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Slovo prezidenta AZKS 

 
Vážení členové AZKS, 

 
     v minulém čísle Zámkaře jsem se zmiňoval, že doufám                     
v uskutečnění Členské schůze AZKS v roce 2021 v jejím obvyklém 
jarním termínu. Covidová pandemie však opět změnila naše plány 
a prezidium AZKS bylo nuceno konání členské schůze z těchto 
důvodů odsunout.  
Rozhodli jsme o novém termínu konání Členské schůze AZKS 
v rámci zámkařské výstavy LockFest 2021 v Karlových Varech v neděli 26. září 2021 od    
9 hodin v školící místnosti hotelu Thermal. Pevně doufáme a věříme, že tentokrát to vyjde. 
Jedním z bodů je přijetí deseti nových členů, kteří na své potvrzení členství do řad AZKS 
čekají od minulého roku. Na programu rovněž budou informace o hospodaření                             
a schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2022.  
Po skončení členské schůze proběhne již avizované školení na téma: 

   Panikové zámky a jejich použití na únikových cestách 
   Legislativní požadavky pro montáže požárně bezpečnostních zařízení 
   Bezpečnostní dveře do bytových domů – legislativní požadavky  

Školení již proběhlo v Brně 22.7.2021 a bude ve stejném rozsahu prezentováno                    
i v Karlových Varech. 
Tímto srdečně zvu všechny členy AZKS na členskou schůzi, školení i samotnou výstavu, 
která se uskuteční ve dnech 25.-26.9.2021. 
 
                                                        Za AZKS 
                                                                                                  Ing. Ladislav Kratochvil                                                                                             
                                                                                                        prezident asociace                                                          

Inzerce v tomto čísle: 
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i společenského života. V prvních letech 20. století 

úřady v Rychnově evidovaly více než 400 živností a od 

roku 1905 ozařovaly ulice lampy napájené proudem            

z právě zřízené vlastní elektrárny. Nové možnosti 

rozvoje vedly třebechovické obchodníky se železným 

zbožím, Aloise Fáborského a Františka Šedu,                

k myšlence postavit si v Rychnově nad Kněžnou vlastní 

továrnu.  

20. září 1911 dvojice navštívila královéhradeckou 

notářskou kancelář, aby tu písemně stvrdila smlouvu         

o zřízení společného podniku. Zanedlouho se již na poli 

za městem Rychnovem chystala ke kolaudaci malá 

továrnička a v roce 1912 zahájila provoz. Podnik 

vyráběl zadlabací a dózické zámky, ale také nábytkové 

kování. 

Odchod Františka Šedy a poválečné roky 

     V roce 1916 se z dnes již neznámých důvodů 

František Šeda vzdal svého podílu ve firmě. Většina 

dělníků musela narukovat na frontu a výrobní program 

Fabka  je s vámi                     
už 110 let! 

Značka FAB má již sto deset let dlouhou historii. Pojďte spolu s námi zavzpomínat 
na dlouhou cestu, kterou rychnovský výrobce zámků, klíčů, vložek, kování                

a bezpečnostních produktů ušel. 
Výrobek, který v českém slovníku zdomácněl 

     Tradiční česká značka FAB je jedna z mála 

společností, jejichž produkt v českém slovníku 

zdomácněl. Kromě botasek nebo luxu určitě každý 

Čech zná „fabku". A není divu - klíč s dogou ve znaku 

provázel už pěknou řádku generací.Továrna 

produkující špičkové produkty stále sídlí v Rychnově 

nad Kněžnou, a řadí se tak mezi tradiční české 

zaměstnavatele. 

     Dnešní výrobní závod ASSA ABLOY Rychnov 

ročně produkuje několik milionů cylindrických vložek 

do celé Evropy a je majitelem velkého množství 

patentů. Inovativní řešení neustále zvyšují 

bezpečnostní standardy, ale značka FAB nedá dopustit 

na tradici a svou bohatou historii. 

Začátky podnikání v Rychnově nad Kněžnou 

      Jak to tedy všechno začalo? Město Rychnov nad 

Kněžnou procházelo na začátku 20. století velkou 

proměnou a zažívalo rozvoj hospodářského                    
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Značka FAB letos slaví 110 let od založení 

továrny se omezil na výrobu železných podkůvek           

a cvočků na boty pro vojáky. Poválečná krize podnik 

také zasáhla a když dělníci žádali zvýšení mezd, nebylo 

z čeho jim přidat. 

     V roce 1920 si Fáborský nechal patentovat nový typ 

rozvorového zámku, jehož produkcí si získal evropský 

primát. Ten si držel až do roku 1949, kdy se těchto 

zámků denně vyrábělo kolem deseti tisíc kusů. 

Používaly se na okenní mříže a také na rolety                 

v nábytkářském průmyslu, zejména na uzamykání 

psacích, tzv. amerických stolů. V roce 1921 dokončili 

přístavbu tovární haly, kde vedle strojního sálu vznikla 

niklovna, truhlárna a skladiště. Expandující firma se          

v roce 1926 rozšířila o nově postavenou lisovnu             

a brusírnu. 

     Tou dobou již některé výrobky směřovaly na ex-

port. Přesto se však stále nedařilo získat dostatek 

odborných dělníků, protože ve městě scházely byty. 

Koncem 20. let dával podnik práci přibližně 460 lidem. 

Sortiment továrny se dál rozšiřoval. 

     Než se Fáborský pustil do výroby vlastních vložek, 

zahájil v roce 1931 výrobu zadlabacích zámků pro 

firmu Hahn. Teprve po roce se začalo s výrobou 

stavebních cylindrových vložek FAB, nejdříve jen pro 

nábytkové zámky. Výrobním materiálem prvních 

vložek byla mosaz 

a nikl. Po zakou-

p e n í  n o v ý c h 

speciálních strojů 

se mohla roku 

1933 v Rychnově 

rozjet sériová výroba cylindrických vložek pro 

zadlabací zámky. Do roku 1938 se vložky se značkou 

FR a obrázkem dogy vyvážely do Švédska, Finska, 

Holandska, Lucemburska, Rakouska, Bulharska, 

Jugoslávie, Polska, Indonésie, Palestiny, Egypta, 

Maroka, Tunisu, Alžíru, Turecka, Iráku, 

Indie, Číny, Venezuely a Kolumbie.  

Jak se dostala doga na klíč 

     Historií zapomenutý rychnovský 

sochař Jan Moravec vytvořil pro svého 

souseda, továrníka Aloise Fáborského, 

novou obchodní značku klíčů - FAB                 

s obrázkem dogy, držící v tlamě svazek 

klíčů. Dnes bohužel již jméno Jana 

Moravce nezná téměř nikdo, jeho psa 

však každý den drží v rukou miliony lidí. Lepší symbol 

ochrany domova  a majetku snad ani vymyslet nemohl. 

  Z historie cylindrické vložky 

   Cylindrické zámkové vložce dal první podobu 

Američan Linus Yale, který vylepšil vynález svého otce 

z roku 1854. Dost možná se přitom inspiroval                

u staroegyptských a středověkých exemplářů. 

Odchod zakladatele, příchod jeho nástupce 

     Smutná chvíle nastala 2. července 1937, kdy v 57 

letech zemřel Alois Fáborský, dlouho sužovaný nemocí 

štítné žlázy. Rozloučit se s ním přišly stovky lidí. 

Továrnu po otci převzal jeho syn Antonín a ve vedení 

výroby ponechal volné ruce zkušenému inženýru 

Pokornému, jehož rozho-dování podléhalo souhlasu 

šéfa jen v některých záležitostech. 

     Po obsazení Československa hitlerovským Ně-

meckem začala zaměření továrny řídit německá 

okupační správa, která rozhodla o zavedení vojenské 

výroby. V létě roku 1939 také začala stavba čtyř 

továrních dvojdomků pro dělníky a úředníky. Během 

války byla čtvrtina zaměstnanců poslána pracovat do 

zbrojních podniků v Říši, a naopak do továrny přišli 

pracovat tzv. totálně nasazení. Vzhledem ke zvýšení 

výroby kvůli vojenským zakázkám byly přikoupeny 

nové stroje. 

Nové klíče pro republiku 

     Obnova poválečného hospodářství přinesla 

mimořádnou poptávku po zámcích s cylindrickou 

vložkou. A tak se válečná výroba přelila do poválečné,  

a ještě nabrala na síle, přestože se ceny zámků  

trojnásobně zvýšily. Kromě dveřních zámků se po válce 

dál vyráběly zamykací systémy a nejrůznější kování pro 

výrobce nábytku, zámky k mřížím a roletám do 

výkladů, zámky visací, kufrové i miniaturní na 

nejrůznější kazety. V nabídce byly i zámky k ledničkám 

a také k automobilům. 

    Po roce 1945 se příliv investic do modernizace 

výroby téměř zastavil. Navíc první poválečné roky byly 

poznamenány stálým nedostatkem téměř všech 

výrobních surovin a materiálů. 

Znárodněný podnik 

     V roce 1948 byla továrna znárodněna, ale Fáborský 

zůstal ve vedení podniku. Po znárodnění ovládal 

rychnovský podnik tuzemský trh s vložkovými zámky 

asi z 80 %. Německou konkurenci vystřídaly po válce 

na zahraničních trzích hlavně výrobky z Maďarska, 
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Značka FAB letos slaví 110 let od založení 

Anglie  i Ameriky. Odbyt na domácím trhu ještě těžil                     

z předválečné tradice 

Fáborského systému                              

a z mimořádně silné 

poválečné poptávky po 

vložkových zámcích. 

     Prvním dnem roku 

1950 se rychnovský 

závod nově stal národ-

ním podnikem Továrna 

na zámky a kování 

Rychnov nad Kněžnou -TOZAKOV.  

     V roce 1955 se továrna transformovala do národního 

podniku Orlické strojírny. Po výpovědi z někdejšího 

vlastního podniku na konci března 1950 si Antonín 

Fáborský musel začít hledat nové zaměstnání. V roce 

1973 odešel do důchodu, zemřel v Rychnově 28. února 

1991. 

Léta šedesátá a sedmdesátá 

     V roce 1961 se v podniku slavilo 50 let jeho trvání a k 

této příležitosti byl kromě jiného natočen i propagační 

film. Počátkem 60. let přišla továrna s dalšími 

novinkami, jako byly zámek pro výtahy, tlačítkový 

zámek nebo klika s bezpečnostní vložkou pro dveře 

automobilů. Výroba se tehdy potýkala se stálým 

nedostatkem výrobních materiálů. 

     Počátkem 70. let směřovalo více než 60 % veškeré 

výroby k výrobcům auta motocyklů, ale jejich poptávka 

stále ještě nebyla plně kryta. FAB se stal dodavatelem 

zámků i pro nákladní automobil Avia. V roce 60. výročí 

založení podniku se zaměstnancům otevřela nová jídelna 

a továrna si připomněla, že se její výroba od roku 1948 

zvýšila víc než patnáctinásobně. 

Továrna po revoluci 

Počátkem 80. let byly již Orlické strojírny největším 

podnikem rychnovského okresu. Listopadové události 

roku 1989 otočily i kormidlem vývoje v rychnovských 

strojírnách. Na základě schváleného privatizačního 

projektu podniku vznikla 1. května 1992 akciová 

společnost FAB. Součástí zahájeného procesu 

restrukturalizace podniku byla kromě výrazných změn 

v organizaci výroby i postupná certifikace všech 

produktů. 

     V roce 1997 vstoupilo do FABu švédsko-finské 

konsorcium ASSA ABLOY a o dva roky později se 

podnik rozdělil na divizi stavebních zámků a divizi 

autozámků. Od roku 2005 směřují do Rychnova 

přesuny technologických výrobních celků z celé 

Evropy, rozšiřuje se výroba a roste význam závodu           

v rámci skupiny ASSA ABLOY. Firma v roce 2012 

vyvinula vlastní výrobní program 4K pro trvalé 

zlepšování procesů. V roce 2017 byla zprovozněna 

nová výrobní hala, probíhají investice do špičkových 

CNC technologií. Vývojové oddělení spolupracuje se 

sesterskými firmami z celého světa a soustředí se nejen 

na oblast mechanických produktů, ale stále více i na 

vlastní vývoj a implementaci elektromechanických pro-

duktů. Společnost se pravidelně umisťuje na nej- 

vyšších místech krajského hodnocení Czech TOP 100, 

nese titul Bezpečný podnik, v roce 2018 byla vyhlášena 

jako Firma roku. Roční produkce v roce 110. výročí 

značky FAB dosahuje téměř 10 miliónů cylindrických 

vložek a výroba a montáž produktů značek FAB, 

IKON, RUKO, MUL-T-LOCK nebo VACHETTE, 

vlastní vývoj globální technologie APERIO nebo 

společné platformy ASSA ABLOY PERK vytváří 

významné hodnoty a jedinečnost celého rychnovského 

týmu.  

Z archivu závodu FAB, Rychnov nad Kněžnou. 
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Značka FAB letos slaví 110 let od založení 
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Značka FAB letos slaví 110 let od založení 
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Winkhaus – tradiční německý výrobce okenního a dveřního kování  

Vážení kolegové, milí čtenáři,  

   dnes jsme položili několik otázek zástupci 
společnosti Winkhaus, panu Radkovi Jirešovi, 
abychom Vám tuto společnost ještě více přiblížili. 

Jak dlouho společnost Winkhaus vyrábí a komu 
nyní patří? 

     Počátky produkce se datují již k roku 1854, kdy 
první pán s příjmením Winkhaus, konkrétně 
August, začal vyrábět okenní a dveřní 
komponenty. Současní majitelé představují páté 
přímé pokolení a jmenují se Sofie Winkhaus            
a Tilmann Winkhaus, jsou si navzájem sestřenicí     
a bratrancem. Kontinuálně až do dnešní doby 
probíhá výroba všech elementů výhradně na 
území Spolkové republiky Německa. Můžeme 
tedy hrdě říci, že všechny produkty jsou ve svém 
slova smyslu opravdu „MADE IN GERMANY“! 

Kde společnost sídlí a kde vyrábí? 

     Ve spolkové republice Severní Porýní-
Vestfálsko, konkrétně ve městě Telgte, které 
zároveň představuje oficiální sídlo celé 
společnosti, se nachází továrna na výrobu 
celoobvodového okenního kování. O pár 
kilometrů dále, v univerzitním městě Münster, se 
nachází továrna na výrobu cylindrických vložek 
mechanických, mechatronických a přístupových 
systémů. Ve spolkové republice Durynsko, 
nedaleko světoznámého biatlonového areálu 
Oberhof, se nachází ve městě Meiningen továrna 
na výrobu vícebodových zámků. 

Od kdy působí společnost Winkhaus na trhu             
v České republice? 

     V České republice je společnost Winkhaus 
aktivní již od roku 1993, kdy byl zahájen prodej 
okenního kování a základních typů vícebodových 
zámků. V roce 2005 se pak přidaly i ostatní 
sortimentní skupiny, které představují cylindrické 
vložky  a speciální vícebodové zámky, mezi které 
se řadí zejména zámky elektricky ovládané, 
samozamykací či nouzové dle EN179 a panikové 
dle EN1125. 

Jak je to s kvalitou výrobků? 

     Většina produktů je interně zkoušena na 
minimálně dvojnásobnou životnost, než jakou 
předepisují odpovídající normy. Následně jsou 
oficiálně zkoušeny v renomovaných, evropsky 
uznávaných zkušebnách tak, aby obstály 
v náročných certifikačních postupech dle 
odpovídajících EN norem, a to jak na životnost, 

funkčnost, tak i zejména v posledních letech na 
bezpečnost. 

Existují další produkty, které může společnost 
Winkhaus nabídnout? 

     Aby byl „balíček“ námi nabízených řešení 
kompletní, stali jsme se v průběhu let klíčovými 
partnery i dalších výrobců. Potom jsme schopni 
nabídnout také sortiment představující dveřní 
kování se sadami klik/koulí/madel, okenní kličky, 
dveřní závěsy, dveřní zavírače, dveřní otvírače, 
otvírače nadsvětlíků mechanické či elektrické, 
paniková kování apod.  

Jaký sortiment může být atraktivní zejména pro 
členy AZKS? 

     Dynamicky se rozvíjející je v posledních letech 
v ČR zejména sortiment bezpečnostních 
cylindrických vložek. Zde pokrýváme podstatnou 
většinu požadavků, které trh vyžaduje. Tedy 
cylindrické vložky v bezpečnostních třídách RC3 či 
RC4, a to jak s klíči volně dostupnými, tak i právně 
chráněnými. Spolupráce může probíhat na bázi 
profilů továrních či zákaznických, vše vždy po 
individuální dohodě se zákazníkem, jehož přání        
a požadavky jsou pro nás vodítkem k oboustranně 
spokojené a dlouhodobé spolupráci na partnerské 
bázi, vždy založené na konstruktivním dialogu. 
Opominout bychom samozřejmě také neměli 
možnost operativního skládání vícebodových 
zámků dle požadavků konečných klientů „na 
počkání“! 

Kde Vás kolegové z AZKS zastihnou, pokud je 
tento článek osloví? 

     Kompletní tým společnosti Winkhaus je Vám 
samozřejmě plně k dispozici k zodpovězení všech 
Vašich dotazů. Kontakty jsou k jednoduchému 
nalezení na www.winkhaus.cz.  
 
My tímto panu Jirešovi děkujeme a těšíme se na 
další brzkou spolupráci!  

 
Samozřejmě můžete 
kontaktovat přímo mě na    
E: jires@winkhaus.cz,         
M: 00420 602 411 416. 
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     Na začátku je slovo fabka. Ale proč 
zrovna fabka, a ne guardka, jinovka, 
indiánka či branovka?  Dnes se už 
zřejmě nepodaří zjistit, kdo přišel jako 
první s výrazem fabka. Stejné to bude     
i u karmy (Karel Macháček, výrobce 
ohřívačů vody), botasek (Botana 
Skuteč) a podobných slovních zkratek 
pro výrobky, které označovaly zpočátku 
pouze produkt jedné firmy, se nakonec 
staly synonymem pro všechny výrobky 
toho jednoho druhu všech výrobců. 
Fabka jsou proto 
profilové cylindrické 
vložky, karma zase 
všechny plynové 
oh ř í vače  vod y          
a botasky je ozna-
čení pro sportovní 
boty. 
     Firma Továrna 
na železné zboží 
Aloise Fáborského z Rychnova nad 
Kněžnou byla založena v roce 1911     
a hned od začátku se věnovala 
reklamě. Na počátku 30. let minulého 
století Fáborský zachytil trend nástupu 
cylindrických vložek  a v jejich vý-
ročním katalogu z roku 1931 již nabízí 
zadlabací zámek pro profilové 
cylindrické vložky. S odkazem, že 
dodavatele profilových cylindrických 
vložek uvede na dožádání. Od roku 
1932 pak jsou v nabídce v dodatku 
hlavního katalogu z tohoto roku 
cylindrické vložky pro nábytkové 
zámky. Zatím se nepodařilo určit, kdy 
přesně byla zahájena výroba 
profilových cylindrických vložek 

v rychnovské firmě. 
S jejich výrobou byla 
zahájena i reklamní 
kampaň na využívání 
výrobků se značkou 
FAB.  
     Mezi  prvními 
t iskovinami byla 
brožura „Co má 
vědět odborník o pojistných 
vložkách Fab“ s podtitulem „Pro 
potřebu a informaci pánů železářů, 
projektantů a zámečníků vydala 
největší speciální továrna na zámky 
v Československu“.  Brožura byla 
vydána zřejmě na jaře, nebo v průběhu 
roku 1935. 
Úvodní slovo z brožury: 
 Velký zájem, jakému se těší v od-
borných kruzích naše zdokonalená 
bezpečnostní vložka Fab, byl nám 
podnětem k vydání této obsáhlé 
brožury o vložkách, která je současně 
ČTVRTÝM dodatkem jubilejního 
ceníku z roku 1931. Používání vložek 
proniká dnes i na venkov a ten nejvíce 
postrádá podrobného spisu a ceníku   
o těchto moderních zámcích, neboť 
nemá dosud zkušeností velko-
městských odborníků ve výběru vložek 
a v jejich montáži. Nicméně i ve 
městech jest zapotřebí informovati 
odborné kruhy o pokroku, který učinila 
výroba vložek v posledních 10 letech,   
a tak po této stránce bude snad i tam 
podrobná brožura vítána. Děkujeme 
všem svým příznivcům za jejich důvěru 
k našemu zboží, které jsme jistě nikdy 
nezklamali, a těšíme se, že po dobrých 
zkušenostech s vložkami Fab doporučí 
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je v kruhu svých známých. 
Brožura začíná vyprávěním policejního 
komisaře o případech vloupání do 
domů či bytů a možnostech jejich 
zajištění před zloději. Dále je 
upozornění, že od 20.9.1934 povolují 
Československé pojišťovny na pojistky 
proti vloupání 10% slevu pojistného, 
když všechny vchody do místnosti 
s pojištěnými před-měty jsou opatřeny 
stavebními zámky s bezpečnostní vlož-
kou Fab. Následující stránky již před-
stavují vlastní vložky Fab, zadlabací    
a nábytkové zámky, včetně jejich 
použití pro byty, pokyny pro montáž 

zámečníkům a využití projektantům 
v návrhu staveb. Brožura ve stejném 
provedení byla vy-
dána  i v němčině 
pod názvem „Was 
interessiert den 
Fachmann bei den 
modernsten Sicher-
heitseinlagen“. Zají-
mavost je v adrese 
továrny, kdy je zde 
p o u ž i t  č e s k o -
německý název Reichenau an der 
Kněžna. Že by již drobný boj proti 
rozpínajícím se sudeťákům? Spíše 

bych za tím hledal grafika či tiskaře, 
kterému se nevešel německý název 

řeky s devíti písmeny (Knieschna) na 
zarovnání okraje textu. Proč ale nechal 
německý člen před českým slovem? 
Asi ze stejného důvodu.  Je však 
možné, že se sousloví v uvedeném 
tvaru pro název města používalo. 
     Následující velký katalog byl vydán 
až ve válečném roce 1941. Mezitím 
byly vydávány drobné tiskoviny pro 
potřeby zámečníků k informacím         
o cylindrických vložkách. Jednalo se       
o brožury ve formátu přibližně A5 
v rozsahu do dvanácti stránek, na které 
si dal ten jeden zámečník svoji adresu. 
Napřík lad vzorník  s  razí tkem 
zámečníka Josefa Navary z Plzně. Pro 
propagaci svých výrobků používala 
továrna  i dopisnice, na kterých byly 
natisknuty vyobrazení různých zámků. 
Podobné dopisnice také používaly        
i jiné továrny nebo velkoobchody se 
železářským zbožím. Na rozesílání 
vzorků pak továrna používala pevné 
obálky se svým logem a nápisem 
„Vzorek bez ceny“.  
     Katalog velkého formátu (větší 
formát než A4) z roku 1941 vypadá, 
jako že byl vydán v době konjuktury,     
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a ne ve třetím roce světové války. 

Invaze vojsk nacistického Německa      
a jeho souputníků do Sovětského 
svazu probíhala sice pro německou 
stranu ještě úspěšně, určitě již 
způsobovala velké hospodářské pro-
blémy. Katalog je vázaný, desky mají 
textilní potah a tisk je 
kvalitní na křídovém 
papíru v rozsahu 
přibližně 140 stránek. 
Rozesílán byl na 
přelomu června a čer-
vence 1941 s prů-
vodním dopisem ve 
znění: 
P.T. 
Předáváme Vám svůj nový obrázkový 
vzorník, který svým uspořádáním byl 
původně určen pro mírové poměry. 
Prosíme proto   š e t ř t e   j e j. 
     Veškeré výrobky jsou nově 
uspořádány, též nově očíslovány. 
Předepisujte objednávky podle n o v ý 
ch čísel a nikoli podle nálepek, které 
budeme používat i  se  s ta rým 
označením až do vyčerpání. Zabráníte 
tak omylům, dotazům, uspoříte práci   
a čas sobě i nám. Srovnávací tabulka 
starých a nových čísel jest v ceníky na 
stránkách 136–137. 
     Vydání ceníku a srážkové listiny jest 
s ohledem na nynější poměry 
nemožné. Ceny tvoříme podle 

zákonných předpisů. 
Zdravíme Vás s přáním mnoha zdaru 
                                  A. Fáborský 
Dopis je datován červencem 1941. 
Katalogy byly číslovány a katalog 
s číslem 370 byl podle podacího 
razítka továrny Novozámský doručen 
30.6.1941. Do dnešní doby se těchto 
katalogů dochovalo více kusů, 
vytištěno jich bylo určitě přes tisíc 
výtisků. Katalog č. 1090 je zatím 
s nejvyšším číslem. U vzorníku bylo 
mimo průvodního dopisu přiloženo        
i upozornění, že se nevyrábí zboží 
z mosazi a nenikluje se. Místo mosazi 
s e  v z h l e d e m  k  v á l e č n é m u 
hospodářství používal náhradní kov – 
zinková slitina, která tenkrát měla 
všeříkající pojmenování hitlerkov. 
Na rozdíl od katalogů a vzorníků se 
nedochovalo pří l iš  rek lamních 
předmětů z rychnovské továrny. 
Jedním z mála je smaltovaná 
bombírovaná cedule s nápisem „VAŠE 
BEZPEČNOST – ZÁMKY BOHEMIA – 
FAB“ v červeném provedení s bílým 
nápisem. 
   S koncem 2. svě-tové války mohlo 
dojít znovu k výraznému oživení 
rychnovské továrny. Na cylindrické 
vložky v roce 1945 se již znovu 
používá mosaz, jako kdyby předtím 
nebylo válečné hospodářství. V roce 
1948 dochází ke znárodněné továrny, 
firma ztrácí samostatnost a stává se 
součástí různých podniků. V té době se 
stále využívá katalog zboží z roku 
1941, který díky svému kvalitnímu 
provedení přežil válku a používal se 
nadále. 
     Po roce 1948 v souvislosti s plá-
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novaným hospo-
dářstvím již nebyly 
zapotřebí klasické 
katalogy zboží 
s  u v e d e n ý m i 
cenami, a pro pod-
niky byly vydávány 
spíše katalogové 
přehledy, co který 
podnik vyráběl. 
Navíc každý podnik spadal pod nad-
řízenou jednotku, která pak vydávala 
přehledy zboží. V roce 1955 vydalo 
tehdejší Ministerstvo strojírenství ČSR 
jednotlivé listy s výrobky podniků, které 

spadaly pod toto 
m i n i s t e r s t v o , 
včetně Orlických 
strojíren, n. p.         
a jejich výrobků.  
Později si jednotlivá 
m i n i s t e r s t v a 
založila obchodní 
organizace, které 
se staraly o prodej   

a propagaci podniků. V oblasti 
zámkařství to byl Technomat, národní 
podnik. Ten začal od konce 50. let 
minulého století vydávat katalogy se 
zbožím až do roku 1989. Katalogy byly 
označeny jako „Stavební kování“           
a většinou se jednalo o knihy s pevnou 
vazbou o velikosti A5. Obsahem byl 
popis jednotlivých výrobků, jejich pro-
vedení i balení a označení ČSN. Není 
zde však uvedeno, kdo je výrobcem 
zboží.  
     Zajímavým je i katalog podniku 
zahraničního obchodu Motokov            
z přelomu 70. a 80. let minulého století 
ve francouzštině se zámkařskými 

výrobky – zadlabacími zámky různého 
provedení, myšákovými zámky, 
dveřním kováním, 
panty, zástrčemi         
a cyl indr ickými 
vložkami. Vyobra-
zení některých 
cylindrických vložek             
a  zad labac ích 
z á m k ů  b y l o 
převzato z katalogu 
Fáborského, vydání 
1941, a bylo vyretušováno logo Fab. 
     Po roce 1989 dochází k renesanci 
reklamy a jednotlivé české zámkařské 
firmy se předhánějí v propagaci svých 
výrobků. Zákazník může vybírat 
z velkých barevných katalogů                      
a zapomenout na šeď socialistického 
hospodářství.  
     Katalogy a ceníky si můžete 
prohlédnout a stáhnout na stránkách 
www. lockpickers.cz nebo facebooku 
České lockpickerské federace. 
 
 
 
         Luboš Čech 
          PředsedaČeské lockpickerské federace 
           e-mail: cech.locks@email.cz 
           www.catalocks.eu 
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