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Stránka 2 Zámkař 

Ctěným zákazník ům několik slov  
o nedobytných zámcích GUARD 

 
     Vynalezením bezpečnostních vložek učiněn byl 
velký pokrok v zajištění bytu proti vloupání. Dokonalá 
bezpečnostní vložka nedá se otevříti paklíčem ani 
jiným než příslušným klíčem. Zdálo se, že tímto vyná-
lezem dospěla dokonalost uzavíracích a zajišťovacích 
zařízení svého vrcholu. V praksi však přišlo se 
k jinému poznání. Bystří konstruktéři soustředili veš-
keré svoje úsilí na zkonstruování skutečně ideální, 
dokonalé a bezpečné vložky, opomněli však přizpůso-
biti vlastní zadlabací zámek jejímu přesnému a ne-
smírně jemnému mechanismu. 
      
     Bezpečnostní vložky montovaly se a ještě montují 
do normálních obyčejných zadlabacích zámků, jejichž 
klíčový otvor byl zvětšen tak, aby se místo klíče dala 
do zámku vsunouti bezpečnostní vložka. Několik set 
let stará soustava zadlabacích zámků zůstala však 
nezměněna. Brzy přišlo se k poznání, že nelze spojiti 
moderní dokonalou vložku se zastaralým zámkem. 
Každý odborník zná, jak takový obyčejný zámek lze 
otevříti pouhým navrtáním pouzdra zámku mimo vlož-
ku, aniž by se zámek poškodil. Dále silná péra musí 
býti při otvírání a zavírání přemáhána silou, která jest 
úměrná robustnosti obyčejného litinového klíče, niko-
liv však jemnému mechanismu a útlému argentanové-
mu klíči bezpečnostní vložky. Po krátkém používání 
stálým přemáháním ničí se vložka. 
      
     Odborníci ve výrobě zámků byli si vědomi, že je 
nutno zásadně změniti soustavu zadlabacího zámku. 
Dlouho nepodařilo se dosíci žádného výsledku; teprve 
vynález zámku GUARD System 2 učinil naprostý pře-
vrat ve výrobě zámků. 
      
     GUARD System 2 nemá žádných per působících 
na závoru a jeho mechanismus tvoří pouze dvě části: 
hlavní závora a příční závora. Závora vycházející ze 
zámku (hlavní) jest uzavírána a zajišťována závorou 
příční. Obě tyto závory jsou ovládány zuby bezpeč-
nostní vložky a jsou na vložce přímo závislé. Není 
možno posunouti závoru, aniž by se pomocí patřičné-
ho klíče otočilo zubem vložky. Neexistuje opotřebení 
vložky při lehkém posunu závory. Zamykání a odemy-
kání GUARD zámku jest velice pohodlné a jednodu-
ché. Jediným otočením klíče uzavíráme na dva zápa-
dy a máme jistotu, že zámek uzavřen jest na celou 
délku závory. 
      
     Zámek GUARD System 2 jest jediným speciálně 
konstruovaným zámkem pro bezpečnostní vložku, 
s níž tvoří ideální uzavírací celek. Vyžádejte si nezá-
vazné předvedení GUARD zámku a přesvědčíte se o 
jeho přednostech. Po prohlédnutí jsem přesvědčen, 
že budete propagovati a doporučovati náš zámek 
v oboru Vaší působnosti s vědomím, že tím prokážete 
veřejnosti službu a přispějete zároveň k dobré pověsti 
domácího průmyslu. 
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    ZaZZZ společnost EVVZZA 

Nejmodern ější způsob zajišt ění bytu. 
 
     Zadlabací zámek  GUARD System 2 k otevírání zvenčí klí-
čem, zevnitř knoflíkem bez pomocí klíče. Skýtá současně bez-
pečnost zadlabacích zámků s vložkou, které se však musí zavíra-
ti z obou stran klíčem a výhodu zámků přišroubovaných uvnitř 
bytu na horní straně dveří, opatřených zvenčí kulatým zapuště-
ným cylindrem, které se sice otevírají z vnitřní strany knoflíkem, 
svým vzhledem však zohyzďují dveře uvnitř bytu, jejich montáž 
může provésti pouze zkušený odborník a při zapouštění cylindru 
nutno vyvrtati do dveří velikou díru. 
     Zámek GUARD System 2 s knoflíkem skládá se ze zadlabací-
ho zámku, který nemá žádných per, působících na závoru, zavírá 
se jediným otočením na dva západy a jest opatřen příčním stavít-
kem, které řídí, reguluje, vymezuje a zajišťuje chod závory, zne-
možňuje zasunutí závory paklíčem pomocí otvoru vyvrtaného do 
horní skříňky zámku a spojuje zadlabaný zámek s druhou částí 
vlastního zavíracího systému, tj. vložka GUARD System 2, která 
má z jedné strany klíčovou dírku, z druhé strany knoflík s patentní 
pojistkou. Patentní pojistka slouží k zajištění zavřeného zámku. 
Je-li zámek zajištěn, není možno zvenčí ani příslušným klíčem 
otevřít, takže není potřeba k zajištění dveří na noc používati růz-
ných zástrček, obrtlíků, řetízků apod., jako tomu bylo dosud. 
     Vložka GUARD System 2 s knoflíkem dá se použít pro každý 
zámek GUARD, zadlabací neb závorový, místo vložky k otvírání 
z obou stran klíčem, aniž by bylo nutno prováděti na zámku ja-
koukoliv změnu. 
     Svaz pojišťoven v ČSR., přesvědčiv se o naprosté bezpečnos-
ti zámků GUARD, poskytuje při pojištění proti vloupání 10% slevu 
na premiích, je-li pojištěný byt zabezpečen tímto zámkem. 
 

 Ing. Tomáš Cvek  
za společnost EVVA 
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Vážené kolegyně, kolegové a přátelé, 

dovolte mi jménem Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky Vás srdečně pozvat na již 
druhý ročník zámkařského veletrhu LockFest 2016 , který se bude konat ve dnech 24. – 25. 9. 2016 
v lázeňském městě Karlovy Vary  v prostorách hotelu Thermal . 

Na veletrhu se opět potkáte nejen s předními renomovanými firmami z České republiky, ale i  významnými 
zahraničními výrobci a distributory zámkové techniky, elektronických systémů zabezpečení, otvíracích 
nástrojů a elektronických zařízení k programování autoklíčů. 

Pro všechny vystavovatele jako v předešlém 
ročníku, je vyhlášena soutěž o nejzajímavější 
produkt, a to ve třech kategoriích: 

• Mechanické a mechatronické zabezpečení 

• Elektronika – programování autoklíčů 

• Otevírací technika 

Všichni návštěvníci výstavy se mohou zú-
častnit již tradiční soutěže pořádanou členy 
AZKS: 

• Otevření zámku na čas bez klíčů 
• Vyřezání klíče na stroji z 19. století 
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Generálním partnerem  letošního ročníku je společnost FAB Assa Abloy . Hlavními partnery jsou Evva, 
Kaba      a European Lockmaster Group. Partnery jsou Tokoz, Rostex, ACT Servis. 

Obsahem veletrhu budou prezentace firem, produktové prezentace jednotlivých českých a zahraničních 
výrobců na jejich stáncích a nedílnou součástí veletrhu budou také praktická školení z oblastí nouzového 
otevírání a programování autoklíčů. Pro veřejnost, bytová družstva a hotely připravujeme prezentace k 
zabezpečení bytových domů, řešení vstupu do objektu a společných prostor s ohledem na požární předpi-
sy, komfort a bezpečnost. Vývoj zabezpečení od obyčejného klíče k odemykání mobilem, nebo otiskem 
prstu. Požadavky pojišťoven na zabezpečení objektů dle RC a výše pojistky, jejich přístup k likvidaci po-
jistných událostí, statistiky plnění. 

 Ing. Ladislav Kratochvil, prezident AZKS 
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     Platí pravidlo, že uzamykací systém musí být 
nejpozd ěji po 12ti až 15ti letech vym ěněn. 
   Ale jak poznat, že systém již skutečně dosluhuje? 
To nemusí být  pro laického vlastníka  vůbec jedno-
duché. Cylindrická vložka systému může na první 
pohled bezproblémově fungovat, i když její bezpeč-
nost z hlediska organizace přístupu vzhledem 
k mechanickému opotřebení je již výrazně snížena. 
Může být totiž neúmyslně nebo s nepravým úmyslem 
ovládána opotřebovaným klíčem. To má za následek 
tzv. nechtěné křížové odemykání vložek v rámci ob-
jektu. Vyšším provozem na vložce dochází totiž 
k rozšíření kanálu pro zasunutí klíče do válce vložky, 
k opotřebení stavítek i samotného klíče. Taková 
vložka je i lépe napadnutelná nelegálním způsobem 
(např. planžetováním nebo bump key metodou). 
     To může mít pro vlastníka systému nepříjemné 
důsledky ve smyslu, že faktic-
ky ztrácí kontrolu nad svým 
uzamykacím systémem, nebo 
že v případě škody může při-
cházet o pojistné plnění, když 
nebudou na vložce jednoznač-
né stopy, že byla napadena. 
     U certifikovaných produktů 
zaručují výrobci dle EN 1303 
životnost cylindrické vložky na 
100 tisíc cyklů, kde jeden cyk-
lus znamená zasunutí klíče, 
zamknutí, vysunutí klíče a 
opětovné zasunutí klíče, 
odemčení a vysunutí klíče. To 
je velký počet zaručených cyklů, klíč je tak do vložky 
zasunut 200 tisíckrát a 200 tisíckrát vysunut. Avšak  
u frekventovaných přístupů, jako jsou administrativní 
budovy, hlavní vchody, společné garáže, kontajnery 
na odpad apod., může být tato kapacita vyčerpána 
ve velmi krátké době, někdy i během jednoho roku.  
     Cylindrická vložka je vzhledem k potřebnému 
jemnému opracování zhotovena z mosazi, tedy 
z relativně měkkého materiálu. Klíče naopak měly by 
být zhotoveny z pevnějších slitin, aby byly odolnější 
zejména proti zlomení, ohnutí a jiným poškozením. 
Tím dochází i k vyšší zátěži na vložku a k jejímu vyš-
šímu mechanickému opotřebení. To jsou známé sku-
tečnosti.  
     Existují ale i důvody pro výměnu systému, který je 
fyzicky plně funkční. Systém je totiž morálně zastara-
lý. 
     U systémů, které byly pořízeny v průběhu doby 
trvání patentové ochrany polotovaru klíče, ale kde 
ochrana již vypršela, ztrácí vlastník zcela kontrolu 
nad výrobou kopií klíčů, které se v rámci systému 
pohybují. Každý klíč systému, který není patentově 
chráněn, lze legálně kopírovat, aniž by o tom vlastník 
systému mohl vědět. Jak známo, doba trvání paten-
tové ochrany je 20 let a nedá se prodlužovat. Uděle-
ní patentu trvá cca 3 až 4 roky a 20tiletá lhůta ochra-
ny se počítá od přihlášení patentu, tzn. efektivní lhů-

ta ochrany činí cca 17 let. Vzhledem 
k předpokládané fyzické bezpečnosti systému 12 až 
15 let  má smysl, aby nová investice byla pořízena 
v rámci produktu, který má před sebou ještě minimál-
ně 12 let efektivní patentové ochrany. 
     V současné době je pro vlastníka systému velkým 
přínosem, může-li pro správu systému využívat nej-
modernější softwarovou evidenci. Tato evidence vy-
chází z unikátního značení všech klíčů v rámci systé-
mu (číslo pozice v systému, číslo kopie klíče, perso-
nifikovaný seznam uživatelů, záznam výdeje, vrácení 
a ztráty klíče apod.). 
     Dalším aspektem morálního zastarání je, že 
vlastník staršího uzamykacího systému nemůže vyu-
žít všech možností technického pokroku a aktuálního 
stavu poznání. Dnes je standardem, aby nově poří-
zený uzamykací systém měl možnost nadstavby      
a kombinace s mechatronickým, případně elektronic-
kým přístupovým systémem, a to vše pod jednou 
správou. Pořizovatel systému musí mít jistotu, že 
pořídí-li dnes mechanický uzamykací systém, muže 
jej zítra rozšířit o elektro-
nické prvky, aniž by mu-
sel původní mechanický 
systém nahrazovat. 
     Cylindrická vložka ve 
své dnešní podobě 
s odpruženými stavítky je 
na trhu více než 150 let. 
Ale i přesto neplatí, že 
v rámci klasického me-
chanického uzamykacího 
systému již nelze přichá-
zet s žádnými novinkami. 
Trvalým problémem        
u mechanických systémů 
jsou ztráty klíčů. Ztráta některého z nadřazených 
klíčů může znamenat zánik organizační bezpečnosti 
celého systému. Vlastníkovi pak nezbývá, než 
z bezpečnostních důvodů celý systém nebo jeho 
podstatnou část vyměnit, zbývá-li ještě kombinační 
kapacita. To může být významná finanční i organi-
zační zátěž, je-li v oběhu velké množství podříze-
ných klíčů. Dnes však existují i řešení, jak obnovu 
ztracené bezpečnosti efektivně zajistit. Předpokla-
dem je přestavba dotčených vložek a nový nadřaze-
ný klíč. Vlastní klíče zůstávají v oběhu. 
Přestavba vložky (změna kódu) je poměrně manuál-
ně náročná činnost pro zkušeného technika, která 
trvá několik minut a vyžaduje potřebné vybavení. 
Nyní je již ale na trhu jednoduché technické řešení, 
kdy změna kódu může proběhnout snadno a rychle. 
Tuto změnu může po krátkém zaškolení provést své-
pomocí i správce uzamykacího systému 
s průměrnou manuální zručností sám. 
 
Tomáš Kaltmeyer, Kaltmeyer sro;  
Ing. Ivo Buk, Kaba GmbH 
   

Životnost mechanického uzamykacího systému  

Nová a opot řebená                                                        
vložka  

Nový a opot řebovaný                                                        
klíč 
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V Československu se od 1. světové války vyrá-
běly heslové visací zámky  pouze u několika 
málo výrobců. Jednalo se  o firmy Jaso /
Studnička & Obrdlík/ z Řep u Prahy a František 
Zitko z Prahy - Vysočan. V současné době jsou 
heslové visací zámky na výrobním programu 
podniku Tokoz ze Žďáru nad Sázavou.  

 Za vynálezce heslového neboli kombinačního 
zámku je označován zámečník Hans Ehe-
mann /†1551/ z Norimberka a princip otevírání 
takového kombinačního zámku pomocí otáčení 
kotoučů s čísly nebo písmeny na  sestavení 
hesla k uvolnění třmenu zámku se používá 
dodnes.  

Nejpoužívanějším heslovým visacím zámkem v 
Československu byl zřejmě výrobek zn. Zitko, 
který se od dob 1. republiky používal přede-
vším pro zabezpečení železničních nákladních 
vagónů přibližně do 50. let minulého století u 
ČSD. Poté byl tento typ zámku nahrazen visa-
cím zámkem systému Čekan nebo pojistnými 
plombami.  

Visací zámky  Zitko 
jsou konstrukčně 
velmi masivní zámky 
s kruhovým tělem 
odlévaným z litiny 
nebo mosazi a sil-
ným třmenem. Horní 
krycí deska je přiný-
tovaná k tělu zámku. 
Na přední krycí des-
ce je po obvodu 
pevný číselník  
s rozdělením od 1 
do 40  a dva otočné, 
na sobě umístěné 
kotouče. Na horním 
kotouči bývá nápis 
PATENT ZITKO.  
Kotouče jsou opatře-
ny výstupky pro 
snazší otáčení. Po-
mocí těchto otočných 
kotoučů se nastavuje  
vlastní číselné heslo 
na stupnici po obvo-
du přední strany 
zámku. Jedná se o 
číslici od 1 do 40 pro 
každý z obou kotou-

čů  a celková možná kombinace tohoto systé-
mu je tedy 1.600 možností. 

Dolní kotouč je na vnitřní straně opatřen svislý-
mi, vlnovitými lištami, které se při otáčení pohy-
bují v příslušných drážkách třmenu. Oba kotou-
če mají pro větší bezpečnost spodní hrany po 
obvodě ozubené, vždy s jedním hlubším záře-
zem pro stavěcí čep. Pod kotouči je příčně ulo-
žený, odpružený závorník, s dvěma blokovací-
mi čepy. Jeden zapadá do zářezů na obou ko-
toučích, druhý do zářezu delšího ramene třme-
nu. Při správném nastavení hesla na obou 
otočných kotoučích a odsunutím knoflíkové po-
jistky na zadní straně zámku se uvolní lišty ko-
touče a blokovací čep třmenu, který lze poté 
vysunout. Heslo na každém visacím zámku to-
hoto systému je trvale nastaveno, nelze ho mě-
nit. Příjemci železniční zásilky bylo zasíláno 
poštou.  

Bezpečnost systému heslového zámku Zitko 
není příliš velká vzhledem k omezenému počtu 
možných kombinací. Proti pokusům otevřít ten-
to heslový zámek i bez znalosti příslušného 
hesla,  jsou  otočné kotouče na vnějších spod-
ních hranách ozubené. Stavěcí blokovací čep 
tak musí při náhodném natáčení narážet do 
ozubů stejným způsobem, jako do správného 
zářezu kotouče, který je ale oproti ozubům 
hlubší. V patentu se píše k možnosti otevření 
pomocí zvuku, který vydává stavěcí blokovací 
čep následující: 

Poněvadž ani zde, u tohoto zámku není možno 
docíliti mathematicky přesného provedení, mě-
lo by to ten následek, že by bylo  možno i při 
velmi nepatrné differenci průměrů desek poma-
lým otáčením jednotlivých desek za současné-
ho přitlačování nárazníčků na desky, zjistiti po 

Heslové visací zámky zna čky ZITKO   
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1909, který měl pouze otočné kotouče bez 
zajištění zadní pojistkou s blokovací tyčkou. 
Další zlepšení zámku si už dávali patentovat 
jeho dědici v roce 1945 a vylepšená konstruk-
ce zvyšovala bezpečnost zámku proti zjištění 
hesla.  

Heslové visací zámky pod značkou Zitko se 
vyráběly v několika provedeních pro ČSD. 
Zřejmě nejstarší provedení má odlité tělo 
z litiny a spodní otočný kotouč je mosazný. 
Průměr těla visacího zámku je 85 mm a výška 
včetně třmenu 135 mm, průměr třmenu 11 
mm. Hmotnost zámku je přibližně 800 gramů. 
Na přední straně  horního kotouče má visací 
zámek nápis PATENT ZITKO a na zadní stra-
ně po obvodu zámku je nápis ČS. STÁT. 
DRÁHY a pod ním bylo vyraženo jméno pří-
slušné železniční stanice. U zde popisované-
ho exempláře se jedná o Litovice. Následná 
provedení těchto visacích zámků již nemají 
mosazný otočný kotouč a liší se v nápisech na 
zadní straně. U prvních typů byly nápisy lité a 
u pozdějších výrobků se jednalo o pouze při-
nýtované štítky s vyraženou zkratkou ČSD a 
šestimístným číslem zámku. Poslední prove-
dení těchto visacích zámků mají už tělo čtver-
cového tvaru provedené z plechu. 

Mimo použití pro ČSD se vyráběly i další hes-
lové zámky této značky, které se liší pouze 
provedením a velikostí od železničních zám-
ků. Konstrukce i počet možných kombinací je 
u těchto zámků stejná. Jeden z těchto visa-
cích zámků je mosazný a povrchově je upra-
ven niklováním. Průměr zámku je 55 mm a 
výška včetně třmenu 85 mm. Průměr třmenu 
10 mm a celková hmotnost  320 gramů. Na 
přední straně je po obvodu číselník a na zadní 
straně nápis PATENT ZITKO a MADE IN ČE-
CHOSLOVAK. S rokem 1948 pak došlo 
k ukončení výroby  visacích heslových zámků 
se značkou Zitko.  

 

Luboš Čech 

cech.locks@email.cz                                                                           

sobě nárazy, t.j. ona místa, kde nárazníček do 
výřezů desek zapadá a tak lehce zámek otevří-
ti. By se i tomuto zabránilo, jsou jednotlivé des-
ky na okraji opatřeny mnoha malými zoubky, 
jež mají ten účel, že při podobném zkoušení 
nalézti velké zářezy desek, zapadne vždy ná-
razníček  do těchto malých zoubků a tím neo-
právněnou osobu zámek otevírající, zúmyslně 
zplete. 

Po nastavení hesla je nutno ještě odsunout na 
zadní straně knoflíkovou pojistku, která je navíc 
zajištěna odpruženou tyčkou ze spodní části 
těla zámku. Při zadávání hesla je nutno mít 
správně postavené oba kotouče. Nejde tedy 
jednoduše zkoušet nastavovat jeden kotouč po 
jednotlivých číslech a pomocí pojistky zjistit to 
správné číslo na  kotouči. Stavěcí čep totiž ne-
jde zasunout do zářezu druhého kotouče, a tím 
je blokována možnost snadného překonání. Ke 
ztížení neoprávněného otevření zámku je nutno 
přičíst i manipulaci s pojistkou na zadní straně 
těla a tyčkou ze spodní části, která zajišťuje 
tuto pojistku. V patentovém spise se k tomuto 
zabezpečení uvádí:   

Nad to, ježto zkusmé 
otevření zámku vyža-
duje současně dvou 
výkonů, tj. pomalé otá-
čení jednotlivých desek 
za současného přitla-
čování knoflíku, což 
zaměstnává obě dvě 
ruce oné neoprávněné 
osoby, nemůže tato 
zároveň uvolňovati 
saňkový článek číp-
kem. Následkem této 
okolnosti nucena jest 
osoba ta jeden 
z prvých úkonů přeruši-
ti, čímž ztrácí opět nut-
nou souvislost úkonů, 
cit a trpělivost. 

Tento kombinační zá-
mek si dal patentovat 
František Zítko 
z Prahy.  Patent byl 
přihlášen 24. července 
1919 a patentový spis 
má číslo 3171. V kon-
strukci navázal na svůj 
předchozí patent kombinačního zámku z roku 
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Na základě spolupráce AZKS s European 

Lockmaster Group jsme přijali pozvání 
k návštěvě dne otevřených dveří firmy 
Wendt, který se koná ve dnech 16. a 17. 

dubna 2016 v sídle firmy Wendt. Akce se 
koná k 30. výročí uvedení na trh prvního 
výrobku Zieh-Fix. 

Na této akci se budou prezentovat se svými výrobky firmy zabývající se nouzovým otevíráním 
trezorů, automobilů, dveří, zámků, programováním autoklíčů a výrobou klíčů. Pro členy AZKS 
je připravena návštěva nedalekého muzea zámků a kování ve městě Velbert. 
Program: 

15. 4. 2016 odjezd z ČR, příjezd do Bergheimu, ubytování. 
16. 4. 2016 návštěva muzea ve Velbertu, návštěva firmy Wendt, společný večírek. 
17. 4. 2016 návrat domů. 

Přesné časy a místa odjezdů budou upřesněny a veškeré informace budou dostupné na strán-
kách AZKS. Účastníci budou informování e-mailem. 

Doprava je zajištěna dvěma mikrobusy. Nástupní místa budou v Brně a Praze. Členové AZKS si 
hradí pouze ubytování, které máme zajištěno v hotelu v Bergheimu, kdy nocleh za jednu osobu 
stojí 30,- Eur. Cena je bez snídaně, za kterou je pak příplatek 7,- Eur. Pokoje jsou nekuřácké. 



Stránka 16      Informační listy                                                       1/2016 



Stránka 17      Informační listy                                                       1/2016 

Seznam certifikovaných mechanických zábranných systémů s certifikátem  
   shody vydaným certifikačními orgány TREZOR TESTem, s. r. o. Klecany   

a SZU Jablonec n/N. do 15. 9. 2015 s platností i po 1. 11. 2015  
  
                                                                            

                                                                                                      PŘEVZATO Z KATALOGU PRODUKT Ů AMBO 10/2015  

                                                                                                                   
www.ambo.cz 
info@ambo.cz 
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TREZORY— pokračování v dalších 

                           vydáních 



Stránka 22 Zámkař 

„Kudy a p řes co“ se dostávají pachatelé krádeží vloupáním do objekt ů  
Ukázka z materiálů pro tiskovou konferenci 19. května 2014 na MV ČR 

Podrobnější a obsáhlejší statistické informace najdete na stránkách AZKS 
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