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Slovo prezidenta AZKS 

 
 
 
    Vážení členové AZKS, 
 
dostává se vám do rukou druhé dvojčíslo časopisu Zámkař, vydané          
v roce 2021.  
Tak jako v loňském roce jsme i část roku 2021 byli všichni nuceni omezit 
různé aktivity z důvodu pokračující pandemie Covidu. Přesto se nám po-
dařilo díky uvolnění proticovidových opatření v druhé polovině roku 
upořádat akce, o nichž bych se rád zmínil. 
Nejdříve jste měli možnost se zúčastnit odborného školení na téma: 
 Panikové zámky a jejich použití na únikových cestách  
 Legislativní požadavky pro montáže požárně bezpečnostních zařízení 
 Bezpečnostní dveře do bytových domů 

které proběhlo v červenci v Brně. 
Pro další zájemce se školení úspěšně zopakovalo na nejvýznamnější události letošního roku a to v rámci 
mezinárodního zámkařského veletrhu Lock Fest 2021 v Karlových Varech. 
Přes velkou nejistotu do poslední chvíle a různá omezení je malým zázrakem, že se letos veletrh Lock-
Fest mohl uspořádat, a to pod záštitou AZKS již počtvrté. Dovolte mi touto cestou poděkoval paní Mgr. 
Jitce Ivanovové a jejímu týmu za pracovní a organizační nasazení, bez něhož by se tato významná akce 
nemohla uskutečnit. Podrobné informace o mezinárodním zámkařském veletrhu se dočtete v článku uv-
nitř časopisu. 
Zájem našich členů osobně se setkat na zámkařském veletrhu LockFest 2021 jsme využili i k uskuteč-

nění odkládané členské schůze AZKS. Členské schůze se zúčastnilo celkem 30 členů. Byla přednesena 
zpráva o hospodaření za 2020 a přijat návrh rozpočtu na rok 2021, dále byl přijat plán činnosti na rok 
2021. Rozhodnutím členské schůze bylo přijato čtrnáct nových členů, čímž se celkový počet členské zá-
kladny změnil na 87 členů s volebním právem, 21 čestných členů a 46 členů – partnerů.  
Pokud situace a okolnosti dovolí, další členská schůze, která bude volební, by se měla konat na přelomu 
března a dubna 2022 v hotelu Kotyza v Humpolci. Doufám, že si najdete čas na setkání se svými kolegy 
z oboru. 
Jak jsem vás již informoval v předchozím časopise Zámkař, bylo změněno sídlo AZKS na novou adresu: 
Nové sady 988/2, Brno. Z tohoto důvodu je s tímto číslem časopisu rozesílán aktualizovaný členský list 
s novou platnou adresou. Korespondenční adresa zůstává stále stejná: Česká 180, 664 31 Česká. 
 

                                                                                      
 

       Ing. Ladislav Kratochvil 
                                                                                        Prezident AZKS 

 

Inzerce a příspěvky v tomto čísle: 
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    Karel Mudroch, zaklada-
tel továrny bezpečnostních zámků 
v Tišnově se narodil 5.10.1872 ve 
Skutči. Ve 12 letech ztratil oba rodiče. 
Ujal se jej bezdětný strýc, který vlastnil 
v Dobrušce ševcovskou dílnu. Strýcovo 
řemeslo ovšem Karla nebavilo, a tak 
ještě před složením tovaryšské zkoušky strý-
covi utekl. Po několikaměsíčním vandrování 
po východních Čechách se mu podařilo najít 
v Třebechovicích, tehdejším středisku výroby 
zámků, vytoužené místo zámečnického učně. Po vyuče-
ní pracoval v Praze a později ve Vídni jako dílovedoucí 
v továrně na pancéřové pokladny.  
     V roce 1896 vypsala c. k. uherská pošta soutěž na 
zámek, kterým by bylo možno sou-časně uzamykat        
a plombovat poš-tovní pytle. Karel Mudroch vyhrál 

první cenu a fi-
nanční prémie mu 
umožnila 1.10. 
1900 založit vlast-
ní podnik. Vedle kompletních 
úspor využil i financí své 
manželky Františky. Firma 
vznikla ve Vídni, ovšem 
v roce 1904 se včetně majite-
le přestěhovala do Tišnova. 
Až do let první světové války 

se zde vyráběly především dozické závorové zámky a visací zám-
ky dle vlastních patentů.  
     Mezi nejznámější patří visací zámek SUPER DREDNOUGHT, 
jehož podstatou patentu bylo zhotovení zámkového pouzdra 

z masivního plochého kusu, jehož všechny 
dutiny a otvory byly vyvrtány nebo vyfré-
zovány do plného materiálu, čímž se docí-
lilo neobyčejné pev-nosti pouzdra na roz-
díl od dosa-vadních slabých pouzder, 
lisova-ných z plechu. Absence spojů, švů          
a spojovacích nýtů činilo těleso tohoto 
visacího zámku 
nedobytným. 
Tisíce kusů 
těchto visacích 
zámků viselo na 
přepínacích 

stožárech moravských, slovenských a 
maďarských elektráren,       a současně 
také na vagónech drah těchto zemí. Visa-
cí zámky zde byly vystaveny dešti a 
nepohodě                    a jedinou údržbu, 
kterou vyžadovaly, byla trocha petroleje, 
vlitá do klíčového otvoru. Tyto visací 
zámky byly používány                     u 
Československých  pošt a vojenských skladišť. Více jak 7 000 
pohraničních pevností bylo zabezpečeno těmito zámky. 
      Ač začal Karel Mudroch výrobu jen s jedním učněm, zaměst- 

 

nával před odchodem do důchodu již 24 dělníků a jeho syn počet 
takřka zdvojnásobil. Po válce bylo nutno začít znova, měnit výrob-
ní program a hledat nová odbytiště. V roce 1932 vychází 

z tišnovské továrny první česko-

slovenský zámek s cylindrickou 
vložkou. Systém GUARD bylo 
úspěšné dílo konstruktérské dvojice 
seniora   a juniora, Karla Mudrocha. 

Do této doby se cylindrické vložky 
montovaly do obyčejných zadlabacích 
zámků, jejichž klíčový otvor byl zvět-
šen tak, aby se místo klíče dala do zám-

ku vsunout bezpečnostní vložka. Několik stale-
tí stará koncepce zadlabacích zámků však zů-
stala nezměněna. Jejich silná pera musela být 
při odemykání a zamykání zámku přemáhána 

silou, která byla úměrná robustnímu litinovému klíči, ale 
v žádném případě ne útlému klíči cylindrické vložky. Po 
krátkém používání stálým přemáháním těchto pružin se 
ničila vložka. 
      Z bezpečnostního hlediska tehdy již bylo v odborných 
kruzích známo, že obyčejný zadla-
bací zámek lze otevřít pouhým 
navr-táním pouzdra zámku mimo 
vložku, aniž by se zámek poškodil.  
     Odborníci ve výrobě si byli 

vědomi, že je nutné zásadně změnit soustavu 
zadlabacího zámku. Dlouho se nedařilo do-
sáhnout žádaného výsledku až teprve vynález 
zámku GUARD Systém 2 se postaral o na-
prostý převrat ve výrobě zámků. GUARD 
Systém 2 nemá žádná pera, která působí na 
závoru. Skládá se pouze ze dvou částí: hlavní 
závory a příční závory. Závora vycházející ze 
zámku (hlavní) je uzavírána a zajišťována 
závorou příční. Obě tyto závory jsou ovládá-
ny zuby bezpečnostní vložky a jsou na vlož-
ce přímo závislé. Není možné posunout zá-
voru, aniž by se pomocí příslušného klíče 
otočilo zubem vložky. Neexistuje opotřebení 
vložky při lehkém posunu závory. Zamykání                    a odemy-
kání zámku je pohodlné a jednoduché. Jediným otočením klíče uza-
víráme na dva západy  a máme jistotu, že zámek je uzamčen na 
celou délku závory.  Zámek GUARD Systém 2  je jediným speciál-
ně konstruovaným zámkem pro bezpečnostní vložku, s níž tvoří 
jediný ideální uzavírací celek.  
     I z dnešního pohledu tak vidíme, jak pře-vratným vyná-lezem ve 
své době byl. 
     O tom, jak vysoce byly v té době Tišnovské zámky v odborných 
kruzích ceněny, svědčí skutečnost, že téměř všechna československá 
ministerstva, přední hotely, vládní a správní budovy, hlavní rozvod-
ny a trafostanice 
českosloven-
ských elektráren 
byly zabezpeče-
ny zámky firmy 
Mudroch. 
    Po druhé svě-
tové válce měla 
tišnovská továr-
na veškeré před-
po-klady stát se 
předním evrop-
ským podnikem 
svého oboru.  
    Komunistická devastace hospodářství, kultury a mravu tento 
vývoj zmařila. Díky milosrdnému osudu se Karel Mudroch senior 
zpustošení svého životního díla nedočkal. Zemřel v 69 letech dne 
6.12.1941. Po jeho smrti převzal podnik syn, Karel Mudroch ml. 
Narodil se 14.8.1908 v Tišnově, řemeslu se vyučil u otce a na praxi 
byl ve Vídni. Absolvoval dvouletou obchodní školu. Jinak byl za-
městnán v podniku svého otce, takže po převzetí mohl podnik hodně 
povznést, protože znal jeho klady a nedostatky.  
     Mudrochovy bezpečnostní zámky používaly dvou ochranných 
známek – Dreadnought Super a Guard systém 2. Obě byly takřka 
světoznámé. 
     Po roce 1950 došlo k združstevnění firmy Karel Mudroch 
v následné organizace Drukov, Lidokov a posléze Drukocel 
s vedením družstva v Rosicích u Brna. Pod družstvem Drukocel se 
tradiční výrobky postupně dostávaly na nižší úroveň kvality, až 
ztrácely konkurenceschopnost.  

výroby zámků  

v Tišnově  

121 let historie  
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121 let historie výroby zámků v Tišnově  

     V roce 1991 došlo k restituci nemovitého majetku firmy Druko-
cel v Tišnově na ulici Koráb 132. Veškerý movitý majetek družstva 
odkoupili potomci zakladatele firmy a počali usilovně pracovat na 
procesu obnovy budov a strojního vybavení s cílem obnovit dobré 

jméno výrobků značky GU-
ARD.  
     V roce 1993 byl zahájen 
vývoj dalších nových typů 
výrobků zámkových vložek se 
zvýšenou bezpečností včetně 
super bezpečnostní vložky 
charakteru trezorového zámku. 
Jednalo se               o vložku G-

900 SUPRA. Princip její kon-
strukce spočíval v jednom otoč-
ném válci, který procházel skrz 
celé těleso vložky a zpevňoval 
ji proti rozlomení. Při odemy-
kání bylo zapotřebí vystavit do 
dělící roviny jak 5 stavítek 
z přední strany vložky, tak také 
současně        5 stavítek zadní 
strany vložky. Pro vysokou 

přesnost byly otvory pro stavítka ve válci a otvory pro blokovací 
kolíky v tělese vyvrtány společně. Určitou nevýhodou byla potřeba 
dvou „dlouhých“ klíčů. Jeden sloužil k odemykání z venkovní stra-
ny       a druhý z vnitřní strany. K přelomu v historii firmy došlo 
v roce 2000, kdy do ní majetkově vstoupila významná rakouská 
firma EVVA Sicherheitstechnologie Gmbh, která patří mezi vý-
znamné světové firmy v oboru výroby bezpečnostních zámků a 
centrálních uzamykacích systémů. Firma EVVA přinesla do firmy 
GUARD potřebné know-how a technologické zázemí, na základě 
něhož se mohla firma GUARD stát opět plně konkurenceschopnou 
na trhu zámkové techniky.  
     Pod vedením firmy EVVA byla na trh uvedena nová řada vlo-
žek GUARD G-330 a G-550, které konstrukčně vycházely 
z výrobního standardu firmy EVVA. Díky aplikaci profilových 
systémů GPI bylo možností vložek řady G-570 úspěšně řešit           
i rozsáhlé uzamykací systémy. Veškeré profily vložek byly vyrábě-
ny s překrytým profilem otvoru pro klíč a spolu s dalšími ochran-
nými prvky plně vyhovovaly zvýšeným nárokům na bezpečnost.  
V průběhu dalších let se úspěšně podařilo chránit otvor klíče 
ochrannou známkou „NVL“, později u vložek CPS       a FPS do-
konce patentem. To se již psal rok 2009 a firma GUARD byly 
100% převzata firmou EVVA. Od tohoto momentu došlo ve firmě 
GUARD postupně k rozšíření výrobního sortimentu také       o 
vložky 4. bezpečnostní třídy. Charakteristikou těchto bez-

pečnostních vložek je přídavné boční kódování, které výrazně zvy-
šuje kombinační schopnosti jednořadého systému.  
     V průběhu dalších let došlo vedení firmy EVVA k rozhodnutí, 
že Tišnovská firma se stane výrobním závodem a veškerý obchod 
převezme firma EVVA Praha. Od tohoto momentu jsou veškeré 

bezpečnostní vložky a klíče vyráběny a na trh uváděny pod znač-
kou EVVA.  
      Letošní 30. výročí pobočky EVVA v České republice bylo 
oslaveno velkolepým otevřením nového výrobního závodu společ-
ně s partnery EVVA, zaměstnanci a delegací z tišnovské radnice. 

     S novým závodem v Tišnově společnost EVVA prosazuje své 
plány s „Power planty“  a výrazně se přibližuje k cíli „Excellence“ 
rozvoje. Tři výrobní závody, které jsou k tomu určeny, jsou nová 
budova ve Vídni, která bude dokončena koncem roku, modernizo-
vaná výroba v Krefeldu v Německu a nová budova vystavena na 
„zelené louce“ v Tišnově. Takzvané satelity pro výrobu šitou na 
míru flexibilních požadavků budou v budoucnu umístěny na pří-
slušných pobočkách EVVA v jednotlivých státech. 
     Nová budova, která vyrostla „na zelené louce“, je ultramoderní 
a také o cca 600 m² větší než stávající výrobní prostory. Rozkládá 
se na ploše převyšující 1 600 m² a umožňuje tak optimalizaci výro-
by zacílenou na všechny Power planty. V rámci toho budou         v 
Tišnově v budoucnu probíhat činnosti, které byly dříve outsourco-
vány, např. montáž spojek. Přesun výroby bude uskutečněn do 
konce roku a od té doby bude probíhat výroba přístupových systé-
mů pro Českou republiku a Slovensko v novém závodě EVVA v 
Tišnově. Zaměstnanci se mohou těšit na velmi atraktivní pracovní 
prostředí a atmosféru, a partneři a zákazníci budou v budoucnu 
přivítáni ve velmi reprezentativním výrob-ním areálu. 
     Díky svému strate-gickému významu           a modernímu desig-
nu je nový závod dalším milníkem v úspěšném příběhu společnosti 
EVVA, který byl oslavován současně s 30. výročím založení po-

bočky EVVA v České republice. Generální ředitel skupiny EVVA, 
Mag. Stefan Ehrlich-Adám, v úvodním projevu slavnostního gala-
večera s mnoha partnery, zákazníky a zaměstnanci zdůraznil: „30 
let EVVA v České republice znamená 30 let úspěšné historie. Od 
převzetí společnosti GUARD v roce 2009 máme také druhou pro-
vozovnu v České republice. S nejmodernější architekturou        a 
nejmodernější infrastrukturou se těšíme na minimálně dalších 30 
let.“ Oslavy se zúčastnil také starosta Tišnova s blahopřáním: 
„Posílám pozdrav z tišnovské radnice a přeji společnosti EVVA, ať 
se jí daří i nadále dobrá rozhodnutí a hodně štěstí do budoucna.“ 

„Dalším vrcholem oslav 
byl zápis do České knihy 
rekordů               s ne-
jdelší funkční cylindric-
kou vložku vyrobenou 
v České republice u 
příležitosti výročí 120 let 
od založení společnosti 
GUARD, se symbolic-
kou délkou 120 cm. 
     I když společnost 
EVVA stojí již více než 

100 let na inovacích, stará se firma s dlouholetou tradicí také o 
historické hodnoty. Proto byly v cílené spolupráci s archeology 
vykopány a konzervovány pozůstatky z mladé a pozdní doby ka-
menné (4000 př. n. l.)                 a střední a mladé doby bronzové 
(1500-800 př.n.l.) nalezené při stavebních pracích. Část nálezů byla 
zapůjčena společnosti EVVA k vystavení v nové budově v Tišno-
vě. 
 

 

 

                                       Vedení závodu EVVA Tišnov 
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Jan Koula, obchod železářský a stavebním kováním,  

první prodejce profilových cylindrických vložek značky Guard v Praze 

     V létě roku 1931 ve firmě Karel Mudroch, továrna bezpečných 
zámků, Tišnov, začala výroba prvních profilových cylindrických 
vložek se značkou Guard. Je samozřejmé, že firma měla již připra-

veny kata-logy či 
ceníky na nové 
výrobky pro svoje 
obchodní zástupce 
a zámeč-níky. 
Bohužel, archív 
firmy byl skarto-
ván někdy v 70. 
nebo 80. letech 
minulého století a 
docho-valy se 
pouze malé části 

archívních materiálů z různých 
období, většinou však z admi-
nistrace patentovaných zámků. 

     Hlavním zdrojem informací 
pro cylindrické vložky jsou proto 
jen tzv. modré knihy s jejich 
rozepsanými uzávěry od zahájení 
výroby v roce 1931. Proč modré 
knihy? Je to podle barvy desek 
těchto knih ze začátku výroby 
vložek. Naštěstí se knihy docho-
valy, protože byly používané jako 
podklady pro výrobu náhradních 
klíčů. U některých záznamů je 
zapsán zámečník či kon-cový 
zákazník. Zámečníci jsou větši-

nou uvedeni      u více 
vložek nebo celého systé-
mu jen jménem        a 
městem, u jednotlivých 
vložek je i celé jméno      
a adresa. 

     Od poloviny roku 1932 
se v knize objevuje jméno 
Koula, Praha. Jednalo se o 
firmu Jan Koula, obchod 
železářský      a stavebním 
kováním, Praha I., Havel-
ská 536 (palác městské 
spořitelny). První dodáv-

ka pro firmu Koula je 
z 26.8.1932        a celý zápis zní: 
„Koula Praha  –  zářez č. 1 – 27 
zámků každý na jiný klíč musí 
otvírat hlavní zámek č. 10 676. 
Zámek č. 10 676 má kolíčky 78 

80 78 60 66 62 60 42 48 44 42 – Skupina I.“. Z této řady zámko-
vých vložek se podařilo najít vložku č. 10 734. Kde však byl uve-
dený zámkový systém namontován již asi nejde zjistit. Archív zá-
mečníka Kouly byl pro změnu 
zničen při velké povodni 
v roce 2002.  

     Z poloviny 30. let minulého 
století se zachovalo jen několik 
typů reklamních prospektů      
a katalogů s profilovými cylin-
drickými vložkami značky 
Guard. Jedním z nich je firem-
ní prospekt „Guard systém 2“ 
s logem MTK (zkratka  

Karel Mudroch Tišnov) 
v kroužku na knoflíkové cylin-
drické vložky.  Prospekt byl 
vydán v roce 1934 či 1935, 
protože je na něm uvedeno 
číslo patentové přihlášky 

30.805. Patent na profilovou 
cylindrickou vložku 
s knoflíkem s tímto číslem 
patentové přihlášky byl za-
psán 24. května 1934 v 13.20 
hodin na patentovém úřadě a 
pod číslem 56.375 byl od 15. 
června 1936 patent platný. Na 
přední straně prospektu je 
otisknuté razítko s nápisem 
„Jan Koula, dříve Adolf Bill, 
obchod železářský              a 
stavebním kováním, Praha I., 
Havelská 536, palác městské 

spořitelny“.  

     Další dva katalogy již 
vydal Jan Koula a mohou 
být datovány lety 1934 až 
1936. První katalog je ve 
větším formátu než A4, 
svisle orientovaný, a má 
čtyři stránky s červeným 
orámováním. V katalogu 
jsou popsány zadlabací 
zámky                     a obou-
stranné vložky s cenami. Na 
titulní stránce je nápis GU-
ARD nejdokonalejší bez-

pečnostní cylindrové zámky 
s vyobraze-ním profilové 
vložky  a na poslední strán-
ce je uvedeno: 

     Uvedené ceny 
vyrozumívají se mimo 
3% daň z obratu ze 
skladu v Praze, při 
hotovém placení po-
skytuji 3% pokl. sráž-
ky. Nejsou-li podmín-
ky platební jinak 
ujednány, zasílám 
zboží na dobírku. 
Úvěr poskytuji odbě-
ratelům mně již zná-
mým. Mám stálý 
sklad železného i 
mosazného kování 
stavebního, jakož        
i veškerých zámečnic-
kých potřeb. Budete-li 
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Jan Koula, obchod železářský a stavebním kováním 

míti potřebu nějakého zboží 
speciálního v obor stavební 
spadající, prosím, byste se 
s důvěrou na mne obrátil a 
vyžádal si nabídku. Ujišťuji 
Vás, že posloužím Vám vždy 
zbožím dobré jakosti 
v cenách velice levných. Po-
těší mne, použijete-li této 
mojí nabídky a trvám 
s veškerou úctou Jan Koula, 
obchod železářský      a sta-
vebním kováním, Praha I., 
Havelská 536, palác městské 
spořitelny.  

Druhý katalog je orientován 
podélně, znovu s červeným 
orámováním a obsahuje osm 
stránek. Na rozdíl od před-
chozího katalogu má titulní 
stránce již napsáno GUARD 
System 2, bezpečnostní zám-
ky, nejdokonalejší českoslo-
venský výrobek, dále logo 
MTK v kroužku a velkými 
písmeny Jan Koula, sklad 

stavebního kování, Praha I., Havelská 536, palác měst. spořitelny, 
tel 23407. Pod adresou je razítko s novou adresou Dušní ul. č. 1   a 
nové telefonní číslo 64407. Firma Jan Koula se přestěhovala na 
novou adresu v roce 1937. V katalogu je použit obrázek cylindrické 
vložky s knoflíkem z popsaného firemního prospektu a obsahuje 
znovu zadlabací zámky                   a cylindrické vložky i 
s knoflíkovými, a s cenami za jednotlivé výrobky. Je zde i popis a 
možnosti používání zámkových systémů  a příplatků za vyhotovení 
systému. 

     S rokem 1937 začíná Jan Koula také odebírat výrobky se znač-
kou FAB z Rychnova nad Kněžnou. Spolupráce Jana Kouly 
s tišnovskou firmou skončila symbolicky zaslaným parte zakladate-

le firmy Karla Mudrocha, které bylo odesláno z Brna dne 6. prosin-
ce 1941 na adresu Koulových.  

     Historie zámečnické firmy Jan Koula vlastně končí v roce 2015 
úmrtím syna zakladatele firmy pana Bedřicha Kouly. Po jeho smrti 
sice ještě v obchodě v Dušní ulici pracovala jeho matka paní Bože-
na Koulová, ale byla to již labutí píseň firmy, která po jejím úmrtí, 
následným dědickým řízením a převodem majetku skončila. Interi-
ér obchodu v Dušní z roku 1937 je sice zachován, byl upraven pro 
prodejnu vína.  

     Tak ukončila činnost firma, která byla jednou z mála, která měla 
možnost fungovat v Praze i za socialismu. Janu Koulovi bylo 
umožněno mít živnost z důvodu, že byl invalidní, a hlavně vzpo-
mínkou na jeho bratra, JUC. Bedřicha Kouly, popraveného Němci 
17. listopadu 1939 spolu s osmi studentskými vůdci v ruzyňských 

kasárnách, protože byl funkcionářem Svazu českého studenstva 
v Čechách. A syna Jana Kouly Bedřicha pojmenovali právě po 
něm.  

     Katalogy a ceníky cylindrických vložek se značkou Guard si 
můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách www. lockpickers.cz 
nebo facebooku České lockpickerské federace. 

 

 

 

 

    Luboš Čech 

    Předseda České lockpickerské federace 

    e-mail: cech.locks@email.cz 

    www.catalocks.eu 
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nabízíme investorům nezávislý Inspekční orgán AGA, s.r.o. Špičkoví 
odborníci zajistí především audit současného stavu zabezpečení, posouze-
ní rizik, návrh řešení, využití technických norem, odbornou účast ve výbě-
rovém řízení i při technickém dozoru realizace. Činnost našeho Inspekční-
ho orgánu není zatížena firemními zájmy nebo lokálním lobbingem, se 
kterými se často setkáváme. 
      Důležitým úkolem asociace je poskytování služeb a výhod svým 
členům – profesní, odborné i finanční. Jejich výčet je na 
www.gremiumalarm.cz. Některé jsou zcela základní, ale některé jsou 
speciální a využitelné jen některými členskými firmami. Také jejich vyu-
žívání je rozdílné a častým důvodem je nedostatečná informovanost členů. 
      Nejen pro hledání a zavádění služeb členům je důležitá komunikace 
s členskou základnou. Je to trvalý úkol s cílem mít efektivní obousměr-
nou výměnu informací a zapojení členských firem do aktivit AGA. 
K dosavadní elektronické komunikaci, aktualitám na webových stránkách 
a zasílání aktuálních informací vydáváme měsíční Newsletter AGA.  
       Nepodařilo se nám dokončit plánované návštěvy členů AGA, je-
jichž cílem bylo zjistit, co od svého členství očekávají a jaké mají potřeby. 
Ale také, abychom je podrobně informovali o iniciativách asociace  a o 
výhodách, které členství přináší. Epidemiologická situace si vyžádala 
dokončit tuto akci pomocí elektronické komunikace. Touto formou jsme 
provedli i průzkum ve věci ekonomického dopadu pandemie na podnika-
telskou činnost členských firem.  
     Členové Hospodářské komory ČR, kterými jsou i všechny naše členské 
firmy, dostávají informace o opatřeních k této epidemii i další související 
aktuality. Neuskutečnil se plánovaný kulatý stůl s tématem „Výběrová 
řízení ne pouze na základě ceny, ale i kvality, zkušenosti z praxe“, ani 
připravované neformální setkání členů „Na pivě“. 
      V posouzení naší marketinkové komunikace jak v rámci AGA, tak            
i vně, byla vytvořena pracovní skupina, která provedla detailní analýzu 
našich marketinkových aktivit. Na základě výstupů byl stanoveny dvě 
hlavní priority, a to aktualizace webových stránek a nastartování ko-
munikace na sociálních sítích. Webové stránky jako klíčová forma ex-
terní i interní komunikace poskytují služby veřejnosti a také v oddělené 
sekci členům s možností pokročilého vyhledávání, rezervací                       
a objednávek. Nová verze webových stránek byla spuštěna začátkem září 
2021. 
Na webovou prezentaci navazují sociální sítě, kde byly zvoleny hlavní 
používané platformy (Twitter, Facebook a LinkedIn) a zároveň proběhla 
definice vhodného obsahu a režimu plnění  a správy jednotlivých médií. 
     V roce 2021 pokračoval vzdělávací projekt financovaný 
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost – výzva 110. Cílem projektu je zvý-
šit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem AGA    a 
zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykoná-
vané pracovní činnosti. Navzdory nouzovému stavu, s nímž se všichni 
potýkáme, se realizace našeho vzdělávacího projektu nezastavila. Dodava-
tel vzdělávání PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. velmi pružně zareagoval na 
výjimku Ministerstva práce  a sociálních věcí a začal školit i online – tedy 
elektronicky. Díky tomu se mohou zájemci účastnit školení z pohodlí a 
bezpečí svých kanceláří nebo domovů. Také se změnily požadavky na to, 
co je nejpřínosnější školit a co nikoho z nás v loňském roce při přípravě 
výběrového řízení ani nenapadlo. Nabídka kurzů je doplněna o zajímavá 
aktuální témata. Určitá část kapacity našeho projektu je ještě pro členy 
volná. 
     Novinkou bude propagace našich členů a jejich odbornosti v rámci 
projektu „Zabezpečtese“ Jedná se o stejnojmennou mobilní aplikaci, 
kterou provozuje Policejní prezidium České republiky s několika partnery, 
nově s HK ČR. Projekt doporučuje občanům, široké laické i odborné 
veřejnosti, jak správně zabezpečit svůj majetek – objekt. Doposud se 
obsah zaměřoval především na mechanické a mechatronické zabezpečení. 
Nyní se připravuje další rozšíření na elektronické zabezpečení a připojení 
na pulty centrální ochrany. To znamená rozšíření databáze doporučova-
ných firem a HK ČR chce touto formou propagovat své členy. Samozřej-
mě, že se to týká i členů AGA, držitelů koncese č. 313 – Technické služby 
k ochraně majetku a osob a provozovatele PCO. 
     Oslovení veřejnosti, ať již odborné, nebo laické, je důležité z pohledu 
propagace Asociace Grémium Alarm, informování o kvalitním zařízení            
a službách a v neposlední řadě k prosazování našich odborně zdatných 
členů. Využíváme k tomu celou řadu forem. Pro prezentaci AGA a jejích 
členů máme v SECURITY Magazínu pravidelně minimálně 4 stránky, 
kde kromě informací z AGA byla série představení a rozhovorů s členy 
prezidia a nyní se tento prostor využívá pro rozhovory a odborné články 
našich členů. AGA pravidelně přispívá příspěvky do časopisu Komo-
ra.cz., veletržních katalogů apod.  
      S využitím různých forem radíme odborníkům i zadavatelům jak 
vybrat spolehlivého dodavatele a správnou techniku. 
     Členské firmy s ověřenou právní a odbornou způsobilostí a schopností 
zpracovat zakázku od kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, po uvedení 
do provozu a zajištění kvalitního servisu dostávají „Osvědčení o kvalitě“           
a jsou zařazeny na seznam, který je publikován a uveřejněn mimo jiné na:  
https://www.gremiumalarm.cz/clenstvi/firmy-s-osvedcenim-kvality/.  

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm v roce 2021 

     Konec roku je příležitost ohlédnout se za tím, 
co jsme udělali. Uplynulý rok byl velmi kompliko-
vaný. Těžko jsme si uměli něco podobného, jako 

je probíhající pandemie, představit. Bylo to náročné po fyzické i psychické 
stránce, ovlivnilo to naši každodenní činnost a všichni jsme hledali cesty, 
jak žít a pracovat ve zcela nových podmínkách. Také činnost naší Asocia-
ce Grémium Alarm se tomu přizpůsobila. Počínaje distančním zasedáním 
prezidia, které touto formou jednalo v nej-exponovanějších obdobích, přes 
aktuální informace členům k jednotlivým krokům státních orgánů, až po 
úpravu činnosti sekretariátu. 
     Významnou aktivitou asociace při zlepšování podnikatelského prostředí 
v našem oboru je činnost našeho Centra technické normalizace pro 
bezpečnostní služby (CTN). Jeho hlavní náplní je zabezpečovat překlady 
evropských norem a jejich zavádění do systému ČSN, a to pro celý rozsah 
bezpečnostních služeb. V roce 2021 bylo zpracováno 16 normalizačních 
úkolů. Při překladu norem CTN úzce spolupracuje s předními odborníky 
v jednotlivých oblastech. Kromě toho jsou zástupci CTN zapojeni do 
činnosti TNK 124, TNK 60, TNK 148, které mají předmětné normy 
v kompetenci. Centrum spolupracuje s Národním bezpečnostním úřadem, 
zejména na aktualizacích jejich certifikačních postupů, jenž se na normy 
v působnosti CTN odkazují. Tato činnost AGA je i významný prvek od-
borné pomoci členům, kteří jsou aktuálně informováni   o přípravách či 
revizích technických norem oboru. Seznam platných norem pro jednotlivé 
oblasti bezpečnostních technologií je uveden v neveřejné členské části 
webových stránek AGA. 
     I v komplikovaném roce 2021 pokračovala dlouholetá příprava Zákona      
o soukromé bezpečnostní činnosti, který může významně ovlivnit podni-
katelské prostředí našeho oboru. AGA od začátku aktivně spolupracovala 
na návrhu zákona s ostatními profesními sdruženími oboru, s odbornou 
veřejností, s příslušnými útvary MV, vč. jednání v Parlamentu ČR. Cílem 
našeho působení bylo, aby zákon nebyl jen administrativně represivním 
nástrojem státu, ale aby řešil  i současné problémy podnikání v tomto 
oboru. Aby oddělil profesionální a eticky „naladěné“ firmy, od těch dru-
hých.  A to se v posledním návrhu, alespoň zčásti, podařilo. Proto jsme v 
Bezpečnostní sekci HK ČR, podpořili souhlas s dalším legislativním pro-
cesem s tím, že  v Poslanecké sněmovně a v jeho výbo-rech se přijme 
pozměňovací návrh, zpracovaný z posledních připomínek   a předložený 
Ministerstvem vnitra ČR. Zákon se však nedostal na program současné 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Možná tomu napomohlo, že ne 
všichni v politickém spektru se na přijetí zákona dívají pozitivně. Navíc i 
z řad některých subjektů bezpečnostních služeb, kterým pravdě-podobně 
současný stav vyhovuje, se ozývají negativní hlasy. Jestliže však chceme 
být něco jiného než běžné řemeslo, nebo jakákoliv jiná služba, pak musíme 
počítat i s určitou regulací  a zvýšením zátěže pro podnikatele       i stát. 
Pro novou vládu jsme připravili návrh do programového prohlášení. 
     AGA se v roce 2021 zapojila i do přípravy prováděcí vyhlášky, která by 
měla navazovat na nový Stavební zákon. Prosazujeme, aby se do poža-

davků na stavby dostala i problematika security. 
     Pro potřeby oboru technických bezpečnostních služeb v ČR i našich 
členů jsme i v tomto roce využívali našeho členství v prestižní evropské 
organizace  EURALARM, která sdružuje evropské výrobce a instalační 
firmy požárních a zabezpečovacích systémů. Asociace Gremium Alarm je                 
v Euralarmu již 19 let zastoupena v sekci Security. Od roku 2018 je Ing. 
Milan Ceeh, viceprezident AGA na pozici Vice Chairman této sekce. Od 
posledního květnového týdne loňského roku je činnost rozšířena o sekci 
Services, která bude například pracovat na tvorbě evropských standardů 
pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti. Reprezentantem za naší 
asociaci je Ing. Jiří Jirkovský, MBA, viceprezident AGA. Aktivní účast 
Asociace Grémium Alarm v organizaci Euralarm umožňuje přímo se podí-
let na tvorbě prostředí   a podmínek v tomto dynamicky se měnícím oboru. 
Sdílení informací a komunikace s našimi členy, profesními organizacemi i 
odbornou sférou představuje vysokou hodnotu členství v asociaci. 
V průběhu celého roku jsme komunikovali s Euralarmem          i elektro-
nickou formou a překlad důležitých informací z jejich pravidelně distribu-
ovaného Newsletteru je uveřejněn pro členské firmy. Získáváme řadu 
aktuálních informací o přípravě legislativy a vývoji oboru, které slouží i 
naším členům k přípravě na jejich zavedení.  
      Významná je pro naši asociaci odborná činnost. Je to nejen výše 
uvedená práce na technických normách, ale i řada dalších činností, které 
vyplývají z našich stanov, přijaté strategie i úkolů, kterými reagujeme na 
aktuální stav a vývoj oboru, technické úrovně i legislativy. V neposlední 
řadě i o činnost ekonomickou. Pro jednotlivé bezpečnostní technologie - 
systémy kontroly vstupů, perimetrické systémy, dohledová poplachová           
a přijímací centra, kamerové sledovací systémy, mechanické zábranné 
systémy, elektrická požární signalizace, poplachové zabezpečovací                 
a tísňové systémy a přenos dat  má AGA jmenovány své odborné garanty. 
Ti zastupují AGA v odborných otázkách, připravují stanoviska, zpracová-
vají odborné materiály, případně připravují odpovědi na otázky apod. Jsou 
i hlavními odbornými poradci při zpracování příslušných technických 
norem. Pokud to charakter úkolu vyžaduje, konzultují témata s ostatními 
odborníky, většinou členy AGA.  
      Pro odbornou spolupráci při řešení aktuálních bezpečnostních rizik 
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činnost pro spoluobčany. Vztahy jsou trvale korektní. Týká se zejména 
MV ČR a MPO ČR, ale ostatních ministerstev, Policie ČR, ÚOOÚ, NBÚ 
i dalších. Máme zastoupení v Poradním sboru MV ČR pro prevenci krimi-
nality a v Radě programu pro bezpečnostní výzkum MV ČR. Předsedá-
me Sektorové radě pro bezpečnostní služby v rámci Národní soustavy 
povolání a Národní soustavy kvalifikací. V roce 2020 se AGA stala zaklá-
dajícím členem Národní platformy pro chytrou odolnost měst         a obcí. 
Platforma sdružuje odborné a profesní organizace, instituce, asociace a 
sdružení, které se při své činnosti zabývají problematikou chytré městské 
a  územní odolnosti,  přírodních aktiv  a  souvisejících infrastruktur v 
širokém slova smyslu. Jejím účelem je zvyšování městské  i územní odol-
nosti v České republice s pomocí nových i vznikajících technologií. Ak-
tivně spolupracujeme s Národním bezpečnostním úřadem, především v 
tvorbě českých a zavádění evropských standardů do soustavy ČSN. 
     Spolupráce AGA s orgány státní správy a moci, je nastavena na vysoké 
úrovni a slibujeme si další rozvíjení komunikace tak, aby význam naší 
asociace neustále rostl a AGA zůstala respektovaným partnerem                  
a odborným garantem technického zabezpečení v ČR. 
     Přes komplikované období v roce 2021 naše Asociace technických 
bezpečnostních služeb Grémium Alarm nadále významně ovlivňuje pro-
fesní růst oboru. 
 

 

 

 

 
 

                      Ing. Václav Nepraš 
                       prezident asociace 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm v roce 2021 

     Ověřování kvality firmy se provádí v souladu se schválenou metodikou 
Hospodářské komory ČR. 
     Důležitá je správná volba techniky. Nabídka na trhu je velká a pro laika 
nepřehledná. Iniciovali jsme, a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR 
zpracovali, dokument „Stanovení úrovně zabezpečení objektů                      
a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem“. 
Dokument přehledně uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé 
objekty: od domů a kanceláří až po výrobní prostory. K nahlédnutí na: 
 https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/, nebo www.mvcr. 
     Pro dosažení požadavků, které od bezpečnostních systémů očekáváme 
je správné zadání zakázky. Asociace Grémium Alarm v úzké spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR proto zpracovala „Metodický po-
kyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních 
technologií.“ Hlavním cílem zpracování metodiky bylo ukázat a doporučit 
postup, jak lze zadat zakázku a také vybrat dodavatele podle kvalitativních 
kritérií a ne, jen podle ceny. Metodiku lze využít i při zadávání běžných 
komerčních zakázek, mimo režim veřejných zakázek. Metodický pokyn je 
uveden v plném znění na: 
https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/ 
a https://prevencekrimi-nality.cz/meto-dicky-pokyn-pro-zadavani-     
verejnych-zakazek-na-dodavku-bezpecnostnich-technologii/. 
     Na systém vydávání certifikátu Osvědčení o kvalitě firem navázalo 
Osvědčování kvality a registraci firem odborně způsobilých dodávat 
služby v souladu s ČSN EN 16763 Služby pro požárněbezpečnostní zaří-
zení a zabezpečovací systémy. V naší republice není doposud naplňována 
tato evropská technická norma, která je v platnosti již několik let (vychází 
ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES        a našeho 
zákona č. 222/2009 Sb.).  Norma v odstavci 3.2 stanovuje, že poskytovatel 
služby musí mít registraci podle příslušných národních požadavků a stano-
vuje minimální požadavky na poskytovatele uvedených služeb a na odbor-
nou způsobilost, znalosti a dovednosti v tomto oboru Některé podnikatel-
ské subjekty tyto požadavky splňují, ale není na celorepublikové úrovni 
stanoven způsob a systém jejich ověření, certifikace a stanovené registrace. 
Také není splnění požadavků na služby v tomto citlivém oboru v ČR prak-
tikováno a ani investory požadováno. V řadě evropských zemí je tato 
norma naplňována  a odbornou způsobilost prověřuje a certifikát vydává 
profesní sdružení příslušného oboru. V těchto zemích je samozřejmě i 
vyžadován a neexistence tohoto certifikátu handicapuje naše firmy při 
zájmu o zdejší zakázky.  
Asociace Grémium Alarm, která je pro obor technických bezpečnostních 
služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory 
ČR, proto systém registrace podle zmiňované evropské normy v r. 2021 
zavedla. Fyzická, nebo právnická osoba, která má o toto Osvědčení                        
a registraci zájem, podá přihlášku na Asociaci Grémium Alarm a odborná 
komise ověří, podle kritérií uvedených v  Pravidlech, požadovanou právní                 
a především odbornou způsobilost. Po úspěšném posouzení obdrží firma 
certifikát a je zaregistrována podle ČSN EN 16 763. Zároveň je zařazena 
na seznam firem s prokazatelně kvalitní profesionální dodávkou požárně-

bezpečnostního zařízení, nebo bezpečnostních technologií, který je uveřej-
něn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz. 
     K oslovení veřejnosti vně AGA, i přes omezené možnosti, využíváme 
veletrhy, semináře a konference. AGA se stala generální partnerem pro 
konferenci Bezpečná škola, která proběhla 21. září 2021. Dále jsme naší 
asociaci prezentovali i na několika dalších lokálních konferencích, výsta-
vách    a seminářích. Mezinárodním veletrhům ISET – PYROS – IDET 
2021 jsme na základě dlouholeté spolupráce s naší členskou firmou BVV 
udělili odbornou záštitu a svojí účastí na veletrhu jsme propagovali naše 
členské firmy. Z důvodu pandemické situace se ani letos nebude konat 
veletrh AMPER 2021. Spolupráce s organizátorem bude převedena na 
konání veletrhu v roce 2022.  
     Pro působení jak na odbornou, tak i laickou veřejnost, je důležitá 
pozice naší asociace v rámci oboru i podnikání obecně. AGA je respekto-
vaným partnerem ostatních živnostenských společenstev, profesních sdru-
žení i Hospodářské komory ČR. Vyplývá to nejen                z délky a stabi-
lity našeho působení, ale i z velikosti členské základny           a rozsahu 
činností, které pro členy i celý obor děláme. AGA je autorizovaná Hospo-
dářskou komorou ČR pro obor technických bezpečnostních služeb, má 
zastoupení v  Představenstvu Hospodářské komory ČR. Jsme v čele Bez-
pečnostní sekce HK ČR a Sektorové rady pro bezpečnost. 
     Osvědčila se úzká spolupráce s Českou asociací výrobců zámků                 
a stavebního kování MEZA, Cechem EPS, Asociací zámkových                   
a klíčových služeb. Nová je obdobná smlouva o spolupráci a kolektivním 
členství s Českým klubem bezpečnostních služeb, který je autorizovaným 
živnostenským společenstvem HK ČR za obor Ostraha majetku a osob. To 
vše vede k výměně názorů, vytváření společných pohledů na obor             a 
reprezentaci bezpečnostních služeb směrem k odborné i laické veřejnosti, 
ale především ke státním orgánům  a institucím. 
     V roce 2021 pokračovala spolupráce s ministerstvy a státními insti-
tucemi, která je důležitá k prosazování oprávněných zájmů oboru                   
i členských firem zejména v legislativní oblasti. Dlouholeté aktivní půso-
bení AGA v bezpečnostních službách a v oblasti prevence je chápáno ze 
strany státních orgánů jako výrazná odborná spolupráce a preventivní 
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Kategorie A – Mechanické a mechatronické zabezpečení, 
stroje na klíče 

Vítěz: EVVA s mechanickým uzamykacím systémem  
Akura 44                    
Kategorie B – Elektronika programování autoklíčů 

Vítěz: X-Horse s výrobkem VVDI Key Tool Plus pro progra-
mování autoklíčů a diagnostiku 

Kategorie C – Otevírací technika 

Vítěz: MPM Decoders s Autodialerem JACK, který slouží       
k nedestruktivnímu otevření mechanických trezorových kom-
binačních zámků 

 

Vždy se otevírá síň slávy, jak pro českou, tak i pro zahraniční 
osobnost. Tentokrát si ocenění za Českou republiku odnesl 
Ing. Petr Koktan  a zahraniční osobností byl vyhlášen pan 
Peter Field. 
Neděle byla už volnější, už nebyl takový nápor návštěvníků, 
jejichž počet byl podstatně nižší než v předchozích letech, ale 
vzhledem k současné situaci a dodržení všech covidových 
opatření, můžeme říci, že návštěvnost byla poměrně slušná. 
Veletrh navštívila necelá tisícovka návštěvníků. V nedělních 
odpoledních hodinách se brány hotelu Thermal zavřeli a snad 
příští rok je opět otevřeme! Tak ještě jednou: „Uběhlo to opět 
rychle, tak snad se uvidíme již příští rok v hotelu Thermal            
v Karlových Varech.“  
 

V klasickém předkole se otevíraly cylindrické vložky Viro, 
FAB, EVVA a visací zámky FAB, Tokoz, EVVA. Všichni 
lockpickeři otevřeli visací zámek Tokoz (EMO), někteří           
i v řádu několika sekund. Vložku Viro otevřeli skoro všichni 
až na jednoho. Do finále A&B se dostali od každého stolu         
4 soutěžící, takže následně bylo 6 soutěžních kol. Ve finále 
A&B to už tak jednoduché nebylo, byli v soutěži cylindrické 
vložky  a visací zámky vyšších bezpečnostních tříd. U stolu B 
cylindrickou vložku BKS či visací zámek Tokoz Alfa nikdo 
neotevřel, ale Tokoz Beta se již některým lockpickerům pod-
řilo otevřít. Visací zámek Abus Titalium byl u obou stolů a 
otevřeli ho snad všichni.  
Soutěžící u stolu A měli o něco „horší“ výběr, dostali do obě-
hu vložky a visací zámky opravdu těžší na nedestruktivní ote-
vření. FAB 1000 a visací zámek FAB Control otevřela více 
jak polovina lockpickerů. Vložky Euro Secure a Mul-T-Lock 
Classic PRO byly také otevřeny, jediná vložka, co v rámci 
této soutěže nebyla nikým otevřena, tak byla cylindrická vlož-
ka Mul-T-Lock Interactive. 
 

 

VÝSLEDKY FINÁLE A 

Pořadí Jméno 

1 Marek Pederzoli 

2 Oliver Diederichsen 

3 Akos Subecz 

Zhodnocení LockFest 2021 
4. ročník mezinárodního zámkařského veletrhu LockFest 2021 

Poslední víkend v září ve dnech 25. - 26. září 2021 se uskuteč-
nila po třech dlouhých letech mezinárodní výstava LockFest 
2021 v hotelu Thermal  v Karlových Varech. Již      v pátek od 
ranních hodin vše začalo, musely se navést                  a posta-
vit stánky a následně přijížděli jednotliví vystavovatelé, kteří 
se také nezastavili. Ve večerních hodinách si všichni oddechli 
a zašli společně na Welcome drink, kde byla připravena de-
gustace vín řady Village (Nové Vinařství)            z Mikulovské 
podoblasti, v blízkosti Pálavských vrchů. Pro všechny byl i 
připraven bohatý raut teplé i studené kuchyně. 
       

     Ale co sobota?!
Bylo k vidění kolem 
50 stánků od prodejců 
otevírací techniky, 
čipů, klíčů, auto-

diagnostik až po zabez-

pečovací systémy        
a byly připraveny 2 
školicí místnosti, kde 
celou sobotu probíhala 
různá školení a semi-
náře. Návštěvníci moh-
li nahlídnout pod po-
kličku předním výrob-
cům otevírací techniky 
jako jsou dekodéry 
trezorových zámků, 
autodialery       k ote-
vření mecha-nických 
trezorových kombinač-
ních zámků, speciální 
nástroje na automobi-
lové zámky           a 
dozvěděli se různé 
techniky, jak třeba 
otevřít zamčené dveře. 

Byla pro ně připravena různá produktová školení od společ-
ností EVVA, ASSA ABLOY SOLUTION CZ (FAB       a Mul
-T-Lock), Tokoz, Rostex a SPVG Systems. Také byli zataženi 
do umu zámkařství a tj. umění impressioningu. 
 

V sobotu byl za Asociaci českých lockpickerů připraven         
v dopoledních hodinách trénink a po poledni se zahájila Mini 
soutěž v lockpickingu, kde soutěžila necelá dvacítka lockpic-
kerů z několika zemí. Vyhlášení vítězů proběhlo na Gala Din-

ner. Celým večerem Gala Dinner provázel taneční orchestr 
Sokrat a mimo jiné byl večer pojat po Bondovsku, nechybělo 
mobilní kasino s ruletou ani Bond girl. Za těžce vydělané tisíce 
dolarů z kasina se hosté mohli účastnit dražby, do které daly 
hodnotné ceny společnosti EVVA, A. Wendt (Zieh-Fix), dor-
makaba, Assa Abloy Solution                         CZ(Mul-T-

Lock). Nemohlo chybět ani slavnostní vyhlášení soutěže o 
nejzajímavější produkt. Byly 3 kategorie                 a zvítězi-
ly tyto firmy: 
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Zhodnocení LockFest 2021 

VÝSLEDKY FINÁLE B 

 
 

 

 

                                                                                                                                     Autor článku:  
                                                                                                                                  Ing. Nikol Ivanovová, MBA  

Pořadí Jméno Země 

1 Péter Knapp HUN 

2 Vadym Sheuchenko UKR 

3 Béla Murakeözy HUN 
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