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Vážení členové AZKS,  
 

     první dvojčíslo našeho informačního časopisu vychází poněkud opožděně. Máme všichni za sebou slo-
žité krizové období způsobené šířením coronaviru SARS CoV-2. Od 15. března 2020 byl vyhlášen zákaz 

maloobchodního prodeje, což se dotklo i zámečnických provo-
zoven. Mimořádná opatření vlády ČR nám znemožnila uskuteč-
nit Členskou schůzi AZKS, kterou vždy pořádáme na přelomu 
března a dubna. Členská schůze proběhne na základě jednání 
prezidia z 21.6.2020 proběhne v náhradním  termínu v pátek 9. 
října 2020 v Hotelu Kotyza, Humpolec Horní náměstí 5, pod 
záštitou společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.  
     Ze stejného důvodu bylo přesunuto i konání mezinárodní vý-
stavy Lockfest 2020 na 25. - 26. září 2021. Místo konání zůstá-
vá nezměněné – Festivalový sál hotelu Thermal Karlovy Vary. 
     Pozitivní zprávou v této složité době, bylo oznámení Vlády 

ČR o posunutí zavedení EET na příští rok. Pro většinu našich členů je toto odložení přínosem, protože za-
vedení EET je spojeno s navýšením finančních výdajů. Dovolím si upozornit na nabídku pokladen EET 
společnosti Leeto, kterou najdete na webových stránkách AZKS. 
     Po celou dobu trvání korona virové krize jsme členskou základnu informovali prostřednictvím webo-
vých stránek o možných formách vládní podpory. Jednalo se především o programy COVID I a COVID II, 
úvěr COVID, program Antivirus, Plán na pomoc živnostníkům a daňové liberační balíčky. Doufám, že 
jsme těmito informacemi pomohli členům AZKS v překonání finančních problémů. Nedělám si iluze                 
o tom, že je dnes již vše za námi, ba naopak jsem toho názoru, že ekonomická krize většinu firem a živ-
nostníků teprve čeká. 
V průběhu měsíce srpna dojde z důvodu stěhování pana Mahdala z Bystročic ke změně sídla AZKS. Před-
běžně je sjednáno převedení do virtuálního sídla na adrese v budově IBC v Brně, Příkop 843/4 

     Závěrem mi dovolte poděkovat za kladnou odezvu k poskytnutým informacím na webových stránkách 
od členů asociace. 
 

 

prezident AZKS                  
Ing. Ladislav Kratochvil 
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Vážení členové AZKS a ostatní fandové zámkových a klíčových systémů. 
 

       V roce 2014 získala společnost Locksmith Service s.r.o. která je členem AZKS, oprávnění provádět 
zkoušky profesní kvalifikace Zámkař (kód: 69-038-H). Toto oprávnění vychází z rozhodnutí Ministerstva 
vnitra č.j. MV-146256-3/OBVV/VO-2013. 
Od roku 2014 do současnosti absolvovalo zkoušku a získalo možnost používat  
profesní zařazení Zámkař 63 zájemců. 
Co je vyžadováno pro úspěšné složení zkoušky? Jsou především tyto znalosti: 
• Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích 
prvků 

• Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů 

• Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu 

• Montáž a oprava zámků 

• Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče 

• Výroba všech druhů klíčů 

Otevírání bezpečnostních cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů 

Zkoušky profesní kvalifikace Zámkař proběhly v těchto termínech: 
18.4.2014, 10.6.2014, 11.6.2014, 14.12.2014, 
15.12.2014, 7.6.2015, 8.6.2015, 13.12.2015, 
15.5.2016, 28.5.2017, 29.5.2017, 4.11.2017, 
19. 5 2017, 16.12 2018, 15.12.2019, 21.6.2020 

 

Autorizovanými zkoušejícími byli:  
• Ing. Zdeněk Kyncl 

• Karel Burian 

• Ing. Tomáš Cvek 

• Ing. Ladislav Kratochvil 

• Ondřej Nogol 
 

 

• V letošním roce by chtěla společnost Loc-
ksmith Service s.r.o. zahájit zkoušky na profes-

ní kvalifikaci Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H). 
 

Pro tuto kvalifikaci je nutná tato odborná způsobilost: 

• Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pra 

       covních postupů 

• Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů 

       pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace 

• Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu 

• Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě         
       a servisu mechanických zábran 

• Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s plat - 
       nými normami a předpisy Instalace zařízení napájeného  
       ným napětím 

       Školení a zkoušky probíhají v sídle společnosti Locksmith Servi- 
       ce s.r.o., Luční 857, Sokolov. 
       Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na 

       http://www.narodnikvalifikace.cz ve skupině osobní a provozní 
       služby. 
 

Ing. Ladislav Kratochvil 
prezident AZKS 
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      Značku BRANO si většina lidí ztotožňuje 
s dveřními zavírači a známým sloganem 
„Brano, zavírá samo“. Pod značkou Brano ne-
byly vyráběny pouze dveřní zavírače, ale i růz-
né druhy zámky a cylindrické vložky. 
     Branecké železárny byly založeny v roce 
1862, továrna byla postavena na místě Šiben-
ného mlýna v obci Branka u Opavy,  a od po-
čátku se v továrně vyráběl drobný železářský 
sortiment, hlavně hřebíky a cvočky do bot.  Za-
kladatelem železáren byl Karl (Carl) Václav Do-
rasil se svými společníky. K. V. Dorasil byl zná-
mý regionální podnikatel, stal se např. císař-
ským radou, poslancem Slezského zemského 
sněmu, prezidentem Obchodní a živnostenské 
komory v Opavě. V roce 1895 obdržel čestné 
občanství města a zemřel 28. října 1897. Ro-
dinnou hrobku Dorasilových najdete Opavském 
městském hřbitově v Otické ulici. Jeho vnuk 
Wolfgang Dorasil byl předválečným českoslo-
venským hokejovým reprezentantem, který hrál 
za Troppauer EV. Zapletl se však s němec kým 
národním socialismem a po válce byl odsunut 
do Německa.        
 

 

  Zadlabací zámek 
na prospektu z roku 
1899 

 

 

 

     Firma měla 
v roce 1867 na sto 
padesát zaměst-
nanců  a změnila se 
na veřejnou ob-
chodní společnost, 
majitelem se stal 
C.R. Schüller se 
společníky a ná-
sledně byla společ-
nost převedena na 
akciovou společ-

nost s názvem Branecká továrna na drát, ple-
chové zboží a hřebíky se sídlem v Opavě. Teh-
dy byla postavena nová slévárna a sortiment 
se rozšířil o litinové výrobky ke konstrukci 
střech, zábradlí a mostů. Od konce 19. století 
firma používala také německý název Brankaer 
Eisenwerke Aktien-Gesellschaft, Troppau.      
     Dalším důležitým datem v historii firmy je 
rok 1927 a převzetí americkou firmou The Yale 
& Towne  Mfg. Co., která již produkovala svoje 
zboží v německé firmě BKS (zkratka Boge & 

Kasten, Solingen) ve Velbertu. Ve firmě Bra-
no se již předtím vyráběly dveřní i visací zám-
ky.  
 

 

Visací zámek typu 
Scandinavian 

 

 

 

   Velmi zajímavé 
byly masivní litino-
vé visací zámky 
typu Scandinavian 
typického 
„hruškového“ tva-
ru, které byly vyrá-
běny v několika 
velikostech. Firma 
také prodávala 

visací zámky německého výrobce Damm & 
Ladwig z Velbertu a nabízela je ve svém ka-
talogu s vydáním v roce 1926. Po převzetí 
americkou firmou Yale & Towne byl sortiment 
rozšířen o hydraulické dveřní zavírače     a 
cylindrické vložky. Některé výrky  německého 
Velbertu a Braneckých železáren mohly být 
tedy značeny jak logem Yale či BKS, tak i 
značkou Brano. Zvlášť zřejmé to bylo u hyd-
raulických dveřních zavíračů a cylindrických 
vložek, kde totožné výrobky byly značeny 
jednotlivými firemními logy.  

   
 

 Úvodní stránka 
katalogu dveřních 
zavíračů Brano,  
okolo roku 1935 

      
 

 

 

 

   Zajímavá situa-
ce nastala  cylin-
drických vložek 
do dveřních zám-
ků, kde se nejpr-
ve použily typy 
cylindrických vlo-
žek z firmy BKS. 

Kruhové a tzv. vajíčkové neboli klínové tvary 
cylindrických vložek byly určeny pro dveřní 
zadlabací zámky i přídavné zámky.  
 

BRANO, co nezavírá samo   
 Zámky a cylindrické vložky se značkou Brano 
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Obr. 3c 

   „Vajíčkové“ 
cylindrické vlož-
ky BKS, katalog 
1935 

 

 

     Uvedený 
„vajíčkový či klí-
nový“ obrysový 
tvar těla cylin-
drických vložek 
se v před-

válečném Čes-
koslovensku ne-
rozšířil a zakrát-
ko upadl v za-

pomnění.  
V Německu se 
pro tento tvar 

obrysu těla cylindrické vložky používal název 
„BKS Profil“. Zámková „vajíčková“ vložka byla 
v zadlabacím zámku upevněna plochým pe-
rem. Tělo vložka bylo složeno ze dvou hlavních 
částí, mezi kterými byl otočný zub. A byly spo-
jeny šroubem z čelní strany vnitřní poloviny 
zámkové vložky. Hlava spojovacího šroubu by-
la zanořena v těle vložky a otvor pro tento 
šroub byl překryt druhým stavěcím šroubem 
z mosazi, který plnil i okrasnou funkci.  
 

    „Vajíčková“ cylindrická vložka zn. Brano 

      
     V polovině 30. let minulého století Branecké 

železárny a.s. zachytily nový trend a začaly vy-
víjet vlastní profilové cylindrické vložky. Vzhle-
dem k tomu, že byl ještě stále platný německý 
patent firmy Zeiss-Ikon na uchycení profilové 
cylindrické vložky v těle zadlabacího zámky, 
použily nové, originální řešení. Na prvních pro-
filových vložkách této značky byly z na obou 
bocích těla vložky výčnělky s otvorem se závi-
tem, do kterých se šroubovaly kolmo k tělu za-
dlabacího zámku pojistné šrouby. Uvedené ře-
šení uchycení vložky nebylo příliš podařené. 
Jak ze stránky technologie – složitější výroba 

těla vložky, tak i pro zákazníky a zámečníky.  
Při výměně vložky se muselo sundávat kování, 
či v případě zadlabacího zámku jiné značky 
bylo nutno vrtat otvory do těla zámku pro upev-
ňovací šrouby. Proto následně využily jedno-
dušší systém, zřejmě převzatý z vložek Indián 
stejnojmenné firmy z Hradce Králové, kde        
z jednoho boku byl vyvrtán důlek pro upevňo-
vací čep s pružinou, který se zajišťoval z čela 
zadlabacího zámku.  
 

 

Profilová 

cylindrická vložka zn. Brano 

 

 

 

 

 

 

Změnu uvítali 
i zámečníci, 
kteří lehce 
dovrtali otvor 
a vytvořili zá-
vit pro stan-

dardnímu uchycení šroubem jako u vložek Ze-
iss-Ikon. Tuto úpravu na zajištění pomocí šrou-
bu můžeme také často vidět u vložek Guard 
Systém 2 z Tišnova. Po skončení doby platnos-
ti patentu berlínské firmy okamžitě přešly ke 
klasickému uchycení profilové vložky 
v zadlabacím zámku pomocí šroubu z čela za-
dlabacího zámku. Cylindrické vložky zn. Brano 
byly chráněny proti odvrtání ocelovými prvky a 
ochrana proti vyhmatání, tenkrát ještě pouze 
ručními planžetami, byla řešena spodními sta-
vítky hříbkového tvaru. Na svoji dobu se jedna-
lo o velmi dobře provedenou ochranu zámkové 
vložky.  Je možné, že první profilové cylindrické 
vložky měly podobné provedení za dvou částí 
těla spojené šroubem jako uvedené „vajíčkové“ 
vložky. Zajímavé je také to, že u firmy BKS se 
začaly vyrábět profilové cylindrické vložky až 
po 2. světové válce, asi okolo roku 1950.  
     Za německé okupace přešla továrna na vý-
robu pro německou armádu a pro nedostatek 
materiálu (mosazi) zřejmě nebylo ve válečném 
sortimentu místo na zámky a cylindrické vložky. 
Po osvobození Rudou armádou v rámci Ostrav-
sko-opavské operace došlo k obnově podniku. 
Po roce 1945 byla továrna znárodněna a vznik-
ly Branecké železárny, národní podnik, Branka 
u Opavy. Jejich první prozatímní ceník byl vy-
dán v dubnu 1946.  
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Prozatímní katalog 
Braneckých žele-
záren, n. p., rok 
1946 

 

 

 

 

   Obsahoval jen 
dva druhy visacích 
zámků s různými 
velikostmi, zadla-
bací zámky obyčej-
né a dozické, 
myšákové zámky, 
kování na okna, 
polotovary obyčej-

ných klíčů i k zámkovým vložkám. Dále již jsou 
pečící trouby do sporáků na tuhá paliva, lidová 
kamna Brano, součástky ke kamnům a tzv. 
kouřovina. Polotovary klíčů k zámkovým cylin-
drickým vložkám skončila krátká etapa výroby 
cylindrických vložek se značkou Brano, která 
začala po roce 1927 se vstupem značky Yale 
do Braneckých železáren.  V roce 1948 bylo 
rozhodnuto, že výrobcem zámkových vložek 
bude firma Fáborského z Rychnova nad Kněž-
nou. Továrna v Rychnově nad Kněžnou krátce 
spadala v roce 1948 pod správu Braneckých 
železáren.  
Cylindrické vložky se značkou Brano byly ve 
stínu rychnovského výrobce a nedokázaly mu 
příliš konkurovat.  Firma Brano vydala reklamní 
publikaci „Co jest důležité znáti o cylindrových 
zámcích“, asi okolo roku 1933 nebo 1934, 
k propagaci těchto svých výrobků.  
 

 

 

Cylindrické vložky  
zn. Brano 
v katalogu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Brožura 
byla 
v rozměru 
přibližně A6 
a celkem 

dobře provedena.  Fáborský vydal podobnou 

publikaci, ale ve velikosti cca. A4 v kvalitním 
barevném provedení, a dokonce bylo české     
a německé vydání.  V reklamě a propagaci 
svých výrobků značka Fab prostě porážela 
ostatní československé výrobce.  
     Kompletní publikaci „Co jest důležité znáti   
o cylindrových zámcích“ a leták na dveřní zaví-
rače Brano si můžete prohlédnout a stáhnout 
na stránkách www. lockpickers.cz nebo facebo-
oku České lockpickerské federace.  
 

 

 

 

 

 

Obrysové tva-
ry cylindric-
kých vložek 

 Firmy   Brano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Luboš Čech 

          předseda České lockpickerské federace 

          e-mail: cech.locks@email.cz 

        www.catalocks.eu 
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Večeř A., Zámkařství, 
Industrie-Compass, vyd. 1907–1943 

Katalogy a ceníky firem BKS, Branecké  
železárny,  
Opavský a Hlučínský deník, 
Archív autora a ČLF 
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 Jen málokterý sport se těší větší oblibě 
než jízda na kole. Jízda na kole zlepší náladu i 
posílí fyzičku a tak se není co divit, že téměř 
každý z nás je vlastníkem kola. Ať už však má-
te drahé elektrokolo anebo „obyčejné“ kolo 
z druhé ruky, je dobré myslet i na jeho zabez-
pečení proti krádeži, protože čert, totiž nene-
chavý zloděj, nikdy nespí. 

K tomuto tématu v Hospodářských no-
vinách dne 14. dubna 2020 vyšel článek  

„Výrazně přibylo krádeží kol, nejvíce se 
kradou na Vánoce“. 

˶Počet ukradených jízdních kol a elekt-
rokol loni v Česku meziročně vzrostl o osm 
procent. Stoupla i výše škod, o desetinu. Cyk-
listika je u Čechů oblíbená a do vybavení lidé 
investují značné sumy. Zloději stále častěji kra-
dou vytipovaná kola na objednávku. Ukazují to 
loňské statistiky ERV Evropské pojišťovny        
a Policie ČR. Ta loni evidovala 5106 krádeží 
kol, nejvíce v prosinci, ato 1122. Počet však 
může být mnohem vyšší, ne všechny krádeže 
lidé hlásí. ˝ 

Hospodářské Noviny  
ze dne 14.dubna 2020 

   
Z tohoto článku vyplývá, že počet ukra-

dených kol v roce 2019 meziročně stoupl        
o osm procent a o deset procent se zvýšila       
i celková výše škod. Tato informace vychází ze 
statistik ERV Evropské pojišťovny a Policie 
ČR. Počet však může být mnohem vyšší, pro-
tože ne všechny krádeže jsou nahlášeny. 

Proto jsme se rozhodli, že se blíže po-
díváme na to, jaké možnosti zabezpečení jízd-
ních kol proti krádeži se v současnosti na čes-
kém trhu nabízejí a jak účinně doopravdy kolo 
proti krádeži ochrání. 

Z technického hlediska řeší zabezpeče-
ní cyklokol – respektive kvalitu příslušenství – 
zámků pro jízdní kola již od roku 2015 evrop-
ská norma EN 15496Bicycles - Requirements 
and test methodsforbicyclelocks, která byla 
zavedená do našeho normalizačního pořádku 
jako ČSN EN 15496 Jízdní kola – Požadavky     
a zkušební metody pro zámky jízdních kol a je 
k dispozici v českém překladu. 

¨Tato norma definuje komplexní poža-
davky na předmětné zámky (životnost, korozi 

atd). ale hlavně požadavky na jejich kvalitu 
z pohledu SECURITY – tedy jejich odolnosti 
proti překonání – destrukci – neoprávněnému 
otevření. 

Ačkoliv je tato norma dána do užívání 
již od roku 2015,není zatím v ČR její aplikace 
rozšířena, i když by používání kvalitních zám-
ků pro jízdní kola určitě snížilo počet jejich 
krádeží.  

Jak již bylo uvedeno stanovuje před-
mětná norma požadavky a zkušební metody 
výrobkové i manuální týkajících se pevnosti, 
bezpečnosti, funkce a odolnosti proti vlivu pro-
středí. Dle této normy se dají zkoušet lankové, 
řetězové, lamelové a rámové zámky, které 
jsou uzamykány klíčem nebo kódem. Zámek 
pro jízdní kola MUSÍ být navržen tak aby, při 
uzamčení kola podle návodu výrobce, zamezil 
tlačení kola a jeho odstranění demontáží nebo 
deformací části jízdního kola. U klíčových 
zámků musí být minimálně 2.500 efektivních 
kombinací, s tím že lze zapojit více profilů klí-
če.U kódových zámků nesmí být možno roz-
poznat správný kód. Mechanický kódový zá-
mek musí mít minimálně 9.000 kombinací      
a elektronický kódový zámek 50.000 kombina-
cí. U elektronických kódových zámků je poža-
dována časová prodleva při zadání nespráv-
ného kódu. Zámky musí splňovat pevnost 
v tahu. Pro třmenové je požadavek na sílu 30 
kN a pro ostatní je 10 kN. Dále pevnost 
v krutu s požadavkem na moment síly 500 
Nm, odolnost proti přestřižení s požadavkem 
na sílu 55 kNs výdrží 60 sekund. Odolnost 
proti nárazu závažím 3.050 g z výšky 1 metru 
a ochlazení vzorku na -20°C po dobu šesti 
hodin. Odolnost uzamykacího mechanismu 
proti vytržení nebo vytlačení silou 5kN. Odol-
nost uzamykacího mechanismu proti odvrtání 
po dobu min. 2 minuty a manuální zkoušky.  

 

 

 

 

 

Nenechte si odcizit  
své KOLO ! 
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Příklad zámků pro jízdní kola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom ověřili jak funkčnost uve-
dené normy, tak i kvalitu zámků pro jízdní 
kola, jež jsou na tuzemském trhu 

k dispozici, provedli jsme několik 
testů na náhodně vybraných zámcích 
z českého trhu. Zde jsou výsledky: 

 
. 

Zkouška v tahu – zámek musí odolat zatížení silou10 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                      
 

 

               
                   Před 

zkouš-
kou ta-
hem.                    Destrukce při zatížení silou  1,040 kN. 
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                        Před 

zkouškou tahem.                           V průběhu zkoušky tahem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
 

                               
Destrukce při zatížení silou 5,684 kN. 
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Před zkouškou tahem.                        Destrukce při zatížení silou8,182 kN. 
 

 

  Zkouška přestřižení – zámek musí odolat zatížení silou 55kN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

V průběhu zkoušky přestřižením           Přestřižení při přestřižením. zatížení silou 20 kN.  
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Manuální zkouška – zámek musí odolávat destruktivnímu i nedestruktivnímu napadení nářadím 
minimálně 3 minuty (180 sekund).  

      Nedestruktivní nářadí: planžety (sofistikované na daný typ uzamykacího mechanismu), trub-
kové klíče, pistol-pick, paklíče na kruhová stavítka a kovové pásky různých tlouštěk a rozměrů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Před zkouškou v uzamčeném stavu.             
Překonaný (otevřený) v čas 22 sekund 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před zkouškou v uzamčeném stavu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Překonaný (otevřený)  
v v v čase 42 sekundy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolené nářadí pro destruktivní manuální zkoušky: 
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 A zde jsou výsledky destruktivních manuálních zkoušek, bez komentáře - vše je jasné 

z přiložených obrázků. Ani jeden ze zkoušených zámků nesplnil požadovanou dobu odolnosti 
proti překonání -otevření (180 sekund), přičemž při zkouškách  nebylo použito agresivnější nářadí 
(kladivo, pilka na kov, páčidlo,  kleště na svorníky apod.). 

 

Ačkoliv jsme při zkouškách zdaleka neobsáhli kompletní nabídku bezpečnostních pro-

středků - zámků na kola, ukázalo se, že většinanamátkově vybraných,zkoušených zámků na kola 
přílišné zabezpečení nenabízí a případného zloděje spíše pouze zdrží. Odradí tak zejména ná-
hodného příležitostného nenechavce, ale pokud jste majiteli drahého kola, po kterém je zrovna 
poptávka, pak máte pravděpodobně smůlu. 

Avšak i zde platí, že kvalitní zámek od renomovaného výrobce vaše kolo ochrání lépe než 
neznačkový, a rozhodně se vyplatí investovat nejen do cyklovýbavy, ale i do zabezpečení a vy-
brat si raději ,, bytelnější ,, kvalitní zámek na kola od osvědčeného výrobce mechanického zabez-
pečení. 

 

 Závěr: Po provedených zkouškách můžeme laicky shrnout: 
V dnešní době kdy lidé utrácejí za svá kola deseti-tisíce a mnohdy i sta-tisíce, tak nabídka 

prostředků k jejich zabezpečení není nijak kvalitní. Řada  lidí má sice kolo pojištěno, ale pokud si 
budou chtít koupit občerstvení nebo si dojít na toaletu, nemohou tam být ani tři minuty, tak aby je 
potom nečekala dlouhá pěší túra. Jak je již shora uvedeno netestovali jsme všechny typy zámků 
na kola a ani od všech výrobců. Ze zkoušek ale vyplynulo, že zámky od renomovaného výrobce 
vydržely mnohem více než od neznámých výrobců.  

                                            Jan Koktan  
                                                                                                      TREZORTEST s.r.o. 
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