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Přehled činnosti v roce 2013
Dne 27.3.2013 se v hotelu MOTORSPORT v Ostrovačicích u Brna, konala
Volební valná hromada Asociace.

Usnesení valné hromady,
schválené na VH dne 27. 3. 2013
v Ostrovačicích
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Valná hromada ukládá
členské základně
• Aktivním přístupem všech členů za-
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Nově zvolené prezidium a dozorčí rada
je nyní v následujícím složení:

jistit další rozvoj AZKS, vzájemnou
výměnou zkušeností mezi členy
AZKS u příležitostí školení a seminářů.
• Plnit základní členskou povinnost,
včas platit členské příspěvky nejpozději v termínu dle stanov.
• Aktivně přispívat do časopisu
„Zámkař“

Ing. Ladislav Kratochvíl
Inzerce
TOKOZ
Návštěva
v TOKOZ
a TKZ
Inzerce TKZ
INZERCE
HOBES
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Prezident AZKS
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Mgr. David Blahák
Víceprezident pro ekonomiku

Valná hromada ukládá prezidiu
AZKS ČR
• Předání majetku mezi starým a nově
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Návštěva
HOBES
KOMAS
BRANO
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Inzerce
ROSTEX
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Práce s el.
nářadím
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Boris Mahdal
Víceprezident pro propagaci
a marketing
Mgr. Jitka Ivanovová
Víceprezidentka pro školení
a semináře
Karel Burian
Víceprezident pro zahraniční
spolupráci

Dozorčí rada ve složení:
Jan Novotný, Vlastimír Kohut,
Ing. Arnošt Bajer.

•

•
•

•
•

zvoleným prezidiem, zajistit v bance
nové podpisové práva na Ing. Ladislava Kratochvíla a Mgr. Davida
Blaháka.
Pokračovat ve spolupráci s polskými
klíčníky formou vzájemné výměny
delegací, vzájemnou návštěvou školení a seminářů a výměnou zkušeností v oblasti zámkové techniky
(Ing. Karel Dolejš).
Rozvíjet zahraniční spolupráci (Mgr.
Jitka Ivanovová)
Zvyšovat vzdělání a kvalifikaci členů
AZKS ČR formou školení, seminářů,
výstavy a exkurze ve výrobních podnicích.
Zajistit kontrolu účetnictví a zpracování daňového přiznání.
Závěry z Volební valné hromady
zpracovat do Zámkaře. a na www
stránky.
(LK)
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Česko-polsko-slovenské
Ekonomické forum
2013 dne 17.10.2013 hotel "Imperial" Ostrava.

Na pozvání "KHK" Ostrava a "AZKS"
se Česko-polsko-slovenského Ekonomického fora 2013, které se konalo dne 17.10.2013 v hotelu
"Imperial" Ostrava zůčastnil i prezident
"PSLSK" Zygmunt Bilewicz s manželkou. Za
AZKS se zůčastnili: Ing. Dolejš - ambasador
"AZKS ČR" v Polsku a Pavel Jachymčák - výkonný ředitel firmy "Hobes". Celkem se zůčastnilo
cca 150 firem z ČR, Polska a Slovenska. Význam
této akce byl zdůrazněn účastí velvyslankyně
Polska, velvyslance Slovenska a českého velvy-

Školení v Polsku-Siepraw dne 19.10.2013.
Na pozvání Polských kolegů "PSLSK" a firmy
"Expres" se dne 19.10.2013 uskutečnilo školení:
Nové možnosti firmy Silka a nové technologie ve výrobě a kopirování autoklíčů.

slance v Bratislavě. Po společném
obědě následovaly
dvoustranné
pracovní schůzky
mezi firmami.
Prezident "PSLSK" Zygmunt Bilewicz s manželkou si prohlédl centrum Ostravy a část již historické části Vítkovic vysoké pece a bývalé šachty
Hlubina. <<<
K.D.

Pro všechny účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení.
Odpoledne zasedalo představenstvo "PSLSK",kde
jedním bodem jednání byly možnosti další spolupráce
mezi "AZKS" a "PSLSK". <<<

Školení se zůčastnilo cca 60 polských klíčníků, a ze
zahraničí Barys Marozau z Běloruska, Anatolij Pieczeniuk z Ukrajiny a za "AZKS ČR" Ing. Dolejš Karel.

Ing. Dolejš Karel
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včera a dnes
miniseriál II

O firmě (Holeček, Burian ?)

Firma GUARD - Mudroch, spol. s r.o.,
kterou založili v roce 1991 potomci zakladatele
firmy, odkoupila zpět zdevastovaný provoz a postupně navázala na dávnou tradici vysoké kvality
zámků a souvisejících služeb. Firma se brzy dostala zpět mezi respektované výrobce.

V roce 1998 se společníkem firmy GUARD Mudroch, spol. s r. o. stala rakouská firma EVVAWERK Gesellschaft m. b. H. & Co. KG, která do

Návštěva výrobního
závodu
Dne 22. 10. 2013 se uskutečnila prohlídka výrobního závodu EVVA, včetně
prezentace produktů společnosti EVVA v sídle
mateřské společnosti ve Vídni. Doprava byla zajištěna luxusním autobusem s nástupními místy
Praha, Jihlava, Brno a po celou cestu bylo zajištěno občerstvení pro všechny účastníky akce.
Této exkurze se zúčastnili i členové AZKS. Po
příjezdu nás přivítal pan Martin Koudelka, jednatel firmy EVVA s.r.o. Praha a byli jsme rozděleni do 3 skupin, které absolvovaly prohlídku výrobních provozů a
prezentaci všech produktů firmy včetně elektronických uzamykacích
systémů. Celá akce byla
ukončena předáním
propagačních materiálů
a upomínkových předmětů firmy a pozváním
na oběd do stylové Vídeňské restaurace.

tišnovské továrny přinesla potřebné knowhow a modernější
technologie. Do dnešních dnů se společně
podařilo rozšířit nabí-

zený sortiment zámků i služeb
a tradiční česká značka GUARD tak ještě více upevnila
svoji pozici předního výrobce
kvalitních a bezpečných zámků. <<<

Jménem AZKS bych chtěla poděkovat všem
zástupcům firmy EVVA za vynikající organizaci
a průběh celé akce a zvláště pak panu Martinu
Beinlovi a Helence Marčíkové za vzornou péči po
celou cestu autobusem. <<<

Jitka Ivanovová
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Nové označení bezpečnostních tříd MZS
RESISTANCE CLASS (RC)
není jen nové označení bezpečnostních tříd
mechanických zábranných systémů (MZS), ale
jsou to i nové požadavky.
Trocha historie nikoho nezabije:
V ČR byla prvním technickým předpisem, který stanovil technické požadavky a zkušební postupy pro dveřní uzávěry a jejich komponenty
z hlediska jejich bezpečnosti – SECURITY, československá státní norma ČSN 74 7731:1991 – Dveře odolnější proti vloupání. Tato norma rozdělovala výrobky do třech kategorií. Kategorie A –
výrobky s optimálními parametry, kategorie B –
zvýšené požadavky – nižší jak v mezinárodních
normách a kategorie C – jejichž použití jako bezpečnostní uzávěr bylo omezeno do 31.12.1993.
Předmětná norma byla de facto překladem normy DIN 18 103 Dveře odolnější proti vloupání –
pojmy, požadavky, zkoušky.
V roce 1993 byly v CEN (Evropský výbor pro
normalizaci) zahájeny práce na první předběžné
evropské normě pro bezpečnostní otvorové výplně pod označením ENV 33.039. Tento předpis
vyšel jako soubor předběžných evropských norem
ENV 1627 až ENV 1630 v roce 1999 a
v následujícím roce 2000 byl přeložen do češtiny
a vydán jako ČSN P ENV 1627 až ČSN P ENV
1630. Tyto normy měly být v užívání 3 roky a následně, na základě poznatků z jejich praktického
užití, přepracovány do režimu běžných evropských norem EN.
Tento čas se trochu protáhl a teprve v roce
2011 byly CENem vydány jako EN 1627 až EN
1630. V ČR byl pak tento soubor tzv. průlomových norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 vydán
v roce 2012 překladem.
Co nám to přináší - obecně:
Především jsou to již řádné evropské normy,
pro které platí, že členské státy CENu a tedy i EU
musí zrušit všechny národní normy a předpisy,
které jsou s těmito normami v rozporu. Jak již
bylo shora uvedeno, byly tímto krokem nahrazeny předběžné evropské normy označované jako
ČSN P ENV 1627 až ČSN P ENV 1630, u kterých
shora uvedená povinnost neplatila. Do systému
ČSN byly tyto EN normy zavedeny prostřednictvím Centra technické normalizace Asociace Grémium Alarm.
Jak si může laskavý čtenář odvodit, jedná se o
soubor čtyř norem, přičemž ČSN EN 1628 až ČSN
EN 1630 popisují průběh zkoušek – zkušební
normy. Požadavky, hodnoty a kritéria na MZS
jsou pak obsažena v normě klasifikační - ČSN EN
1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže
a okenice – Požadavky a klasifikace.

Předmětné normy řeší průlomovou odolnost –
odolnost proti vloupání tzv. SECURITY dveří,
oken, mříží, vrat, okenic a dalších otvorových výplní včetně jejich komponent – zámků a kování,
( zadlabací a přídavné zámky, cylindrické vložky,
dveřní kování, závěsy, závory, rozvory, visací zámky a další ) – souhrnně mechanické zábranné systémy - MZS.
Jaké jsou praktické výstupy:
Za základní normu, z hlediska aplikace MZS
v praxi, lze považovat poslední z uvedených –
ČSN EN 1627. Ta zavádí 6 bezpečnostních tříd
označovaných RC 1 až RC 6 a definuje pro jednotlivé třídy základní požadavky a kritéria jejich splnění. Předchozí předběžná norma ČSN P ENV
1627 definovala také 6 bezpečnostních tříd, ale
označovali se pouze zkratkou BT.
Jednotlivé bezpečnostní třídy RC jsou charakterizovány v tabulce C 1 této normy následovně:
Bezpečnostní třída
RC/čas
napadení
RC 1
Neaplikuje
se

RC 2
3 min

RC 3
5 min

RC 4
10 min

RC 5
15 min

RC 6
20 min

Předpokládané metody a pokusy
o vloupání
Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání
s použitím malého jednoduchého nářadí
a fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrhává-ním.
Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni
odolnosti MZS, má málo času a snaží se
nezpůsobit hluk.
Příležitostný zloděj se navíc pokouší
o vloupání s použitím jednoduchého nářadí
a fyzickým násilím. Má malé znalosti
o úrovni odolnosti MZS, má málo času
a snaží se nezpůsobit hluk.
Zloděj se pokouší překonat MZS při použití
páčidla délky 710 mm a dalšího šroubováku,
ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky
a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má
určité povědomí o systému uzávěru
a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí
využít. Při použití páčidla délka 710 mm lze
aplikovat zvýšené fyzické násilí.
Zkušený zloděj používá navíc zámečnické
kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou
akumulátorovou vrtačku atd. Toto další
nářadí umožňuje zloději rozšířit počet
způsobů napadení, případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém
hluku zloděj neře-ší.
Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např. úhlovou
brusku do průměru kotouče 125 mm,
přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se
hlukem.
Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí např. úhlovou
brusku do průměru kotouče 230 mm,
přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se
hlukem.
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Nové označení bezpečnostních tříd MZS
Jak z uvedeného vyplývá, jsou jednotlivé bezpečnostní třídy RC charakterizovány jednak typem nářadí, které je možné použit pro překonání
otvorové výplně - MZS a dále pak časem po který
je možno průlom – překonání – otevření provádět, viz shora uvedená tabulka. Sortiment nářadí
se pohybuje od jednoduchého nářadí – šroubovák, po velmi agresivní – dvouruční rozbrušovačku. Zvláště je třeba
upozornit na páčidlo –
Z hák o délce 710 mm,
které je přiřazeno pro
bezpečnostní třídu RC
3. Čas, který je stanoven pro jednotlivé bezpečnostní třídy RC,
vyjadřuje čistý operační – pracovní čas, kdy je nástroj v kontaktu
s napadenou zábranou - MZS. Při praktickém napadení by reálný čas dosahoval asi tak cca 2 až 3
násobku této hodnoty, v závislosti na zkušenostech, znalostech a
zručnosti zloděje.
Jak
jednotlivé
bezpečnostní třídy používat:
K tomu
lze
uvést, že výrobky v
bezpečnostních třídách RC 1 až RC 2
jsou
určeny
k zabezpečení méně rizikových objektů, kdy zloději
používají spíše prostou fyzickou sílu
nebo jednoduché nářadí.
Výrobky v bezpečnostní třída RC 3 jsou v praxi
nejvíce používané pro zajištěné vstupních otvorů,
zejména bytů, s přiměřenou mírou rizika napadení. Jedná se o stupeň zabezpečení, který odolává

příležitostnému zloději.
Bezpečnostní třída RC 4 je určena pro zajištění
rizikových objektů, kde je předpoklad napadení
od zkušeného zloděje, který je i na překonání
zábrany připraven jak vybavením tak i určitými
znalostmi. Tato bezpečnostní třída je de facto
nejvyšší, která je v praxi používána.
Bezpečnostní otvorové výplně v bezpečnostních třídách RC 5 a RC 6 se na trhu prakticky ne-

vyskytují a v ČR nejsou vůbec vyráběny. Parametry, které musí tyto výrobky splňovat jsou poměrně vysoké a konstrukce těchto výrobků se již
blíží kategorii trezorové techniky. Jejich cena
také odpovídá požadované materiálové a konstrukční náročnosti.
Porovnání BT a RC tříd:
Na základě již provedených zkoušek, lze konstatovat, že srovnání dřívější BT = nynější RC lze
provést jen v obecné rovině s velkou toleranci u
RC 1 = BT 1 a RC 2 = BT 2, vyjma výrobků skupiny 4 - mříže. U tříd RC 3 a RC 4 to již prakticky
nejde, neboť zde došlo především k rozšíření sortimentu nářadí, kterým se provádí manuální
průlom – napadení MZS podle ČSN EN 1630.
Shodně tak došlo k zpřísnění podmínek při statické zkoušce ČSN EN 1628 a dynamické zkoušce
ČSN EN 1629.

K největší odchylce však došlo u mříží, kde výrobky – mříže klasifikované dříve do BT 2 a BT
3, podmínky pro klasifikaci do RC 2 a RC 3 bez
konstrukčních a materiálových změn nesplní.
Zpracoval dle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN
1630. <<<
Ing. Petr Koktan
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Návštěva u firmy
TOKOZ a.s. ve Žďáru nad Sázavou.
17.6.2013 jsme se sešli s generálním ředitelem ing. Vladimírem Chládkem a obchodním ředitelem ing. Petr Neuvirtem, který byl
panem generálním ředitelem pověřen k jednání s AZKS. <<<

O firmě (Holeček, Burian ?)

Po prohlídce závodu jsme byli seznámeni s
novinkami a vyhlídkami v produkci. <<<

Návštěva u firmy
TKZ Polná, spol. s r.o.
17.6..2013 jsme navštívili i firmu TKZ Polná,
spol. s r.o., která je renomovaným českým výrobcem
stavebního a
nábytkového kování.
Při
prohlídce závodu nám
byl předveden výrobní proces
velké části výrobního sortimentu. <<<
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V pátek 11. října 2013 proběhla návštěva AZKS u společností HOBES spol. s r. o. v Horním
Benešově, u firmy KOMAS, spol. s r.o. v Opavě a firmy Brano Group, a.s. Kromě zástupců CMZS
a AGA se návštěvy zúčastnili ve velkém počtu zástupci AZKS, např. AD SECURITY Brno , IDK Zámečnictví, Zámečnický servis Mahdal, Zámečnictví SOS Brno, za dozorčí radu pan Novotný. Všichni kdo
si našli čas, určitě nelitovali, protože v obou společnostech se nám dostalo velice milého přijetí a
obdrželi jsme vyčerpávající informace o všech vyráběných produktech a nové katalogy výrobního
sortimentu. Zástupci hostitelských společností nás provedli i výrobou.Ještě jednou touto cestou děkujeme za vřelé přijetí ve výše uvedených společnostech.
Všem zúčastněným byly vystaveny certifikáty o absolvování produktového školení.
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Co byste mohli vědět při práci s elektrickým nářadím
Elektrické předměty jsou podle způsobu ochrany rozděleny do tříd:
Třída ochrany I
Má svorku pro připojení ochranného vodiče (tj. jednofázový spotřebič je připojen třívodičovou šňůrou
s ochranným kontaktem).
Třída ochrany II
Nemá svorku pro připojení ochranného vodiče a ochrana je provedena dvojitou nebo
zesílenou izolací (tj. spotřebič je připojen dvouvodičovou šňůrou a je označen uvedenou značkou).
Třída ochrany III
Zařízení používá malé bezpečné napětí (označení SELV, PELV). Meze malých bezpečných napětí podle
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 jsou v následující tabulce:

Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2
Cílem této normy je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a
zabezpečení ochrany proti požáru.
Revize
kých

elektric-

spotřebičů

jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány

kontrolory

Státníh o

ú řadu

inspekce práce. Ze
Zákoníku
(zajištění
nosti

a

zdraví),

práce
bezpečochrany
vyplývá

povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů
zajistit.
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R E K L A M A

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 podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí, a pečovat o trvalý růst odbornosti členů.
- Členství v AZKS je dobrovolné.
- AZKS působí celorepublikově.
- AZKS je společenství, které vzniklo na základě zákona č. 83/1990.
(Ze Stanov AZKS)
Etické normy
navazují na normy právní, předpokládají jejich
plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu. Kodex hodlá napomáhat
uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich
obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže), konkretizuje na oblast poskytování technických služeb k ochraně a zabezpečení majetku a osob.
(Z Kodexu etiky AZKS)

