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     V roce 2018 uplyne 94 let od začátku platnosti 
patentu firmy Zeiss Ikon A.G. Goerz-Werk č. 
468260, kterým byla zahájena nová éra 
v zámkařství vývojem a výrobou cylindrické vložky 
s tzv. profilovým tvarem těla. Rok 1924 ale nebyl tím 
správným rokem nula pro stavítkové cylindrické 
vložky. V období 1. republiky sice bylo uváděno vý-
robci, ale i v odborné literatuře, že cylindrické vložky 
byly vyvinuty na základě staroegyptských zámků 
známých z archeologických vykopávek. Nejstarší 
použití zámků ve starověkém Egyptě je odhadováno 
až na 3.000 let před naším letopočtem a jejich zna-
lost se rozšířila po celém Středomoří.  Podobné dře-
věné zámky jako staroegyptské vyřezávali řezbáři   
v jižních Čechách a na Vysočině až do počátku 20. 
století a používá se pro ně název „stodolové zám-
ky“. A s výrobky těchto lidových řezbářů, které slou-
žily pro uzamykání stodol, špýcharů či kůlen, se mů-
žete setkat ve sbírkových fondech mnoha českých 
muzeí nebo ještě plní svoji funkci na historických 
staveních. 

     Dnes již nemůžeme posoudit, jak hodně mohl být 
ovlivněn egyptskými starožitnostmi Američan Linus 
Yale na začátku 40. let 19. století, ale spíše nebyl. 
Určitě však stál na začátku vývoje cylindrických vlo-
žek tak, jak je známe dnes. Linus Yale byl ze začát-
ku výrobcem zámků pro banky a svoji firmu založil 
okolo roku 1840 v Newportu. Jeho první patent zám-
ku se čtyřmi dvojicemi odpružených stavítek č. 3630 
je datován 13.4.1844, následoval zápis č. 6111 
z roku 1849. Ve firmě s ním působil jeho syn stejné-
ho jména, Linus Yale junior, který pod spisem č. 
31278 dal patentovat dne 29.1.1861 cylindrickou 
vložku se stavítky v jedné řadě za sebou, ale ještě 
s půlkulatým tvarem těla klíče. Opravdu první klasic-
ká cylindrická vložka s kruhovým průřezem těla, pěti 
dvojicemi odpružených stavítek, plochým klíčem     
a možností jednoduché výměny v zadlabacím zám-
ku byla patentována 27.6.1865 pod č. 48475 Yale 
juniorem. Pokračování vývoje cylindrických vložek 
s kruhovým tvarem těla se v USA stalo i záležitostí 
jiných konstruktérů, kteří ale dodržovali základní 
myšlenku patentu z roku 1865.  

     Na starém kontinentě je ovlivnění staroegyptský-
mi artefakty uvěřitelnější. Napoleonovo egyptské ta-
žení mezi roky 1798–1801 způsobilo založení egyp-
tologie jako vědního oboru a rozšířilo znalosti          
o Egyptě i jeho památkách. Předpoklad toho, že si 
někdo v záplavě nádherných egyptských památek 
všimnul takové neatraktivní věci, jako je dřevěný ne-
bo kostěný zámek s bronzovým klíčem, není moc 
velká. V roce 1857 si pruský vynálezce Karl Höller 
dal zapsat dveřní zámek, který se velmi podobal vý-
robkům, které si patentoval Yale senior. To spíše 
svědčí americké inspiraci než té staroegyptské.  

     V Evropě došlo k rozvoji cylindrických vložek až 

na počátku 20. století a průkopníkem byla německá 
firma Rheinische Türschliesser-Fabrik Boge 
& Kasten ze Solingenu (BKS) a zpočátku kopírovala 
americký vzor s kruhovým obrysovým tvarem těla 
vložky. Na konci 1. světové války se přidaly firmy C. 
Ed. Schulte, Schlossfabrik z Velbertu a Aktiengesell-
schaft Hahn für Optik und Mechanik Cassel, které 
se věnovaly přídavným zámkům s cylindrickými 
vložkami. Hahnovy výrobky byly označovány znač-
kou ve tvaru kohouta tetřeva hlušce nebo nápisem 
Hahn. 

     V roce 1920 již několik dalších německých firem 
vyrábělo cylindrické vložky s kruhovým obrysem těla 
pro horní nebo zadlabací přídavné zámky. Hlavní 
zadlabací zámek byl v této době stále s dozickým 
systémem. Jako první se pokusila nahradit dozický 
systém cylindrickými vložkami firma Hahn. Jednalo 
se o dva typy vložek. Prvním typem byla úzká cylin-
drická vložka s kruhovým průřezem a s otvorem pro 
klíč ve tvaru kříže. Ta se přišroubovala z boku 
k zadlabacímu zámku a jako celek se zasunula do 
dveří. Druhým byla válcová jednodílná vložka, kde 
se nejdříve do otvoru ve dveřích zasunula cylindric-
ká  vložka, poté až zadlabací zámek a vložka se za-
jistila šroubem. Ani jeden z typů se příliš neosvědčil, 
proto konstruktéři z firmy Hahn pokračovali ve vývo-
ji. Jejich cílem bylo vytvořit kompaktní cylindrickou 
vložku, kterou by bylo snadno vyměnit v zadlabacím 
zámku. Jedním z prvních kroků bylo vytvořit obryso-
vý tvar těla vložky. Použili tvar těla svorníkového vi-
sacího zámku své firmy, jehož horní část s válcem 
přecházela ve spodní, zúženou část těla. Visací zá-
mek byl patentován od 15.6.1923. Tímto tvarem do-
šlo k úspoře materiálu oproti válcové cylindrické 
vložce a zároveň bylo dostatek místa pro stavítka. 
Tvar se podařilo integrovat do zadlabacího zámku  

a přenos na závoru 
zámku se vyřešil zu-
bem, který byl spo-
jen s válci cylindrické 
vložky. Uchycení 
vložky z čela zadla-
bacího zámku šrou-
bem sice není pů-
vodním nápadem, je 
znám z amerických 
zámků, ale novou 
myšlenkou byl otvor 
se závitem v těle 
vložky pro upevňo-
vací šroub. Jako vy-
nálezce je sice uvá-
děn Silvester (občas 
psán Sylvester) 

Wöhrle, ale pravděpodobnější je týmová práce. 
Konstruktér Wöhrle působil ve firmě Zeiss Ikon až 
do 60. let minulého století a uveřejnil několik dalších 
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patentů. 

     První patent na profilovou cylindrickou vložku byl 
podán 07.7.1927 firmou Hahn pod názvem 
„Sicherheitsschloss“ a jeho působnost byla od 
25.7.1925. V roce 1927 byla již firma Hahn členem 

koncernu Zeiss Ikon. Berlínská firma AG Goerz-
Werk založila koncern s názvem Zeiss-Ikon AG 
Goerz-Werk, Berlin-Zehlendorf v roce 1926 spolu s 
Ernemann AG Dresden, C.P. Goerz Berlin, ICA AG 
Dresden, Contessa-Nettel Stuttgart a samozřejmě 

Aktiengesellschaft Hahn für Optik und Mechanik 
Cassel. 

     Od 11.11.1924 byl ale platný patent Zeiss Ikonu 
č. 468260 na „Sicherheitsschloss mit Schliesszylin-
der“, který byl zapsán až rok po patentu firmy Hahn, 
přesně 25.10.1928. Řeší upevnění profilové cylin-
drické vložky v zadlabacím zámku a otvor 
v zadlabacím zámku pro vložku. Druhý patentový 
spis Zeiss Ikonu „Zylinderschloss“ č. 478784, byl po-
dán 13.6.1929 a jeho platnost od 30.5.1925. Oba ty-
to patenty zcela jistě vytvořil konstrukční tým firmy 
Hahn pod hlavičkou Zeiss Ikonu. 

     Do výroby ve firmě Hahn se profilové cylindrické 
vložky dostaly na podzim roku 1925 a poprvé byly 
nabízeny v ceníku „Preisliste über Hahn Sicherhe-
itsschlösser“ z prosince 1925 za cenu 9 říšských 
marek.  Podle prvního výrobce se používá pro ně ta-

ké označení Hahnova vložka nebo pro profilový tvar 
vložky Hahnův profil. Po roce 1930 byli v Německu 
pouze dva jiní výrobci profilových vložek – C. Ed. 
Schulte, Velbert a Carl Sievers z Heiligenhausu. 
Oba výrobci měli jiné způsoby uchycení vložky 
v těle zadlabacího zámku. 

     Do meziválečného Československa se první pro-
filové cylindrické vložky s logem Hahn 
dostaly na konci 20. let minulého století      
a jejich nejznámější použití bylo 
v tehdejším Ministerstvu sociální péče 
(nyní budova Ministerstva zdravotnic-
tví) na Palackého náměstí v Praze a 
okolních budovách, které sloužily státní 
správě. Komplex staveb byl vybudován 
v letech 1924 až 1929.   

     V této době se tuzemské zámkařské 
firmy začaly zajímat o nový německý výrobek, který 
však byl patentově chráněn. Na poptávku zareago-
vala Továrna na železné zboží A. Fáborský 
z Rychnova nad Kněžnou (dále Fab) a ve svém vý-
ročním katalogu z roku 1931 nabízí zadlabací zá-
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mek pro profilovou cylindrickou vložku s označením 
„Zadlabací zámek pro Hahnovu vložku“.  V katalogu 
je upozornění, že „Veškeré tyto zámky se dodávají 
bez Hahnových vložek, jichž dodavatele oznámíme 
na požádání“. 

     Jako první u nás začal s výrobou profilových cy-
lindrických vložek Karel 
Mudroch z Tišnova. V pro-
pagačních materiálech po 
roce 1989, po vrácení firmy 
K. Mudroch v restituci, se ja-
ko datum produkce prvních 
cylindrických vložek uvádí 
rok 1932.  Podle archivních 
materiálů firmy Mudroch byl 
vývoj zahájen již v roce 
1930, a například frézy na 
vložkové klíče byly dodány 
30.8.1930.  První profilové 
tyče na těla vložek byly ob-
jednány 20.11.1930 a došly 
dne 23.12.1930 od firmy 
Chaudoirovy kovodělné zá-
vody v Podmoklech n. La-
bem. Zkušební výroba tedy 
určitě začala na jaře 1931. 
Přesný den oficiálního zahá-
jení produkce je středa 
22.7.1931, jak o tom svědčí 
zápis do „modré knihy“ se 
seznamem vyrobených vlo-
žek a jejich uzávěry. Výrob-
ky byly ze začátku značeny 
nápisem Guard a následně od února 1933 značkou 
Guard System 2. 

Karel Mudroch si dal zapsat i tři patenty v souvislosti 
s profilovými cylindrickými vložkami. První patentový 
spis „Zámek“ č. 49447 byl přihlášen 28.2.1933 
s platností od 15.7.1934 a řešil zadlabací zámek pro 
použití s vloženým zámkem. Karel Mudroch použí-
val pro profilovou cylindrickou vložku označení 
„vložený zámek“ nebo „vložkový zámek“. Druhý byl 
podán 24.5.1934 pod č. 56375 „Vložkový zámek“  a 
byl platný od 15.6.1936 pro profilovou cylindrickou 
vložku s knoflíkem. A poslední patent podaný 
1.3.1935 s názvem „Zámek“ č. 71962 znovu řešil 
zadlabací zámek a úpravu spojky cylindrické vložky. 

     S myšlenkou vyrábět cylindrické vložky se po ro-
ce 1930 začalo zabývat více českých firem. Ale za-
tím to nevypadalo, že se profilová cylindrická vložka 
stane standardem minimálně pro příštích sto let na 
celém světě, a proto se hledalo i jiné využití pro sta-
vítkové vložky. Například firma Fab začala v roce 
1932 používat cylindrické vložky v nábytkových 
zámcích, další firmy použily vložky s válcovým tva-
rem pro přídavné dveřní zámky nebo na visací zám-

ky. Od vyrobení první tuzemské profilové vložky 
uplynuly pouhé dva tři roky a najednou se zjistilo, že 
se jedná o žádaný výrobek na trhu. Zájem byl nejen 
ze strany stavebníků či architektů, ale i zákazníci 
oceňovali jejich bezpečnost a možnosti. V letech 
1934 a 1935 ještě platil německý patent na uchyce-

ní profilové vložky v těle zadla-
bacího zámku, proto musely na-
še firmy nejdříve vyřešit tento 
problém. Stejnou věc před lety 
řešily i německé firmy CES     a 
CSH pomocí vlastních patento-
vaných systémů zajištění. Každý 
z pěti českých výrobců měl 
vlastní konstrukci, z nichž nejori-
ginálnější měla firma Branecké 
železárny z Opavy (Brano). Na 
prvních profilových vložkách této 
značky byl z boku výčnělek 
s otvorem se závitem, do které-
ho se šrouboval kolmo k tělu za-
dlabacího zámku pojistný šroub.  

     Začátek výroby profilových 
cylindrických vložek je zatím 
znám pouze u firmy K. Mudroch, 
kde se podařilo nalézt archivní 
materiály. U firem Brano, Fab, 
Indián z Hradce Králové a Jino 
z Prahy-Jinonic se odhaduje 
mezi roky 1934 až 1935. Prvore-
publikové Československo se 
tak stalo druhou zemí, kde se 
vyráběly profilové cylindrické 

vložky. 

     Závěrem bych chtěl poděkovat panu Ing. Tomáši 
Cvekovi z firmy EVVA spol. s r.o. Praha za velkou 
pomoc se zajištěním podkladů k firmě K. Mudroch 
z Tišnova. A také požádat čtenáře, pokud mají 
k dispozici informace k výše uvedeným firmám, o je-
jich případné zaslání.  

 

Luboš Čech 

cech.locks@email.cz 

 

 

Mýty a fakta v historii profilových cylindrických vložek 

   Dovolujeme si oznámit, že nás 17.8.2018  
  navždy opustil člen AZKS  
   

pan Luboš Lahoda z Hatí. 
 

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, krátkou vzpomínku. 
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     V posledních měsících se opět velmi 

diskutuje téma „ochrany kopírování klíčů“. Je 

patrné, že dost často dochází k určitému 

mylnému prezentování jednotl ivých 

zásadních prvků ochrany. 

     Nejvíce diskutována je patentová ochrana 

polotovarů. Zde se jedná o právní ochranu 

kopírování klíčů.  Patent ve většině případů 

popisuje technické řešení, popřípadě „vznik“ 

či výrobu polotovaru/podélných profilů. 

Obecně patent slouží k tomu, aby se danému 

výrobci vrátila investice do vývoje výrobku, 

ale zároveň nebyl omezen technický pokrok. 

Patent tedy umožňuje daný výrobek vyrábět 

po dobu 20 let pouze držiteli patentu, 

popřípadě pak např. držitelům licence. Toto 

lze v praxi vysvětlit tak, že pokud výrobce 

zjistí, že dochází ke kopírování jeho výrobku, 

může učinit právní kroky proti „kopírovateli“, 

zamezit mu v tomto jednání a např. 

požadovat finanční náhradu.  

     Patent ale v žádném případě nezamezí 

tomu, pokud chce někdo zneužít kopie klíče 

např. k trestnému činu a pomocí vytvořené 

nelegální kopie klíče překonat cylindrickou 

vložku.  V oblasti polotovarů klíčů, obzvláště 

v nižších třídách bezpečnosti, kde se 

povětšinou setkáváme se stavítkovými 

systémy s podélným profilem, může ale 

docházet k tzv. „obcházení patentu“, kdy daný 

polotovar „neobsahuje“ patentované prvky, 

ale přesto lze svým tvarem vsunout do 

cylindrické vložky a umožňuje tak výrobu více 

či méně funkčního klíče. Toto se může stát 

naprosto náhodně, určitou konstrukční 

shodou jednotlivých výrobků nebo 

samozřejmě cíleně. 

      Každopádně v posledních letech došlo 

k tak zásadnímu rozvoji technologií na 

kopírování klíčů, že se s tímto jevem budeme 

setkávat stále častěji. Na běžně dostupných 
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technologiích je dnes možné bez větších 

problémů okopírovat většinu podélných profilů 

klíče a vyfrézování funkčních zubů či důlků je 

na kopírovací fréze již otázka vteřin. Pokud 

tedy opravdu chceme bezpečnostní produkt, 

je důležité vedle patentových ochran sledovat 

i velmi podstatné technické a technologické 

ochrany.  

     Technickou ochranu lze vnímat jako 

ochranu proti kopírování klíčů s ohledem na 

vysokou technickou odbornost a speciální 

strojní vybavení, které není běžně dostupné   

a je potřebné k vyrobení takové kopie. 

  

 

 

 

 

     Technologická ochrana pak vyžaduje pro 

výrobu klíče speciální technologii, kterou 

povětšinou disponuje pouze výrobce systému. 

V blízké době se tato situace zcela jistě ještě 

více vyhrotí s masivním nástupem 3D tisku, 

kdy již dnes je možné některé typy klíčů 

oskenovat a vytisknout na 3D tiskárně.  

     Pokud tedy chceme nabízet opravdu 

bezpečnostní produkty, u kterých má uživatel 

jistotu jak mechanické odolnosti výrobku, 

doložené platnými certifikáty, tak zvýšené 

ochrany proti pořízení nelegální kopie klíče, 

musíme nabízet produkty s vysokou mírou 

technické a technologické ochrany.  
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