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     Pro kvalitu zabezpečení je však velmi důle-
žitá i správná volba techniky. Nabídka na trhu 
je velká a pro laika nepřehledná. Asociace 
Grémium Alarm iniciovala a ve spolupráci 
s Mini-sterstvem vnitra ČR zpracovala doku-
ment „Stanovení úrovně zabezpečení objektů  
a provozoven proti vloupání podle evropských 
technických norem“. Dokument, který vydala 
Česká agentura pro standardizaci přehledně, 
uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro růz-
né objekty: od bytu, domu až po např. advo-
kátní kanceláře. Poskytuje přehled        o me-
chanickém zabezpečení, po-plachových zabez-
pečovacích a tísňových systémech, kamerách           
a jejich kombinaci vhodnou pro ochranu ma-
jetku     a osob. Společná pravidla pro aplika-ci 
mechanických zábran a poplachových systémů 
umožňují optimalizovat zabezpečení majetku 
pro konkrétní rizika.  

    K nahlédnutí na  
www.gremiumalarm.cz  a   www.mvcr. 

 

                               
Václav Nepraš, prezident 
Asociace Gremium 
Alarm,člen představenstva 
HK ČR, předseda Bezpeč-
nostní sekce HK ČR a jedna-
tel LIBRAX, s.r.o. 

 

 

     Ve sdělovacích prostředcích se trvale obje-
vují informace o neodborném, neseriozním          
a často přímo podvodném jednání některých 
podomních prodejců či montážníků zabezpeče-
ní bytů, domů      i provozoven. Poslední se ob-
jevila začátkem července, kdy obytný dům ob-
cházel člověk, který nabízel instalaci bezpeč-
nostních zámků za velmi přemrštěnou cenu. 
V tak citlivé oblasti jako je bezpečnost, se tyto 
iniciativy bohužel setkávají často s pozitivní 
odezvou. 

    K předcházení takto neseriozního prodeje lze 
využít iniciativu naší Asociace technických 
bezpečnostních služeb Grémium Alarm 
(AGA), která je reprezentativním profesním 
sdružením podnikatelů tohoto oboru a Autori-
zovaným společenstvem oboru technických 
bezpečnostních služeb HK ČR. AGA nabízí na 
svých stránkách www.gremiumalarm.cz se-
znam svých členů, kteří jsou samozřejmě drži-
teli potřebného živnostenského oprávnění        
a mají i podepsaný kodex etiky. 

     Dále AGA reagovala i na dotazy ze strany 
investorů a ověřuje u svých členů právní a od-
bornou způsobilost a schopnost zpracovat za-
kázku od kvalitní nabídky, přes projekt a mon-
táž, po uvedení do provozu a zajištění kvalitní-
ho servisu. Ti dostávají „Osvědčení o kvalitě“    
a  jsou zařazeny na seznam, který je publiko-
ván a uveřejněn také na 
www.gremiumalarm.cz. Ověřování kvality fir-
my se provádí v souladu se schválenou metodi-
kou Hospodářské komory ČR“. 

       I v oboru bezpečnosti pozor 

                                    na podomní šmejdy ! 

Společnost pro založení muzea zámkové, trezorové  
a zabezpečovací techniky, z.s. 

Hledá prostory (nejlépe v Praze a nejbližším okolí) pro vystavení exponátů a také sponzory kteří 
by pomohli se zaplacením nájmu a ostatních nákladů. 

 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Souhrada, CSc.,  

tel.: 606655 578,  e-mail: info@mztzt.org 
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ní kliky elektrickým impulsem z čtečky čipů 
nebo karet. Ostatním návštěvníkům domu je 
možné otevřít dveře pomocí impulsu 
z domácího telefonu. 
     Při odchodu z bytového domu se zámek 
odemkne stisknutím vnitřní kliky bez použití 
klíče. Zásadní však je, že po každém zavření 
dveří dochází k jejich uzamčení a tím snížení 
rizika vloupání do bytového domu. Levnější 
variantou je použití zámku s panikovou funkcí. 
Tato varianta umožňuje ponechání stávajícího 
dveřního otevírače (lidově bzučáku). Na dve-
řích je osazeno kování koule/klika. Z venkovní 
strany se zámek otevírá pomocí klíče, nebo 
pomocí elektrického impulzu z čtečky čipů 
nebo karet. Pro případnou návštěvu je možné 
dát impuls k otevření dveří z domácího telefo-
nu. Podstatným rozdílem proti samozamykací-
mu zámku je nutnost zámek manuálně za-
mknout klíčem. Při odchodu z bytového domu 
se zámek odemkne stisknutím vnitřní kliky bez 
použití klíče – tím je splněn požadavek úniko-
vých dveří. Pokud se však zámek manuálně 
uzamkne, není možné otevření dveří přes elek-
trický impuls. Případné návštěvě musíte jít  

     Požadavky na zabezpečení majetku bývají 
velice často v rozporu s požadavky na požární 
bezpečnost staveb, a to v přímé návaznosti na 
ochranu života a zdraví osob. Zákon o požární 
ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších před-
pisů jasně určuje nadřazenost ochrany osob nad 
ochranou majetku. 
 
Vstupní dveře bytových domů 
     Nejvíce řešeným a diskutovaným problé-
mem je uzamykání vstupních dveří v bytových 
domech. Policie České republiky svého času 
vydala letáky a nálepky doporučující zamykat 
hlavní vstupní dveře bytových domů. Tehdejší 
akce Policie ČR vyvolala silnou kritiku ze stra-
ny Hasičského záchranného sboru vzhledem 
k tomu, že tato doporučení odporovala norma-
tivním požadavkům ČSN 730810 a ČSN 
730802 – dveře, jimiž prochází úniková cesta, 
musí umožňovat snadný a rychlý průchod, za-
braňovat zachycení oděvu apod., a svým zajiš-
těním nesmí bránit evakuaci unikajících osob 
ani zásahu požárních jednotek. Dveře vyskytu-
jící se na únikových cestách musí mít ve směru 
úniku osob kování, které umožní po vyhlášení 
poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) 
otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití 
jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně 
zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti 
vloupání apod. 
     Uzamykání bylo v přímém rozporu 
s požadavky na bezpečné a rychlé opuštění by-
tového domu. V době, kdy byla tato doporuče-
ní prezentována, byl ještě „zámek s panikovou 
funkcí“ poměrně neznámým pojmem. 
     Dnes je možné vyřešit požadavek na bez-
pečnost majetku a bezpečnost osob bez větších 
problémů. Ideálním řešením pro vstupní dveře 
bytových domů je použití elektromechanického 
samozamykacího zámku. Jak je z názvu patrné, 
dochází u zámku po zavření dveří do zárubně 
k automatickému uzamčení – vysunutí závory a 
zpevnění střelky. Na dveřích je osazeno kování 
klika/klika. Zámek se z venkovní strany otevírá 
pomocí klíče, nebo pomocí zfunkčnění venkov-

       Bytové domy – mechanické zábranné prostředky                                         
& požární bezpečnost staveb 
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staveb – Změny staveb. V odstavci A 2.8 je 
přímo uvedeno, že pokud dojde k výměně 
vstupních bytových dveří, je nutné tyto dveře 
vyměnit za dveře požární s odolností EI1 30 
DP3. Bezpečnostní bytové dveře jsou většinou 
dodávány včetně výměny bezpečnostní zárub-
ně. Platí proto ohlašovací povinnost majitele 
bytu o výměně dveří. Z tohoto důvodu si je 
dobré vyžádat na dodavateli dveří veškerou 
dokumentaci.  
     Krátce si připomeňme i požární značení 
dveří. Označení třídy dveří EI a EW nám urču-
je místo měření teploty na odvrácené straně 
dveří. U třídy EW se měří teplo vycházející ze 
dveří a u třídy EI je kritériem samotná povr-
chová teplota dveří. Číselné označení 30 nám 
určuje dobu v minutách, po kterou dokáží dve-
ře vzdorovat plamenům, či vysokým teplotám. 

Zpravidla je možné se setkat s označením 15, 
30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Označení DP3 
nám určuje konstrukci dveří. Konkrétně ozna-
čení DP3 nám říká, že dveře jsou vyrobeny 
z materiálu, který zvyšuje v požadované době 
požární odolnosti intenzitu požáru. Jedná se 
zpravidla o dřevěné dveře nebo o kovové dve-
ře, které na sobě mají dřevěnou nebo sololito-
vou desku o tloušťce větší jak 1 mm. Označení 
DP1 se používá pro materiály nezvyšující 
v požadované době požární odolnosti intenzitu 
požáru – takto bývají označeny celokovové 
dveře. DP2 je označení pro kombinovanou 
konstrukci výše uvedených materiálů. 
     Požadavek na požární odolnost dveří se dle 
ČSN 730834 vztahuje i na výměnu dveří spo-
lečných prostor bytového domu, které jsou 
brány jako samostatné požární úseky. Jedná se 

otevřít dveře sami, čímž se tato varianta stává 
pro majitele bytů nepohodlnou. 
     V obou případech je důležité věnovat  
zvláštní pozornost dveřnímu zavírači, který za-
jišťuje zavření dveřního křídla, a u samozamy-
kacího zámku i uzamčení dveří.  Je nutné použít 
dostatečně silný (zavírací síla 3-6 dle ČSN EN 
1154) a spolehlivý zavírač, který bude odolávat  
jednak změnám teplot léto/zima – zajištěno bi-
metalovým průtokovým ventilem oleje, a bude 
schopen eliminovat komínový efekt, který se 
projevuje ve vícepodlažních domech. U zavíra-
čů s vyšší zavírací silou je nutné počítat 
s větším odporem dveří při otevírání, případně 
si pořídit zavírač s pomocnou pružinou, která 
usnadňuje otevírání dveří v počáteční fázi ote-
vření (0-150).  
     Samostatnou kapitolu tvoří blokované úni-
kové východy, které zamezují volnému nekont-
rolovatelnému pohybu osob ve směru příchodu 
i odchodu. Norma připouští blokování pouze v 
případě, že je na únikové cestě počet osob dle 
ČSN 730818 maximálně 100 a nejedná se o 
úniky ze shromažďovacích prostorů (podle 
ČSN 730831). Dveře jsou tak v běžném provo-
zu blokovány (jsou opatřené speciálními elek-
tromechanickými, motorickými, kódovými ne-
bo magnetickými zámky) a musejí být 
v případě evakuace osob odblokovány a oteví-
ratelné bez dalších opatření. Odblokování musí 
být v bytových domech samočinné pomocí 
EPS. 
 
Bytové dveře 
     V současné době se doslova „roztrhl pytel“ 
s výrobci a dovozci bezpečnostních dveří do 
bytových domů. Když pomineme zákonné po-
žadavky na zvukovou izolaci, minimální svět-
lost otvoru a požadavky spojené s instalací do 
venkovního prostředí (pavlačové domy), které 
často nejsou dodržovány, tak nám stále zůstává 
v platnosti požadavek na požární odolnost těch-
to dveří. Byt je považován za samostatný po-
žární úsek – obytnou buňku s normativním po-
žadavkem na bezpečnost požárního uzávěru EI1 
30 DP3 (popř. EW 30 DP3). Nesmyslné argu-
menty prodejců některých bezpečnostních dve-
ří – „když stávající dveře nejsou požární, není 
nutné pořizovat nové bezpečnostní dveře 
s požární odolností“ – jsou v přímém rozporu 
s normou ČSN 730834 – Požární bezpečnost 



 

 

 strana 5         ZÁMKAŘ 

 

o kočárkárny, sklepní prostory atd. Je nutné upozornit na 
skutečnost s výše uvedeným související,  že pokud ve vašem 
bytě začne hořet, je účelem bezpečnostních a protipožárních 
bytových dveří  především ochránit unikající osoby 
z vyšších pater.  Evakuační cesta, tedy schodiště v bytovém 
domě, je vedeno v těsném sousedství bytových dveří. Pokud 
nejsou dveře vyrobeny, dodány a namontovány v souladu 
s výše uvedenými normami může sálající teplo z dveří, nebo 
dokonce plameny procházející dveřmi zabránit obyvatelům 
domu v bezpečném opuštění bytového domu. 
    V tomto případě se majitel bytu dopouští trestného činu 
ohrožení osob a stává se odpovědným za případnou újmu. Je 
proto velmi důležité věnovat výběru výrobce i dodavatele 
dveří velkou pozornost, nenechat se zlákat pochybnými ak-
cemi, neřídit se pouze cenou a především dbát na odborné 
znalosti, zkušenosti, dobu fungování na trhu a renomé doda-
vatelské firmy. 
 

 
                                    Ing. Ladislav Kratochvil 

Člen prezidia Asociace technických bez-
pečnostních služeb Gremium alarm, 
Prezident Asociace zámkových a klíčo-
vých služeb ČR 
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stroje se daly připojit pomocí koženého řeme-
nu k externímu pohonu, buď elektrickému mo-
toru, nebo k nožnímu šlapadlu, tak jak to zná-
me u šicích 
strojů.                               
 
      Obr. 2 
 
     Ke konci 20. 
let minulého 
století se na tu-
zemském trhu 
začaly objevo-
vat první zám-
ky 
s cylindrickými 
vložkami od 
německých fi-
rem Hahn, 
BKS, CES, Yale a jiné značky. Po roce 1930 si 
naši zámečníci mohli zakoupit jen několik ty-
pů kopírovacích strojů na klíče, a to především 
od firmy The Yale & Towne Mfg. Co. 
z Velbertu. Uvedená firma vyráběla zámkařské 
zboží pod dvěma značkami Yale a BKS, proto 
můžete narazit na totožné výrobky 
s rozdílnými značkami. Kopírovací stroje Yale 
a BKS byly pouze v černé barvě, tak se od 
nich výrazně lišil stroj berlínské firmy Zeiss – 
Ikon v zajímavém barevném provedení. Příle-
žitosti se chytila i firma  Argo, výrobce poloto-
varů klíčů, která prodávala kopírovací stroj 
s podáváním klíčů z horní strany na kopírování 
a frézování. Německé značky měly klíče upnu-
ty ve spodní části a ty se zvedaly 
ke kopírovacímu prvku a fréze.  

 
 
 
 
 
 
 

           Obr. 3a, b.  
 

     Na začátku 20. století se v Evropě začaly 
vyrábět různé zámky s cylindrickými vložkami. 
Hlavní rozvoj produkce cylindrických vložek 
pro přídavné zámky či visací zámky nastal až 
s ukončením 1. světové války a přechodem to-
váren z válečné výroby na civilní. Nejdůležitěj-
ším impulsem pro masovou výrobu zámkových 
vložek se stala tzv. profilová cylindrická vlož-
ka vyráběná od roku 1925 v Německu a staveb-
ní boom, který nastal po skončení světové vál-
ky. A s velkým rozšířením cylindrických vlo-
žek, jak profilových, tak s kulatým obrysovým 
tvarem těla, pro zadlabací dveřní zámky vznik-
nul problém. Kdo bude dělat další klíče pro 
majitele zámků s cylindrickými vložkami?  
     Malí zámečníci s ručním kopírováním klíčů 
pomocí pilníku sice mohli částečně pokrýt po-
ptávku, ale taková práce není příliš rychlá, a je 
hlavně nepřesná.  Tišnovská firma K. Mudroch 
po roce 1931, kdy u nich započala výroba cy-
lindrických vložek, šla cestou přidělávání dal-
ších klíčů pouze u nich v továrně. Obchodníci,  
kteří prodávali jejich výrobky, dostali od jed-
notlivých zákazníků objednávku na další klíče, 
kterou poslali písemně do této moravské firmy. 
Objednávka byla zpracována a z továrny posla-
li zhotovené klíče zpět k obchodníkovi, u které-
ho si zákazník vyzvedl hotové klíče.  Systém 
objednávání klíčů poštou však nebyl příliš 
rychlý, ani pružný.  

 
 
        Obr. 1a, b.  
 
 

Problém vyřešily ma-
lé kopírovací stroje 
na klíče, které nebyly 
zase tak drahé, aby si 
je nemohli pořídit jednotliví zámečníci.  První 
stroje na kopírování klíčů pro drobné zámeční-
ky byly vyráběny u firem, které zároveň produ-
kovaly i cylindrické vložky. Jednalo se o jed-
noduché malé stroje na ruční pohon, kde pomo-
cí frézy byly vyřezány zkopírované výřezy 
z originálního klíče na duplikátní klíč. Některé 

Historické kopírovací stroje na klíče 
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 Majitelem firmy ARGO byl Rudolf Kubišta 
z Prahy XVII., který majitelům kopírovacího 
strojku radí: 
 
     Několik dobrých rad, jak správně postupo-
vati při zhotovování zubů klíčů na kopírovacím 
strojku: 
     V prvé řadě zjistěte správný profil klíče, dle 
kterého máte duplikát zhotoviti.  U originál klí-
čů je toto snadné, méně již u klíčů, které jsou 
beze značky. V takových případech, pokud je 
to možné, dotažte se zákazníka na správnou 
značku zámku. 
Abychom Vám v takových nesnázích pomohli, 
zakreslili jsme v tomto katalogu všechny profi-
ly a jsme přesvědčeni, že se stane Vašim velmi 
zdatným pomocníkem. Někdy bývá klíč, dle 
kterého máte duplikát zhotoviti  již všelijak   
upraven (pilován) a pod. takže zjištění správ-
ného profilu jest hodně obtížné. Zde jest nejlé-
pe míti alespoň od normálních profilů běžných 
značek cylindry, do kterých byste klíč vyzkou-
šeli.  
Kopírovací strojek občas překontrolujte dle 
dvou nových stejných originálních klíčů event. 
zhotovte klíč dle nové vložky a případné rozdí-
ly vyrovnejte redukčním šroubkem kopírovací-
ho strojku. Po vyfrézování zoubků začistěte 
klíč od navaleného materiálu jehlovým pilníč-
kem a špičky zubů mírně pilníčkem ohlaďte. 
 
                             Luboš Čech, předseda ČLF 
                                   cech.locks@email.cz  
 
Foto: archív České lockpickerské federace 
          katalogy firem BKS, Yale, Argo 
          archív K. Mudroch, T išnov 
Popisky k obrázkům: 
1a,b – Dopisnice firmy V. J. Rott z roku 1938 na 
objednávku klíčů 
2 – Katalog firmy BKS z roku 1934  
3a – Kopírovací stroj Yale v nálezovém stavu 
3b,c – Kopírovací stroj Yale po renovací 
4a,b – Kopírovací stroj na klíče zn. Argo 
z prodejny J. Koula a syn 

     Českou lockpickerskou federaci, z.s., najdete na fa-
cebooku pod Česká lockpickerská federace (Czech Loc-
kpicker F ederat i on) nebo na s t ránkách 
www.lockpickers.cz a katalog profilových cylindric-
kých vložek na www.catalocks.eu. Bližší informace 
podá předseda spolku na e-mailu: cech.locks@email.cz. 

 

Firma Yale měla stejný kopírovací stroj na ruč-
ní pohon ještě ve svém americkém katalogu 
z roku 1960. Konstrukce tohoto kopírovacího 

stroje z litiny byla natolik jednoduchá a kvalit-
ní, že se vyráběl přibližně 40 let beze změny. 
Stroj na klíče Yale z fotografií v článku má na 
spodní části těla vyražené výrobní číslo 12136. 
     Kopírovací stroj zn. Argo byl dlouho 
k vidění v obchodě „Jan Koula a syn“ v Dušní 
ulici v Praze 1, a syn původního majitele 
Bedřich Koula o stroji říkal, že je na tomto 
místě od založení obchodu v roce 1937.  

                                     Obr. 4a,b.  
 

Obr. 3c 
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     Nadšený cestovatel objeví na tržišti 
v Indii nebo Nepálu starožitný bronzo-

vý či mosazný visací zámek se zajímavým, pro Evropana nezvyklým klíčem. Cena za takový staro-
žitný zámek není vysoká a po krátkém smlouvání je koupě rychle uzavřena. Co na tom, že tako-
vých zámků je v krámku několik . 
     Turista po návratu z exotické dovolené po-
loží visací zámek mezi ostatní suvenýry, a tím 
by mohl celý příběh skončit. Pokud je turista zvídavý, tak se za-
čne zajímat i o konstrukci  zámku. Zjistí,  že se  visací   zámky 
s tímto uzamykacím systémem vyráběly i v Evropě už před na-
ším letopočtem. 
     Nejstarší visací zámky pocházejí z římské doby a pro uzamy-
kání používaly sílu plochých pružin. Podle jejich působení 
v zámku se ploché pružiny dělí na rozpěrné a svěrné pružiny.         

V obou případech 
však mají funkci 
závorky. Otevření 
visacího zámku 
s rozpěrnými pru-
žinami je možné 
jen po zasunutí klíče, který dokáže uvnitř těla zámku 
ploché pružiny stáhnout tak, aby bylo možné pružiny 
umístěné buď na uzamykacím trnu nebo svorníku 
zámku vyjmout z těla zámku.  
  
 
 
 
 
 
 

     U zámků s opačně působícími plochými pruži-
nami, tedy svěrnými, musí zasunutý klíč naopak 
ploché pružiny oddálit od sebe tak, aby bylo mož-

né uzamykací trn vytáhnout z těla zámku. Oba typy 
visacích zámků se zavírají pouhým zaklapnutím 
zamykacího trnu či svorníku s pružinami do těla 
zámku. 
     Konstrukce zámků s plochými pružinami na zá-
suvný klíč je stará přes dva tisíce let a využívala se v evropském kulturním prostředí do 15. až 16. 

Visací zámky s plochými pružinami 

jako suvenýry pro turisty 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3b 

Obr. 3a 

Obr. 3c 
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století, kdy s rozvojem řemesel se i u visacích zámků začaly prosazovat systémy s otočným klíčem  
V Asii, hlavně v Indii a okolních zemích, se konstrukce zásuvného klíče udržela dodnes. 
    Visací zámky  s plochými pružinami na zásuvný 
klíč jsou vhodné na rukodělnou výrobu s malým 
použitím mechanizace, a tím se stávají právě          
i vhodným objektem pro turistický ruch v této ob-
lasti a zdrojem obživy pro domorodé řemeslníky. 
Pokrok se ale nezastaví, tak se již  většina takových 
zámků pro turisty vyrábí ve větším množství 
v manufakturních dílnách. 

     Atraktivními „turistickými“ zámky jsou 
svorníkové visací zámky ve tvaru figurek 
zvířat – slona, tygra, psa, myši, ryby          
a jiných. Těla zámků a klíče jsou odlévány 
z bronzu nebo mosazi. Na svornících zám-

ků s tělem z těchto slitin jsou nanýtovány železné 
ploché pružiny.       
     Vzhledem k  elektro-chemické korozi, kterou 
vyvolává kombinace použitých materiálů, není 
vhodné tedy spoléhat na jejich uzamykací funkci 
ve venkovním prostředí. Odlévaná těla zámků ve 
tvaru figurek zvířat vycházejí z místních tradic    
a vyžadují občas velkou fantazii s určením zvíře-
te. Pro evropské cestovatele jsou přece krásnou 
vzpomínkou nebo připomínkou na daleké kraje.  
     Na závěr jedna dobrá rada. Nejlépe se tyto visací zámky sice kupují na tržišti v nepálském 
Káthmándú, kde je také největší výběr, ale stejně dobře je zakoupíte i v nejbližší prodejně 
s exotickými dárky a suvenýry. Pokud se vám nechce ani odcházet od počítače, tak stačí na někte-
rém aukčním portále zadat „brass india padlock“ a za necelou tisícovku ho máte za pár dní do-
ma.  

Luboš Čech, předseda ČLF, 
cech.locks@email.cz  

Foto: archív České lockpickerské federace 
          Pavel Honal, Bc., 
          Rasl Zdeněk, Ing., Sborník NTM, 1988 
 
Popisky k obrázkům: 
1 – Přes 150 let starý historický zámek z Nepálu 
2 – Nákres mechanismu svorníkového zámku s plochými pružinami 
3a,b,c – Gotický svorníkový zámek z Pražského hradu, renovaci provedl  
             Bedřich Koula v roce 2013 
4a,b,c – Současné visací zámky s plochými pružinami ve tvaru figurek zvířat   

Obr. 4c 

Obr. 4b 

Obr. 4a 
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klíčů modifikovat. S těmito problémy, které dříve 
či později vždy nastanou, se pak už potýká uživa- 
tel.  
3) Klíčový plán prakticky vždy připravuje zástupce 
investora (uživatele), který tomu věnuje velké 
množství času. Ovšem (až na čestné výjimky) se 
jedná o osoby, které podobnou věc dělají poprvé  
(a často i naposled) v životě. Zadání systému tak 
vzniká sice pečlivě a dlouho, ale bez znalosti kom-
binatorických omezení (viz bod 1). Není pak žád-
ným překvapením, že autoři přístupových oprávně-
ní pak většinou nechtějí reagovat na doporučení 
ke zjednodušení zadání. Tyto připomínky je totiž 
možno vznést prakticky pokaždé až v době, kdy se 
má zakázka zrealizovat, a tudíž už není čas na zá-
sahy do zadání. 
     K většímu manévrovacímu prostoru při řešení 
budoucích problémů daných ztrátami klíčů nebo 
při rozšiřování systému do dalších prostor, lze pou-
žít  celou řadu důmyslných opatření, které vycháze-
jí z dlouholeté praxe s vytvářením klíčových plánů, 
což umožní maximálně využít omezenou kapacitu 
zejména u jednořadých systémů cylindrických vlo-
žek. 
     Další možností, jak zvýšit  kapacitu takovýchto 
systémů je zavedení mechatronických prvků, kdy 
mechanický klíč s implementovaným čipem je vy-
hodnocován z hlediska správnosti mechanického 
kódu i z hlediska elektronického oprávnění. Tako-
vý klíč může v rámci systému ovládat jak mecha-
nické vložky tak i elektronické vložky a kování na 
dveřích. Je to tedy poprvé skutečně jediný klíč pro 
všechno.  
A nyní zase zpátky 
k mechanice. Některé 
systémy oboustranného 
důlkového klíče dodá-
vané na trh mají však 
výrazně vyšší kombi-
nační kapacitu a je zde 
při plánování dána mož-
nost většího rozmachu. 
U těch s největší kapa-
citou lze plánovat i bu-
doucnost. Systém umožňuje předdefinovat velké 
množství skupin dveří s různou organizací přístupu 
v objektu, které budou zítra odpovídat požadav-
kům uživatele, když se např. v budově změní ná-
jemník a velikost a struktura jím využívaných 
prostor. V tomto případě správce objektu pouze 
vydá nové klíče odpovídající novým požadavkům, 
vložky v systému přestavět netřeba. Staré klíče 

     Nezbytnou součástí každé budovy s moderním 
provozem je uzamykací systém. Nachází své uplat-
nění jak v administrativě, průmyslu, zdravotnictví 
tak i v ubytovacích a školských zařízeních a také 
v bytových domech. Aby bylo možno využít všech 
předností uzamykacího systému a aby poskytl své-
mu uživateli skutečný komfort, je třeba jej důmysl-
ně plánovat. 

 

     Uzamykací systém je mechanické zabezpečení 
objektu, kde v ideálním případě každý uživatel ob-
drží klíč s konkrétním přístupovým oprávněním do 
předem určených prostor. Zároveň majitel (resp. 
správce) objektu může disponovat klíčem generál-
ním, který má přístup všude. 
     Uvedený princip je úsporný jak z hlediska kom-
fortního pohybu po objektu, tak i z hlediska množ-
ství používaných klíčů (tzn., není nutno mít ke kaž-
dému zámku zvláštní klíč). 
     Je zřejmé, že zvláště u velkých objektů je třeba 
provést zadání klíčového systému zodpovědně 
s ohledem na několik důležitých faktorů: 

1) Klíčový systém se realizuje v kombinatoricky 
omezeném prostoru (klíče mají konečný počet zubů 
nebo důlků), kde každý z nich má definovaný roz-
sah hloubek.  Proto tedy není možno očekávat, že 
lze splnit  vždy jakékoliv zadání.  

2) Významnou roli hrají také okolnosti předcházejí-
cí vzniku klíčového plánu. Výrobu a dodání klíčo-
vého systému většinou zastřešuje generální dodava-
tel (= nebo stavební firma, která ale nezná a ani 
nemůže znát provozní režim v objektu. Proto zásad-
ním kritériem pro výběr subdodavatele klíčového 
systému bývá pouze cena.  
     Většinou už pak nikdo neřeší životnost systému.  
To znamená, jestli je systém navržen a vyroben tak, 
aby jej bylo možno rozšiřovat nebo v případě ztrát 

Plánování uzamykacích systémů 
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                       Nová vize spolupráce AZKS a CMZS 
 
     Uprostřed léta letošního roku došlo k nezávaznému setkání prezidenta Asociace zámkových 
klíčových služeb ČR Ing. Ladislava Kratochvila a cechmistra Cechu mechanických zámkových 
systémů pana Tomáše pospíšila, MBA. Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře, kdy oba zá-
stupci spolků, konstatovali, že by stálo za pokus navázat užší spolupráci. Bylo dohodnuto, že si 
oba spolky budou vzájemně vyměňovat pozvánky na odborná školení a semináře, podílet se na 
odborných výstavách a pozváních k výrobcům mechanických zábranných prostředků. Prvním ta-
kovým počinem byla spolupráce na Národních dnech prevence v Brně – viz níže - Článek 
z cechovního zpravodaje č.5 – 2019. 

Národní dny prevence v Brně 
Zastoupení CMZS se nakonec podařilo zajistit. 
     V Brně se konala 16.-17.10.2019 konference, jejíž 1. ročník proběhl již v roce 2017. Pozornost byla vě-
nována příkladům dobré praxe, které byly prezentovány během dvoudenní konference. Prostor byl dán také 
diskusi o současných tématech a nových možnostech řešení problémů bezpečnostních nebo z oblasti pre-
vence kriminality, drog a závislostí. Doprovodnou akcí byla výstava a prezentace organizací, které realizu-
jí preventivní opatření na místní i národní úrovni. CMZS byl osloven pořádajícím subjektem − Městskou 
policií Brno o účast, společně s portálem Sousedé.cz. V rámci nabitého programu na obou stranách však 
hrozilo, že se ani jeden oslovený partner nebude moci zúčastnit. Situace byla zachráněna členem, kolegou 
Ing. Ladislavem Kratochvílem (AD Security), který zajistil důstojnou prezentaci jak CMZS tak i Souse-
dé.cz, včetně zajištění distribuce propagačních materiálů − zejména nových Katalogů doporučených vý-
robků. Celá expozice je vidět na obrázku, kdy jsme tradičně po bodu MV-ČR, a také AGA a AZKS. Za za-
jištění logistiky a distribuce veškerých materiálů, jakož i osobní přítomnosti a podání informací všem ná-
vštěvníkům konference patří Ladislavu Kratochvílovi obrovský dík!  

                          
                        Představenstvo Cechu MZS-ČR 

vložky v systému přestavět netřeba. Staré klíče musí být pochopitel-
ně vráceny zpět. 
     Pro zvýšení uživatelského komfortu lze v rámci uzamykacího 
systému použít také vložky se zvláštními funkcemi nebo ve zvlášt-
ním provedení.           I v mechanice přicházejí stále nové možnosti. 
Někteří výrobci dnes nabízejí např. cylindrické vložky 
s mechanickým časovým oknem, což mohla dříve být jen funkce 
zámku. Nadřazený klíč odemkne vložku pro podřízený klíč, který ji 
může v rámci časového okna odemykat a zamykat. Po uzamčení 
vložky nadřízeným klíčem ji již podřízený klíč nemůže ovládat. 
 
                                                 RNDr. Pavel Kryška    
                                                     Ing. Ivo Buk 
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