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Stránka 2 Zámkař

Vážené kolegyně, vážení kolegové a příznivci AZKS,

dostává se Vám do rukou dvojčíslo našeho časopisu Zámkař 3 a 4/2017.
Dovolte mi, abych ve stručnosti připomněl některé důležité události tohoto roku a ještě jed-
nou přivítal 16 nových členů AZKS, které jsme mezi sebe přijali na letošní valné hromadě
v Humpolci, která se konala v březnu za již standardně vysoké účasti členské základny.
♦ V průběhu roku 2017 byli přijati za čestné členy Česká asociace výrobců zámků a staveb-

ního kování – MEZA a Policejní prezidium České republiky.
♦ Koncem května se AZKS, jako přidružený člen Asociace technických bezpečnostních slu-

žeb Grémium Alarm, prezentovala na veletrhu Integrovaného záchranného systému IDET,
PYROS a ISET na brněnském výstavišti.

♦ Na začátku září se členové AZKS zúčastnili Mistrovství v lockpickingu ČR na Orlíku.
♦ AZKS přijala pozvání od MLA na výstavu Expo 2017 v anglickém Telfordu, kde se naši

zástupci prezentovali na stánku společnosti Keyprint Security.
♦ V říjnu se konalo školení nouzového otevírání trezorů v Praze a za vysoké účasti proběhla

návštěva společnosti ERBI v Loukovicích s prezentací nových produktů společnosti Mul-
T-Lock.

♦ Konec roku 2017 patřil zkouškám profesní kvalifikace Zámkař v Sokolově.

Závěrem bych rád popřál všem členům a příznivcům AZKS mnoho pracovních
úspěchů do nového roku, pevné zdraví, co nejvíce otevřených zámků bez poškození
a samozřejmě mnoho zajímavých společných akcí.

Za prezidium AZKS
Ing. Ladislav Kratochvil
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Stránka 4 Zámkař

Před několika lety jsme zaznamenali odklon od
jednoduchého otevírače v zárubni k zadlabacímu
zámku, který lépe brání násilnému otevření dveří.
V naší výrobní lince jsou vyráběny zámky v různých
rozměrech, které pro svoji bezpečnost vyhovují zá-
kazníkovi a montážníkům zase umožňují snadnou
výměnu za stávající zámek ve dveřích.  Všechny na-
še zámky ERBI prošly zkouškami v Technickém
a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p., získaly
Certifikát Osvědčení o stálosti vlastností EN
179:2008 a nesou značku CE.

Jen pohled na pěkné dveře nestačí. My všichni
v naši branži zámkařů vidíme spíše montáž zámku
a jeho kování. Jako ve všech profesích krásného ře-
mesla, tak i u nás zámkařů platí, že každý z nás při
montáži zámků do dveří, nechává za sebou svůj ru-
kopis. Ve většině případů je to rukopis profesionála
a to je radost na takovou práci pohledět. Je však
i skupina, která by chtěla předat své dílo
s profesionálním rukopisem, ale někdy se to úplně
nepovede a výsledek značně pokulhává. Chce to jen
rutinu a cit pro práci a pak to půjde samo. Mají-li být
prováděny změny na čelních lištách zámků, nebo na
protikusech v zárubni sami, raději nám pošlete vý-
kres a my vám zhotovíme krycí plechy, nebo lišty
dle vaši vizualizace.

ERBI systems s.r.o. , výrobce zadlabacích zámků
s funkcí samozamykání, velmi rád přispěje
k prohloubení vědomostí o zámcích  a jejich montá-
ži. Našim příspěvkem byl například i celodenní se-
minář pro 25 zámečníků v našem výrobním závodě
v Loukovicích.  Všichni si pečlivě prohlédli výrobu
jednotlivých dílů, i následnou montáž zámků
a jednotlivou kontrolou všech vyrobených zámků.
Nezbytnou prohlídkou byl testovací stroj s cyklickou
zkouškou. Chtěli jsme, aby si každý z účastníků pro-
hlédl díly naskládané v zámcích. Dotazy přímo na
dílnách byly inspirativní pro nás a odpovědi jistě by-
ly užitečné pro zámečníky.

Ve druhé části semináře jsme pokračovali
v místní královské hospodě. Od technických popisů
jsme přešli k obchodní stránce cen  a termínů dodání
zámků.  Nedílnou součástí bylo i případné řešení re-
klamací. Skutečnost, jak logistika u nás v ERBI pro-
bíhá, byla všemi zúčastněnými s povděkem přijata.
Závěrem semináře jsme samozřejmě také měli různé
dotazy směrem k zámečníkům. Tak například byla
otázka: Potřebujete ke své práci montážní přípravek?
Víc jak polovina zámečníků souhlasně odpověděla
Ano. Tento moment je pro nás hodně důležitý, proto-
že jsme si jisti, že montáž    u zákazníka má proběh-
nout co nejrychleji a kvalitně. Pracujeme na univer-
zálním přípravku pro montáž zámku do dveří. V řadě
případů montáže zámku u zákazníka je i používáno
nevhodné kování pro elektromechanické zámky. Zde
bylo jednoznačně řečeno, že ve správném kování
musí být použita vratná pružina, která zabrání padání
kliky.

Praktické školení bylo provedeno na zadlabacích
zámcích 90/50, se kterými jsme začínali výrobu.

Další typ zámků 72/55 využívá dosavadních zku-
šeností vás zámečníků a 92/35 byl vyroben
s pojistkou proti předčasnému vyjetí závory do zá-
rubně.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili
semináře u nás v ERBI.

Autor článku: Radomír Bednář
jednatel společnosti ERBI systems s.r.o.

Jaký druh zámku montovat do vchodových dveří
Montáž a zkušenosti se zámky vyrobenými firmou ERBI systems s.r.o.
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Dělený čtyřhran pro elektromechanické SAM zámky.

Kování s trubičkou ERBI na čtyřhranu proti otevření.

Montáž skříňkových zámků.
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mek a určitý závorový mechanizmus upevněný na
vnitřní straně víka truhly. Později se tyto truhly vy-
ráběly také už jako dvouplášťové.

V modernější době začali přicházet výrobci
s takzvanými pokladnami. Tyto pokladny byly už
konstruovány podobně jako dnešní trezory, ale roz-
díly v konstrukci těchto
pokladen byly ještě vel-
mi patrné. Jejich vnější
a vnitřní pláště byly ný-
továny do rámů z želez-
ných profilů, jako výplň
byl použit povětšinou
dusaný popel, jenž měl
zajistit ohni vzdornost
takových pokladen, byly
také osazovány na tu do-
bu moderními bezpeč-
nostními zámky, které
však byly instalovány v
prostoru hned za dveřní
deskou a nebyly nijak
chráněny proti napadení.

První takovou pokladnu vyrobil v roce 1834
v Londýně William Maar, jeho myšlenku, do sebe
vložených železných skříní, ještě zdokonalil v roce
1838 Charles Chubb (Londýn), který prostor mezi
stěnami pokladny vyplnil dusaným popelem, kousky
mramoru a pískovcem. U nás se začaly postupně ob-
jevovat známá jména jako, J. Arnheim (Berlín)

a M. Fabianova (kolem r. 1830, Německo), F. Wer-
theim (zal. 1852, Rakousko-Vídeň), K. Topinka
(Praha-Karlín, první výroba v česku, později J.
Brož)), A. Kauble (1879, první továrna v česku, Pra-
ha, později Tresoria). Výrobci těchto pokladen je

V dávné historii, s příchodem prvních peněz
a cenných šperků, se lidé poprvé zamýšleli nad jejich
řádným zajištěním a ukrytím, před různými lupiči
a nepovolanými osobami. Z počátku svoje cennosti
ukrývali do různých skrýší jako do vykotlaných kme-
nů stromů, do jeskyní, zakopávaly je pod zem nebo
pod prahy a podlahy svých obydlí. Takové cennosti
byly pak občas tak dokonale skryty, že se různě na
celém světě nacházejí dodnes, a některé takové po-
klady na svoje objevení teprve čekají.
Později si majitelé cenností nechávali vyrábět bytel-

né dubové truhly, které byly opatřeny masivními ko-
vanými zámky. Dřevěné truhly byly
sice už částečně chráněné proti ne-
povolanému vstupu, ale nikoliv
proti ohni, proto se také opatřovaly
plechovým obitím. Pro mohutnější
a bezpečnější vzhled byly také
opatřovány vnějšími zesilujícími,
ručně kovanými pás a výztuhami,
které byly i umělecky zpracované.

S vývojem doby a potřeby stále zdokonalovat za-
bezpečení cenných předmětů se vyráběly také kova-

né železné
truhly, které
už alespoň
vzdáleně při-
pomínají své
nástupce. Nej-
starší pochá-
zejí už z obdo-
bí gotiky,
a vyráběly se
v různých for-

mách až do 19. Století. Na těchto truhlách už je patr-
ný důraz na jejich bezpečnostní charakter, byly opat-
řovány důmyslným, a umělecky pěkně zpracovaným,
uzamykacím zařízením, které již tenkrát tvořily zá-

Stručná historie trezorů
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začaly nazývat „nedobytné pokladny“. Nejznámější
výrobce takových pokladen byl F. Wertheim, z Víd-
ně, díky němuž, v té době veřejnost označovala po-
dobné pokladny jako „wertheimovky“. Dnes se ta-
kovým pokladnám lidově říká „popelky“.

Tyto „nedobytné po-
kladny“ příliš neobstály
svému označení a brzy
se staly terčem kasařů,
kteří je celkem snadno
různými způsoby překo-
návali. Výrobci proto
začali přicházet s novou
konstrukcí pokladen,
začaly je nazývat tak-
zvaně, ocelo-
pancéřované pokladny.
Ty se vyznačují mohut-
nější konstrukcí a kom-
binací různých použitých materiálů, jako další zdo-
konalení zabezpečení, jež spočívala především v ce-
le obvodovém opláštění, které zamezilo páčení za-
nýtovaných stěn z profilů rámu. Popel je nahrazen
železo betonem (což eliminovalo použití hořáků
a nasazování hasáků), a byla značně upravena kon-
strukce uložení zámků. Zámky jsou, místo hned za
dveřní deskou, uloženy až za mohutnou výplní dve-
ří.

Pancéřové desky jsou vkládány za vnější ocelový
plášť dveří, i zámky jsou podkládány tvrzenými des-
kami (jako první s tímto opatřením přichází firma
Hobbs z Londýna), aby bylo co nejvíce znemožněno
překonání pomocí navrtání zámku. Proti použití ho-
řáku vkládají výrobci, pro své vlastnosti (špatná ta-
vitelnost), mezi ocelové ještě měděné desky obvykle
o síle 6mm. Tyto pokladny začínají získávat svůj ty-
pický hladký tvar po celém obvodu, závěsy dveří
jsou skrývány uvnitř pokladen. Zdokonalují se též
závorové mechanizmy, na místo plochých se použí-
vají kulaté, které zajíždějí i do čtyř stran.

Jelikož železobetonová výplň až dvojnásobně
zvyšuje hmotnost moderních pokladen, začínají se
pro zachování ohnivzdornosti vkládat jako výplň az-
bestové desky.

Rovněž výrobci experimentují s různými způso-
by ochran na chemické bázi. Pro zvýšení bezpečnos-
ti hodlají vkládat mezi stěny skleněné trubky obsa-
hující různé tekuté preparáty, nebo práškové prepa-
ráty uložené v cínových krabicích, které se mají při
pokusu o narušení rozptýlit do vzduchu, a smísením
se vzdušnými vodními párami, poté ulpívat na kůži
a sliznici, a na nich způsobovat mokvavé a bolestivé
skvrny. Naštěstí výrobci od těchto způsobů upustily.

Byl popsán případ kdy v roce 1926 v Hamburské
pobočce říšské banky, jejíž bankovní trezor byl vy-
baven ochranným zařízením, které při neoprávně-

ném vstupu naplnilo místnost plynem, se toto zaří-
zení samovolně spustilo během běžné otevírací do-
by.

Začínají se také objevovat nové druhy pokladen,
takzvané „trezory k zazdění“, jejichž obliba stoupá
hlavně v domácnostech. Jejich konstrukce je dodnes
prakticky stejná, jedná se o jednostěnnou konstrukci
k zazdění, opatřenou ohnivzdornými dvouplášťový-
mi dveřmi se skrytými závěsy.
Pokladny se začínají osazovat moderními klíčovými
zámky s motýlkovými klíči ve dvojici s dalšími
zámky především kombinačními dokonce i časový-
mi. Později se začínají objevovat relocky a další
všemožná bezpečnostní zařízení a zdokonalení, kte-
ré si každý výrobce nechává zvlášť patentovat.
Vzniká tak veliká konkurence patentů, z nichž se
některé osvědčily na tolik, že se používají  v základ-
ním principu dodnes.

Přední vý-
robci pokladen
si také své vý-
robky začínají
nechávat testo-
vat u výzkum-
ných technic-
kých ústavů.

Ač se výrobci těchto pokladen snažili přijít se
všemožnými a různými zařízeními a patenty, všech-
no toto snažení vedlo společně k jedinému cíli, a to
ke zvýšení bezpečnosti úschovných objektů.

David Kobylák
Info@servistrezoru.cz

Foto:David Kobylák , dobový leták

mailto:Info@servistrezoru.cz
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voru či střelku zámku. Přídavné zadlabací zámky
s obou- strannou cylindrickou vložkou umožňují
ovládání zámku klíčem z vnější i vnitřní strany dve-
ří. U prvních konstrukcí zadlabacích zámků se pou-
žívaly dvojdílné cylindrické vložky, které se upev-
ňovaly do zadlabacích zámků pomocí průchozích
šroubů přes cylindrickou vložku. Cylindrické vložky
měly kruhové či oválné průřezy těla. Po roce 1924
se pro tyto zámky používají již europrofilové cylin-
drické vložky. Ve vývoji cylindrických vložek pro
přídavné zámky se objevily i různé zajímavé kon-
strukce. Firma Hahn /později Zeiss-Ikon/ používala
kompaktní oboustrannou cylindrickou vložku
s kruhovým průřezem těla a klíčovým otvorem ve
středu čela vložky. U firmy Yale to byla dělená cy-
lindrická vložka, která měla z vnější strany oválný
průřez těla ve spodní části zúžený a z vnitřní strany
byla spodní část těla obdélníkového průřezu. Tyto
cylindrické vložky se používaly i pro hlavní zámky.
Zadlabací přídavné zámky zn. Corona měly z vnitřní
strany zámkovou vložku s otočným prstencem pro
manipulaci se střelkou nebo závorou zámku.

Vrchní přídavné zámky mají z vnější strany dveří
cylindrickou vložku, většinou s kulatým průřezem
těla, a na vnitřní straně dveří je vlastní skříňka me-
chanismu zámku s otočným knoflíkem, který působí
přímo na závoru nebo střelku. Některé vrchní pří-
davné zámky byly vyráběny s neobvyklým systé-
mem rozevírací závory. Při uzamykání dojde
k rozevření této závory, a tím k jejímu zajištění
v protiplechu zámku. Tento systém je typický pro
výrobky firem Bull a Zeus. Uvedené řešení vrchních
přídavných zámků s otočným knoflíkem je velmi
pohodlné a jednoduché na ovládání, protože k němu
není zapotřebí klíč pro vnitřní stranu.

Provedení vrchních přídavných zámků
s oboustrannou cylindrickou vložkou může být vy-
baveno i otočným knoflíkem, který je spojen
s vnitřní cylindrickou vložkou. Při této variantě pří-
davného zámku je možno uzamknout z vnitřní stra-
ny klíčem a zámek nejde již otevřít pouze otočením
knoflíku. To je využitelné jako např. dětská pojistka.
Jiné typy vrchních zámků s oboustrannou vložkou
mají střelku i závoru, kdy z vnitřní strany je střelka
ovládána táhlem  a závora klíčem.

Vrchní přídavné zámky se střelkou mohou být ta-
ké vybaveny pojistkou, která zajišťuje střelku
v poloze uzavřeno. Dalším možným zabezpečova-
cím zařízením u přídavných vrchních zámků je po-
jistná petlice, která umožní otevřít dveře jen na ur-

Zvyšování úrovně bezpečnosti bytových dveří pří-
davnými zámky není pouze současná záležitost, ale
objevila se s možností tovární výroby zámků a jejich
dosažitelností. V 19. století se s výstavbou činžov-
ních domů ve městech řešila i otázka uzamykání
jednotlivých bytů.  Vynález dozického /Chubbova/
zámku, a schopnost jeho levné sériové výroby, ho
umožnilo použít jako hlavní uzamykací systém pro
vstupní dveře. Přídavné zabezpečení se řešilo sice
také dozickým zámkem, ale vzhledem k velikosti
klíčů to nebylo příliš pohodlné. Použi-
tí cylindrických vložek i pro přídavné zámky umož-
nilo zjednodušit manipulaci s jejich obsluhou a vý-
razně zmenšit klíče.

První přídavné zámky s cylindrickými vložkami
se objevily v Československu hned po I. světové
válce z Německa, kde s jejich vývojem byla nejdále
firma Boge & Kasten ze Solingenu /BKS/. Známé
jsou i výrobky firem Hahn, Zeiss-Ikon, Yale, Coro-
na, Ango, Lindwurm-Schloss, Ces a na některé
z nich můžete ještě dnes narazit na dveřích ve staré
zástavbě.

Podle způsobu upevnění lze přídavné dveřní
zámky rozdělit na dvě hlavní skupiny - na  zadlabací
zámky a vrchní zámky.  Jak již názvy napovídají,
jsou zadlabací přídavné zámky uloženy v těle dveří
a vrchní jsou připevněny na vnitřní straně dveří. Dá-
le je možno tyto skupiny dělit na zámky se závoro-
vým, střelkovým nebo kombinovaným systémem.

Zadlabací přídavné zámky mají častěji závorový
systém než střelkový, a používají se pro ně jak jed-
nostranné, tak i oboustranné cylindrické vložky. U
jednostranných cylindrických vložek se zámek ovlá-
dá klíčem pouze z vnější strany dveří. Z vnitřní stra-
ny dveří může být otočný knoflík, který ovládá zá-

Přídavné zámky s cylindrickými vložkami v České republice do roku 1950
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žena roku 1911 Aloisem Fáborským a Františkem
Šedou. Přídavné zámky s cylindrickými vložkami se
zde vyrábějí od roku 1935.
FORT – Ing. Petr Seferov, Praha, Krakovská 9 vy-

ráběl vrchní přídavné zámky s lamelovou vložkou.
GUARD – firma Karel Mudroch přesídlila roku

1904 z Vídně do Tišnova u Brna, a vyráběla zadla-
bací zámky s europrofilovou vložkou. Po roce 1948
se z firmy stalo družstvo Drukov. Výrobky značeny
nápisem Guard systém 2 nebo pouze Guard.
CHVALKO – firma Jindřich Chvalkovský, Praha 2

vyráběla jeden typ
přídavného zadla-
bacího zámku
„amerického typu“
a výrobek byl zna-
čen pouze na klíči
nápisem Chvalkov-
ský.

INDIÁN – firma Františka Do-
lečka byla založena roku 1924
v Hradci Králové, Slezském
Předměstí.  Značeno nápisem In-
dián v rámečku a na klíči silue-
tou hlavy indiána.

JINO – tato firma sídlila v Praze
-Jinonicích 442, majitel Franti-
šek Čaja. Cylindrická vložka by-
la bez označení, nápis Jino na
klíčích a skříňce zámku. Na klí-

čích se také používala pro označení silueta Karlštej-
na.

ZEUS – obchodní
firma majitelů Wun-
sche a Vogela měla
své sídlo v Praze,
Kaprová 14 a přídav-
né zámky s touto
značkou byly vyrábě-
ny v různých fir-
mách, např. německá
CES, přibližně do roku 1948. Značeno nápisem Ze-
us v rámečku.
Z.O. – firma J. Brunner, Praha 1, Revoluční 1 vyrá-
běla přídavné vrchní zámky pod tímto označením ve
spolupráci z tišnovskou firmou K. Mudrocha, logo
Z. O. bylo v oválu ve svislém směru.

Luboš Čech

cech.locks@email.cz

čenou vzdálenost a vzniklou mezerou zkontrolovat
návštěvníka.

Značky tuzemských přídavných zámků
a jejich výrobci

V prvorepublikovém Československu se výroby
přídavných zámků s cylindrickými vložkami ujalo
hned několik firem. Jednalo se vlastně o první kon-
strukce dveřních zámků, ve kterých byly použity cy-
lindrické vložky. Několik menších firem, hlavně
v Praze, vyrábělo pouze přídavné zámky. Je zajíma-
vé, že v jejich sortimentu nebyly profilové cylindric-
ké vložky, i když firmy zvládly technologii výroby
cylindrických vložek. Na začátku výroby byly skříň-
ky vrchních přídavných zámků odlévány z litiny, na
střelky či závory a další díly se hojně používala
mosaz. Postupem doby byly skříňky lisovány
z ocelového plechu a k velkému materiálovému
úpadku došlo ve váleč-
ných a poválečných le-
tech, kdy nedostatková
mosaz byla nahrazována
pro tyto účely méně vhod-
nou zinkovou slitinou.
Většina menších firem
skončila se znárodněním
po roce 1948 a ve výrobě
dále pokračovaly pod
změněnými názvy jen
podniky Fab a Guard.

Přídavné
vrchní zám-
ky jsou ob-
vykle znače-
ny na cylin-
drické vložce
a na ovláda-
cím knoflíku
či skříňce. U
zadlabacích
přídavných zámků jsou značeny cylindrické vložky
a případně i čelo zadlabacího zámku. Vzhledem k
rozměrové kompatibilitě přídavných zámků i cylin-
drických vložek, která je již od dvacátých let minu-
lého století, může být cylindrická vložka a tělo pří-
davného zámku od rozdílných výrobců.

AVACO – firma sídlila v Praze, Husova třída 57,
majitelem Arnošt Včelař. Výrobky byly značeny ná-
pisem Avaco v rámečku.

BULL – majitel V. Fiala z Prahy, Bělského třída /
nyní Dukelských Hrdinů/ č. 19 a výroba byla ukon-
čena kolem roku 1950, značeno nápisem Bull
v rámečku.

FAB – firma z Rychnova nad Kněžnou byla zalo-

mailto:locks@email.cz
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nebyly nijak oslabeny parametry mechanické odolnosti,
jako tomu bývá u obdobných produktů, výrobek tedy
bude mít odpovídající certifikáty odolnosti. Vložka je te-
dy primárně určena pro zabezpečení objektů, které vy-
žadují víceúrovňové řízení přístupu s flexibilní správou.
Výhodou je také možnost využití elektronického klíče
pro odemykání mechanických vložek z rodiny PRO.

Zmiňoval jste, že ePRO vzniklo na základě zpětné
vazby trhu. Chápu to správně, že bylo vyvíjeno již
v reakci na konkrétní poptávku. Pro koho je tedy

primárně určeno?
V podstatě pro jakoukoli náročnou stavbu včetně

polních objektů. Jednoduchá out-in instalace umožňuje
použít ePRO i tam, kde není možné provést stavební
úpravy anebo kde objekt nemá vlastní přívod energie,
případně je vystaveno extrémním povětrnostním pod-
mínkám či nečistotám. Vložka tedy bude vhodná pro
průmyslové objekty, jako jsou elektrické rozvodny, ply-
nové stanice, stavby ropného průmyslu, zemědělské
objekty, dopravní areály nebo kontejnerová překladiště,
sloužit má však také k zabezpečení primárních cest
u strategických objektů, jako jsou trafostanice, vodárny
nebo armádní areály. Využití najde i v nemocnicích,
školách nebo věznicích, kde může chránit primární
a sekundární přístupové cesty. Díky příznivé ceně však
může být zajímavá i pro bytové nebo rodinné domy.

Pojďme k novému přídavnému zámku pro zabezpe-
čení nákladového prostoru dodávek - TOKOZ Van-

lock. Jak byste ho definoval?
Přídavné zámky tu již nějakou dobu vyrábí celá řada

konkurenčních společností. TOKOZu se však podařilo
spojit excelentní kvalitu s dostupnou cenou a chytrými
řešeními. Mechanismus zámku je uložen do vysoce
odolného pouzdra o homologované výšce 40 mm
(DEKRA), na dveře nákladového prostoru se kotví
v pěti kotevních bodech. Zadní strana zámku je vyba-
vena bezpečnostním nouzovým otevíráním, které
umožňuje jeho odemknutí zevnitř zamčeného zavaza-
dlového prostoru.

Jakou vložku pro VANLOCK používáte?
V rámci naší strategie, která nyní počítá s vyšší uni-

verzálností našich mechanismů je VANLOCK osazený
půlvložkou v europrofilu. Standardně se bude jednat
o půlvložku TOKOZ PRO a TOKOZ TECH, osobně
bych doporučil spíše půlvložku řady TOKOZ PRO. Jed-

Nejprve otázka na úvod – jak se v TOKOZu daří
zámkařině?

Děkuji za optání. Situace se nevyvíjí špatně. Daří se
nám skloubit inovace u stávajících produktů, rozvíjet
středové i premiové portfolio, prezentovat se na nových
trzích. A nahrává nám i celková situace. Lidé a firmy se
znovu učí investovat do zabezpečení a tentokrát pořád-
ně. Je hlad po kvalitních zámcích i nových, speciálních
mechanismech. Na domácím trhu v zámkařině, včetně
cylindrických vložek, rosteme o více než 10 %, export
nám momentálně narůstá o více než 30 % a podobná
situace je v industriálních projektech.

To, že TOKOZ letos investoval do vývoje, nešlo
přehlédnout… To je ten důvod?

Ano, rozhodně to je jedna z věcí, která velmi pro-
spěla.  Našim cílem je posunout se nejen v samo-
statném vývoji v segmentu cylindrických vložek, ale zá-
roveň chceme pojistit své pevné místo mezi výrobci
špičkových zabezpečovacích mechanismů. I přes kon-
zervatismus naší branže je stále kam se posouvat, pře-
devším co se týče vývoje nových produktů. Hodně nám
při tom pomáhá poslouchat zpětnou vazba z trhu. A to
nejen toho českého, stále více máme možnost setkávat
se také se zpětnou vazbou zahraničních firem i odbor-
níků.

Můžete být v případě nových produktů
konkrétnější?

Primárně se to týká našeho vstupu do zcela nového
mechatronického segmentu, kde máme velké ambice.
Ale nezapomněli jsme ani na další segmenty a produk-
tové řady, kterými postupně doplňujeme naše portfolio.
TOKOZ ePRO, TOKOZ VANLOCK a OMEGA 50 jsou
nejzásadnější produktové novinky letošního roku.

Mechatronická vložka jako třetí vložka TOKOZu
v řadě?

Nerozdělovat bych to takto na „řady“. Je to logický
vývoj postavený na skvělé mechanické bázi TOKOZ
PRO.  Zadání bylo přinést na trh mechanismus, který
nesleví z mechanické odolnosti, ale zároveň přinese
možnost operovat s novými prvky, jako je elektronická
správa a řízení přístupů.  Tak vznikl TOKOZ ePRO.

Jaké má ePRO parametry?
Konstrukčně vychází z předchozí úspěšné patento-

vě chráněné vložky TOKOZ PRO, kterou jsme obohatili
o elektronické součásti. Přidáním elektroniky zároveň

Novinky TOKOZu přináší variabilitu a univerzálnost
při tvorbě zamykacích systémů

Rozhovor s Petrem Neuvirtem
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systémů. Vždycky budeme pochopitelně protěžovat na-
še tovární zámkové vložky řady PRO a TECH. Výše
uvedeného se mimochodem týká zavedení další
z našich letošních novinek, visací zámek OMEGA 50
s půlvložkou.

Ano, ten médii proběhla informace o visacím zám-
ku z plastu budoucnosti…

To je on. Zámek však není celý „z plastu“, tělo zám-
ku je standardně kovové, nicméně na určitou vnitřní
část jsme použili tento speciální kompozit. Tento mate-
riál má v podstatě vlastnosti kovu a mnohdy i lepší. Za-
jímavější na zámku je však z mého pohledu právě to,
že se jedná o kompaktní visací zámek, který lze osadit
libovolnou půlvložkou v běžném euro profilu. OMEGA
50 se díky tomu stane skutečně důležitým produktem
pro všechny systémy generálního klíče nebo systémy
s elektronickým řízením přístupu např. po osazení me-
chatronickou půlvložkou TOKOZ ePRO.

Produkty jako OMEGA už vznikají s vizí, že s nimi
prorazíte například právě v kombinaci

s mechatronikou na zahraničních trzích?
Pořád platí, že své kořeny cítíme především

v České republice. Náš trh – a to ví každý, kdo na něm
působí – je navíc v evropském měřítku unikátní. Zákaz-
níci vyžadují kvalitu, jsou však cenově velmi senzitivní.
Ale máte pravdu – třeba vložka ePRO si svůj globální
start  odbyla na prestižním mezinárodním veletrhu MLA
Expo 2017 v anglickém Telfordu, kde měla velmi klad-
né přijetí mezi laiky i odborníky. Trh Spojeného králov-
ství je jedním z nejnáročnějších na světě, naši pozici
na něm teprve budujeme, a proto jsme chtěli ověřit prv-
ní reakce právě zde. A podařilo se. Značka TOKOZ
s novými produkty zkrátka vyrostl a zahraniční trhy jsou
jednou z cest, jak si zajistit další rozvoj.

Děkujeme za rozhovor

ná se o jednu z nejbezpečnějších cylindrických vložek
na trhu, která zároveň vyniká vysokou odolností vůči
prachu, vodě, soli i nízkým teplotám. Pro provoz na sil-
nicích je tedy ideální. A dává to smysl také s ohledem
jednoduchého zapojení do systému generálního klíče
u našich dalších me-
chanismů, což z ní dě-
lá ideální řešení pro
fleetová vozidla. V
blízké budoucnosti ji
pak doplní také me-
chatronická půlvložka
ePRO s řízením multi-
level přístupů.

Jak dlouho vývoj
VANLOCKu trval?

V tomto případě
jsme čerpali již
z předchozí zkušenosti

u X SAFETY BOXŮ, takže se nám ho podařilo snížit na
8 měsíců od prvních návrhů po prototyp. Asi největší
výzvou bylo přijít na to, jak snížit výšku pouzdra na 40
milimetrů, což je maximální povolená výška přídatného
zařízení na karoserii vozu. Snažili jsme se zároveň co
nejvíce zredukovat hmotu, aby mechanismus nepůsobil
zbytečně robustně a nenarušoval zbytečně estetiku ka-
roserie. Věřím, že se obojí se podařilo.

Zmínil jste, že se zasazujete o větší univerzálnost
vašich mechanismů – co si pod tím můžeme před-

stavit?
Rodina zabezpečovacích mechanismů TOKOZu je

rok od roku širší.  Filozofií firmy je propojitelnost sorti-
mentu a jeho zapojení do zamykacích systémů. Díky
rozšíření portfolia produktů, do kterých můžete „naložit“
jakoukoliv europůlvložkou, přinášíme klientele velmi vy-
sokou variabilitu a univerzálnost při tvorbě zamykacích
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Elektronizace domácností je nezadržitelný trend, který každo-
ročně    zvyšuje podíl prodaných elektronických zámků a řešení
vzhledem ke klasickému mechanickému způsobu zabezpečení.

ENTR MUL-T-LOCK představil v únoru 2015 celému světu. Zeptali jsme se výkonného ředitele spo-
lečnosti Mul-T-Lock Czech&Slovakia, pana Ing. Jana Pospíchala, jak si vede chytrý zámek ENTR po
dvou letech na českém trhu.

ENTR (MUL-T-LOCK), jak to všichni znáte, pochází z dílny vývojářů v Yavne Parku – Mul-T-Lock,
Izrael. V roce 2015 došlo k oficiálnímu představení elektronicko-mechanického řešení z dílny Mul-T-
Lock. Zřejmě nikdo z našeho týmu nečekal, že toto řešení bude tak populární a že se velice brzy
rozšíří i v  dalších značkách na celosvětovém trhu pod značkami FAB, YALE, TESA atd. Jsme velice
hrdí na to, že náš výrobek a technologii využívá skupina ASSA ABLOY na celosvětovém trhu, a to
velice úspěšně. I nadále výrobek rozvíjíme přímo u nás v Izraeli.

Za dva roky provozu se výrobek posunul opravdu mílovými kroky kupředu. Každá
značka, se kterou můžete ENTR zámek na trhu vidět, je zaměřena na jiný distribuční
kanál. MUL-T-LOCK jako powerbrand skupiny ASSA ABLOY je a bude zaměřen na
rozvoj zámečnické sítě. Z čísel vidím, že většina zámečnictví v České republice prochá-
zí transformací a připouští stále více nutnost nabídnout na trh i elektronické systémy.
Vždyť podíl elektronických uzamykacích systémů (ENTR & Smart-AIR & Cliq & CODE-
IT) bude do dvou let tvořit pětinu z celkových tržeb naší společnosti pro zámečníky, a to
není vůbec zanedbatelné číslo.

Proč si myslíte, že zámečníci jsou pro rozvoj prodeje ENTRu a dalších elektronických výrobků správná
volba? Proč neprodávat tyto výrobky hromadně přes e-shopy a velkoobchody?

Zkrátka protože značka Mul-T-Lock je se zámečníky spjata na celém světě a my chceme, abychom tomuto trendu do-
stáli i v České a Slovenské republice. Zároveň máme veliký zájem podporovat a školit naši profesionální síť partnerů,což
úspěšně děláme. Nechceme prodávat každému obchodníkovi, velkoobchodu, e-shopu apod. Osobně věřím, že všechny
naše produkty si zaslouží péči profesionálů, pokud má být zákazník spokojený. ENTR a jiné zámky můžete koupit
i v jiných obchodech, originál od Mul-T-Lock však ne. Chceme podpořit naši síť ENTR partnerů a www.entrlock.com
a www.entrlock.cz vlastníme jen a jen my. Daří se nám rozvíjet zájem koncových uživatelů, kteří se pak obrací na naši
obchodní síť zámečníků. Každý zámečník může začít jednoduchými výrobky pro malé kanceláře či domácnosti bez nut-
nosti softwarových úprav. Toto řešení nabízí kódovací klika CODE-IT, kterou nyní dovážíme nejen pro dveře, ale i pro
okna. Druhou fází a vstupní branou je právě ENTR zaměřený na residenční výstavbu. Pod značkou MUL-T-LOCK ho na-
bízíme POUZE prostřednictvím sítě autorizovaných partnerů, kam právem patří. Profesionální montáž = 100% spokojený
klient. U ENTRu to platí dvojnásob.

Dokážete v rychlosti vybilancovat rok 2017 a prozradit vaše plány pro rok 2018?

Jsem hrdý na několik věcí, které se našemu týmu povedly v uplynulém roce. Zejmé-
na jsme umístili na trh rekordní množství originální strojů Mul-T-Lock (nejvíce za po-
sledních 7 let) a tím rozšířili síť našich profesionálů. Zároveň jsme téměř 2x překonali
očekávání s výsledkem vložky 4. bezpečnostní třídy a patentem do roku 2032 Clas-
sicPRO, ktera se úspěšně prodrala do vašich obchodů. Výrazně se nám začalo dařit
také v systémech generálního klíče.

Pro rok 2018 chystáme zejména novou vložku ve 3. bezpečnostní třídě
s patentovou ochrannou pod jménem Garrison, která je určena pro pultový prodej.
V tomto segmentu jsme do této chvíle nebyli aktivní, ale to se změní. Připravujeme
nové balení vložek, znovuobnovení projektu visacího zámku s GPS a GSM technologií,
E-cliq pro zámečníky a spoustu dalších zajímavých věcí.

Chci touto cestou poděkovat všem zámečníkům, kteří nám důvěřují a vzká-
zat jim, že jejich důvěru nezklameme. Mul-T-Lock je po celém světě synony-
mum pro nejlepšího partnera pro zámečníky, a to je i náš cíl.

Ing. Jan Pospíchal | Managing director | Mul-T-Lock Czech & Slovakia

ENTR MUL-T-LOCK  chytrý zámek je na českém trhu už 2 roky

www.entrlock.com
www.entrlock.cz
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