
 

 

No, ale předtím byla zi-
ma a je třeba přiznat, že se 
nic pozoruhodného, s výjim-
kou akce v Hustopečích, ne-
dělo. Připomeneme-li si mi-
nulou, poněkud kompliko-
vanou, valnou hromadu musíme při-
pustit, že nevnesla do života Asociace 
příliš velkou pohodu. Neočekávané 
odstoupení ing. Dolejše z funkce první-
ho viceprezidenta přineslo řadu admi-
nistrativních komplikací, které nebyly 
v první fázi zcela zřejmé, a projevovaly 
se postupně.Všechna oprávnění, jako 
je registrace Asociace, registrace časo-
pisu, internetových stránek, ale hlavně 
účetnictví a přístup k účtu byly podmí-
něny osobní účastí ing. Dolejše, a to 
nebylo vzhledem k průběhu letošního 
zimního období zrovna nejsnadnější.  

Soudím že všichni, kteří chtěli ně-
kam cestovat snadno tuto situaci po-
chopí. Buď byly závěje, tady nebo tam, 
buď byl nemocen ten nebo onen, pří-
padně vícekrát po sobě, nebo se vy-
skytlo nepředvídané pracovní zane-
prázdnění a čas běžel.Tím pádem i ko-
munikace mezi členy prezidia byla slo-
žitější a nakonec se omezila na ty 
z Brna a z Olomouce. Všechny tyto 
okolnosti samozřejmě také nepřispíva-
ly ke vzniku nových nápadů, a tak bylo 
zimní období, ač byly pokusy některé 
akce realizovat, poznamenáno, bohu-
žel, minimální aktivitou. To by tak byl 
pokus o omluvu a vysvětlení, zvláště 
pak rebelujícím členům. 

Samozřejmě nejsme s tímto sta-
vem, který považujeme za výjimečný, 
spokojeni a pochopitelně, hodláme 
s tím něco dělat. 

 
 

Podle naší představy, je třeba 
získat do vedení Asociace nové, 
mladší členy, kteří by přinesli 
do činnosti Asociace nové nápa-
dy. Vzhledem k nadcházející 
valné hromadě, která bude val-

nou hromadou volební, jsme si dovolili 
navrhnout některé potenciální členy 
nového prezidia Asociace (viz. Pozván-
ka). Není jistě tajemstvím, že o práci ve 
vedení Asociace není zrovna  bitva, ne-
boť jde o práci, a to nehonorovanou!                                

 V každém případě se domníváme, 
že dosavadní činnost směřovala a smě-
řuje, a věříme, že bude i dále směřovat 
ke vzdělávání členů, k jejich sbližování, 
a k hledání příležitostí pro vzájemné 
předávání zkušeností. A to jsou věci, 
které by měly být hlavním posláním 
našeho sdružení. 

Samozřejmě i „staré“ vedení se bu-
de aktivně podílet na činnosti Asocia-
ce. Přivítali bychom, kdyby se objevil i 
větší zájem ze strany členů. Vždyť mož-
nost vaší bezplatné reklamy, propagace 
výrobků a služeb dává možnosti zefek-
tivnění a zviditelnění vaší práce. Řada 
nabídek na prezentaci firmy na strán-
kách Zámkaře skončila pouze na přísli-
bu, že budou dodány materiály. 

Jsme přesvědčeni, že další ob-
dobí  přinese do činnosti Asociace více 
aktivit, což je jistě nejen naším, ale i 
vaším přáním. 

  

Za prezidium AZKS 

                    Jan Novotný 
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A bylo jaro.  Všecko, všecko kvetlo,  a ty včely tolik bzučely,  a ta tráva byla taková 
veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci - ale ti se něco nacvrčeli! 



 

 

uzamykat a plombovat poštovní pytle. Karel 
Mudroch vyhrál první cenu. Finanční prémie mu 
v roce 1900 umožnila založit vlastní podnik.  
    Původním stanovištěm Mudrochova továrního 
podniku bezpečnostních zámků byla Vídeň. Zá-
vod byl založen 1. října 1900.  Zakladatel začal z 
vlastních úspor a z úspor manželčiných tím, že 
nejprve nakoupil nejnutnější nářadí. 
 
   V roce 1904 přesídlil z Vídně do Tišnova, a spe-
cializoval se na výrobu bezpečnostních zámků.  
   V jeho továrně byly vyráběny zámky dle jeho 
vlastních patentů. Ač začal jen s jedním učněm, 
zaměstnával před odchodem z něho již 24 dělní-
ků a jeho syn  počet takřka  zdvojnásobil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Až do let první světové války byly hlavním výrob-
ním artiklem bezpečnostní, dosické závorové 
zámky, dodávané hlavně do Vidně. Po válce bylo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
nutno začínat znova, měnit výrobní program a 
hledat nová odbytiště. V roce 1932 vychází 
z tišnovské továrny první československý zámek 
s cylindrickou vložkou Systém Gard, úspěšné 
dílo konstruktérské dvojice seniora i juniora, 
Karta Mudrocha. O tom, jak vysoce byly v té do-
bě Tišnovské zámky v odborných kruzích ceně-
ny, svědčí skutečnost, že téměř všechna čsl. mi-
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    Česká průmyslová výroba má své bohaté tradi-
ce.  Bohužel, řada významných osobností, které 
proslavily české řemeslo upadá v zapomnění, a je 
vhodné  si je připomenout.  Jednou z význam-
ných postav, nám zámkařům blízkou, je podni-
katel Karel Mudroch.   

    Karel Mudroch, zakladatel 
továrny bezpečnostních zámku v 
Tišnově se narodil roku 1872 ve 
Skutči. Ve 12 letech ztratil oba 
rodiče. Vychoval ho bezdětný 
strýc v Dobrušce v naději, že mu 
po vyučeni předá svoji ševcov-
skou dílnu.  Ale toto řemeslo  

 
Karla netěšilo. Ještě 
před složením tova-
ryšské zkoušky strý-
covi utekl a po něko-
likaměsíčním van-
drováni po východ-
ních Čechách se mu 

podařilo najít v Třebechovicích, tehdejším stře-
disku výroby zámků, vytoužené místo zámečnic-
kého učně.  
     Po  vyučeni pracoval  v Praze, později ve Víd-
ni, jako dílovedoucí v továrně na pancéřové po-
kladny.  
        V roce 1896 vypsala c.k. uherská pošta sou-
těž na zámek, kterým by bylo možno současně 

Učňovská práce  
Karla Mudrocha 

              Zámek, který nastartoval kariéru 

     GUARD-Mudroch, spol. s r.o.       včera a dnes 
                              EVVA Group Member                                            miniseriál    
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nisterstva, přední hotely, vládní a správní budo-
vy, 7000 pohraničních pevnosti, hlavní rozvodny 
a trafostanice čsl. elektráren byly zabezpečeny 
zámky firmy Mudroch.   
     Po smrti Karla Mudrocha st. převzal podnik 
syn, Karel Mudroch ml. Ten se narodil 14. srpna 

1908 v Tišnově, řemeslu se vyučil u otce, a na 
praxi byl ve Vídni.  Absolvoval dvouletou ob-
chodní školu. Jinak byl zaměstnán v podniku 
svého otce, takže po převzetí mohl podnik hodně 
povznést, poněvadž znal jeho klady i nedostatky. 
Na vybudováni závodu spolu podílela i matka 
Františka.    

  Mudrochovy bezpečnostní zámky požívaly 
dvou ochranných známek — Dreadnought Super 
a Quard systém 2, které byly takřka světoznámé. 

 
     Příště  se budeme věno-
vat další historii firmy, až 
do současnosti.  
             
                                     (jn, ab)        
 
    V článku je použito archivních    
materiálů,  s laskavým  svolením                   
                      firmy     
GUARD - Mudroch, spol. s  r. o. 

     GUARD-Mudroch, spol. s r.o.       včera a dnes 
                              EVVA Group Member                                            miniseriál    
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosným oborem jsou návrhy a realizace systémů 
generálního  klíče,  zvláště   pak   MUL-T-LOCK 
a KABA GEGE. Společnost má licenci na samo-
statné navrhování a správu kódů těchto klíčo-
vých systémů. Díky tomuto faktu jsou schopni 
reagovat na požadavky zákazníků okamžitě, bez 
nutnosti zpracování u výrobce. Mimo výše uve-
dené AD SECURITY realizuje klíčové systémy 
firem EVVA GUARD, ASSA FAB, TITAN,  DOM 
a ABUS. Na klíčové systémy je navázán další sor-
timent, zejména se jedná o klíčové trezory a bez-
obslužné výdejní boxy KW-30, i s možností mo-
dulárního rozšiřování a přizpůsobení se plně po-
žadavkům zákazníka, na jejichž vývoji a výrobě 
se společnost podílela.  
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O společnosti AD SECURITY s.r.o. 
 
   Společnost AD SECURITY s.r.o. se svými hlav-
ními středisky v Brně a Praze a celorepublikovou 
působností je na trhu již 16 roků a specializuje se 
především na mechanické bezpečnostní systémy. 
Společnost neustále posiluje své postavení v obo-
ru, čímž je schopna vyhovět i speciálním poža-
davkům svých zákazníků. Společnost AD SECU-
RITY s.r.o. je řádným členem významných oboro-
vých sdružení: Asociace technických bezpečnost-
ních služeb Grémium alarm, Cechu mechanic-
kých   zámkových  systémů,  Asociace  zámkových  
a klíčových služeb a Hospodářské komory. Spo-
lečnost je již 6 roků držitelem certifikátu řízení 
jakosti ISO 9001 a je prověřena Národním bez-
pečnostním úřadem. 
 
Čím se společnost zabývá? 
 
   Náplní činnosti firmy jsou konzultace, návrhy, 
dodávky, montáž a servis mechanických bezpeč-
nostních a protipožárních systémů, především 
bezpečnostních a protipožárních dveří, mříží, fó-
lií, zámků, kování.  
Od roku 2011 rozšířilo středisko Praha svoji na-
bídku  o  výrobu  bezpečnostních  mříží,  pevných  
i otvíravých (jednokřídlých a dvoukřídlých), cer-
tifikovaných do bezpečnostních tříd 2 a 3 dle 
ČSN P ENV 1627:2000.  Ve  stejném  roce  začali 
s výrobou bezpečnostních okenic a v současnosti 
zvažují jejich certifikaci. 

 
 

 

Návštěva firmy AD SECURITY  s.r.o. 

Bezobslužný výdejní 
box KW-30
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   V posledním období se stále více rozvíjí oblast 
mechatroniky - kombinace mechanických zá-
branných prostředků s elektronikou. Společnost 
se snaží být na čelním místě v komplexním po-
skytování služeb i v tomto velice rychle se rozví-
jejícím oboru. V současné době montuje a zabez-
pečuje servis pro motorické a elektromechanické 
zámky, motorické vložky, pohony dveří, servo-
zámky, požární konzole atd. 
      
      Společnost AD SECURITY s.r.o. Vás 
ráda  přivítá  ve  svých  provozovnách     
a vzorkovnách v Praze a Brně. 
 

 

    Druhým zásadním oborem společnosti je pro-
dej, montáž a servis bezpečnostních a protipožár-
ních dveří značek BEDEX, NAPAKO, SHER-
LOCK, ADLO, AP arch, Diere, Skydas, Gerda, 
Ador, T-safe, Tuza a dalších. 
AD SECURITY se také podílela na vývoji a výrobě 
bezpečnostních dveří s panikovou funkcí v prove-
dení s panikovou klikou nebo madlem. Dveře by-
ly certifikovány v BT3 dle ČSN P ENV 1627:2000, 
dostaly osvědčení NBÚ - typ 3, SS3=3, SS4=2. 
Dveře jsou dodávány v požárním provedení EI, 
EW 30 DP1 a vyhovují požadavkům ČSN EN 
1125 pro panikové východy a ČSN EN 179 pro 
únikové východy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěva firmy AD SECURITY  s.r.o. 
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Dveře s panikovou klikou Dveře s panikovou hrazdou 

Provozovna PrahaProvozovna Praha



 

 

      Na žádost a doporučení polského prezidenta 

klíčníků „PSLSK“ Zygmunta Bilewicze se uskuteč-

nilo pracovní setkání dne 8.4.20143 v Havířově. 

   Za „AZKS“: Jan Novotný - prezident a Ing. Dolejš 

Karel - pověřený jednáním se zahraničními organi-

zacemi. 

   Za „Groupe DAD“- Francie - Antoine Decayeux -

generální ředitel, Feuquieres en Vi-

meu - France 

   Za „DAD Polska“ a „FANA“ - 

Claude Verschelden - ředitel, Po-

znaň - Polsko. 

   Jednání se uskutečnilo v hotelu 

„Rudolf“ Havířov, kde byli hosté 

ubytování, a to vzhledem k blízkosti 

polských hranic. Hosté projevili zájem  na spo-

lupráci s naší asociaci zámečníků - klíčníků. 

Přivezli na ukázku své výrobky (visací zámky, 

vložky, půl vložky s bezpečnostním štítkem, 

zámky, poštovní schránky, odlitky klíčů 

s možností vlastního patentovaného profilu 

apod.). Uvedené výrobky jsou vyrobeny ve  vy-

soké kvalitě a  mají zajímavý design. 

Byl předán propagační materiál hlav-

ních výrobků. 

   Pokud bude zájem ze strany firmy 

DAD z Francie a Polska, byl dán ná-

vrh na prezentaci svých výrobků u 

příležitosti setkání členů „AZKS“ na 

valné hromadě, která se uskuteční 

27.4.2013 (sobota) v Brně. Jednání 

probíhalo ve velmi přátelském 

ovzduší a  v polském jazyce. 

Na závěr bylo zahraničním 

hostům popřán příjemný po-

byt v ČR s přáním prohloube-

ní další vzájemné spolupráce. 

 

 

                                       (K.D.) 
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Pracovní schůzka „AZKS“ a firmy „DAD“ Francie a 
„FANA“ Polsko, dne 8.4.2013 v Havířově 
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Dotaz : Při přeskládání cylindrických vložek jsem po odřezání hřbetu klíče mohl  vyměnit 
bubínky bez nutnosti rozebrání celé vložky. Zvláště pak to usnadnilo práci u prodlouže-
ných vložek. U cylindrické vložky RS mi to dělá problém. 

 
   U svorky pro zajiště-
ní blokovacích stavítek 
vytvoříme úkos.   
 
 
 
 

   Po zasunutí klíče otočíme o 90 stupňů, a zasu-
neme svorku na zajištění blokovacích stavítek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
   Upravená svorka nenarazí rovinou do pojistky, 
ale naopak ji zasune. Bubínek jde vyjmout stejně 
dobře jako na předchozích typech cylindrických 
vložek. 
                                                                    J.N. 
 

   U vložek RS je postup identický. Jenom je tře-
ba pojistný kroužek dorazu zasunout do bubínku. 
Popisujeme celý postup, aby i ti čtenáři, kteří ten-
to postup nevyužívají věděli o čem píšeme.  
   Nejdříve je potřeba odřezat hřbet a část hlavy 
klíče.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Při úpravě klíče se odřízne i místo dorazu klíče. 
Při pomalém zasunutí klíče si stavítka sama na-
jdou správné místo. Je ale možné, před úpravou 
si označit ryskou na klíči místo, kam se až má za-
sunout. 
 

 Dotazy a odpovědi 
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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 20.4. 2013 v Brně  
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