
 

 

      Společnost byla zapsána do obchod-
ního rejstříku 9. listopadu 1992 a její 
podnikatelská činnost byla zahájena 
dne 1. 7. 1993 privatizací státního pod-
niku KOMAS. 

     Je významným dodavatelem dílů 
pro automobilový a elektrotechnický 
průmysl, výrobce nástrojů a přípravků, 

a pro nás,   zámkařské firmy,  je  tra-
dičním výrobcem a dodavatelem inte-
rierového a bezpečnostního kování. 
     Vzhledem k významnému  postave-
ní  firmy na  trhu,  domluvili jsme si 
návštěvu za účelem propagace  záměrů  
AZKS  s nabídkou spolupráce . 
 

     Byli jsme mile přijati jednatelkou 
společnosti paní Ing. Jiřinou 
Hajdukovou a   vedoucím obchodní-
ho úseku panem Jiřím Petrem.  
     Zástupce firmy jsme seznámili se 
záměry Asociace, objasnili smysl  čest-
ného členství, které by bylo založeno 
především na bázi poskytování tech-
nických   informací formou např. účas-
ti na školení, odborných článků 
v našem časopise nebo exkurzí ve vý-
robním závodě, a nabídli jsme firmě 
čestné členství.   
     Vedení firmy považuje návrh za zají-
mavý  a přislíbilo zvážení  účasti na 
našich projektech .    <<< 

Jan Novotný                                                                                                
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Půl roku je za námi, a je 
třeba trochu rekapitulace. 
Ptáme se tedy, co se poved-

lo,  a co ne? 
 

     Myslím, že pracovní program 
Asociace byl na „první kolo“ 
dosti náročný.  Jsem ale pře-
svědčený, že dobrých věcí se 

povedlo dost, a že převažují nad těmi méně pove-
denými. Mimo to byly realizovány i akce, se který-
mi se původně nepočítalo. Nemělo by smysl vypo-
čítávat vše, co jsme za toho půl roku udělali. O tom 
jsou členové pravidelně informování prostřednic-
tvím časopisu a internetových stránek. Snad bych 
se jenom zmínil o školení „ Způsoby překonávaní 
bezpečnostních dveří“, které jsme, z  důvodu ne-
moci,  museli odložit na druhé pololetí tohoto 
roku. Termín a místo uskutečnění dáme včas vě-
dět. Chtěli bychom to spojit ještě s jinou aktivitou       
a tím členům šetřit čas s účasti na jiném projektu, 
např. „Základy  mechatroniky“ atd.  
 

Byla  uzavřena  dohoda  o  spolupráci 
s polskou organizací zámkařů a navštívili 

jste jejich pracovní a společenskou akci.  Co 
vás nejvíce zaujalo na návštěvě u kolegů 

v Polsku? 
 

     Toho bylo opravdu hodně. Musím říct, že jsme 
byli přijati velice přátelsky.  Asi to nejlépe vystih-
ne, když řeknu, že jsme se cítili jak doma. Uvědo-
mil jsem si, jaký velký kus práce je před námi, aby-
chom dosáhli stejné úrovně v organizaci pořádání 
takových akci. Pro mě osobně jsou vzorem, jak 
pokračovat v práci pro naší AZKS. 
 

Jaký jste tam měli program?  
 

     Hned po příjezdu, a přivítacích formalitách 
jsme se zúčastňovali prezentací firem, které jsou 
zároveň sponzory této akce. Úroveň těchto prezen-
tací je opravdu vysoká a je znát, že výrobky před-
vádějí odborníci, připraveni okamžitě reagovat  na 
jakoukoliv otázku. Součástí prezentace byla vždy 
montáž a demontáž výrobku včetně potřebných 
přípravků. Například před  prezentací výrobce  
bezpečnostních dveří vystoupil p. ing. Jacek Gro-
madzinski,  člen PKN (Polský normalizační komi-
tét) a technický ředitel významného polského vý-
robce zámků a kování DAD Polska, a podrobně 
vysvětlil metody zkoušení bezpečnostních dveří 
pro jednotlivé bezpečnostní třídy. Samotná pre-
zentace výrobce bezpečnostních dveří mě překva-
pila  svou otevřenosti, a názorností. Podle mého 

názoru, takto podané informace výrazně  zvyšují 
odbornost těch, kteří se věnují prodeji a montáži 
bezpečnostních dveří. Stejné to bylo s předvádě-
ním strojů na výrobu klíčů a přehrávání kódu 
do transponderů v autoklíčích. 
 

A co kulturní akce?  
 

     Tohoto setkání se zúčastňuji celé rodiny, a jsou 
pro ně připravené zájmové akce. Nestačil jsem 
všechno sledovat, ale vím, že byly připravené výle-
ty do okolí a různé soutěže. Večer bylo společenské 
setkání, tak jak to bývá i u nás. Po setmění byl 
předveden velkolepý ohňostroj. Samozřejmě, je 
nutné zdůraznit, že většinu finančních nákladů 
nesou převážně sponzoři, kteří tím také ukazují, že 
si svých klientů opravdu považují.  
 

Co nás čeká v druhém pololetí roku 2012? 
 

     Samozřejmě nás čeká Valná hromada, tam by 
se měl schválit plán činnosti na rok 2013 a tím 
určit jakým směrem budeme pokračovat. Důleži-
tým úkolem bude, udělat  valnou hromadu natolik 
zajímavou, aby to pro členy nebyl ztracený čas. 
Pokusit se zaujmout výrobce a velkoobchody,         
a zlepšit podmínky pro oboustrannou spolupráci. 
Započali jsme jednání s exekutorskou komorou, 
dále projednáváme, dle našeho názoru, zajímavé 
projekty pro členy AZKS o kterých bych se zatím 
nechtěl předčasně zmiňovat. Dále, uspořádat již 
slíbené školení a zorganizovat společenský večer. 
Zkvalitnit obsah našeho časopisu.  
 
Jakým způsobem chcete zkvalitňovat obsah 

časopisu Zámkař? 
 

     Byl jsem ing. Koktanem upozorněn na některé 
nepřesnosti v názvosloví, při popisu technických 
obrázků. Názvy součástí nejsou vždy v souladu 
s normou. Já se tímto čtenářům omlouvám, a pro 
příště slibuji, že se vynasnažím těmto nedostat-
kům vyhnout. V každém případě děkuji pozorné-
mu a kvalifikovanému čtenáři za důležitou připo-
mínku. Pravdou je, že pro zvyšování odborné 
úrovně čtenářů  je nezbytná i správná odborná  
terminologie. V zápalu snahy o názorné vysvětlení, 
jsem poněkud opomenul řeč norem. Proto tech-
nická část, původně připravená pro toto číslo, bu-
de vynechána,  podrobena  zevrubnější  kontrole,  
a bude to  čtenářům vynahrazeno v příštím čísle.   

 
                                                                                                                

Děkujeme za rozhovor. 
 

I n f o r m a č n í  l i s t y   

Zeptali jsme se za Vás prezidenta AZKS p. Jana Novotného 
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     Na závěr byly podpisy stvrzeny přípitkem a vzá-
jemně jsme se informovali o nejbližších akcích a ter-
mínech spolupráce.  

 - Mezinárodní smlouva v českém a polském jazyce    

                     na www.azks.eu-aktuality 

     Prezidentem "PSLSK" Zygmuntem Bilewiczem 
jsme byli pozváni na společenskou akci, která se 
uskutečnilo ve dnech 22. - 24. 6. 2012. v rekreačním 
středisku „SPALA“ u města Tomaszów Mazowiecki. 
Oficiální zahájení bylo 23. 6. 2012 v 12,00 hod. Uby-
tování bylo zajištěno. 

      Dále jsme byli polskou stranou požádáni o pomoc 
a spolupráci při nouzovém otevírání automobilů 
účastníků, kteří se zúčastní Mistrovství Evropy ve 
fotbale v Polsku a Ukrajině ve dnech 8. 6. - 1. 7. 2012. 
Jednalo by se o jména a telefonní čísla členů AZKS, 
do barevného letáku, kteří jsou v příhraničních oblas-
tech s Polskem. 

   
 
   Všechny  zdravím. 

 
 
                                Ing. Dolejš Karel 
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Vážení kolegové, členové AZKS 

S potěšením vám sděluji následující informaci. 

     Na základě  dohody ze Siepraw – Polsko ze dne 18. 
4. 2012, kde se uskutečnilo pracovní jednání mezi zá-
stupci „AZKS“ a „PSLSK“ k uzavření mezinárodní do-
hody o spolupráci na léta 2012/2013. 

     Za přítomnosti polských „klíčníků“ došlo k slav-
nostnímu podpisu u příležitosti výstavy „SECUREX“ v 
Poznani dne 25. 4. 2012. Současně jsme si prohlédli 
výstavu, kde předváděli své výrobky tradiční vystavo-
vatelé (FANA, LOB, GAMET apod.). 

    Za „AZKS“ mezinárodní dohodu podepsali  

   Jan Novotný – prezident (pro nemoc omluven) 

   Ing. Dolejš – 1. viceprezident 

 
    Za „PSLSK“ mezinárodní dohodu podepsali  

    Zygmunt Bilewicz – prezident 

    Wojciech Kowalczyk – člen prezidia 

 

 

 

 

Mezinárodní smlouva o spolupráci mezi  AZKS a PSLSK 
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výměna časopisů Pevny klucz a Zámkař, pozvání na 
školení do Šenova u Ostravy dne 30.6.2012, pozvání na 
Společenské setkání členů AZKS ve dnech 9.-10.11.2012 
ve vinném sklípku v Hustopěčích a pod.) 

 
 
      Rodinní příslušníci využívali sportovní zařízení re-
kreačního střediska (volejbal, střelba ze vzduchovky a 
pod). Večer byl zahájen bohatou večeří, hudbou k tanci 
a poslechu. Příjemný a zábavný společenský večer byl 
zakončen o půlnoci ohňostrojem. 
      

 
 
 
                                                                        Ing. Karel Dolejš 

     Na pozvání prezidenta "PSLSK"  Zygmunta Bilewic-
ze se zástupci "AZKS"  (Jan Novotný, Ing. Dolejš, B. 
Mahdal) zůčastnili  "Společenského setkání" Polských 
klíčníků s rodinami na Rekreačním středisku 
"SPALA", ve dnech 23.-24.6.2012 .  
     V 11:00 hod bylo oficiální zahájení, přivítání účast-
níků a zahraničních delegací z Litvy, Ukrajiny a České 
republiky.  

 
 
     Po přivítání bylo zahájeno školení firmy "WILKA" a 
firmy "EXPRES". Následoval společný oběd a opět 
školení firmy "DAD-FANA" a firmy "JMA".  
 

 
 
      V průběhu dne se uskutečnilo společné zasedání 
prezidia "PSLSK" a "AZKS", kde se hodnotila společná 
dohoda o spolupráci a plány na rok 2012 a 2013 např.  

 

Členové AZKS na  Společenském setkání v Polsku ve městě Spala 
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Witte_Nejdek,  Locksmith s.r.o. Sokolov     

     Další školení členů AZKS se uskutečnilo v Sokolo-
vě dne 14.4.2012 ve spolupráci s firmou Locksmith 
CZ s.r.o.-"Základní školení otevírání zámků". Před-
nášející Bc.Šimandl, Daniel, Roll Antonín a Evžen 

Ivanov  praktickými ukázkami, pomocí přípravků 
ukázali možnosti a způsoby nouzového otevírání 
zámků a dveří. Celkem se zůčastnilo 12 členů AZKS.           
     Všichni účastníci měli možnost si přípravky vy-

zkoušet a naučit se je používat. Po společném obě-
dě, proběhla diskuze a vzájemně jsme si vyměnili 
zkušenosti. Na závěr bylo všem členům AZKS,  zá-
stupcem firmy Locksmith CZ s.r.o. - Mgr.Jitkou 
Ivanovovou předáno "Osvědčení". Touto cestou je 
nutno poděkovat Mgr.Ivanovové za zajištění a orga-
nizaci tohoto školení.    
                                                              Ing. Karel Dolejš 

 

 Školení, exkurze 

jišťuje mateřská společnost. Winkhaus CR, s.r.o. je na 
českém trhu odpovědná za distribuci, technickou po-
moc, záruční a pozáruční servis na výrobky mateř-
ských závodů. 
 
Připravujete v roce 2012 na český trh nějakou 

novinku? 
     Ano, novinku máme. V oboru dveřní techniky je to 
nová bezpečnostní cylindrická vložka  keyTEC RPE 
CZB. Uvedli jsme ji na trh už začátkem roku. Je to 
cylindrická vložka klasického europrofilu s novou pa-
tentovanou úpravou na vložce i na klíči. Má tedy práv-
ně chráněný klíč proti nelegálnímu kopírování. Je cer-
tifikována ve 4. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 
1627-1630 společností Trezor Test, s.r.o. Zákazníka 
upoutá na první pohled, protože její klíče mají nově 
tvarovanou, poloplastovou, barevnou hlavu, čímž se 
výrazně odlišuje od svých předchůdců. Odborníka pak 
zaujme technickým provedením své konstrukce. 
 
       Ing. Dolejšovi odpovídal na dotazy  
 

                Ing. Milan Pulda,  
                ředitel společnosti   
                Winkhaus CR, s.r.o. 

Jaká je historie společnosti Winkhaus  a co 
vlastně znamená její jméno? 

     Historie společnosti Winkhaus  se začala psát před 
více než sto padesáti lety, v roce 1854. Tehdy začal její 
první majitel, a zároveň zakladatel, pan August Win-
khaus vyrábět dveřní závěsy, různé petlice a na svoji 
dobu i bezpečnostní zámky. Winkhaus je tedy nejen 
značka produktu, ale je to vlastně především konkrét-
ní rodinné jméno. Dnes je společnost Winkhaus akcio-
vou společností, ovšem akcionáři jsou výhradně rodin-
ní příslušníci. Historie „dceřinky“ Winkhaus CR, s.r.o. 
je o poznání kratší.  Začala zápisem do obchodního 
rejstříku v roce 1995. 
 

Co je předmětem činnosti společnosti Win-
khaus? 

     Mateřská společnost je jedním z významných ev-
ropských výrobců okenního a dveřního bezpečnostní-
ho kování. Myslím, že za zdůraznění stojí skutečnost, 
že je výhradně evropským výrobcem, nikoli asijským, 
jak tomu v mnoha oborech bývá. Hlavním výrobním 
sortimentem je celoobvodové bezpečnostní okenní 
kování pro plastová, dřevěná a hliníková okna. Do ob-
lasti bezpečnostního dveřního kování pak spadá výro-
ba cylindrických vložek, a to jak klasických mechanic-
kých, tak i mechatronických, a dále výroba vícebodo-
vých bezpečnostních zámků. Výrobu pochopitelně za-

Chtěli jsme vědět o společnosti WINKHAUS 
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     Na základě pozvání firmy Wertheim - Modrá na 

Slovensku, se uskutečnilo pracovní jednání dne 

23.5.2012. 

Za firmu Wertheim se zůčastnili:  

Ing. Peter Hergovits - obchodní ředitel a  

Erik Trubač - obchodní oddělení. 

Za AZKS:   

Jan Novotný - prezident,  

Ing.Dolejš Karel - 1. víceprezident, 

Mahdal Boris - víceprezident, 

Ing. Schwarz Oldřich - člen AZKS 

     Cílem setkání bylo navázat vzájemnou spolupráci 

mezi AZKS a výrobcem trezorů, trezorových místností, 

depozitivních schránek, ocelových skříní, kartotéky, 

registračky apod. Výrobní náplň je rozdělena do dvou 

závodů: 

-  Výroba malých trezorů  (do 800 kg)  

     závod Dunajská Streda. 

-  Výroba velkých trezorů  (800 až 2 500kg)   

     závod   Modrá. 

 

Wertheim od r. 1852 

   Trezory rakouské společnosti Wertheim, která má za 

sebou dlouhou tradici, jsou už více jak 150 roků syno-

nymem nejvyšší bezpečnosti.  

   Dnes firma Wertheim úspěšně podniká na evrop-

ských trzích v oblasti výroby trezorů a bankovních 

zařízení. 

 

      Předali  jsme   náš časopis   "ZÁMKAŘ"    č.1/2012  

a č.2/2012. Byl dán souhlas k otištění základních in-

formacích o firmě Wertheim v časopise "ZÁMKAŘ". 

Byla dohodnuta  jednodenní exkurze ve výrobních 

závodech v Dunajské Stredě a v Modré. Předpokláda-

ný termín exkurze v 09.-10./2012. Jednání probíhalo 

ve velmi přátelském ovzduší. Bylo nabídnuto čestné 

členství v Asociaci zámkových a klíčových služeb ČR. 

Na závěr jsme byli pozvání na prohlídku výrobního 

závodu Modrá, kde jsme v krátkosti měli možnost 

vidět technologický postup výroby od svařování, zalití 

betonovou směsí až po expedici. Viz  foto. 

 

 

                                                                  Ing. Karel Dolejš 

Pracovní jednání na Slovensku s firmou Wertheim 
výroba trezorů  



 

 

 
     Dělaly se různé tvary klíčů s různými systémy ote-
vření, provaz sloužil k zasunutí závory a klíč na posu-
nutí závory do otevřené polohy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     První celokovový zámek se objevil u Římanů. Uvá-
dí se, že římské zámky byly odvozeny od egyptských a 
řeckých. Římané měli bohy a bohyně na všechno, do-
konce i menší božstva pro drobné záležitosti. Bezpeč-
nost byla ztělesněním jistoty. Janus byl bůh vstupů, 
dveří zámků, jehož symbolem je klíč. Jeho chrám v 
Římě byl otevřen v době války pro ty, kteří se modlili, 
aby se nepřátelé nedostali do chráněných objektů.  
      V dějinách zámku je třeba zdůraznit, že Římané 
zámky nevynalezli, ale rozvíjeli, vytvořili kovové zám-
ky s komplexními mechanizmy, a šířili je ve Středo-
moří v Evropě. Velký pokrok nastal při zjištění, že 
dokázali vyrobit kov který pružil a tím se změnil způ-
sob používání blokovacích stavítek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Pokračování příště              
 
 

S t r á n k a  7  I n f o r m a č n í  l i s t y   

Využití kovu při výrobě zámků. 
 
     Nejstarší historie zpracování kovů začíná v době 
kamenné, kdy se objevují první případy využívání ko-
vů, které se nacházejí v přírodě v ryzí formě. K redukci 
mědi došlo asi 6 tisíc  let př. n. l., pak následoval objev 
výroby bronzu a dalších slitin až po objev redukce že-
leza asi 3000 let př. n.l. Kovy jsou významný technický 
materiál, který se uplatňoval při výrobě klíčů, zámků a 
kování. Nejdříve se používala měď, dobře se redukuje 
a je měkká, a tím umožňovala tváření za studena.  
     Později se objevuje cín a asi 4000 let př.n.l. se obje-
vuje první slitina – arzenový bronz. O něco později 
nastává doba bronzová s objevem cínového bronzu. 
Železo se používalo asi 3000 let př. n. l.  V Mezopota-
mii (dnešním Iráku) byla v hrobce krále nalezena dýka 
se zlatou rukojetí a ocelovou čepelí datovanou 2750 let 
př. n. l. 
     Víme velmi málo o metodách, které používali řeme-
slníci ve starověku. Všechno, co víme je z nálezu zám-
ků nebo jejich fragmentů. Většina toho, co je známo, 
je založeno na archeologii, dedukcích a spekulacích, 
protože je nedostatek písemných záznamů o tomto 
řemesle. Pro většinu klasických spisovatelů, nebyl zají-
mavý pohled na svět ve špinavých dílnách, kde se dě-
lají zámky a klíče, natož psát o nich!  
     Tato práce byla náročná a nákladná, a je pravděpo-
dobné, že bezpečnostní produkty, vyráběli do značné 
míry malé elitní třídy, které měli majetek k zajištění 
nákladnému zpracování kovů.  
     Starověké ohniště pro výrobu kovu bylo nejdříve 
s několika kamenu uložených v kruhu, topili měkkým 
a později tvrdým dřevem, a dosahovali teplot asi 500 
stupňů. Aby dosáhli větší teploty okolo 1000-1200 
stupňů začali vykopávat jámy obložené rudou a upro-
střed topili dřevěným uhlím. Redukce (tavba) se pro-
váděla opakovaně. Později byly jámy obkládány jílem 
a slámou. Odlévání se provádělo do vysekaného kame-
ne, později již v písku nebo ve vytvořených formách 
z dřevěných kmenů  vyplněných pískem, do nichž se 
vkládal voskový model 
 
     Nejdříve se kov používal na výrobu klíčů pro jeho 

větší pevnost a menší 
opotřebení, závory byli 
dřevěné. 
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Poslání AZKS 
        Základním posláním AZKS je sdružovat fyzické  
i právnické osoby pracující v oboru mechanických 
zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání 
zámků, problematiky elektronického a mechanického 
zabezpečení, podpora drobného a středního podniká-
ní, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vzta-
zích k orgánům státní správy, podnikům a k zahra-
ničí, a pečovat o trvalý růst odbornosti členů.  
-  Členství v AZKS je dobrovolné. 
-  AZKS působí celorepublikově. 
- AZKS je společenství, které vzniklo na základě záko-
na č. 83/1990. 
                                                             (Ze Stanov AZKS) 
Etické normy  

        navazují na normy právní, předpokládají jejich 

plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vy-

plývají z právního řádu. Kodex hodlá napomáhat 

uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich 

obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly do-

držovány dobré mravy soutěže), konkretizuje na ob-

last poskytování technických služeb k ochraně a za-

bezpečení majetku a osob.                                               

                                                         (Z Kodexu etiky AZKS) 

ZÁMKAŘ 
čtvrtletní informační listy 

Asociace zámkových a klíčových 
služeb   

Toto číslo vyšlo 10.7. 2012 v Brně  

I N Z E R C E  -  R E K L A M A  

    pro okna 
 

Inteligence  
v oknech 

 
Evropský lídr v produkci inteligent-
ních a inovativních řešeních v ob-
lasti okenního kování i v oblasti 
ovládacích a monitorovacích systé-
mů pro okna a fasády. 

        pro dveře 
 

                        Inteligence  
                       ve dveřích 

 
Vedoucí poskytovatel systémových řešení v Evropě  
a na vybraných trzích po celém světě. 


