostatní zájemci mohou být čestnými 
členy.  

Co mohou vaši členové očekávat 
od vstupu do asociace? 

Především se chceme setkávat a předá-
vat zkušenosti, zvát si výrobce a pro-
dejce otevírací techniky od nás i ze za-
hraničí. Organizovat školení, u kterých 
nejsme soběstační. Dnes je velmi důle-
žité se věnovat elektronice, která rych-
le proniká do mechanických zámků. 
Naší členové se prakticky seznámí se 
seznámí s principy užívaných elektric-

kých a elektronických systémů, aby si 
tak rozšířili možnosti svých aktivit. 
S výrobci se chceme dohodnout na 
výrazně prakticky orientovaných pre-
zentacích s důrazem na technické 
parametry jejich výrobků a 
s možností exkurzí ve  výrobě. 

Budeme vydávat informační materiá-
ly, zaměřené jak na organizační zále-
žitosti a legislativu, tak na technickou 
problematiku z  oblasti výroby a 
z oblasti montážní praxe. 

Další informace budou poskytovány 
prostřednictvím internetových strá-
nek, které umožní získávání technic-
kých informací o výrobcích a prodej-
cích mechanické a elektronické za-
bezpečovací techniky, dále návodů, 
odkazů na zajímavé internetové 
stránky apod. 

Jaké budou členské poplatky. 

Navrhujeme dva tisíce korun za rok. 
Nicméně, to rozhodne valná hroma-
da.     

K čemu mají tyto příspěvky 
sloužit. 

Vybrané peníze budou sloužit přede-
vším na poštovné, kancelářské pro-
středky, poplatek hospodářské komo-
ře. Do informačních listů Asociace 
„Zámkař“ bychom chtěli dávat i re-
klamu, aby uhradila náklady na jejich 
vydávání.  

 

Děkuji za rozhovor. 

Z Á M K A Ř  

Rozhovor    

 

 

o nově  

 

 

vznikající  

 

 

asociaci  

 

 

zámkařů 
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Účast:  17 členů  a 2 hosté  — viz prezenční listina.  

Schůzi řídil  Ing.Dolejš Karel a p.Jan Novotný. 

Program: 

1) Úvodní informace 

2) Volba komisí 

3) Volba prezidia Asociace a dozorčí rady 

4) Projednání stanov „AZKS“ 

6) Projednání ustavujících materiálů 

7) Technické vybavení 

8) Časopis 

9) Kontakty, průkazky 

10)  Zajištění valné hromady 

11) Plán činnosti 

12) Diskuse 

13) Usnesení 

 

Průběh jednání: 

1) P. Novotný informoval  o důvodech  vzniku  Asocia-

ce  a úkolech,  kterými se asociace  bude řídit a 

v  jaké podobě, jakým směrem a  celkovou vizi čin-

nosti.  

2) Na základě  návrhů  z pléna bylo  zvoleno prezidium 

Asociace ve složení:                                                     

Prezident …………………...……..p. Novotný Jan, Brno                                  

1. viceprezident ……...…...Ing. Dolejš Karel. Havířov 

viceprezident…………..…...Bc. Šimandl Daniel, Most 

viceprezident………….…...p. Mahdal Boris, Olomouc 

viceprezident ……..….Mgr. Jitka Ivanovová, Sokolov 

Všichni byli zvoleni jednohlasně.                         

Hmotnou odpovědnost a podpisové právo má prezi-

dent  p.  Jan Novotný  a  1. viceprezident  Ing. Karel 

Dolejš.  

3) Na základě návrhů z pléna byla zvolena tříčlenná 

dozorčí rada ve složení:                                                                           

Předseda DR……………….…p. Čapek Václav, Třinec, 

člen DR………….p. Kohut Vladimír, Frýdek-Místek,                                              

člen DR………………………..Mgr. Blahák David, Brno. 

Všichni byli zvoleni jednohlasně.                                                                          

Projednáno a schváleno:   

4) Projednání a schválení stanov „AZKS“.                    

Informace   o přidělení IČO  22767632 . 

5) Projednání a schválení: přihlášky, jednacího řádu, 

Kodexu etiky,  podmínek k přijetí za člena AZKS, 

Čestné prohlášení  člena  AZKS,  schváleno jedno-

myslným hlasováním.  

6) Členský  příspěvek   2 000,- Kč,   členský  příspěvek 

starobních důchodců 500,-Kč.                                  

Odhlasováno a schváleno jednomyslně. 

7) Zakoupit PC Notebook cca 10 000,- Kč , tiskárnu cca 

1 500,-Kč, mobilní telefon cca 1 500,- Kč, program 

na jednoduché nebo podvojné účetnictví Jukwin cca 

2 500,-Kč.  Účetnictví bude vedeno od 1.1.2012.   

Odhlasováno a schváleno jednomyslně.  

Ustavující schůze členů „Asociace zámkových a klíčových služeb ČR „ 
se konala dne 10.12.2011 od 10:00 hod. ve Veverské Bitýšce  

v hotelu “Nový Dvůr“. 



 

. 
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Ustavující 

schůze 

členů 

Asociace 

zámkových 

a klíčových    

služeb ČR  

8) Návrh časopisu ZÁMKAŘ  v tištěné i elek-
tronické podobě. Redakční rada:                            
Ing. Arnošt Bajer, p. Jan Novotný, p. Boris 
Mahdal.                                                          
Vydání cca 4x—5x ročně. 

9) Návrh a zajištění internetových stránek  a 
pošty:      www.azks.cz,  www.azks.eu,  
azks@seznam.cz  

10) Návrh a zajištění průkazky člena AZKS 
(plastová karta) a členského listu AZKS. 

11) Organizační zajištění 1. Valné hromady dne 
21.1.2012 (sobota) v Ostrovačicích (u Brna), 
r e s t a u r a c e  U  N e d b á l k ů “ .                                 
Od 9:00 prezentace výrobků, školení apod.  
Zahájení VH v 11:00.     Bude zaslána po-
zvánka s programem. 

12) Ustavující schůze ukládá členům AZKS:                            
-  Aktivním  přístupem  všech  členů  zajistit 
další  rozvoj  asociace,   vzájemnou  výměnu 
zkušeností mezi členy asociace u příležitostí 
š k o l e n í c h  a  s e m i n á ř ů .                                           

-   Přispívat do časopisu ZÁMKAŘ.                    
-   Doplnit u  členů AZKS  Koncesní 
živnost    „Poskytování technických  
služeb k ochraně majetku a osob“.                                                 
-   Informovat své kolegy klíčníky-
zámkaře ve svém okolí o  1.Valné 
hromadě  a nabídnout členství 
v asociaci vč. doporučení.  Předložit 
návrhy na téma školení a seminářů 
na rok 2012. 

13) Ustavující schůze ukládá prezidiu 
AZKS:                                                             
- Zpracovat plán činnosti dle rámco-
vých úkolů na rok 2012                               
- Zpracovat plán činnosti vč. roz-
počtu a předložit na 1. VH v Ostro-
vačicích.                                                           
-  Důsledně prověřit nové přihlášky 
členů vč. doporučení.    

14) Závěrem proběhla diskuse a schvále-
ní usnesení—jednomyslně schvále-
no.                                           

        

Zapsal:                                                                     
10.12.2011              Boris Mahdal  

       

 

 

 

Z Á M K A Ř  
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10,00-12,00 hod.  -  prezentace výrobců a firem (formou výstavky) 

       -Firma Lockschmith (přípravky apod.) Mgr. Ivanovová, Ivanov E.  

         Sokolov 

       -Firma Guard (vložky,klíče apod.) - Ing. Cvek – Tišnov 

       -Firma Kopeček (výroba mříží a certifikací apod.) – Brno 

       -Firma FABA  Ing. Bajer Petr  (elektronické systémy apod.) – Brno 

       - Firma Ing. Schwarz  O. (trezorové zámky apod.) – Brno 

       - Firma Richter,  Martin Novotný (bezpeč.kování, vložky) - Praha 

12,00-13,00 hod. –přestávka na oběd 

13,00-14,00 hod.      

         1. Zahájení,  přivítání účastníků  - prezident Jan Novotný  

         2. Návrhy na mandátovou a návrhovou komisi 

         3. Plán práce „AZKS“ na rok  2012 - prezident  Jan Novotný  

            - dle návrhů jednotlivých  viceprezidentů ( pro ekonomiku, pro                                                

              zahraniční  spolupráci, pro  propagaci a marketing, pro školení a  

              semináře) 

         4. Rámcový rozpočet na rok 2012 – 1. víceprezident Ing. Karel Dolejš 

              - finanční záležitosti  

         5. Přijetí nových členů 

         6. Diskuze 

         7. Závěr-usnesení 

14,00-15,00 hod. 

           -přípravky k nouzovému otevírání bytů-prezentace Firma Trezor 

            s.r.o.  -  Novotný  Jan, Brno      

 

                                                                                               Za „AZKS“ 

     3.1. 2012                                                                 Jan Novotný v.r. 

                                                                                               prezident    

                                            

Z Á M K A Ř  

V
a
l
n
á
 h
r
o
m
a
d
a
 

P O Z V Á N K A 

Prezidium Asociace zámkových a klíčových služeb ČR si 
Vás dovoluje pozvat na 1.Valnou hromadu, která se bude 
konat dne 21.1.2012 (sobota) v Ostrovačicích (u Brna), 
Restaurace „U Nedbálků“  s tímto programem: 

Restaurace U Nedbálků, Osvobození 90, Ostrovačice, výjezd z dálnice 178  
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Jihlava  

     Příjemný, na svoje roky dobře 
vypadající budoucí sedmdesátník 
Josef Jakubík pookřívá,  může-li s 
někým trochu zasvěceným pohovo-
řit o zámcích. Nebo třeba poradit 
nezkušenému člověku, který si 
chce, dejme tomu, vylepšit zajištění 
bytu proti nezvaným návštěvní-
kům.  

     Klíče od trezorů někam zapad-
nou, náhradní nejsou a Josef Jaku-
bík jede světa kraj, aby se setkal s 
tím, co důvěrně zná desítky let. Zná 
zevnitř i vně nejlépe zabezpečené 
trezorové místnosti některých ban-
kovních domů. 

Jak jste se dostal k zámkům? 

     Už jako školáka mě lákaly zám-
ky. Nikdy jsem neodolal a musel 
jsem zámek rozpitvat. Tak jsem 
postupně přicházel na to, že uvnitř 
je závora, kterou posouvá klíč, hra-
dítko zase brání posunutí závory a 
další díly, které pěkně do sebe za-
padají.  

Nebyla to trochu posedlost? 

     Možná, ale chtěl jsem přijít na 
principy a ty mě vedly do historie.  
Nejstarší zámky byly velmi jedno-
duché, klíče skoro rovné. Ve staro-
věku to byl třeba čtyřhran, čtyřlís-
tek nebo srdíčko. Člověk smeká, 
když dostane do ruky takovou prá-
ci. Tehdy znali jen dřevěné uhlí, 
koks nebyl, a tehdejší kováři a zá-
mečníci přesto vyráběli zámky dve-
ří místností a truhlic, které byly na 
svoji dobu precizní prácičky. 

Co je dnes nejmodernější? 

     Novinek je spousta, třeba bio-
metrické zámky. Dveře odemknete 
jediným dotykem svého prstu. Ta-
hle technologie už se zabydluje v 
našem životě. Vysoká bezpečnost je 
zajištěna otiskem prstu, který nelze 
zfalšovat a také není možné, abyste 
svůj klíč ztratil nebo vám jej někdo 
ukradl. 

 Máme i prověřenou klasiku… 

     Největší mobilní trezory, které 
se dají stěhovat, přesouvat, váží k 

Sběratel a soudní znalec 

Například? 

       V jednom bankovním domě 
zaměnil pokladník jeden klíč za 
druhý od vedlejšího trezo-
ru a velmi malá drážka 
jinak postavená způsobila, 
že se při zasunutí lafety 
poškodilo stavítko.     Trez-
orová místnost byla rázem 
nedostupná, a to je pro 
bankovní dům katastrofa. 

Byl jste u toho? 

Servis výrobce tvrdil, že 
vrata trezorové místnosti 
se musí zezadu rozřezat a 
jedině tudy se lze dostat k 
zámku. 

To by se někdo musel dovnitř 
nějak dostat… 

       Střelmistr prostřílel několika 
výbuchy stěnu , ale nakonec jsme 
vrata otevřeli a opravili bez násilí. 

Používají kasaři výbušniny? 

Zrovna loni jednoho odsoudili. Na 
poštách se pokoušel odpálit trezory 
tak, že výbušninu dával do prostoru 
pro klíč. Trezor výbuch těžce po-
škodil, ale neotevřel. 

   

pěti tunám. Jsou ale větší depozity, 
podzemní trezorové místnosti. Nej-
kvalitnější vrata stojí miliony ko-
run, mají hloubku kolem metru a 
jsou zepředu krytá ocelovými des-
kami s kaleným povrchem. Pod 
nimi ocelové pláty v kombinaci s 
kalenými díly, železobetonem a 
nejrůznějšími hmotami, které lupi-
čům znemožní dostat se dovnitř. 

Jak tlusté jsou stěny? 

      Stěny trezorové místnosti se 
staví z velmi silného železobetonu 
do jednoho metru, aby se tam lupi-
či nedostali zezadu. 

Zkuste popsat, jak se otevírají 
vrata trezorové místnosti 

     Systémů je celá řada. Klíč bývá 
lomený nebo skládací se snímacím 
odemykacím dílcem. Nejnovější 
systém je kalená lafeta, která do-
praví vlastní klíč k zámku. Ten je 
umístěn hluboko v trezorových 
vratech. 

Musí to být přesná práce 

      Klíče jsou vyrobeny s vysokou 
přesností a nepatrná chyba při ode-
mykání může způsobit malou kata-
strofu. 

Josef Jakubík ukazuje trezorové zámky ve staré asi 150 let, lišící se 

druhem klíčů. Vlevo je zámek s klasickým píchacím nožovým klí-

čem. Zámek vpravo má standardní jednostranný dozický klíč s 

otvorem. Používají se stále ve starých trezorech. 

Soudní 

znalec 

Jakubík 

vyzraje  

na každý 

zámek 

>>> 
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Pokračoval dál s trhavinou? 

Zkoušel na severu Čech otevřít v 
noci na poště pokladnu opět trhavi-
nou, ale sousedka naproti nespala, 
viděla světlo a za chvíli byla na mís-
tě zásahovka. 

Kolik kriminálníků pracuje s 
výbušninou? 

Jsou to spíš výjimky. Většinou se 
naučí ve vězení od spoluvězňů něja-
ké metody a praktiky, které si po 
propuštění vyzkoušejí, Tenhle byl 
vrah, který si odseděl dvacet let. 
Říkal, že se potřeboval zaopatřit, a 
od loňska je znovu za mřížemi. Prá-
vě ten trezor, který chtěl odpálit, 
jsme po něm dávali do pořádku. 

Často lupiče přitahují banko-
maty… 

Loni vykradli čtyři bankomaty. Je 
dost těžké je otevřít, protože výrobci 
používají nové technologie. Dřív se 
používal k výplni klasický beton s 
armaturami. Dnes jsou dveře tenké, 
ale vyplněné speciální hmotou, kte-
rá při ohřátí řezákem autogenu vy-
víjí velmi nepříjemně páchnoucí 
dusivý dým. Krom toho je součástí 
hmoty drcený brusný materiál, oce-
lové kuličky a kalené úlomky oceli. 

Pro srovnání se starou „kasou 
popelkou“ mají lupiči asi dost 
práce… 

Skutečně staré trezory měly výplň z 
popela. Trezory jedné vídeňské fir-
my kolem roku 1850 byly zkoušené 
žárem. Máme zápis o tom, že trezor 
musel být i s papírovým obsahem 
vystaven hodinu zkoušce v ohni, a 
pak teprve dostal atest. Takové fir-
my si dobří zákazníci považovali. 

Jak šel kasař na  „popelku“? 

Předně si zatemnil okna, pak vyvrtal 
díru, nasadil trhák a pancíř otevřel 
asi jako konzervu. Nebo zvolil jinou 
osvědčenou metodu. 

Co čeká dnes lupiče bankoma-
tů? 

Stačí si uvědomit, že brusný materi-
ál nelze provrtat obvyklým ocelo-
vým vrtákem, běžné kotouče roz-
brušovačky mizí před očima, jak 
rychle ubývají, řezací hořák autoge-
nu pálí hmotu tak, že v místnosti po 
pár vteřinách nikdo nevydrží. Samo-
zřejmě při opravách podobných 
zařízení se musíme utkat s týmiž 

Ale stále platí staré dobré me-
chanismy? 

Třeba trezory ve vyšší kvalitě 3. tří-
dy mají v sobě takzvané nevratné 
pasivní uzávěry. V plášti je síť lanek. 
Ta při dotyku či přepálení hořákem 
zacvaknou uzávěr, který už neotevře 
ani originální klíč. Pak musí nastou-
pit někdo, kdo tomu rozumí. 

Jak dělíte trezory? 

V obchodním a podnikatelském 
prostředí se používají do 3. třídy. Do 
stupně 6 patří mobilní trezory, výš 
jsou zařazeny trezorové místnosti. 
Standardní kvalita zabezpečení je ve 
třídách 8 až 11. Stupeň 13 zaručuje 
nejvyšší kvalitu se stoprocentním 
zajištěním, na niž sází Česká národ-
ní banka.  

Jste v řemesle trochu staro-
milec? 

Jistě a dost. Třeba staré trezory 
měly takzvaný revoluční zámek. 
Když při přepadení pokladník 
zatáhl za revoluční uzávěr, ten 
zablokoval všechny zámky a zá-
mečník měl nekonečně moc prá-
ce.  <<<     

problémy  jako lupiči. 

Máte tedy občas rizikovou prá-
ci… 

Nejen to, ale někdy i vyčerpávající. 
Nejnáročnější práci jsem dělal se 
svým tchánem asi před čtyřiceti 
lety, když sídlo komunistické strany 
opouštělo budovu nynější České 
spořitelny. Trezor byl naposled ote-
vřen v roce 1948 a otřesy z průjezdů 
trolejbusů a dopravy kolem způso-
bily uvolnění táhla a to nám marnilo 
všechny snahy zámek otevřít.  

Za jak dlouho jste trezor ote-
vřeli? 

Dva jsme na tom pracovali celý tý-
den od rána do večera. Zhubl jsem 
při tom o sedm kilo. Ale podařilo se 
nám jej nakonec otevřít tak dobře, 
že jsme z toho měli radost. Pak jsme 
trezor opravili a uvedli do provozu. 
Tam jsem měl takový dobrý pocit, 
že práci dělám jako koníčka. 

Míváte podobný pocit častěji? 

Když se vám podaří vyřešit nějakou 
hodně zapeklitou věc, je to uspoko-
jení a radost. Připomíná mi to tro-
chu moje začátky někdy ve třinácti 
letech, když se maminka nemohla 
dostat do zámku a já jsem jí po-
mohl. 

Máte další zážitky z dětství se 
zámky? 

Čítával jsem detektivky, a právě ty 
mě inspirovaly. Zkoušel jsem udělat 
si „šperhák“, a když se podařil a 
odemykal, hned jsem zkoušel jiný 
zámek, a tam nefungoval a u další-
ho to třeba zase šlo. 

Takže odmala jste tak trochu 
experimentátor… 

O tom je celá profese. Musíte si 
všechno napřed omakat rukama, a k 
tomu se stále učit a vnímat spoustu 
novinek a zařizovat se podle toho 
všeho, jak je právě zapotřebí. 

Objevují se v oboru novinky? 

V každém novém trezoru nebo zám-
ku je překvapení. Každá firma se 
snaží výrobek vylepšit a ztížit pří-
stup, jak to jde. Mimo mechanic-
kých a materiálových vylepšení se 
používají nejrůznější pojistky. Třeba 
elektronická čidla vibrační, zvuková, 
optická, tepelná a další podle přání 
bankovních domů.  

Uvedeno s laskavým 

svolením původního autora 

článku  
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