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LockFest 2016 zhodnocení 

2. mezinárodní zámkařský veletrh LockFest 2016 

  
      Ve dnech 24. - 25. září 2016 uspořádala 
Asociace zámkových a klíčových služeb 

(AZKS) v Karlových Varech již 2. mezinárodní 
zámkařský veletrh LockFest 2016.  
     Veletrh probíhal pod záštitou hejtmana Kar-
lovarského kraje. 
     Veletrh LockFest 2016 byl prioritně určen pro návštěvníky z řad zámkařů, zámeční-
ků a společností zabývajících se dodávkami a montážemi mechanických zábranných 
systémů a nouzovým otevíráním. Návštěvnost veletrhu předčila opět očekávání pořá-
dající společnosti AZKS. Z celkového počtu 1742 návštěvníků využilo 292 možnost re-
gistrace přes online systém, jejíž součástí byla účast v soutěži o věcné ceny od vysta-
vujících firem, ostatní se registrovali na místě. 
     Veletrhu se zúčastnilo 51 vystavovatelů z 15 zemí, kteří ve svých expozicích sezná-
mili návštěvníky se svými stálými produkty i s nejžhavějšími novinkami ze svého sorti-
mentu. 
     Generálním partnerem veletrhu byla společnost FAB ASSA ABLOY, dalšími partne-
ry veletrhu byli společnosti EVVA, dormakaba, TOKOZ, ROSTEX, ACT SERVIS a or-
ganizace European Lockmaster Group, Hasičský záchranný sbor České republiky        
a Asociace českých lockpickerů. 
     Mediální partneři veletrhu byli Asociace Gremium Alarm, AMBO, SECURITY maga-
zín, ALARM FOCUS, Master Locksmiths Asociation a Cech mechanických zabezpečo-
vacích systémů ČR. 
     Čestným hostem byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – FAI. 
     V rámci veletrhu probíhala opět soutěž o nejzajímavější produkt, o kterém svým hla-
sováním rozhodovali návštěvníci ve třech níže uvedených kategoriích. 
     V kategorii A - Mechanické a mechatronické zabezpečení, stroje na klíče… 

zvítězil produkt společnosti EVVA (Česká republika) Temporary Acces    Functi-
onICS Cylinder 

     V kategorii B - Elektronika – programování autoklíčů 
zvítězila společnost Abrites se svým produktem Abrites Vehicle Diagnostic    
Interface 

     V kategorii C - Otevírací technika 
vítězství získala společnost WENDT (Německo) s produktem ZIEH-FIX Electro 
Pick 

     V rámci veletrhu byl již tradičně největší zájem z řad vystavovatelů i návštěvníků     
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o odborná školení, semináře, které byli z profesního hlediska rozděleny na veřejné pre-
zentace (pořádané vystavovateli pro širokou veřejnost) a neveřejné prezentace (pro 
zástupce specializovaných firem z oboru, zabývajících se destruktivními a nedestruktiv-
ními metodami překonávání mechanických zámkových systémů). 
     S největším zájmem a ohlasem se setkal seminář „Forenzní metody zkoušek zámků 
a cylindrických vložek, které byly překonány“ německé zkušební laboratoře GOTH     
Gmbh.   
     Mezi další top semináře patřil seminář společnosti WENDT zaměřený na destruktiv-
ní a nedestruktivní metody otevírání standardních dveří a otevírání automobilů a semi-
nář Original Lishi Tools, který představil speciální nástroje otevírací techniky. S velkým 
úspěchem proběhlo během 2 výstavních dnů celkem 26 školení od 19 společností. 
      Na závěr sobotního veletržního dne byl pořádán v kongresové hale hotelu Thermal 
Galavečer. Součástí tohoto slavnostního večera bylo kromě vybraného chutného menu 
a společenského programu s živou hudbou i vyhlášení vítězů soutěže „Nejzajímavější 

výrobek“.  
     Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení zámkařských osobností roku 2016.            

Tímto prestižním oceněním byli odměněni zámkaři, kteří většinu života pracovali 
v oboru a stali se uznávanými specialisty.  
     Za Českou republiku ocenění získali Jan Novotný z Brna,  
                                                               Josef Jakubík z Jihlavy  
                                                            a Eduard Blahák z Brna.  
     Ze zahraničních zámkařů byli oceněni Pyarali Jiwa, MarcWeber Tobias a Adalbert 
Wendt. Ocenění získali hodnotnou pamětní plaketu, vyrobenou společností Moser. 
     V rámci veletrhu se mohli návštěvníci i vystavovatelé zúčastnit doprovodného pro-
gramu prohlídky muzea a sklárny Moser a muzea a výrobny společnosti J. Becher. 
Pěkné počasí lákalo i k nabízené projížďce vyhlídkovým vláčkem po Karlových Varech. 
     Závěrem můžeme konstatovat, že 2. mezinárodní zámkařský veletrh LockFest 2016 
proběhl úspěšně, jak můžeme usoudit z nesčetných kladných ohlasů vystavovatelů       
i návštěvníků a věříme, že úspěch této akce zajistí i její pokračovaní v dalších letech. 
 
 

                                                            Ing. Ladislav Kratochvil 
                                                        prezident AZKS 
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LockFest  - Reminiscence 
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LockFest  - Reminiscence 
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LockFest  - Reminiscence 
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LockFest  - Reminiscence 
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LockFest  - Reminiscence 

 

     Připomeňme si Evžena Ivanova, kterému nebylo 

dopřáno osobně se zúčastnit našeho zámkařského svátku, 

na jehož přípravě se významně podílel. 

     S jeho odchodem jsme ztratil i nejen kamaráda, ale      

i odborníka, který bude v našich řadách chybět. 

     Za všechny, kteří jsme ho měli rádi 

                                          Ladislav Kratochvíl  

       †    25.10.2016 
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Využití cylindrických vložek pro uzamykání nábytku 

     To, že cylindrická vložka obvykle slouží k uzamykání dveří je zcela jistě 
každému čtenáři tohoto periodika jasné.  
 

Jenže, nejsou dveře jako dveře.  

 
     Z pohledu zámečníků se obvykle jedná o dveře sloužící k vyplnění staveb-
ního otvoru, nicméně v objektech se vyskytují i dveře nábytkové. Ta jsou ob-
vykle uzamykána standardními nábytkovými zámečky, ale v řadě případů by 
bylo vhodné a efektivní pro uživatele využít pro uzamykání standardní cylin-
drickou vložkou zařazenou do systému generálního a hlavního klíče. 
     Řešením je instalace zámků Hafele PZ 60, které jsou dodávány v různých 
provedeních: se závorou, se střelkou, třícestný se závorou nebo střelkou. 
    K vlastním zámkům je dodáváno i příslušenství ve formě zamykacích oliv, 
rozet a krycích plechů. V případě, že potřebujete další informace tak nás pro-
sím kontaktujte na  

info@hafele.cz 
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ren se stala Fab a.s., a později Assa Abloy 
Czech & Slovakia s.r.o. Výroba profilových 
cylindrických vložek v menším rozsahu se 
rozběhla     i u dalších českých firem, které 
vyrábějí profilové cylindrické vložky vlastní 
konstrukce nebo je montují z dílů. Do České 
republiky se také dovážejí profilové cylindric-
ké vložky od desítek či stovek různých vý-
robců z Evropy  a Asie. Jedná se jak  o kva-
litní výrobky renomovaných firem BKS, Dom, 
Ikon /dříve Zeis-Ikon/ a dalších, tak i o jed-
norázové dovozy méně či více kvalitních 
profilových cylindrických vložek. V roce 2004 
se na našem trhu dokonce objevily falza cy-
lindrických vložek Fab, které byly vyrobeny 
v Číně a prodávávaly se na různých trzích. 
Dalo se na ně narazit ale i v kamenných ob-
chodech. Tyto falza byly pro laika celkem 
věrohodné, protože byla kompletně okopíro-
vaná krabička i s bezpečnostní kartou. Na 
všech kartách byla však pouze jedna stejná 
uzamykací sestava. Jednoduše se daly pa-
dělky rozeznat podle klíče, protože na hlavě 
klíče byl z obou stran stejný motiv – logo 
s hlavou psa. Na rozdíl od originálu, kde by-
lo logo pouze na jedné straně klíče. 
 

Značení tuzemských profilových cy-

lindrických vložek a jejich výrobci po 
roce 1950 do současnosti 

 
FAB – Po roce 1948 byl podnik různě pře-
jmenován, nyní je z ní firma 
Assa Abloy Czech    & Slova-
kia s.r.o.  Přibližně do roku 
1952 byly výrobky značeny 
nápisem Fab v oválu pod klí-
čovým otvorem na válci, poté 
se nápis Fab, již bez oválu, 
přesunul na čelní stranu těla. 
V krátkém mezidobí byla znač-
ka Fab v oválu umístěna také 
na čelní straně těla vložky. 
Z boku těla byly raženy časo-
vé údaje o měsíci a roku výroby, od roku 
1953 i s číslem uzamykací sestavy / např. 
B6P 1397  1.53/. V roce 1971 došlo ke zna-
čení roku výroby písmenem a čtvrtletí číslicí 
ve dvacetiletých cyklech/značení A1 zname-
nalo 1. čtvrtletí roku 1971 nebo roku 1991/, 
číslo uzamykací sestavy s označením profilu 
bylo raženo na klíči. Od roku 2000 se zám-

     V předchozím jste se v kostce seznámili s 
nejstarší historií cylindrických vložek    v našich 
zemích cca do roku 1950. Jaký byl jejich vývoj  
v dalších se můžete dočíst  v následujícím 
článku.      

    Mezi roky 1948 až 1950 došlo ke zrušení 
většiny menších zámkařských firem, či k jejich 
převedení na jiný výrobní sortiment. Profilové 
cylindrické vložky se vyráběly již pouze pod 
značkami FAB a GUARD v původních firmách, 
které byly znárodněny. Oba podniky prošly 
častým přejmenováním  a začleňováním do 
různých výrobních jednotek.  Z  firmy Fáborský 
se nakonec staly Orlické strojírny, z firmy Mud-
roch výrobní družstvo Drukocel a pod těmito 
názvy vstupovaly do nového období s rokem 
1989. 

Po roce 1950 zůstávala konstrukce cylindric-
kých vložek stejná jako u předválečných výrob-
ků  a nedocházelo k dalšímu technickému vý-
voji. Konstruktéři u těchto dvou firem se snažili 
pouze v souladu s tehdejší dobou  v „budo-
vatelském“  nadšení  šetřit materiál. V roce 
1953 byla vyráběna těla vložek z oceli a po 
roce 1960 z hliníkové slitiny, válce zůstávaly 
ale mosazné. Oba materiály se příliš neosvěd-
čily, ocel byla příliš náročná na opracování a 
dural zase pro změnu nesplňoval bezpečnost-
ní nároky, a proto se podniky vrátily zpět 
k mosazi.  

Od roku 1960 se k nám dovážely profilové cy-
lindrické vložky ze zemí tehdejšího socialistic-
kého bloku, zejména z Jugoslávie pod značka-
mi Titan a BSS, polské Yeti a Lob, maďarské 
Elzett, východoněmecké Bab a indické Tiger. 
Občas se objevily výrobky značky Evva 
z Rakouska nebo západoberlínské firmy Zeiss
-Ikon. Do roku 1989 byla    u nás dominantní 
značka FAB, u které byla vyvinuta v roce 1982 
již bezpečnostní profilová cylindrická vložka 
Fab 2018 s překrytým klíčovým profilem, bez-
pečnostními stavítky   a bezpečnostní kartou, 
bez které nebylo možno udělat kopie klíčů. 
Později zkonstruovaná cylindrická vložka Fab 
NZS 3a měla trojhranný klíč, a prodávala se     
i s  bezpečnostním kováním. 

Po roce 1989 došlo ke změně vlastnictví jed-
notlivých podniků. Firma Guard-Mudroch se 
vrátila v restituci potomkům majitele a nyní pat-
ří k rakouské značce Evva. Z Orlických strojí-
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Profilové cylindrické vložky v Československu po roce 1950 



zub a oba válce. Nevýhodou bylo to, že byly 
zapotřebí dva klíče se zrcadlově obrácenými 
profily, jeden pro vnější stranu a druhý 
pro vnitřní stranu. V roce 1991 byla firma vrá-
cena v restituci a měla název Guard – Mud-
roch, s.r.o.  Došlo ke změně značení, na čele 
těla bylo velké písmeno G a nad ním nápis 
Guard, na boku bylo raženo číslo 
uzamykací sestavy. Vyráběly se 
vložky řady Guard 330, 550, šes-
tistavítkové 560, systémové 570, 
a poté modely NVL, CPS. Od 
roku 1998 patří pod vídeňskou 
firmu EVVA. 

HOBES – firma Hobes z Horního 
Benešova vyráběla profilové cy-
lindrické vložky v roce 1994, nej-
prve ve spolupráci s italskou fir-
mou Viro, výrobky byly značeny 
nápisem Viro Hobes. Od roku 
1998 spolupracovala s firmou 
Fab a výrobky byly raženy je-
nom nápisem Hobes. Po roce 
2000 došlo k vícero změnám 
loga  Hobes na těle vložky a fir-
ma si už nechávala cylindrické 
vložky produkovat v zahraničí.  

MLOCK – firma Micos 
z Vápenic u Prostějova vyráběla 
jeden typ profilové cylindrické 
vložky s důlkovým klíčem od 
roku 2000. Vložka měla sedm 
stavítek a jezdce, který zajišťoval 
zvýšení kombinačních možností. 
Výrobek byl značen pouze 
z jedné strany čela nápisem 
Mlock, a tímto logem byla ozna-
čována strana s vyšší bezpeč-
ností.  

NIXOR – firma byla založena 
v roce 2012 a vyrábí jeden typ 
cylindrické vložky- model CV 04-
12 s důlkovým klíčem vlastní 
konstrukce pana Luboše Hraba-
la. Vložka je značena pro vnější 
stranu nápisem Nixor, na druhé 
straně je bez nápisu. 

ROSTEX – ve firmě Rostex 
z Vyškova se od roku 1994 mon-
tovaly profilové cylindrické vložky 
ve spolupráci s německou firmou 
Pfaffenhain. Výrobky byly znače-

kové vložky označují z boku těla stupněm 
bezpečnostní třídy velkými písmeny BT a 
číslicí, nebo stupněm pyramidy bezpečnosti 
znovu velkými písmeny PB a číslicí. Po pro-
vedení úprav v konstrukci proti dynamické 
metodě je značení stupně pyramidy bezpeč-
nosti již pouze malými písmeny pb.  Zajíma-
vou konstrukcí byl výrobek Fab Dynamic 
s přídavným dvojitým lamelovým systémem 
z roku 1997, či již s využitím koncernových 
patentů od roku 2000 vyráběný Fab Variant 
s blokovací lištou. Dále Fab 2224BN 
s obchodním názvem Fab Control z roku 
2003 s tzv. písmenkovým profilem otvoru pro 
klíč a vložka byla značena nově nápisem 
Fab v rámečku. S rokem 2010 došlo 
k změně výroby cylindrických vložek     a za-
čalo se používat spodní vrtání pro stavítka. 
Zároveň byly přejmenovány výrobní řady vlo-
žek, od základní Fab 50, přes 
Fab 100, 200 a 1000 až po 
nejvyšší model Fab 2000. Fir-
ma se zároveň vrátila k logu 
s hlavou psa na klíčích a na 
vložkách k logu Fab bez rá-
mečku. V současné době je 
na všech modelech používán 
nápis Fab Assa Abloy. 

FUM – firma Fulgur Moravia 
z Brna vyráběla jeden typ pro-
filové cylindrické vložky od 
roku 1998. Jednalo se    o vložku s důlkovým 
klíčem, která měla dvě řady stavítek proti so-
bě. Vložky byly označeny logem Fum v šesti-
hranném rámečku pouze  
z  jedné strany, a značená 
strana /pro vnější stranu dve-
ří/ měla vyšší stupeň bezpeč-
nosti.  

GUARD – od znárodnění 
byly výrobky nadále značeny 
nápisem Guard systém 2, po 
roce 1970 byly značeny pou-
ze nápisem Guard a na boku 
rokem výroby. Vložky byly 
vyráběny jak v dvojzubém provedení pro za-
dlabací zámky Guard, tak i v jedno-zubém. 
Na konci osmdesátých let minulého století ve 
spolupráci s StB pro potřeby zabezpečení 
Pražského hradu byla vyvinuta cylindrická 
vložka s deseti stavítky, později označená 
jako Guard 900 Supra. U této vložky byl pou-
žit systém s klíčem, který procházel skrz přes 
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ny logem německé firmy na čele vložky a na klíči byl nápis Rostex Vyškov. Ve firmě 
se ještě vyráběly stavební cylindrické vložky se značením Rostex. Po roce byla ale 
výroba zámkových vložek v této firmě ukončena.  
SG – Petr Salinger z Prostějova zkonstruoval v roce 2002 dva mo-
dely /klasický stavítkový a důlkový systém/ profilových cylindrických 
vložek s ochranou proti dynamické metodě. Vložky byly značeny 
písmeny SG v rámečku a zřejmě nebyly sériově vyráběny. 
SOZA – firma Soza z Prahy montovala od roku 1990 do roku 2006 
profilové cylindrické vložky s přídavnými bočními prvky podle svého 
patentu č. 282968. První výrobky byly montovány z komponentů fir-
my Fab a cylindrickými vložkami Soza jsou stále osazeny dveře 
v  pražském metru. Cylindrické vložky jsou z čela označeny přelep-
kami s logem Soza. 
TOKOZ -  firma Tokoz v Žďáru nad Sázavou vyvinula vlastní profilo-
vé cylindrické vložky s kotoučovým systémem a začala je montovat 
v roce 2012. Jedná se o modulární modely Tokoz Pro 300 a Pro 400  
a od roku 2014 také modulární Tokoz Tech 300. Vložky jsou znače-
ny nápisem Tokoz z čela vložky. 
ZT – firma Zbrojovka Technologies v Brně vyráběla krátce od roku 
1997 cylindrické vložky na klíč s kruhovým průřezem, kdy vnější 
strana vložky měla kruhový obrysový tvar o průměru 27 mm. Vnitřní 
strana pak měla profilový tvar a  cylindrická vložka  byla  značena na 
této straně písmeny ZT, mezi kterými jsou  soustředné kruhy.  Cylin- 
drická vložka byla  dodávána v kompletu s  bezpečnostním kováním, 
buď jako hlavní zámek nebo přídavný zámek. 
                                                                                            Luboš Čech 
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Mechanický uzamykací systém nabízí organi-
zaci přístupových oprávnění, odpovídající užit-
ný výkon a dostatečnou ochranu při daném 
stupni odolnosti cylindrických vložek proti me-
chanickému napadení (ČSN EN 1627, resp. 
1303) a bezpečnosti klíče proti nelegálnímu 
kopírování (patentová ochrana v profilové ob-
lasti polotovaru klíče).  

V rámci mechanického uzamykacího systému 
klíče vždy a neomezeně dlouho ovládají vložky 
systému, ke kterým jim byla přiřazena přístu-
pová oprávnění. Jejich přístup nelze časově 
omezit, přístup nemůže být zrušen, pokud je 
klíč ztracen a nelze zaznamenat ani pokus      
o přístup do vložky, 
kde klíč nemá 
oprávnění. Mecha-
nický uzamykací 
systém má také svá 
omezení z hlediska 
kapacity kombinací, 
což vynucuje někte-
ré kompromisy při 
tvorbě klíčového 
plánu, ale zejména 
ohraničuje další 
vývoj systému při jeho změnách, rozšířeních    
a úpravách při zrtátě klíčů. 

Elektronický přístupový systém naproti tomu 
nabízí naprostou pružnost při reorganizaci pří-
stupových opránění, jejich změn a např. oka-
mžitých zákazů přístupu pro ztracené nebo 
vyloučené elektronické klíče. Zaznamenává 
také všechny oprávněné přístupy i pokusy       
o neopráněný přístup v historii událostí jak na 
dveřích, tak na klíči. Ztracený klíč může být 
okamžitě vyřazen ze systému a nehrozí riziko, 
že bude kdykoli v budoucnu neoprávněně pou-
žit. Dále elektronický systém umožňuje celou 
řadu dalších bezpečnostních a komfortních 
funkcí, jako je např. každodenní potvrzení da-
ných přístupových oprávnění nebo jejich aktu-
alizace. Zdánlivou nevýhodou elektronického 
systému je relativně vyšší cena pro konečného 
uživatele, jeho poučení i potřeba programova-
cích zařízení a software. 

Mechanika a elekronika jsou v zásadě analo-
gií. Tak jako je u mechanické vložky vyhodno-
cována správná kombinace kódů zářezů, profi-
lů nebo vrtání na mechanickém klíči, aby mohl 
klíč ovládat danou cylindrickou vložku, stejně 

tak je u elektronického klíče kontrolován obdobný 
číselný kód v elektronické podobě, aby mohl být 
spuštěn mechanizmus pro otevření elektronické 
komponenty. 

Tak jako u mechanických systémů existuje u ne-
chráněných systémů riziko neoprávněné dovýro-
by klíče, existuje u elektronických klíčů riziko ne-
oprávněné kopie. K tomu je třeba stejně jako       
u mechaniky potřebná úroveň znalostí a odpoví-
dající technické vybavení. Z hlediska ochrany 
proti neoprávněnému kopírování čipů je třeba 
používat systémy s čipy odpovídajícími minimál-
ně požadavkům ISO 14443A .  

Opět v analogii s mechanickými systémy (např. 
patent)  je třeba znát, že čipy, které dnes volně 
kopírovatelné nejsou, budou třeba kopírovatelné 
za několik let. Vzhledem k tomu, že konečný zá-
kazník pořizuje investici uzamykacího systému 
na 10 až 15 let s možností dalšího rozvoje, je 
třeba mu nabídnout dodatečné zabezpečení sys-
tému. Někteří výrobci již z tohoto důvodu nepra-
cují při identifikaci klíče s volně čitelným unikát-
ním číslem každého čipu, ale pracují v rámci sys-
tému s vlastním zabezpečením. Čip lze zkopíro-
vat, ale nelze na něj zapsat příslušná přístupová 
oprávnění bez vlastnictví příslušného bezpeč-
nostního kódu, který sám čip pro zápis oprávnění 
vyžaduje (zde opět analogie s dovýrobou mecha-
nického klíče s bezpečnostní kartou). 

Optimální řešení nabízí mechatronický systém. 
Kombinuje MECHAnický a elekTRONICKÝ klíč 
(mechanický klíč je opatřen čipem v klipu), a eli-
minuje všechny nevýhody jak mechanického tak 
elektronického systému a násobí jejich přednosti. 
V rámci uzamykacího systému mohou být tak 
instalovány kombinovaně mechanické nebo me-
chatronické vložky nebo čistě elektronické kom-
ponenty, jako jsou chytré kliky, digitální vložky 
nebo čtečky. Mechatronický klíč ovládá všechny 
komponenty systému, na mechanických vlož-
kách je vyhodnocován jeho mechanický kód, na 
elektronických komponentách je vyhodnocován 
jeho elektronický kód a na mechatronické vložce 
jsou vyhodnocovány oba kódy.  

To vše bez nutné kabeláže a případných zásahů 
do dveří. Mechatronické prvky jsou napájeny 
standardními bateriemi. Prvky moderních mecha-
tronických přístupových systému jsou pružně      
a pohodlně reprogramovány bezkontaktně pomo-
cí karet nebo bezdrátově prostřednictvím wire-
less komponent. 

Mechanický nebo elektronický přístupový systém? Nejlépe kombinace. 
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Implementací některých mechatronických prvků 
v systému lze řádově zvýšit kapacitu pro výpo-
čet rozsáhlých mechanických systémů. Příkla-
dem v budově o deseti patrech, kde je na vstu-
pu instalována mechatronická vložka 
s elektronicky řízenými oprávněními, mohou se 
ve všech patrech opakovat stejné mechanické 
kombinace na dveřích jako v ostatních patrech, 
kdy hlavní vstupy do pater jsou vybaveny vlož-
kami naprogramovanými na odlišné elektronic-
ké kódy, a vše ovládá jeden kombinovaný typ 
mechatronického klíče. Kombinací mechanické-
ho a mechatronického systému lze dosáhnout 
na objektu velmi příznivé ceny pro konečného 
zákazníka za využití bezpečnosti a komfortu 
mechaniky i elektroniky. 

Mechatronický klíč nabízí zdvojnásobenou bez-
pečnost proti nelegálnímu zkopírování. Potenci-
ální narušitel se tak musí vypořádat s relativně 
technicky náročnou kopií mechanické části klí-
če, ale také s kopií elektronických oprávnění      

z čipu, což vyžaduje technická zařízení a znalos-
ti ze zcela odlišného oboru. 

Každý uzamykací systém musí být živý a schop-
ný dalšího vývoje. To je jistota investice pro ko-
nečného zákazníka. Pokud pořídí v základu me-
chanický uzamykací systém, může i v budoucnu 
opatřit klíče systému elektronickým čipem a in-
stalovat do systému kombinované prvky, které 
znásobí jak bezpečnostní tak kombinační mož-
nosti systému. Kdykoliv lze celý systém zastřešit 
i čistě elektronicky řízeným přístupovým systé-
mem online se všemi jeho dalšími expanzemi, 
které umožňují čipové technologie (např. do-
cházkový systém, platební funkce klíčů apod.). 

Mechatronika není žádná horká novinka. Fungu-
je a vyvíjí se ve světě již skoro 40 let. První me-
chatronické vložky a programovací zařízení jsou 
již muzejními exponáty (viz obr.). Dnes jsou ale 
již na takové úrovni vyspělosti, že jejich funcio-
nality se blíží vlastnostem plného online elektro-
nického systému. 

Ing. Ivo Buk, dormakaba Česko s.r.o. 
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