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Bezpečnostní dveře do bytových domů 

     
      V současné době se na českém trhu pohybuje 
celá řada výrobců a dovozců bezpečnostních dveří 
do bytových domů. Většina renomovaných výrob-
ců nabízí dveře, které splňují zákonné i normativní 
požadavky pro instalaci vstupních bytových dveří. 
Za vstupní bytové dveře je možné považovat jen 
dveře, které prošli certifikací a které odpovídají 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů a § 1 odstavec 2 nařízení vlá-
dy č. 163/2002 Sb. Znamená to, že na dveře bylo 
vydáno Stavební technické osvědčení, kterým au-
torizovaná osoba osvědčuje údaje o technických 
vlastnostech výrobku jejích úrovních a postupech 
jejich zjišťování ve vztahu k základním požadav-
kům uvedeným ve výše zmiňovaném nařízení vlá-
dy. V technickém osvědčení jsou uvedeny všechny 
výše uvedené doklady – požární odolnost, kouřo-
těsnost, vzduchová neprůzvučnost, rozměry dveří, 
odolnost proti vloupání, tepelně izolační vlastnos-
ti, uvolňování nebezpečných látek atd. Najdou se 
však i firmy, které nabízí dveře, co nesplňují 
takřka nic. Zkusme se podívat na některé zákonné 
požadavky, které musí dveře splnit. 
     Nejdůležitějším zákonným požadavkem je po-

žární odolnost vstupních by-
tových dveří. Byt je považo-
ván za samostatný požární 
úsek – obytnou buňku s nor-
mativním požadavkem na 
bezpečnost požárního uzávě-
ru EI1 30 DP3 (popř. EW 30 
DP3). Nesmyslné argumenty 

prodejců některých bezpečnostních dveří – „když 
stávající dveře nejsou požární, 
není nutné pořizovat nové 
bezpečnostní dveře s požární 
odolností“ – jsou v přímém 
rozporu s normou ČSN 
730834 – Požární bezpečnost 
staveb – Změny staveb. 
V odstavci A 2.8 je přímo uve-

deno, že pokud dojde k výměně vstupních byto-
vých dveří, je nutné tyto dveře vyměnit za dveře 
požární s odolností EI1 30 DP3. Bezpečnostní byto-
vé dveře jsou většinou dodávány včetně výměny 
bezpečnostní zárubně. Platí proto ohlašovací po-
vinnost majitele bytu o výměně dveří. Z tohoto 
důvodu si je dobré vyžádat na dodavateli dveří 

veškerou dokumentaci dle vyhlášky MV 
č.246:2001. 
     Krátce si připomeňme i požární značení dveří. 
Označení třídy dveří EI a EW nám určuje místo 
měření teploty na odvrácené straně dveří. U třídy 
EW se měří teplo vycházející ze dveří a u třídy EI 
je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Čí-
selné označení 30 nám určuje dobu v minutách, 
po kterou dokáží dveře 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 označení DP3 nám říká, že dveře jsou 
vyrobeny z materiálu, který zvyšuje v požadované 

době požární odolnosti inten-
zitu požáru. Jedná se zpravi-
dla o dřevěné dveře nebo       
o kovové dveře, které na sobě 
mají dřevěnou nebo sololito-
vou desku o tloušťce větší jak 
1 mm. Označení DP1 se použí-
vá pro materiály nezvyšující 

v požadované době požární odolnosti intenzitu 
požáru – takto bývají označeny celokovové dveře. 
DP2 je označení pro kombinovanou konstrukci 
výše uvedených materiálů. Pokud schodiště byto-
vého domu je současně chráněnou únikovou ces-
tou typu B dle ČSN 73 0802, je nutné, aby bytové 
dveře splňovaly požadavek na kouřotěsnost – S 
Požadavek na požární odolnost dveří se dle ČSN 
730834 vztahuje i na výměnu dveří společných 
prostor bytového domu, které jsou brány jako 
samostatné požární úseky. Jedná se o kočárkárny, 
sklepní prostory atd. 
     Je nutné upozornit na skutečnost s výše uvede-
ným 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 uvedený-
mi normami může sálající teplo z dveří, nebo do-
konce plameny procházející dveřmi zabránit oby-
vatelům domu v bezpečném opuštění bytového 
domu. V tomto případě se majitel bytu dopouští 
trestného činu ohrožení osob a stává se odpověd-
ným za případnou újmu. Je proto velmi důležité 
věnovat výběru výrobce i dodavatele dveří velkou 
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pozornost, nenechat se zlákat pochybnými akce-
mi, neřídit se pouze cenou, a především dbát na 
odborné znalosti, zkušenosti, dobu fungování na 
trhu a renomé dodavatelské firmy. 
     Dalším důležitým požadavkem je vzduchová 
neprůzvučnost – schopnost vodorovné i svislé 
konstrukce (stěny, podlahy i dveří) zachytit nebo 
přenést hluk, který se šíří vzduchem (zvuk jako je 
mluvené slovo, zvuk z TV, radia atd). R´w= vážená 
stavební neprůzvučnost, její veličina je udávána 
v jednotkách intenzity zvuku v dB. 
     Zásadou bývá, že čím hmotnější je dělící kon-
strukce, tím je více neprůzvučná, záleží samozřej-
mě na spektru frekvencí, nebo-li kmitočtech. Nej-
snáze pronikají do konstrukce nižší frekvence (tzv. 
basy).Současná norma pro bydlení hovoří o tom, 
že dělící konstrukce musí mít schopnost nepro-
pustit hluk o intenzitě minimálně 53 dB.Dělící 
konstrukcí myslíme jakoukoli konstrukci, která 
nás dělí od souseda, tedy strop, podlahu, stěny, 
světlíky atd. Tato hodnota by při běžném používá-
ní bytu neměla obtěžovat okolní bytové jednotky, 

ale není tomu tak. Pro bytové 
dveře pak platí normativní 
požadavek na minimálně 
Rw=36 dB dle ČSN EN ISO 
717-1. 
     Důležitým parametrem je 
rozměr dveří – přesněji světlý 
průchod otvoru dle ČSN EN 

14351-2. Náš národní stan-
dard je šířka min. 800 mm a 
výška 1970 mm. V současné 
době architekti upřednostňují 
evropský standard, který 
představuje šířku 900 mm a 
výšku 2100mm. Rozměry 
představují světlý otvor a není 

možné pomocí obložkových zárubní nebo různých 
nástaveb světlost zmenšit pod 800x1970mm. Po-
kud si zákazník takto nechá upravit vstupní otvor, 
riskuje, že do bytu nebo ven ze svého bytu nena-
stěhuje nábytek, který bývá rozměrově přizpůso-
ben standardizovaným rozměrům zárubně dveří. 
     Pokud si majitel bytu nechá na vstupní dveře 
namontovat bezpečnostní kování a bezpečnostní 
vložku, navýší se mechanická odolnost proti vlou-
pání, ale stále se tyto dveře nedají nazývat dveřmi 
bezpečnostními. Za bezpečnostní bytové dveřej e 

možné považovat jen dveře, které prošli certifika-
cí na zkoušení odolnosti proti vloupání. 
     Pokud výrobce nebo dovozce uvádí na trh dve-
ře označované jako bezpečnostní, je povinen do-
ložit  
Certifikát shody, vydaný certifikačním orgánem 
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci. 
Certifikát shody deklaruje bezpečnostní třídu dve-
ří, kterou při zkoušce dle požadavků ČSN EN 
1627:2012 dveře dosáhly. Tato skutečnost musí 
být uvedena i na štítku, který je nedílnou součástí 
dveří. Bezpečnostní dveře se běžně dodávají 
v bezpečnostní třídě RC3 nebo ve vyšší třídě RC4 
dle ČSN EN 1627:2012. Bezpečnostní třídě dveří 
musí odpovídat i bezpečnostní třída kování a cy-
lindrické vložky. Součástí zkoušky dveří dle ČSN 
EN 1627 je zkouška statického zatížení dveří dle 
ČSN EN 1628, zkouška na dynamické zatížení dve-
ří dle ČSN EN 1629 a zkouška na manuálně vede-
ný útok na dveře dle ČSN EN 1630. 
     Bezpečnostní dveře se skládají z vlastního dveř-
ního křídla, zesílené zárubně, rozvorového vícebo-
dového zámku, v některých případech s pevnými 
čepy na závěsové straně dveří a samozřejmě sa-
mostatně certifikovaným bezpečnostním kování  
a cylindrickou vložkou. Všechny tyto prvky jsou 
uvedeny ve zkušebním protokolu a je možné po-
žádat výrobce onahlédnutí do tohoto materiálu. 
V běžné praxi však je naprosto dostačující prohlá-
šení montážní firmy o zaškolení k montáži výrob-
cem. Součástí periodicky se opakujícího školení 
(interval 2–3 roky) je obeznámení montážní firmy 
s konstrukcí dveří, způsobu kotvení zárubně a do-
plňkových komponentů, které je možné na dveře 
v rámci certifikace montovat. 
Bezpečnostní kování, zámky a cylindrické vložky 
jsou certifikovány dle výrobkových norem. Na zá-
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Bezpečnostní dveře do bytových domů 

kladě této certifikace jsou tyto výrobky doporuče-
ny pro osazení na bezpečnostní dveře  
v dané bezpečnostní třídě. Pro certifikaci bezpeč-
nostních kování se používá norma ČSN 
EN1906:2012 (čílíce 7 odolnost proti vloupání), 
pro certifikaci mechanických zámků se používá 
norma ČSN EN 12209:2003 (číslice 7odolnost pro-
ti vloupání) a pro cylindrické vložky je to norma 
ČSN EN 1303:2015 (číslice 7 pro bezpečnost sou-
visejícís klíčem a číslice 8 pro odolnost proti napa-
dení). 
 
Ing. Ladislav Kratochvil  

Prezident Asociace zámkových a klíčových služeb ČR  

Člen Prezidia Asociace technických bezpečnostních 
služeb Gremium Alarm  

Člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR  

Znalec – Technické obory, posuzování mechanických 
zábranných prostředků. Čj.Spr. 353/2018 

Technik požární ochrany, Z–TPO-61/2018 

 
 
Certifikát shody na bezpečnostní dveře RC3. Obsahuje číslo 
certifikátu, název výrobku, identifikaci výrobce, provedení 

dveří, bezpečnostní třídu a platnost certifikátu 

Tabulka – Doporučené třídy odolnosti výrobků pro jednotli-
vé úrovně zabezpečení (zdroj: Stanovení úrovně zabezpeče-
ní objektů a provozoven proti vloupání podle evropských 
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Značky obchodních firem  

a zámečnických závodů  

na předválečných profilových  

cylindrických vložkách  

     Obchodní firmy, které prodávají železářské 
zboží, nebo firmy vyrábějící bezpečnostní dveře či 
vrata si většinou nechávají vyrábět profilové cylin-
drické vložky (dále již PCV) pod vlastní značkou      
u jejich specializovaných výrobců. Německé ob-
chodní firmy nebo výrobci kování – Basi, Biffar, 
Häfele, Hörmann, Würth a další, si nechávají PCV 
dělat  u renomovaných zámkařských firem, proto-
že potřebují odpovídající kvalitní zboží. Spolupra-
cují s výrobci zámkových vložek Evva, Bks, Iseo, 
Titan, Winkhaus a jinými. Zpravidla využívají jejich 
celé modelové řady vložek. Malé firmy používají 
podobnou taktiku a na PCV najdete loga těchto 
menších výrobců s jedním rozdílem, že se jedná 
spíše o levnější dovozy z Číny. Narazit u nás lze 
třeba na dveře Delta, které jsou vybavené stejno-
jmennými vložkami s důlkovými systémy.  
     I jednotliví zámečníci si mohou nechat udělat 
PCV se svým logem a vlastním profilem klíče. Je to 
však jen o penězích.  V Česku to zase tak obvyklé 
není, můžeme se setkat s vložkami Evva, které 
jsou „brandovány“ pro výrobce dveří Next.  Ob-
vyklejší a levnější varianta je pouze logo na klíčích 
v kombinaci s oficiálním značkou výrobce na těle 
vložky, případně tělo vložky může být bez označe-
ní.  V tuzemsku se jedná o stovky takových značek 
zámečníků a firem na klíčích.  Jako reklama je to 
velmi atraktivní, zřejmě účinné a výhodné pro zá-
mečníky. Zákazníci se jednoduše vracejí tam, kde 
nakoupili a mají adresu firmy stále na očích. 
     Ale v zámkařině již skoro všechno někdy bylo, 
tak ražení firemních značek různých velkoobcho-
dů není záležitostí jen současné doby. V období 1. 
republiky působilo v tuzemsku velké množství růz-
ných železářských velkoobchodů a výrobců žele-
zářského zboží, i když některé byly jen malé fir-
mičky.  Katalogy velkých obchodníků působí úcty-
hodně, protože výběr zboží byl v nich značný. 
V katalogu Jaro. J. Rousek ze Žďáru nad Sázavou, 
vydání 1932–1933, je 24 typů visacích zámků, kte-
ré se vyráběly až v sedmi velikostech a v několika 
povrchových úpravách (lakování, niklování, brou-

šení). Pokud prodejce železářského zboží zároveň 
vyráběl část svého sortimentu, tak v katalozích 
mnohdy nechybělo vyobrazení jeho továrny. Na 
obrázku to vždy byla ohromná fabrika s hodně 
kouřícími komíny a rozsáhlými továrními halami. 
Skutečnost byla častokrát poněkud jiná, továrny 
nebyly zase až tak moc veliké, jak to vypadalo na 
nakreslených vyobrazeních v katalozích.  

        
  U dvou největších předválečných výrobců cylin-
drických vložek v Československu, Fáborský 
v Rychnově nad Kněžnou a Mudroch Guard 
z Tišnova, nebylo zjištěno, že by vyráběli PCV pro 
jiné firmy s jejich označením. Byla to zřejmě jejich 
firemní politika, dodávat výrobky pouze pod svojí 
značkou. Stejně jednala i firma Branecké železár-
ny s PCV značky Brano. Ta ovšem patřila pod ame-
ricko-německou firmu Yale a vyráběla své zboží      
i pod značkami Yale či Bks, ale mimo produkce 
PCV. V sortimentu cylindrických vložek se jednalo 
o vložky s tzv. vajíčkovým profilem či s kulatým 
obrysovým tvarem.  
Odlišný přístup zvolil majitel firmy Jino 
z pražských Jinonic František Čaja. V polovině 30. 
let minulého století vyráběl PCV pro dvě obchodní 
firmy Vispo a V.M.P. 
   Vlastní vložky Jino 
byly bez značky na 
čelních stranách 
těla, z boku těla byl 
vyražen kód uzávě-
ru vložky. Na klíčích 
byl nápis Jino nebo 
silueta Karlštejna        
a vložky byly vyrá-
běny z mosazi nebo 
bílého bronzu, 
mosazné mohly být 
dále poniklované. 
František Čaja vyu-
žíval na uchycení 
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Katalog Vispo 

Cylindrická vložka Jino 



 

 

vložek v zadlabacích zámcích svůj systém pomocí 
ploché pružiny a odpovídajících plošek na spodní 
části těla vložky.  
„Velkozávod veškerými potřebami pro truhláře, 
zámečníky a čalouníky Vaněk & Mařík, dříve V. 
Petrovický“, proto zkratka V. M. P., sídlil na adre-
se Praha II., Jindřišská 7. Rozsah jejich sortimentu 

 je jasný již z názvu jejich závodu a od začátku 30. 
let 20. století měli v sortimentu PCV se značkami 
Hahn a Zeiss-Ikon. Vložky V.M.P. a Vispo se obje-
vily poprvé v jejich jarním katalogu v roce 1935, 
na těle PCV bylo pouze z boku vyraženo číslo uza-
mykací sestavy a logo V.M.P. či Vispo bylo na klí-
čích. V katalogu je uvedeno: Konstrukce a význam 
obou vložek V.M.P. a Vispo jsou stejné, vložky Vis-
po jsou však provedeny s obzvláštní pečlivostí       
a přesností. Také cena byla o více jak deset korun 
vyšší. 
     Značka Vispo patři-
la firmě Vichr a spol., 
a.s., továrny na želez-
né a kovové zboží 
v Duchcově a Lysé n. 
Labem, se sídle Praha 
II., Havlíčkovo nám. 
32. V jejich katalogu 
z roku 1938 jsou uve-
deny pouze PCV 
s označením Vispo na 
klíčích. Na hlavě klíčů byl z jedné strany znak fir-
my a na druhé straně nápis Vispo. U obou firem 
byly v cenících odpovídající zadlabací zámky pro 
uvedené zámkové vložky.  
     Podobně i hradecká továrna ze Slezského před-
městí na zámky a železné zboží Indián, majitel F.J. 
Doleček, vyráběla po roce 1935 PCV pro žižkov-

ského zámečníka        
a obchodníka Pavla 
Sajala, Praha XI, Li-
panská 11, se znač-
kou Sapa. Obchodník 
a zámečník Pavel Sa-
jal byl zajímavý člo-
věk. Po roce 1918 bo-
joval v čs. armádě 
proti Maďarsku, stal 
se členem ČSSD, poté 
KSČ, a po několika 
letech znovu členem ČSSD. Dlouhodobě byl ve-
doucím funkcionářem Svazu stavebních živností      
a Ústředny pro kovodělné živnosti. Během 2. svě-
tové války působil v protiněmeckém odboji a po 
válce byl zvolen poslancem Národního shromáž-
dění. V roce 1948 spolupracoval s KSČ                     
a v parlamentu zasedal za ČSSD až do roku 1954.  
Zemřel v roce 1956 ve věku 58 let. V roce 1932 
vydal příručku Stavební zámečnictví a byl spoluau-
torem několika národohospodářských spisů: Bla-
hobyt všem (1938), Jak budovat hospodářství        
v nové republice (1945). 
    PCV se značkou Sapa měla pouze jeden profil, 
dle katalogu Argo se jednalo o profil číslo 75. Byla 
v provedení mosazné tělo nebo poniklovaná. 
Značka Sapa byla umístěna pod klíčovým otvorem 
stejně jako pů-
vodní vložka In-
dián, na klíčích 
nápis Originál 
Sapa      a na 
druhé straně 
hlavy klíčů byl 
vyražen kód uza-
mykací sestavy. 
      
     Se značením 
klíčů pro zámečnické závody přišla i firma Argo, 
která vyráběla polotovary klíčů. Dnes už je již ne-
možné dohledat, pro které všechny zámečníky to 
bylo. V bazarech se dají ještě občas najít staré 
vložky se značkovými klíči od pražských zámeční-
ků – Antonín Votýpka, Praha XII., Václav Svoboda, 
Praha VII., Bělského 15, Rudolf Hojer, Praha II. – 
Vinohrady nebo František Šícha ze Smíchova.  Ur-
čitě jich bylo více, a samozřejmě značené klíče 
měli i mimopražští zámkaři.  V. Svoboda z Prahy 
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VII. použil polotovary klíčů Argo takovým způso-
bem, že na ně ručně vyrazil svoje jméno a telefon-
ní číslo.  
V Německu byla jednička v oblasti PCV berlínská 
firma Zeiss-Ikon, která svoje výrobky dovážela do 
předválečného Československa od konce 20. let 
20. století. Nejprve pod značkou Hahn, poté 
s logem Zeiss-Ikon. Se značkou Hahn byl proveden 
jeden z prvních uzamykacích systémů u nás s PCV. 
Jednalo se o tehdejší Ministerstvo sociální péče 
(dnešní Ministerstvo zdravotnictví ČR), jehož bu-
dovy na Palackého náměstí v Praze byly dokonče-
ny v roce 1929. Vložky v systému byly označeny 
logem Hahn – obrázkem kohouta tetřeva hlušce 
pod otvorem pro klíč, některé byly i bez toho 
označení, na hlavě klíčů byla popiska Ministerstvo 
sociální péče a z druhé strany nápis Hahn a znak    
s tetřevem. K nám se tyto PCV dovážely pouze 
s firemními značkami. V Německu pak vložky Zeiss 
– Ikon byly vyráběny pro firmu Ed. Niederdrenk, 
Einsteck-Haustürschlösser, z Velbertu. V je-
jich katalogu  z roku 1933 byly vložky značené 
stejným číslem, 
jako v katalozích 
Zeiss-Ikonu, tj. 
kódem 531 a. 
Vložka byla zna-
čena pod klíčo-
vým otvorem lo-
gem Ed. Nieder-
drenk, stejné zna-
čení bylo také na 
klíči.  
     Druhým důleži-
tým německým 
výrobcem byla 
firma C. Ed. Schul-
te, Schlossfabrik z Velbertu. Jejich PCV pod svojí 
značkou dovážela do začátku 2. světové války ob-
chodní firma Zeus, továrna na stavební kování, 
Wünsch & Vogl, se sídlem v Praze 1, Kaprova 14. 
Zajímavé vložky Zeus byly v několika provedeních 
a blíže se s nimi můžete seznámit v článku 
„Tajemná cylindrická vložka“ v Zámkaři č. 1-
2/2017. 
 
 
       
 

 
Katalog J. J. Rouska z let 1915/1916  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luboš Čech 
předseda České lockpickerské federace 
e-mail: www.catalocks.eu 
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     Uzamykací systém je dnes nedílnou součástí 
každého moderně fungujícího objektu, ať již je to 
rozsáhlá administrativní budova, nemocnice, úřad 
apod. nebo malá firma nebo rodinný dům. 

     Jedná se o soustavu vzájemně příbuzných cy-
lindrických vložek zámků dveří, které ovládají klíče 
se stanoveným oprávněním pro jednotlivé dveře, 
skupiny a podskupiny dveří nebo pro celou budo-
vu. Součástí této soustavy mohou být i další typy 
vložek, např. spínačové, závorové, nábytkové        
a další. 

     Uzamykací systém představuje praktický způ-
sob organizace a správy přístupových oprávně-
ní.Představuje významné snížení počtu klíčů, kte-
ré jsou v oběhu, a tím snižuje svoji celkovou poři-
zovací cenu a umožňuje každodenní pohodlný po-
hyb osob s přístupovým oprávněním v budově. 

     Uzamykací systém je pro vlastníka důležitou 
investicí a při správném používání a odpovídající 
údržbě je jeho životnost odhadována v průměru 
na 12 až 15 let. Jsou známy i revitalizované systé-
my starší než 30 let. Životnost je určena přede-
vším kvalitou použitých materiálů vložek a klíčů     
a provozem na daných vložkách, tedy mechanic-
kým opotřebením jednotlivých součástí. Morální 
životnost je omezena dobou platnosti patentové 
ochrany systému. K blížícímu se konci morální ži-
votnosti lze systém přestavět tak, aby splňoval 
požadavky na aktuální patentovou ochranu. 

     Patentová ochrana klíče je totiž vedle odolnosti 
vložky proti mechanickému napadení zásadní pro 
bezpečnost celého systému. Zamezuje totiž, aby 
nepověřená osoba, např. zaměstnanec, servisní 
technik cizí firmy, úklid, nájemník apod., získávala 
kopie klíčů bez vědomí vlastníka. Seriózní dodava-
telé dokládají bezpečnost vložky a klíče bezpeč-
nostní kartou systému, která zároveň slouží jako 
průkaz oprávněnosti objednávat náhradní klíče. 

     Od bezpečnostní karty je třeba ale odlišit další 
typy karet, jako jsou např. identifikační karta ne-
bo karta klíče apod. Tyto karty nejsou plnou záru-
kou kontroly nad objednáváním a výrobou ná-
hradních klíčů, neboť klíč může být kopírován         
i bez jejich předložení. Na každé kartě by měly být 
přesně a srozumitelně uvedeny podmínky, za kte-
rých lze klíč kopírovat. Vlastník systému si také 
může dohodnout s dodavatelem další způsoby 
ochrany objednávek náhradních klíčů, např. sta-
novení konkrétní osoby, hesla, PIN, podpisu atd. 

     Je samozřejmostí, že uzamykací systém dodává 
a instaluje odborná firma, která doloží bezpečnost 
vložek a klíčů příslušnými certifikáty, resp. paten-
tovými spisy. Vlastník má tak jistotu, že dodaný 
systém je tak bezpečný i z hlediska kontroly výro-
by náhradních klíčů. 

     Rozsáhlé uzamykací systémy vyžadují odpověd-
nou a důkladnou správu. Vlastník systému má 
kompletní přehled o všech klíčích a jejich množ-
ství, které byly dodány při instalaci systému, při 
jeho změnách i rozšířeních,   o všech ztracených, 
poškozených a vyřazených klíčích. Zároveň ví, ko-
lik je klíčů v oběhu, jaká je jejich nadřízenost         
a podřízenost, a kdo a v jakém časovém úseku 
klíče používá.Vše podloženo dokumentací o pře-
vzetí, vrácení nebo ztrátě klíče, o obdržení dodáv-
ky klíčů nebo jejich likvidaci. Vlastník pracuje 
s aktuální verzí klíčového plánu v kombinaci s plá-
ny budovy, aby kdykoliv měl rychlou a správnou 
informaci, který klíč odemyká dané dveře. 

     Zároveň ke všem těmto citlivým informacím 

má přístup pouze vlastník případně jím pověřená 
osoba. 

     Proto je vhodné pořídit k uzamykacímu systé-
mu také odpovídající software pro jeho správu, 
který tyto možnosti nabízí. Tak bude zaručena 
bezpečnost, funkčnost a dlouholetá životnost uza-
mykacího systému při využití všech jeho výhod. 

 

 

 

Ing. Ivo Buk  

čestný člen AZKS 

+420 605 534 143 

ivo.buk2020@gmail.com 

Uzamykací systém  

a jeho správa 
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Mezi hlavní úkoly letos na jaře bylo spouštění zcela nových 
internetových stránek cechu, které konečně splňují veškerý 
současný vysoký standard a požadavky, jaké jsou na weby 
takových organizací kladeny! Moderní trend podtrhlo jed-
noduché zpracování webu, které je zaměřeno maximálně na 
orientaci na koncové návštěvníky – tedy potenciální zákaz-
níky členů CMZS. A to včetně praktických rad a odkazů na 
aktivní projekty, spolupráci s bezpečnostními složkami ČR     
a mobilní aplikaci Zabezpečte se. 

Web nově odpovídá i SEO optimalizačním standardům         
a rozjel se také projekt Google grant, kdy byly v září 2020 
spuštěny aktivní PPC reklamy, placené z financí společnosti 
Google pro rozvoj neziskových organizací. 

Nově se na webu nalézá i neveřejná vnitřní sekce pouze pro 
členy a interní záležitosti cechu. Členové tak nově mohou 
editovat a měnit vlastní profily, přes přístupové jméno          
a heslo, sdílet a diskutovat na tomto „intranetu“ 
v diskusním fóru, a funguje i automatizovaná rozesílka         
o novinkách, v podobě notifikačních e-mailů, že na webu je 
něco nového! 

Výrazným ulehčením je také možnost podat přihlášku ucha-
zeče do CMZS – přes on-line formulář. Děláme tedy vše, 
abychom byli blíže dění a maximálně zpříjemnili obsluhu 
webu, a využívání stránek členy a co nejširší veřejností. 

Cech se dále podílí na dalším rozšiřování mobilní aplikace 
Zabezpečte se… doplňuje se databáze členů v aplikaci           
a vzniká celá nová další část elektronického zabezpečení 
objektů, ve spolupráci s Jablotronem. Koncem roku má o 
tomto rozšíření ještě také vzniknout videospot z dílny CMZS 
pro YouTube a veškeré partnerské weby projektu. Toto roz-
šíření bude zároveň také inovovat vzhled aplikace. 

Dalším počinem byla prevenční akce pořádaná cechem 
v reakci na sérii vloupání do rodinných domů v satelitech 
v okolí Prahy – v únoru 2020 na zámku Štiřín. Výsledkem 
akce bylo předání šeku na zabezpečení objektu v hodnotě 
30 tis. Kč místní mateřské školce. Akce byla podpořena 
nejen mediálně ale i bezpečnostními složkami státu. 

Cech MZS-ČR se také letos stal „firmou měsíce“, kdy byl 
takto ohodnocen magazínem Komora, hospodářské komory 
ČR – v březnovém čísle 2020, a to nejen díky novému webu 
ale i vizi nové koncepce dlouhodobě udržitelné činnosti a 
rozvoje. 

První vlna Covid19 

Náhlá situace byla pro CMZS stavem, kdy bylo zapotřebí 
velmi silně a úzce spolupracovat s Hospodářskou komorou 
ČR, kdy se podařilo, ve velmi zmatečných chvílích, při nejas-
ném postoji vlády a vágního vyjadřování státních úředníků – 
velmi rychle jasně a stručně komunikovat členské základně, 
co dělat, jak se zachovat a zejména – jednoznačně komuni-
kovat, že náš obor má výjimku a provozovny mohou být 
otevřené. „Vážím si i mnoha dotazů od členů, které se poda-
řilo rovněž jasně a rychle zodpovědět, vč. pomoci s orientací 
ve vládních kompenzačních balíčcích“ 

Mediální spolupráce a prevenční akce 

CMZS se letos objevil 2x na serveru Novinky.cz v souvislosti 
s krádežemi ve zmíněných satelitních rodinných domech 
Středočeského kraje, a dále v ohledně opětovného „řádění 
šmejdů“ podomních prodejců, kteří takto útočí na seniory. 

Další akcí byl Evropský den prevence proti vloupání do bytů. 
Na této akci se CMZS podílel stánkem v OC Nové Butovice 
v Praze a také reportáží a přítomností v pořadu Snídaně 
s Novou, na téma zabezpečení bytů. 

Fotr Arch 2020 

Cech MZS-ČR se letos účastnil v rámci společného stánku 
Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR. Na stánku byl pro ná-
vštěvníky k dispozici po celou dobu konání veletrhu Katalogy 
doporučených výrobků Bezpečná země a cechmistr T. Po-
spíšil pro konzultace a směrování na členy CMZS. 

Dáletaké proběhla ve čtvrtek 24.09. konference k zabezpe-
čení objektů v oblas  bydlení na téma: Moderní trendy         
v zabezpečení bytových domů a bytů. 

I když bylo návštěvníků méně a to zhruba polovina opro  
ročníku 2019, bylo nesmírně příjemné, že to návštěvníci 
byli vlastně zcela konkrétní cílovou skupinou. Na veletrh se 
to ž vydal, jak jsme se přesvědčili na stánku, pouze ten 
návštěvník, který chtěl ‒ respek ve potřeboval či plánoval 
něco řešit. 

A skutečně přicházeli lidé, kteří měli ponejvíce 
„rozestavěno“ anebo právě rekonstruovali. Méně návštěvní-
ků tedy znamenalo mnohem vyšší kvalitu a relevantnost 
dotazů na zabezpečení. Inu, jak se říká, někdy méně je více ‒ 
v tomto případě pla lo doslova! 

Jednoznačně jsme se také přesvědčili, že dotazy příchozích 
byly daleko přesnější, specifičtější ‒ A CO JE NEJZÁSADNĚJŠÍ 
byly komplexní. 

Neptali se, jak tomu bylo několik posledních let dozadu „na 
fabku a proč ji vůbec měnit“... Ptali se na konkrétní řešení 
zabezpečení v rámci projektu čipřímo stavby anebo, jak řešit 
rekonstrukci a zároveň pojmout zabezpečení daných prostor 
celkově a nikoliv jen vstupních dveří.  

Na příští rok je v plánu převratná vize v pojetí celého pora-
denského centra Bezpečná země pro občany a vystavovate-
le, kterou představil Cech MZS-ČR úvodem v aktuálním čísle 
Mini Zpravodaje. Záměrem je spolupráce s více subjekty, 
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jako např. AZKS, AGA, ČKBS a dalších včetně členů výrobců  
a distributorů, pro vytvoření koncepce prezentování kom-
plexního mnohaúrovňového zabezpečení. 

Projekty 

S potěšením lze konstatovat, že Katalog doporučených vý-
robků Bezpečná země se rozrostl o dalšího licenčního part-
nera – trezorovou techniku. Samotný katalog (jeho on-line 
verze) byl aktualizován ještě před veletrhem For Arch a na-
leznete jej na webu cmzs.cz 

Ve své úvodní fázi se také nachází další projekt, na kterém 
se podílí současně dvě organizace – CMZS a MEZA. Více 
informací o tomto záměru však přineseme až v roce 2021. 

Konec roku 

Ten znamená zdlouhavou administrativní agendu, kdy CMZS 
pracuje na novelizaci svých stanov a dalších dokumentů ve 
spolupráci s právním oddělením HK-ČR. Také přináší další 
odklad valné hromady a tradičního společenského setkání 
všech členů. Nicméně i tak je dlužno dodat, že tento rok 
znamená pro CMZS velmi zásadní zlom ve více oblastech, ať 
již se jedná o nové webové rozhraní, představení vizí a kon-
cepcí, které mají organizaci posunout a více otevřít, tak zá-

roveň upevnění a rozšiřování spolupráce s Policií ČR, Minis-
terstvem vnitra ČR, HK a dalšími. Znamená také jeden nový 
projekt, nové licenční partnery a také několik čerstvých on-
line přihlášek nových členů.  

Závěrem bych chtěl osobně velmi poděkovat VŠEM ČLE-
NŮM, bez jejichž stability, odolnosti a přízně, v nelehkých 
dobách, by to nešlo. Vedle díků chci vyjádřit také obrovský 
obdiv každému členovi. A sice za to, že přes veškeré vládní 
restrikce a zákazy každý vytrval a dál podniká, provozuje 
svoji činnost a pomáhá lidem se zabezpečením anebo ve 
stavu nouze – otevřením zabouchnutých dveří, auta…Vážení 
členové děkuji a vám všem patří velké uznání. 

 

S úctou, Tomáš Pospíšil, MBA 

cechmistr CMZS 
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