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Náš významný člen a tuzemský výrobce 
TOKOZ a. s. letos slaví 100 let!
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• aktuality CMZS
• odklad volební VH
• novinky od členů
• PPC reklama zahájena

Projekty CMZS 
pokračují v rozvoji:

• Bezpečná země
• Zabezpečte se

Co překvapivě ukázal 
letošní ročník veletrhu? 
Jaké jsou plány na příští 
rok?

Generální ředitel
 TOKOZ a. s.

Vladimír Chládek 
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100LETÉ VÝROČÍ TOKOZU

Rozhovor s majitelem firmy ke sto 
letům TOKOZu
Takové jubileum se hned tak nevidí, a mnozí lidé, ať již 
se značkou TOKOZ spjatí či nikoliv, prožijí své životy 
aniž by jejich čas spadal do doby, kdyby se dožili data 
a dní oslav takového výročí. 
O to víc nás těší, že můžeme být těmito svědky my 
současníci a právě naše doba a generace.

100LETÉ VÝROČÍ TOKOZU

Letos firma TOKOZ slaví 100 
let existence, mohl byste se za 
tou úctyhodnou historií trochu 
ohlédnout?

Slavíme díky koronakrizi poněkud 
intimně, oslavu pro zaměstnance 
a pozvané zákazníky jsme museli 
přejmenovat na TOKOZ 100+1. Tak 
snad to vyjde příští léto. 
Ale k té historii. Ona je vlastně delší 
než sto let, jen se předtím na místě 
naší firmy vyrábělo něco jiného.
Nedávno pracovníci našeho muzea 
vypátrali, že nejstarší kořeny podni-
kání v areálu naší firmy sahají až do 
roku 1811, kdy v popisném čísle 17 
a čísle 19, na kterém i dnes sídlíme, 
v malém domku bylo provozová-
no zámečnictví. V roce 1855 pak 
židovský obchodník Rafael Hochner 
v těchto domcích rozjel výrobu sirek. 
Těch, co šly zapálit o podrážku, jak 
známe z kovbojek. Sirkárna prospe-
rovala a rozrůstala se ve druhé polo-
vině 19. století až na cca 50 dělníků. 
Ti vydělávali nadprůměrné peníze, 
takže o lidi Hochner neměl nouzi. 
Takový dělník z ručně nařezaných 
špalíků pak strojně štípal dřívka na 
sirky ‒ vyrobil jich za desetihodino-
vou směnu až 12,6 milionu. Jen to 
bylo o zdraví! Fosfor způsoboval ne-
krózu úst, nosu, popraskání kůže… 
plno zaměstnanců bylo bezzubých 
a někteří i umírali v bolestech. Tři 
nejstarší budovy v TOKOZu pa-
matují tuto éru. Dům z roku 1811 je 
dnes součástí objektu, který rekon-
struujeme pro reprezentační účely, 

budou tam vidět i původní oblouko-
vé stropy.
Hochnerovi to vzdali v roce 1913 
po zákazu používání fosforu a tvrdé 
konkurenci společnosti SOLO, 
která uměla bezfosforové „zápalky“. 
Hodně jejich potomků pak zahynulo 
za druhé světové války v koncent-
račních táborech.

Zajímavá „prehistorie“. Jak 
došlo k tomu, že se ve Ždáru 
začaly vyrábět zámky?

Bývalé tovární prostory zůstaly 
opuštěné přibližně dva roky. Změny 
nastaly až v souvislosti s událostmi 
první světové války. V květnu 1915 
bylo v bývalých prostorách sirkárny 
ubytováno 96 Italů z Tridentska 
a rodiny z Haliče a Bosny. Posled-
ní cizinci budovy opustili v lednu 
1919. Prostory ale dlouho prázdné 
nezůstaly. V roce 1920 je odkoupil 
pražský podnikatel Jaroslav Rousek 
a přestěhoval do Zámku Žďáru svoji 
firmu Jaro J. Rousek. Zakladatel 
firmy Jaroslav Rousek pocházel 
z rodiny, jejíž členové se po několik 
generací živili jako rolníci v Meziříčí 
u Opočna (dnešní České Mezi-
říčí). Měl dva bratry, s Václavem 
odešel do Prahy. Třetí František 
v Hodolanech u Olomouce v roce 
1913 založil železářský obchod pod 
názvem F. Rousek. Václav Rousek 
si v Praze roku 1907 zřídil železář-
ský obchod, kde mimo jiné prodával 
i kovové zboží firmy Jaro J. Rousek. 
Zde se také angažoval i jeho syn 

Josef Rousek, který se v roce 1930 
stal majitelem firmy v Zámku Žďáře.

Tedy z provozovatelů železář-
ského maloobchodu se stali 
továrníci?

Přesně tak. V roce 1901 založil 
Jaroslav Josef Rousek v Praze – 
Nuslích železářský obchod J. J. 
Rousek, který dobře prosperoval, 
díky čemuž si v roce 1907 postavil 
vlastní rozsáhlý dům a zřídil při něm 
výrobu železného zboží ve vlastní 
režii. Vyráběl zde například kovové 
nářadí, kuchyňské potřeby, nábyt-
kové kování, sporokrby, kovové 
okenní mřížky či ostnatý drát.
Jaroslav Rousek byl v podnikání 
úspěšný a tak začal přemýšlet 
o koupi nových a větších prostor. 
Proto koupil opuštěné prostory bý-
valé sirkárny ve Žďáru a firmu tam 
přestěhoval. 
Výroba byla spuštěna na podzim 
1920.

Takže těch sto let vzpomíná-
me právě včas.

Už v roce 23 fabrika měla montov-
nu zámků, plechárnu, zámečnickou 
dílnu, truhlárnu, obrobnu, lisovnu, 
nástrojárnu, kovárnu, leštírnu a bru-
sírnu. Vše samozřejmě v malém, i 
když 120 strojů se muselo někam 
vejít. Začínal pouze s 13 zaměst-
nanci, jejichž počet se však rychle 
zvyšoval. V roce 1921 měl podnik 
60 lidí a v roce 1930 se již        >>>

Sirkárna ‒ hlavní budova v 90. letech 19. století
Papírová nálepka krabičky 

Hochnerových sirek Budoucnost

Zakladatel Jaroslav Rousek 
na konci 20. let

Jaro J. Rousek továrna

Jaroslav Rousek 20. léta 20. století
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počet zaměstnanců pohyboval 
kolem 130. Firma se ale od začátku 
svého působení potýkala s finanční-
mi obtížemi. Téměř celý zisk pohlco-
valy výdaje spojené s přestavbami. 
Jaroslav Rousek musel vyvíjet 
značné úsilí, aby firma prosperova-
la. Aby získal nový odbyt pro svoje 
zboží, podnikal často cesty i do 
zahraničí. Po požáru v roce 1925 
musel Rousek propustit 91 lidí, aby 
firma přežila. Lidi stávkovali…

Co vlastně v první dekádě 
své existence Jaro J. Rou-
sek vyráběl?

Firma postupně rozšiřovala sor-
timent, kterým byly různé druhy 
visacích zámků (zn. R, Duplo, 
Beta, Gama, Roko, Omega, 
Praga, Delta, Bohemia, 999, 
Herkules, Alfa, Legie, Titan), 
petlice, klíče, nábytkové zámky, 
nábytkové kování, zástrče, pod-
pěry, panty, pilky, lopatky, motyky 
a podobné nářadí, šroubováky, 
zednické náčiní, pečící trouby, 
kamnová dvířka, kouřovody 
apod. V roce 1927 byl sortiment 
rozšířen o velmi žádané kloubo-
vé závěsy. K jejich výrobě bylo 
zapotřebí pořídit nové automatic-
ké stroje. Továrna byla schopna 
provádět recyklaci starého zboží. 
Staré a zrezivělé zámky se na-
příklad odrezovaly v bubnech se 
štěrkem a pískem a nakonec se 
poniklovaly.
Podnikání Jaroslava Rouska bylo 
ve znamení vysokých výdajů, ty 
bránily vytváření většího zisku. 
Když se k těmto problémům na-
víc přidal zhoršující se zdravotní 
stav, který Jaroslavu Rouskovi 
již nedovoloval vést hektický 
život plný cestování a hledání 
nových odbytišť, rozhodl se firmu 
prodat se všemi závazky svému 
synovci Josefu Rouskovi. To byl 
rok 1930. Poté odešel do Hodo-
lan u Olomouce, kde se na čas 
stal společníkem svého bratra 
Františka Rouska v železářském 
obchodě Bratři Rouskové. 

Josef Rousek přezdívaný 
„rybářský magnát“…

Jo, byl to vášnivý rybář. A mů-
žeme dodnes obdivovat, co ten 
šestadvacetiletý kluk – tolik mu 
bylo, když od strýce firmu s po-
mocí manželčina věna a s pod-
porou táty Václava, pražského 
železáře, koupil – za pár let ve 
Žďáru dokázal. Ne že by Jaro-
slav dokázal málo, i před tím 
já smekám! Josef od počátku 
navazoval na již zaběhlou ko-
vovýrobu. Přišel však s velkou 
vizí – výrobou profesionálního 
rybářského náčiní. Na dobo-
vém československém trhu bylo 
možné koupit pouze vybavení od 
firmy SOL Děčín, jinak se jednalo 
o zahraniční zboží. Kvalitní ry-
bářské vybavení se tehdy muse-
lo dovážet převážně z Německa, 
Francie či Anglie. Aby Rouskovo 
zboží bylo na trhu konkurence-
schopné, muselo být opatřeno 
vyraženou značkou s anglickým 
názvem Rousek Fishing Sport. 
Firma brzy dokázala překonat 
dosud nabízené tuzemské zboží 
a stala se největším výrobcem 
bambusových prutů, navijáků, 
podběráků, třpytek, vázaných 
udic a dalšího vybavení v Česko-
slovensku.  
 O této oblasti Rouskova podni-
kání se zmiňuje i článek v Lido-
vých novinách: „[…] J. Rousek, 
dříve než se do výroby rybář-
ského náčiní pustil, vydal se na 
zkušenou do Anglie, v níž tento 
průmysl se zrodil a jejíž továrny 
mají stále světový zvuk. Studoval 
výrobní metody u nejslavnějšího 
světového výrobce J. Alcoc-
ka v Redditchu a také v jiných 
továrnách. Odtud podnikl delší 
cestu do Afriky. Zčásti byl to výlet 
sportovní, jež sám náruživým 
rybářem, zčásti obchodní, neboť 
zde se vracel s celým lodním 
nákladem surovin: bambusovými 
pruty, korkem a jinými potřebami 
k výrobě; hlavně však se zku-
šenostmi, které jsou základní 
podmínkou při výrobě tovaru tak 

delikátního a rozmanitého, jakým 
je rybářské náčiní.[…]. 

Zpočátku velká část výrobků 
vznikala jako kopie zahraničního 
zboží. Firma vyráběla pouzdra, 
navijáky, šňůry, imitace, třpytky, 
udice, gumové mušky, plováky, 
sítě, naběráky, rybářské ná-
dobí i sedačky – tedy všechny 
druhy rybářského náčiní kromě 
háčků, které byly dováženy. Na 
prvním místě byla výroba prutů 
ze štípaného bambusu. Po nich 
byly nejrozšířenějším výrobním 
produktem navijáky, které se 
staly hlavním vývozním artiklem. 
Jejich export směřoval přede-
vším do Francie, Belgie a dalších 
středoevropských zemí. Rousek 
si velkou část svých výrobků 
nechal patentovat. 
Hádáme, že právě zavedením 
výroby tohoto zboží zmírnil 
dopady všeobecné hospodář-
ské krize, která se v období, kdy 
podnik zakoupil, prohlubovala. 
Silně byl zasažen právě i kovo-
průmysl. Například v rozmezí 
listopadu 1930 a února 1931 se 
počet nezaměstnaných v kovo-
průmyslu zdvojnásobil a v červnu 
1931 byla v tomto odvětví neza-
městnanost již 26 %. Výrobou 
rybářského náčiní tak dokázal trh 
obohatit o sortiment zboží, který 
se dobře prodával a pomáhal 
tak k lepšímu finančnímu chodu 
firmy. 
Navíc se Rousek stal význam-
nou osobností spjatou se zrodem 
moderního československého 
rybářského sportu. Vydával třeba 
od roku 33 měsíčník Rybář. Bo-
hužel měl tento úspěšný český 
podnikatel slabé srdce a v roce 
1936 v pouhých dvaatřiceti 
letech zemřel. Zajímavostí je, že 
chtěl prostý pohřeb a peníze dát 
raději na mimořádnou výplatu 
svým zaměstnancům.

Musím říct, že ta historie je 
zajímavější, než jsem čekal

pokr. na daší straně    >>>

100LETÉ VÝROČÍ TOKOZU 100LETÉ VÝROČÍ TOKOZU

lisovna

továrna ve 30. letech

soudobá nabídka visacích zámkůbrusírna

obchod v Praze Josef Rousek
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a jediným výrobcem rybářské-
ho náčiní v republice. TOKOZ 
měl přibližně 320 zaměstnanců 
a kromě rybářského vybavení 
hlavní výrobní sortiment tvořily 
visací zámky, závěsy, nábytkové 
kování, zahradnické a zednické 
nářadí. Začalo se i s výrobou 
speciálních lyžařských duralo-
vých holí, které byly v této době 
novinkou. Produkce směřovala 
i do zahraničí, například USA, 
Švýcarska, Belgie, Irska či Ho-
landska. Nicméně železná opona 
export, před znárodněním doslo-
va celosvětový, hodně udusila. 
V roce 1952 byla do podniku za-
členěna provozovna Řepy u Pra-
hy s výrobou blokových visacích 
zámků. Za komunistické éry fir-
ma různě měnila svoji strukturu. 
Kromě výstavby dalších budov 
v centrálním závodě ve Žďáru byl 
1. 4. 1958 do podniku začleněn 
závod v Polné u Jihlavy, který vy-
ráběl stavební a nábytkové ková-
ní. Dnešní TKZ Polná byla sou-
částí TOKOZu až do roku 1990. 
Podnik v této době podstatně 
rozšířil sortiment výrobků, a to 
zejména v oblasti stavebního 
a nábytkového kování. V šedesá-
tých letech byla zahájena výroba 
speciálního okenního kování 
TOKOZ. Dále dochází k rychlé-
mu rozvoji výroby laminátových 
prutů, znamenajících revoluci v 
této oblasti. Koncem šedesátých 
let nastává doba rychlého budo-
vání výrobních prostorů a kapacit 
v oboru stavebního a nábytko-
vého kování k zajištění bytové 
výstavby. V roce 1971 je k firmě 
přičleněn závod v Kloboukách 
u Brna. Dělaly se tam zámky 
a petlice. Novinkou ve výrobním 
programu byly visací zámky řady 
600 s tělesem litým ze zinku. Pro 
zajímavost – v roce 1973 TO-
KOZ zaměstnával 1528 lidí. Od 
roku 1985 byl k n. p. TOKOZ při-
členěn závod Kovopol Olomouc, 
který byl jediným výrobcem kovo-
vých i plastových bruslí v Čes-
koslovensku. V tom roce už měl 
TOKOZ 1747 lidí. Podnik v druhé 

směřoval nejčastěji do Holand-
ska, Švýcarska, Dánska, Norska, 
Švédska, ale také do Panamy, 
Mexika, Anglie, Francie, Pales-
tiny, Turecka a Řecka. Pozadu 
nezůstávalo ani rybářské náčiní, 
které bylo odesíláno například do 
Japonska, Číny, Belgie, Anglie, 
Austrálie či Egypta. Oblibě se 
rybářské zboží těšilo taktéž na 
tuzemském trhu. Výrobky znač-
ky Fishing Sport si pořizovaly 
i slavně osobnosti, například Jan 
Werich.

Pro další rozvoj úspěšné sou-
kromé fabriky se stal osudným 
komunistický puč v únoru 1948. 
Dne 25. května 1948 byla za-
vedena národní správa podniku 
Jaro J. Rousek, již měly prová-
dět Branecké železárny, národ-
ní podnik, v Brance u Opavy. 
V červnu 48 byla firma Jaro J. 
Rousek znárodněna v rámci 
druhé etapy znárodňovacího 
procesu, která se týkala podni-
ků nad padesát zaměstnanců. 
Znárodnění se vztahovalo i na 
obytný dům majitelů. Ti byli po 
třídenním arestování v městské 
šatlavě, jak mi vyprávěl před lety 
Josef Rousek mladší, nuceně 
vystěhováni do bytu v Brance u 
Opavy, kde někteří pak pracovali 
v železárnách.

Následují asi začátky znač-
ky TOKOZ.

Máte pravdu. Potomci zakladate-
lů se dokonce ohradili proti tomu, 
že říkáme sto let TOKOZu, vždyť 
firma tohoto jména je tu jen 70 
let. Ale národní podnik TOKOZ, 
pojmenovaný tak k prvnímu 
lednu 1950 (jako jedna z tehdy 
populárních zkratek z názvu 
Továrny na kovové zboží), by 
tu nebyl bez té osmadvacetileté 
úspěšné éry rodiny Rousků! 
Byla sem převedena výroba ry-
bářského náčiní z německé firmy 
SOL Děčín a výroba rybářských 
oček z Libochové u Mělníka. 
Tím se stává závod podnikem 

Jo jo, a málo se o prvorepub-
likové části naší historie ví. Já 
sám jsem se k těmto informacím 
dostal teprve nedávno. Bereme 
to zeširoka, ale snad tím čtenáře 
Zpravodaje nudit nebudeme…
Blížíme se k válečným letům… 
V roce 1937 se většinovým ma-
jitelem stal dědic - malý Josefův 
syn, prakticky však manželka 
Irma. S ženou jakožto podni-
katelkou v technické oblasti se 
v období první republiky příliš 
často nesetkáváme. Irmu je tak 
možné označit za progresiv-
ní ženu, která byla například 
i vášnivou řidičkou automobilů, 
horlivou stoupenkyní sportovní-
ho rybaření a členkou několika 
rybářských spolků. Pod vedením 
nové majitelky se podařilo sta-
bilizovat poměry ve firmě, která 
byla zasažena důsledky Velké 
hospodářské krize. Firma tehdy 
měla v sortimentu 21 zámků, 
18 zástrčí a petlic, přibyly pily, 
fanky, 9 druhů nůžek, 72 typů 
rybářských prutů… Po odeznění 
problémů spjatých s krizí však 
přišly další, a to v podobě oku-
pace a válečných událostí. Firma 
podléhala Hospodářské skupině 
kovoprůmyslu, která kontrolo-
vala distribuci surovin, jichž byl 
během války vážný nedostatek. 
Firma namísto nedostatkového 
bambusu začala k výrobě prutů 
využívat nový, poměrně dostup-
ný materiál, dural, z něhož vyrá-
běla skládací pruty. Přesto objem 
výroby znatelně klesal. 
Po skončení války se podnik 
rychle rozvíjel. Jestliže na konci 
třicátých let firma zaměstnávala 
170 lidí, po skončení války tento 
počet prudce vzrostl na 291, 
čímž se firma Jaro J. Rousek 
stala největším zaměstnavatelem 
ve Žďáru. 
Velkou část odbytu firmy před-
stavoval především export. Zboží 
firmy Jaro J. Rousek se vyváželo 
do celého světa. Nejrozšíře-
nějším výrobním artiklem byly 
v poválečných letech i nadále 
železné výrobky. Jejich export 

časopis Rybář Josefa Rouska Irma Rousková dobová reklama

rybářské závody 50. léta výroba rybářských prutů

návrh smekacího navijáku viscí zámek Bohemia
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dál fungujeme jako TOKOZ!
Privatizační projekt jsem pře-
dělal na veřejnou soutěž, ta se 
po dvou zmařených pokusech 
povedla až v roce 1998. Firmu 
kupuji já s Vladislavem Veselým, 
známým spolumajitelem úspěš-
ného výrobce oken Vekra. Vláďa 
mi přenechal své akcie v roce 
2006. Do té doby jsme posta-
vili 2 nové haly – pro montáže 
a lisovnu – a ve velkém rozjeli 
zakázkové výroby pro nadná-
rodní průmysl – kromě široké 
spolupráce např. s ROTO Frank 
to byla a dodnes je výroba pro 
autoprůmysl. Firma dnes patří 
mé rodině. Část akcií vlastní mé 
děti, syn už se vypracoval na 
pozici výrobního ředitele.

Opravdu bohatá historie. 
Díky čemu je podle vás 
firma dodnes úspěšná? 
Díky čemu značka přečka-
la všechna těžká období 
je jednou z ikon českého 
byznysu?

Jak už z uvedeného plyne, zakla-
datelé to skvěle rozjeli, to ale stá-
lo nejen na jejich podnikatelské 
invenci a odvaze. Taky museli 
mít ve firmě dobré lidi. Srdcaře. 
Jsem rád, že se tím může pyšnit 
i dnešní TOKOZ. A ti srdcaři umí 
vymýšlet ty úspěšné výrobky, 
stavět složité nástroje a další 
umí ty výrobky prodávat zase už 
i do světa. Sice ne celého, jako 
to uměla Jaro J. Rousek,  ale 
seznam těch zemí utěšeně roste. 
V branži zámkařiny máme kliku, 
že ty produkty dokáží být zajíma-
vé pro lidi desítky let – vždyť zá-
mek Duplo má svého předchůd-
ce už v katalogu z roku 1929, 
a bude pravděpodobně ještě 
starší. Populární sto dvanáctky, 
ty červenohnědé „hrušky“, vyrá-
bíme už od půli šedesátých let, 
nejdéle stále svítící hvězda naše-
ho portfolia, zámek Record 113 
oslaví brzo padesátku. Ale jen 
na tom stavět byznys nemůžete. 
Proto máme zámky Gama, Ome-

polovině 80. let vyráběl kolem 
400 různých výrobků a náhrad-
ních dílů k nim. Více než 50% 
celkového objemu výroby tvořilo 
stavební a nábytkové kování. V 
roce 1985 byla zahájena výroba 
nového smekacího navijáku MK 
100 podle japonské licence.

A pak přišel rok 1989 a na 
scéně se objevujete i vy…

To jo, však jsem šel v tom prů-
vodu na náměstí zvonit klíči. To 
jsem v Tokozu už od roku 87 fun-
goval jako technolog. Těsně po-
revoluční událostí byl v prosinci 
1989 podpis licenční smlouvy na 
výrobu kování Roto s německou 
firmou ROTO Frank AG. U toho 
jsem se taky motal jako technik. 
Olomouc a Polná se hned v roce 
1990 utrhly ještě jako státní pod-
niky. Klobouky jsem privatizoval 
už jako ředitel státního podniku 
prodejem já. Já jsem byl i u toho, 
když jsme po analýze šancí ryba-
řiny na otevřeném trhu ukončili 
po 60 letech produkci populár-
ních rybářských potřeb. Někteří 
mi za to spílali, ale pár násle-
dujících let potvrdilo, že obstát 
proti světové konkurenci by bylo 
opravdu těžké sousto. Nemůžete 
být na špici ve všem. V letech 
1993 a 94 jsme vrátili majetky re-
stituentům. Už více než šedesá-
tiletý pan Rousek vrácenou část 
areálu hned prodal firmě, která 
se pokoušela ve výrobě rybařiny 
pokračovat. O firmu se v rámci 
privatizace nějaký čas zajímal 
Anton Hettich, jeden z největších 
výrobců nábytkového kování na 
světě. Však TOKOZ byl v osm-
desátých letech asi největším 
dodavatelem nábytkových pantů 
v Československu. My ale moc 
nechtěli skončit výrobu visacích 
zámků ani nově rozjetou výro-
bu moderního okenního kování 
– a tak usoudil, že bude jedno-
dušší postavit si halu na zelené 
louce. U nás ve Žďáru. Dnes je 
zde stále se rozšiřující česká 
pobočky koncernu Hettich. A my 

ga, a originální cylindrické vložky 
PRO, TECH a nově i Mechatro-
nickou ePRO. Ta se nejen dobře 
prodává, ale taky stále děláme 
na jejím vylepšení. Snad nebudu 
moc opovážlivý, když řeknu, že 
tímhle produktem konkurujeme 
světové špičce.

Čtenáře jistě zajímá i něco 
o vás...

Už jsem zmínil, že jsem začínal 
jako technolog. Po revoluci mne 
ředitel vytáhl k sobě do štábu 
vedení a za dva roky mne šoko-
vali nabídkou ucházet se o post 
ředitele státního podniku. Šel 
jsem do toho, a za pár let jsem 
měl i odvahu firmu koupit. Zčásti 
to byla mladická odvaha, ale taky 
nám devadesátá léta přála, firma 
skvěle prosperovala. A to, že 
jsme její obrat po privatizaci brzo 
zdvojnásobili, to vás fakt nakop-
ne. Mám nevýhodu, že jsem celý 
život v jedné firmě, na druhou 
stranu jsem se nikdy nepřestal 
učit a zkoušet věci dělat líp než 
dosud. Udělal jsem i řadu chyb, 
samozřejmě. Dlouho jsme třeba 
u vlastního sortimentu hledali tu 
správnou cestu pro konkurenč-
ně úspěšnou orientaci, až nám 
původně doplňková zakázková 
výroba začala dominovat. Až v 
roce 2007 jsme si řekli „drž se, 
ševče, toho, co umíš nejdéle a 
nejlíp“, proto se nyní intenzivně 
věnujeme zámkařské technice. 
Za ty prachy, co jsem do toho 
dal, jsem mohl pár let strávit na 
Havaji (úsměv).

A co plány do budoucna?

Víte, občas si stále připadám 
jako ten ještě ne třicetiletý kluk, 
co zkouší řídit firmu. Už to „zkou-
ším“ 28 let a jsem vlastně nejdé-
le fungujícím šéfem v její historii. 
Tak to utíká. Patřím k těm sníl-
kovským podnikatelům, kteří ne-
chtějí co nejvíc zbohatnout, třeba 
i prodejem firmy, zatím mne žene 
pořád touha, aby za mnou něco 

zůstalo, aby tahle firma obstála 
ve stále tvrdší konkurenci, aby 
byla úspěšná po celém světě, 
jako kdysi bývala. Aby v ní lidi 
byli spokojení, aby neváhali 
i dnes s ní spojovat celý svůj pro-
fesní život. A abych jednou – ono 
se to blíží – dětem předal šlapají-
cí podnik, ne břemeno.

To vám fakt držím palce 
a děkuji za ten náhled do 
historie jedné z nejstarších 
fungujících českých firem! 

Poblahopřejte za mne všem 
Tokozákům. A přeji hodně 
sil do zvládnutí současné 
nelehké doby.

Ptal se cechmistr Tomáš Pospíšil

Ředitel Vladimír Chládek v roz-
hovoru použil fakta o historii 
firmy zpracovaná Regionálním 
museem města Žďáru n.S. a 
pasáže ze studentské práce Bc. 
Libora Denka.

100LETÉ VÝROČÍ TOKOZU 100LETÉ VÝROČÍ TOKOZU

cylindrická vložka TOKOZ ePRO visací zámek GAMA 40

montáž systému – současnostmontáž zámků – doby minulé

letecký pohled na areál TOKOZu – současnost 

cylindrická vložka TOKOZ TECH

Vladimír Chládek
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Ohlédnutí za poradenským centrem 
MV-ČR, PČR a CMZS – For-Arch 2020
Účast byla logicky nižší než vloni. Za to však zname-
nala překvapivá zjištění, která předznamenávají změnu 
v chování občanů a potvrzují začátek nového trendu! 
Počet vystavovatelů: 375
Výstavní plocha (v m2): 22 000
Počet návštěvníků: 26 537

Taková jsou letošní čísla opro-
ti minulému roku. Hygienická 
opatření byla v duchu vládních 
nařízení, a znamenala i poněkud 
nepříjemé předělení výstavních 
hal v polovině, což byl osice 
trochu nelogické, nicméně tak 
byly vytvořeny koridory, které již 
rozměrově splňovaly kritéria pro 
uskutečnění výstavy.
Cech MZS-ČR se letos účast-
nil v rámci společného stánku 
Ministerstva vnitra ČR a Policie 
ČR. Na stánku byly pro návštěv-
níky k dispozici po celou dobu 
konání veletrhu Katalogy do-
poručených výrobků Bezpečná 
země a cechmistr T. Pospíšil pro 
konzultace a směrování na členy 
CMZS.
Dále také proběhla ve čtvrtek 
24.09. konference k zabezpečení 
objektů v oblasti bydlení, tedy 
bytových, rodinných domů, chat, 
chalup, bytů. Na konferenci byla 

účast cca 38 posluchačů v sále 
upraveném s patřičnými rozestupy.

Překvapující zjištění

I když bylo návštěvníků méně 
a to zhruba polovina oproti 
ročníku 2019, bylo nesmírně 
příjemné, že tito návštěvníci byli 
vlastně zcela konkrétní cílovou 
skupinou. Na veletrh se totiž 
vydal, jak jsme se přesvědčili na 
stánku, pouze ten návštěvník, 
který chtěl ‒ respektive potřebo-
val či plánoval něco řešit.
A skutečně přicházeli lidé, kteří 
měli ponejvíce „rozestavěno“ 
anebo právě rekonstruovali.
Méně návštěvníků tedy zna-
menalo mnohem vyšší kvalitu 
a relevantnost dotazů na zabez-
pečení. Inu, jak se říká, někdy 
méně je více ‒ v tomto případě 
platilo doslova!

Nový trend a přemýšlení 
občanů

Jednoznačně jsme se také 

přesvědčili, že dotazy příchozích 
byly daleko přesnější, specifičtěj-
ší ‒ 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 zabzepečení 
v rámci projektu či přímo stavby 
anebo, jak řešit rekonstrukci a 
zároveň pojmout zabezpečení 
daných prostor celkově a nikoliv 
jen vstupních dveří.

Edukace a letitá osvěta široké 
veřejnosti tak konečně začíná 
pomalu přinášet ovoce této pre-
venční činnosti, kterou odrážíme 
v našich projektech Bezpečná 
země a nově v aplikaci Zabez-
pečte se.

A takové zjištění je signálem 
pro změnu v pojetí příštího 
ročníku For Archu 2021, který, 
jak si všichni přejeme, by mohl 
již proběhnout bez jakýchkoliv 
omezení.

                            CMZS
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VIZE – For-Arch 2021
Představujeme jedinečnou koncepci nového pojetí ob-
lasti zabezpečení majetku a osob na veletrhu For-Arch 
2021, ve spolupráci s ABF a MV-ČR 
Jak jsme již zmínili ve článku 
o letošním ročníku, příští rok by 
měl znamenat revoluční posun 
dopředu a maximální reflektování 
potřeb široké veřejnosti, spotře-
bitelského trhu občanů ČR.

O co půjde?

Z dílny CMZS vzešla nová 
koncepce pojetí stánků a s tím 
související účasti (resp. možnosti 
účasti) členů výrobců a distribu-
torů CMZS ruku v ruce s pora-
denským centrem MV-ČR a Poli-
cie ČR..
Jde o to, abychom vytvořili celý 
„OSTROV či  SOUOSTROVÍ“ 
stánků, které budou pojímat 
komplexní zabezpečení veške-
rých částí rezidenčních i komerč-
ních typů budov. Tento ostrovní 
projekt by byl prezentován pod 
jedním společným názvem Bez-
pečné město.

Bezpečné město

Tento formát by byl nadstavbou 
projektu Bezpečná země, což 
by byl zároveň zaštíťující prvek 
společně se státní správnou.

Další souvztažnost se nabízí, při 
této příležitosti, k představení 
a propgaci splečného projektu 
CMZS a MEZA - národní značky 
kvality, kter je nyní v realizaci.

Vize Bezpečného města

na obou koncích ‒ rozích ost-
rova by byly „přístupové body“ 
s názvem „Poradenské centrum 
MV-ČR a CMZS“, přes které 
by návštěvníci procházeli do 
„vnitrozemí ostrova“ kde by byli 
již vedle sebe veškeří členové 

výrobci a distributoři CMZS se 
svými prezentacemi, které by 
mohly být situovány tak, „jakoby“ 
návštěvník procházel jednotlivý-
mi místy ‒ zónami bydlení (před-
ní/zadní vchod, vstup do objektu, 
pohyb v rámci objektu, sklepy, 
přilehlé okolí objektu apod.) 
a zde by se setkával s prezen-
tacemi jeddnotlivých řešení pro 
tyto dané zóny. A celkově by tak 
měl názorné ukázky a přehled 
o tom, jak na sebe jednotlivé 
zóny a možnosti zabezpečení 
navazují a jak se taková bezpeč-
nost majetku vlastně komplexně 
řeší.

A to nejen v návaznosti na zmi-
ňovaný trend, kdy si návštěvníci 
přišli vyslechnout, jak mají řešit 
zabezpečení ‒ právě ve fázi 
projektu či stavby budoucího 
bydlení. Ale také proto, že oblast 
elektronického zabezpečení, kte-
ré rozšiřuje mechanický základ, 
se velmi dynamicky rozvíjí a spo-
třebitelům nabízí dnes opravdu 
nebývalý komfort a nepřeberné 
možnosti řešení a obsluhy.

Sdílejte nadšení s námi

Návštěvníci tam mohou vidět, 
vyzkoušet a zejména promyslet 
si a naplánovat konkrétní řešení 
komplexního zabezpečení pro 
svůj majetek!
To je šance a příležitost pro 
všechny členy výrobce a distribu-
tory ukázat, představit nejnovější 
trendy a inovace v našem oboru!
A co víc, ve formátu, který bude 
převratnou novinkou v pojetí 
výstavnictví! Už žádné samostat-
né stánky jednotlivých značek 
rozstrkané různě po halách nýbrž 
jedno velké BEZPČNÉ MĚSTO.

O to pikantněji a zajímavěji je 
možné nachystat pro návštěvní-
ky samostný vstup do takového 
ostrova ‒ v podobě např. turni-
ketů či závor, přes které se bude 
dát projít jen s použitím čipové 
karty, kterou návštěvník obdrží 
v Poradenském centru - což 
může být několik malých stánků 
‒ bodů po obvodu ostrova. A tato 
karta by fungovala pro vyzkouše-
ní i dalších ukázek u jednotlivých 
vystavovatelů.
Takové pojetí je pro veřejnost 
atraktivní, dá se spojit s různými 
kvízy apod. a rozhodně se tako-
vá akce dá velmi krásně propa-
govat. V takovém případě, jako 
související obory, je na snadě 
přizvat také ostatní asociace do 
tohoto společného projektu, jako 
AGA, ČKBS a další. Jelikož do 
komplexního pojení zabezpečení 
přeci patří i alarmy, EPS, EZS, 
PCO a další doplňující prvky jako 
bezpečnosntí fólie, mříže apod.

Speciální nabídka pro zá-
jemce vystavovatele

Na základě jednání s Minister-
stvem vnitra ČR a s výstavištěm 
‒ ABF jsme vytvořili předběžné 
visualizace (na straně 13) mož-
ných postavení a rozmístění 
ostrova. Možností je však ne-
počítaně. Co je nejpodstatnější 
je vyjednaná sleva pro všechny 
členy CMZS ‒ účastníky tohoto 
projektu, tuto slevu budeme ještě 
blíže upřesňovat na základě vý-
voje situace po novém roce. 

Přidejte se ke skvělému záměru!
Postupně přineseme další infor-
mace.

                                           CMZS

VELETRH FOR ARCH 2021 VELETRH FOR ARCH 2021

Možnosti řešení jsou nepřeberné

Toto je jedna z možných vizí 
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Začaly fungovat PPC reklamy Google
Delší dobu odkládané spuštění PPC reklam stran získaný 
finanční grant od Google byly v září konečně spuštěny.
Grant 10 tis. USD od společnosti 
Google pro neziskové organi-
zace, se začal čerpat! Jedná 
se o nasazení několika sestav 
textových PPC reklam ve vyhle-
dávací a obsahové síti Google 
na internetu.

Jaká jsou pravidla a situa-
ce?

Od doby, kdy jsme o grant žádali  
a získali jej, uplynula již nějaká 
doba. Spouštění přerušila resp. 
odklad přinesla koronavirová 
krize a zcela jiné starosti občanů 
ČR.
Během této doby došlo ke 
změně  respektive ke zpřísnění 
pravidel pro využívání grantů, 
které oznámila sama společnost 
Google.

Co to znemaná?

Náš Google Grant účet komplex-
ně nastavoval najatý profesionál 
p. Tomáš Schwarz ze společnosti 
Creaticom, zastoupenou panem 
Rejmonem, se kterým, po nabíd-

ce a schválení představenstvem 
(20.09.2019) CMZS podepsal 
smlouvu o zajištění, tohoto plně-
ní. Pan Schwarz je spolupracuje 
s desítkami neziskových organi-
zací (např. i s americkou organi-
zací Child Mind Institute). 

Provedené činnost byly:
• Správa účtu Google Grant
• Správa placených reklam
• Komplexní nastavení place-

ných reklam a kampaní
• Komplexní nastavení analy-

tických nástrojů
• Konzultace
• Nastavení automatizačních 

pravidel v rámci Google

Konkrétní čísla za 09/2020

• Počet klíčových slov na které 
cílíme: mezi 1 000 - 1 300

• Počet zhlédnutí reklamy: 50
• Konverzí: 12
• Počet návštěv webu: 7
• Cena průměrné konverze: 

0,86 Kč

Výsledky jsou relativně nízké, 

a sice z důvodu zmiňované 
změny-úpravy pravidel Google 
Grantu, kdy Google v srpnu 2020 
vyhlásil, že veškeré reklamy 
v rámci neplacených účtů musí 
splňovat takzvané „skóre kva-
lity“, které omezuje cenu, kolik 
může jeden proklik stát. Jelikož 
se pohybujeme v oblasti s velkou 
konkurencí “zámečníci, zám-
ky, zabezpečení”, tak je téměř 
nemožné nalézt klíčová slova, na 
které naše konkurence necílí (čili 
běžné firmy, výrobci, zámkaři, 
distributoři apod.). Díky tomuto 
omezení jsou výsledky nízké.
V logice Googlu to znamená, že 
naše „konkurence“ má s place-
ným účtem vždy přednost před 
tím naším.  
Nicméně i tak máme nyní PPC 
účty nastaveny, kredit se čerpá 
a prvních pár lidí jsme na stránky 
přivedli :-)
Nyní jsme s firmou domluveni, 
že na další úpravy v nastavení 
se podíváme až po novém roce, 
jakmile bude společenská situa-
ce v ČR lepší.
                                           CMZS

AKTUALITY CMZS INZERCE

nástroj pro měření PPC reklam
Google Ads: 1.9.-16.10.2020 

Jak naše reklamy vypadají na PC a v mobilu/tabletu 

Xesar 
Mnohostranné bezpečnostní řešení
Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť 
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar. 
Plus flexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

AirKey 
Jednoduše inteligentní
tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey 
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během 
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána 
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

4KS 
Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

Přehled výhod 4KS
  pro komplexně strukturované
  uzamykací systémy
  s bezpružinovou technologií
  v modulovém provedení (SYMO)

Mechanické a elektronické 
bezpečnostní systémy 
od společnosti EVVA
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AKTUALITY CMZS

Valná hromada se odkládá
Ani druhý listopadový termín bohužel nevyjde v důsledku 
vládních opatření a masivního šíření koronaviru.
„S velkou lítostí musím oznámit 
další odložení volební VH.“

Po projednání na představenstvu 
a hlasování prostřednictvím e-
-mailu, včetně přihlédnutí porad-
ních hlasů dozorčí rady a tajem-
níka CMZS, tímto odkládáme, 
z důvodu stavu nouze a vládních 
restrikcí a z toho plynoucí ne-
možnosti uspořádat volební 
valnou hromadu, její termín na 
2.Q. roku 2021. S tím, že pokud 
se situace zlepší a zmírní se či 
pominou restrikce ohledně shro-
mažďování většího počtu osob, 
bude vyhlášen i dřívější termín 
roku 2021.

Činím tak s odvoláním na Lex 
Covid:

Co se týče konání hromadných 
akcí ve vztahu k rozhodování 
orgánů právnických osob(komor 
i spolků) se i pro období nouzo-
vého stavu (stejně jako na jaře) 
uplatní zákon č. 191/2020 Sb., 

o některých opatření ke zmírně-
ní dopadů epidemie koronaviru 
SARS CoV-2, tzv.Lex Covid. 
Tedy komory i spolky mohou 
rozhodovat mimo zasedání, 
a to písemnou formou nebo 
s využitím technických pro-
středků i tehdy, nepřipouští-li 
to jejich vnitřní dokumenty 
(zejména společenská smlouva, 
stanovy apod.). Fyzické zase-
dání orgánů právnických osob 
(komor i spolků) převyšující 10 
osob je zakázáno. Zároveň platí 
pravidla (opět jako na jaře) týka-
jící se automatického prodlou-
žení funkčního období členů 
orgánů, kterým by za účinnosti 
měla zaniknout funkce z důvo-
du plynutí času v době trvání 
mimořádných opatření.
(zdroj ‒ aktuální informace z HK 
‒ z 8. 10. 2020)

Doplňuji, že volební VH je díky 
tomu, že v ní mají proběhnout 
volby nového vedení, záležitostí, 
kterou nelze vyřešit distančním 

způsobem, v tomto jsme ve 
shodě se všemi členy předsta-
venstva a DR.
Proto, po schváleném návrhu, 
sestavím, v součinnosti se členy 
představenstva zprávu ohledně 
hospodaření CMZS za rok 2019, 
2020, zhodnocení letošního roku, 
představení vize a koncepce pro 
rok 2021 a představení nově 
kompletně revidovaných stanov 
ve spolupráci s HK-ČR.
Tato zpráva bude umístěna do 
neveřejné části webu a všichni 
členové budou upozorněni notifi-
kačním e-mailem, jako vždy.

Zpráva bude na web zavěšena 
do konce listopadu 2020.
 
Děkuji velice za pochopení 
všech členů a zároveň přeji co 
nejúspěšnější poslední část roku 
zejména zdravotně a také ob-
chodními výsledky!

S ústou,
Tomáš Pospíšil, cechmistr CMZS

SHERLOCK představil nové dveře
Divize Assa Abloy SHERLOCK představila zbrusu nové 
bezpečnostní dveře.
Cech MZS-ČR byl pozván na 
slavnostní představení nové 
generace bezpečnostních dveří 
SHERLOCK.
Dveře vnikaly ve 3 evropských 
vývojových centrech Assa Abloy. 
Výroba pevného jádra probéhá 

ve Francii a lokální adaptace tj. 
finální povrcchové úpravy a výro-
ba zárubní je v závodu Malacky 
Slovensko.
SHERLOCK poukazuje na kom-
patibilitu s produkty skupiny Assa 
Abloy a konkurenceschopnost 

výrobků. Novinkou je i suchá 
montáž bez betonu či pěny.
Vlajkovou lodí mají být dveře 
CITADEL s robustní konstrukcí, 
se zvukovou izolací až -44 dB 
v RC3.
                                           CMZS

www.winkhaus.cz • www.youtube.com/user/WinkhausGruppe • www.facebook.com/WinkhausDeutschland • blog.winkhaus.de

Více informací na stránkách www.winkhaus.cz 

99
klíčů

až

25
vložek

až

blueCompact
Chytrý zamykací systém řízený telefonem

Jednoduchý, flexibilní - prostě smart.

Objevte s námi vyjímečný produkt a staňte 

se nejen klienty, ale především vizionáři. 

Vkročte s námi do budoucnosti, ve které 

neexistují kompromisy, ale pouze a jen 

řešení přesně podle Vašich přání. Poznejte 

díky náší společnosti systém blueCompact, 

mechatronický zamykací systém ovládaný 

speciálními klíči a administrovaný Vaším 

chytrým telefonem nebo tabletem.  

Z Vašeho domova se už u vchodových 

dveří stane moderní Smart Home. Vítejte    

v inteligentní budoucnosti!

Systém blueCompact nabízí řadu výhod: je  

individuální, flexibilní a natolik jednoduchý, 

že jej zvládne nastavit každý uživatel.            

V telefonu nebo tabletu tak získáte plnou 

kontrolu a přehled nad zamykacím 

systémem svého domu nebo firmy.

+ Široké spektrum dodávaných variant

+ Možnost nastavení až pro 25 mechatronických cylindrických vložek a 99 klíčů

+ Moderní systém ovládaný chytrým telefonem (platforma Apple OS X nebo Android)

+ Komfort: Ovládání a administraci 

pomocí aplikace

+  Rychlost: Ztracený klíč lze 

okamžitě zablokovat a deaktivovat

+ Kontrolu: Lze dohlížet na všechny 

události a důkladně je prověřit

+ Flexibilitu: Oprávnění klíčů lze 

udělovat i vzdáleně

+ Bezpečnost: Data jsou uložena 

výhradně na klíči

+ Intuitivitu: Každý krok je jasně 

popsán v návodu i videonávodu

+ Jednoduchost: snadná montáž a 

rychlé rozšíření systému

blueCompact Vám nabízí

INZERCE
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NOVÝ PARTNER BEZPEČNÉ ZEMĚ

Trezorová technika jako taková 
byla chybějící součástí Katalogu 
doporučených výrobků Bezpečná 
země již od počátku projektu. To 
se datuje až do roku 2012, kdy 
první vydání katalogu spatřilo 
světlo světa (tehdy ještě v pů-
vodním grafickém zpracování). 
Dlohodobě se nedařilo najít 
výrobce nebo dodavatele, který 
by měl zájem o to, do projektu 
vstoupit aktivně a stát se licenč-
ním partnerem. Byť bylo v průbě-
hu let osloveno několik subjektů, 
žádný se nikdy nerozhoupal.

Změna nastala až v roce 2020, 
kdy došlo k setkání zástupců 
výrobce BURG-WÄCHTER 
a CMZS v Praze v srpnu.
Po úvodním jednání a vzájem-
ném sdílení představ obou stran 
bylo přistoupeno k sepsání 
dvojjazyčné licenční smlouvy, 
která byla vypracována v českém 
a anglickém jazyce, a k jejímu 
následnému podpisu, které již 
proběhlo korespondenční ces-
tou, v důsledku aktuální krizové 
situaci v celé Evropě.

Vedle cylindrických vložek, za-
dlabacích zámků, kování a veš-
kerých dalších mechatronických 

či elektronických prvků je trezo-
rová technika významným prv-
kem, který rozšiřuje typy produk-
tů, které Katalog doporučených 
výrobků nabízí ‒ a to zejména 
pro spotřebitele, naše koncové 
zákazníky, kteří tak mohou pro-
střednictvím cechovního katalo-
gu řešit další prvek zabezpečení 
svého majetku. Zde zbývá dodat 
poznámku, že bychom do bu-
doucna uvítali i další certifikova-
né prvky-produkty zabezpečení 
majetku, jako například bezpeč-
nosntí dveře, bezpečnosntí mříže 
ale také bezpečnosntí fólie pro 
skleněné výplně. Tyto všechny 
skupiny produktů totiž dotváří 
ucelný pohled laického spotře-
bitele, který si hodlá zabezpečit 
objekt ‒ na komplexní možnosti 
a správné a účinné způsoby za-
bezpečení svého majetku.

Společnost BURG-WÄCHTER 
také oznámila, že se aktivně 
pustí do označování produktů 
pro český trh logem projektu 
Bezpečná země na obalech tak, 
jak je od samého počátku psáno 
v Katalogu doporučených výrob-
ků ‒ viz ukázka ze třetí strany 
katalogu, kterou tuto informaci 
můžete nalézt. Této možnosti 

v minulosti zatím využil pouze 
jeden licenční partner. 
Označování výrobků logem 
Bezpečná země má však novou 
souvislost v podobě nedávno 
zahájeného projektu jednotné 
národní značky kvality, kterou 
CMZS začalo realizovat s národ-
ní asociací MEZA.

Mezi dalšími produkty, kterými 
se společnost BURG-WÄCHTER 
zabývá patří také výroba visacích 
zámků. Dále vyrábí závory, pan-
céřované petlice a uzamykatelné 
zástrče. Mimo jiné i lankové, 
spirálové či cyklozámky s okem.
K tomuto sortimentu patří i bez-
pečnostní lana a řetězy, univer-
zální zámky, nábytkové zámky 
a dokonce i zámek pro uzamče-
ní spouště pro dlouhé i krátké 
zbraně.
Sortiment doplňují také elektro-
nické přístupové systémy, zabez-
pečení oken a dveří, elektronické 
dveřní kukátka, dveřní řetízky, 
zavírače, stavěče, zvedače a za-
rážky i klíny. Dokonce i bezpeč-
nostní mříže a okenní spony.
Nabídku završuje sortiment 
profi měřicí techniky jako lasery, 
detektory, multimetry, posuvná 
měřítka, váhy a tlakoměry. 

Projekt Bezpečná země má nového 
licenčního partnera
Je jím německý tradiční výrobce trezorové techniky 
BURG-WÄCHTER KG, který se partnerem stal na zákla-
dě zastoupení člena CMZS H&B Group s. r. o.

INZERCE
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PŘEDSTAVUJEME VÝROBCE

BURG-WÄCHTER KG

Kontakty

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Německo
web: www.burg.biz
          
Distributor H&B Group s. r. o.
Žatecká 138/8,  301 00 Plzeň
tel.: +420 377 225 903

info@hbgroup.cz
web: www.klicovecentrum.cz

Bezpečnost je základní potřeba každého 
člověka, kterou se snaží zajistit pro 
sebe a pro svou rodinu. Společnost 
BURG-WÄCHTER pracuje každý den 
na tom, aby byl svět o malý kousek 
bezpečnější. Ve Volmarsteinu, části 
města Wetter, hlavním sídle společno-
sti BURG-WÄCHTER, se již v roce 1750 
věnovali zruční řemeslníci zámečnické 
práci pod ochranou hradu Volmarstein. 
Tento hrad je nezaměnitelným znakem 
společnosti BURG-WÄCHTER a symbolizu-
je kvalitu, bezpečnost a inovace „Made in 
Germany“
Co v roce 1920 začalo v malé zámečnické 
a kovářské dílně je v současnosti známou 
značkou v oblasti bezpečnosti. 

Již 100 let vyrábí naši lidé produkty pro 
lidi. Máme přitom vždy na paměti, že 
téma bezpečnosti je pro každého z nás 
něco zcela osobního, a že každý má své 
individuální požadavky. Tyto požadavky 
bychom rádi splnili s důrazem na maxi- 
mální kvalitu. To, že mnoho věcí činíme 
správně, dokazuje trh. V loňském roce 
jsme byli oceněni při zákaznické anketě  
„Focus Money“ jako „Favorit zákazníků 
2019 – nejoblíbenější značka“.
Toto ocenění je pro nás další motivací.
I v budoucnu budeme společně dále 
pokračovat v přechodu od mechanického 
zámku ke komplexnímu zamykacímu 
systému a od jednoduché zástrčky na ap-
likací řízený Smart Home. Pro bezpečnější 
a pohodlnější život lidí!
Právem je u bezpečnostních produktů 
vyžadován maximální komfort. Tento 
servisní aspekt hraje hlavní roli u našich 
nových produktů. Ať už se jedná o systém 
Smart Home BURGprotectTM prostřednict-
vím hlasového asistenta nebo o kombina-
ci ochrany proti požáru a proti vloupání 
u trezorů.
Kvalita „Made in Germany“ je a zůstává 
krédem společnosti BURG-WÄCHTER. 

K dostání v síti KLÍČOVÉ CENTRUM:

Praha – tel.: +420 222 511 142
(Libeň, Vinohrady, Dejvice, Prosek)
e-mail: praha@klicovecentrum.cz

Ostrava – tel.: +420 731 774 899
e-mail: ostrava@hbgroup.cz

České Budějovice – tel.: +420 381 214 651
e-mail: budejovice@klicovecentrum.cz

Vodňany – tel.: +420 383 384 270
e-mail: vodnany@klicovecentrum.cz

Sokolov – tel.: +420 352 622 757
e-mail: sokolov@klicovecentrum.cz

Brno – tel.: +420 541 241 972
e-mail: brno@klicovecentrum.cz

Cheb – tel.: +420 354 433 587
e-mail: cheb@klicovecentrum.cz

Bratislava – tel.: +421 262 520 032
e-mail: info@hbgroup.sk

Košice – tel.: +421 903 272 846
e-mail: kosice@hbgroup.cz

https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku
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Kdo by neznal dvojici Smělý, 
Kubát z AMBO sdružení...

O to více neuvěřitelná a nešťast-
ná byla zpráva o konci orga-
nizace v důsledku úmrtí pana 
Ing. Václava Kubáta dne 20. 09. 
2020. Tak sdružení AMBO ukon-
čilo po 30 letech činnost, ve které 
nepokračuje žádný jiný subjekt.

Mnozí dnes již neznají počátky, 
kdy AMBO vzniklo, připomeň-
me si tedy něco málo z historie 
sdružení:
V únoru 1991 vyšlo 1. vydání 
Katalogu firem (tehdy ještě pod 
názvem Adresář) a pak následo-
valo dalších 55 vydání dvojice 
katalogů Katalog firem a institucí 
a Katalog produktů 
v pravidelném cyklu jaro-podzim.
A začala mnohaletá šňůra setká-
ní, konferencí, seminářů, školení 
a kulatých stolů odborníků z vý-
vojových, projekčních, výrobních, 
montážních, obchodních a ser-
visních firem na jedné straně 
a s širokým spektrem odběratelů, 
Policie ČR a SR, pojišťovnami, 
odbornými školami a orgány ve-
řejné správy na straně druhé.
• 176 pod tradičním označení 

SAFETY
• 49 konferencí v rámci do-

provodných programů při 
veletrzích PRAGOALARM, 
SECURITY, EXPOALARM, 
ISET-PYROS, „Projektování 
bezpečnostních systémů 
v pozemním stavitelství“ 
Nadace ABF, „Prevence se 
musí vyplatit“pro MÚ Třebíč, 
Asistivní technologie, FOR 
SENIOR, F.S.Days, FOR 
ARCH 2018

„A nejen to, v létě 1991 jsme 
v Syndikátu novinářů v Pařížské 
ulici založili společně s noviná-
řem J. Rancsem první profesní 
spolek zabezpečovacích firem 
Grémium Alarm,
o rok později ve smíchovské 
restauraci U Holubů jsme byli 
jednou ze zakládajících firem Ce-
chu zřizovatelů bezpečnostních 
systémů (CZBS). Oba spolky se 
v roce 1996 spojili do Asociace 
technických bezpečnostních slu-
žeb Grémium Alarm, jejíž jsme 
již 23 let aktivními členy.
 Za dobu našeho působe-
ní v oboru ochrany osob a majet-
ku se našich akcí zúčastnilo 
více než 30 000 účastníků širo-
kého odborného a profesního 
spektra z tuzemska i zahraničí,
katalogy prošlo více než 2800 
firem a tisíce výrobků v široké 
škále od mechanických, EZS, 
EPS, ACS, CCTV a dalších 
speciálních produktů a zařízení 

až po výrobky usnadňující život 
seniorům a handicapovaným 
osobám.
 Jsou pro nás zadostiu-
činěním mnohá ocenění, která 
jsme za dobu našeho působení 
za prospěšnou činnost v tomto 
oboru získali a zejména pak bylo 
prestižní získání titulu CZECH 
MADE, které jsme obdrželi jako 
první česká firma v oblasti slu-
žeb.
 Věříme, že i další roky 
naší činností přispějeme k boha-
té výměně informací v tomto spo-
lečensky i hospodářsky význam-
ném oboru. „
 Ing. Václav Kubát, CSc.

Opustil nás jeden ze zakladatelů 
a hybatelů oblasti security. Při-
spěl a pomohl k rozšíření témat 
zabezpečení a historicky propojil 
mnoho subjektů. Svými vzdělá-
vacími formáty obohatil mnohé 
firmy, jednotlivce i skupiny.

Za svůj přínos byl v roce 2019 
prezidentem Hospodářské komo-
ry ČR panem Vladimírem Dlou-
hým oceněn Merkurovou medailí.

S úctou tiše vzpomínáme.
        T. Pospíšil, cechmistr CMZS 

Děkujeme za poskytnuté zdroje:
Foto: p. Pohanková ČKBS
Informace: p. Smělý AMBO

AMBO sdružení
Rozloučení s panem Kubátem 
Cech MZS-ČR vzpomíná na matadora a prvního aktivní-
ho činovníka v oblasti zabezpečení po revoluci.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ INZERCE
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AKTUALITY CMZS INZERCE

Patentovaná česká 
technologie pro ještě 
lepší zabezpečení vašeho 
domova a majetku

Klíčové vlastnosti:
Maximálně odolné vůči destruktivním  

i nedestruktivním metodám,  jako je bumping,  

planžetování a odvrtání.

Bubínek je zesílen až o 40 %, což zvyšuje jeho odolnost 

při dlouhodobém mechanickém namáhání.

Doraz je posunut mezi 3 a 4 stavítko.

Technologie vložek i klíče FAB RSG jsou  

patentově chráněny.

FAB RSG vložky jsou vybaveny prvky, které kontrolují 

použití originálního klíče FAB RSG. V případě použití 

neoriginálního klíče může dojít k nevratnému 

zablokování vložky (informace je uvedena na  

identifikační kartě).

Klíče řady FAB RSG jsou zpětně kompatibilní  

a lze je použít do vložek řady FAB RS. 

Žádejte u certifikovaných zámečníků FAB.

Více informací na www.fab.cz

TOKOZ ePRO

POVYŠTE OBYČEJNÉ
ZAMYKÁNÍ NA ÚROVEŇ

ePRO

UNIKÁTNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
KOMBINUJÍCÍ VÝHODY MECHANICKÉHO
A ELEKTRONICKÉHO ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ

Since 1920 www.tokozepro.cz

PR aktivity Cechu MZS-ČR
Evropský den prevence proti vloupání do bytů 2020.
NOVINKY.CZ - Senioři pozor, šmejdi znovu řádí.
Ve 3. i 4. kvartálu roku 2020 se 
dařilo rozvíjet také PR aktivity 
naší organizace.

17. 06. 2020 proběhl Evropský 
den proti vloupání. Tentokrát 
v Praze v Galerii Nové Butovice, 
kde působil člen představenstva 
Daniel Šimandl, který následně 
také reprezentoval CMZS v TV 
pořadu Snídaně s Novou. Tato 
akce byla primárně určená ze-
jména pro osvětu k zabezpečení 
vstupních bytových dveří v rámci 
bytových domů. Dále k předsta-
vení možností ovládání vstup-
ních dveří pomocí moderních 
technologií, jako jsou mobilní 
aplikace ‒ ovládání přes smart-
phone. Hlavním materiálem, 
který byl rozdáván občanům byl 
Katalog doporučených výrobků 
Bezpečná země, v kombinaci 
s tištěnými návody k obsluze mo-
bilní aplikace Zabezpečte se.

11. 09. 2020 se uskutečnilo na-
táčení reportáže o znovu se roz-
růstajících nekalých praktikách 
tzv. šmejdů. Tedy podomních 
prodejců „zabezpečení“, kteří si 
vyhledávají zejména seniory.

Reportáž byla vytvořena ve spo-
lupráci s internetovým portálem 
Novinky.cz, se kterým je spolu-
práce již zaběhnutou praxí. 

Jsme rádi, že se naše organiza-
ce stala vyhledávanou autoritou 
na poli zabezpečení majetku, 
a že tyto aktivity skvěle pomá-
hají propagovat neziskovou část 
našeho oboru a tím tak dostávat 
přes významná média osvětu 
k občanům do celé ČR, stejně 
jako propagovat certifikované 
výrobky a služby našich členů 
z katalogu a mobilní aplikace. 
                                           CMZS
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AKTUALITY CMZS INZERCE

WWW.SVJPRAVNIK.CZSPECIALIZOVANÉ PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ PRO SVJ A BD

Ladislav Drha, advokátní 
kancelář s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKACÍ SYSTÉMY
GEGE AP2 pro +

Gege AP2 pro + je technicky vyzrálý vložkový systém s bezpečnostním 
profilem pro vyšší bezpečnost. 
Vložka s překrytým profilem Gege AP2 pro + chráněným ochrannou 
známkou je v obou verzích chráněna proti bumingu a planžetování.

Standardní provedení
• 5 klíčů s kartou klíče (Key Card) 
• Karta klíče (Key Card)

EG-line, a. s., Nádražní 62/280, 150 00 Praha 5, tel.: +420 602 232 525, tel.: +420 728 737 373 – servis po 17h, obchod@egline.eu, www.egline.eu

EG-line, a. s. 
Výroba: Benešovská 108, 257 56  Neveklov
tel.: +420 602 232 484
cechy@egline.eu
výroba.neveklov@egline.eu

PROSÍME ČLENY O VYPLNĚNÍ ON-LINE DOTAZNÍKU 
ZDE, DĚKUJEME, CECH MZS-ČR


Školení, zvyšování kvalifikace

Ptáme se, jaká školení jsou pro vás zajímavá? Jaké oblasti 
v rámci zvyšování odborné kvalifikace byste ocenili? 

Prosíme klikněte do šedé plochy pro pře-
směrování do on-line dotazníku, děkujeme

Jaké otázky se v dotazníku nachází?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGp3ecF3N6uB9U5bGyx-HKD_fi0sPop4whC_jD8frerR2XQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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100 let zkušeností
v každém trezoru

Společnost BURG-WÄCHTER, která letos slaví 100 let od svého vzniku, 
je německý výrobce specializující se na výrobu trezorů a řady produktů 
mechanického a elektronického zabezpečení. Známá je především díky 
svým trezorům, které sama vyvíjí, vyrábí a testuje. Trezory všech 
vyšších řad mají také evropskou certifi kaci ECB S, pro jejíž získání 
musejí splňovat nejnáročnější bezpečnostní standardy.

Trezor Diplomat

• certifi kovaná ochrana proti vloupání – bezpečnostní třída I dle EN 1143-1
• certifi kovaná protipožární ochrana 60 minut pro papír dle EN 15659
• třístěnné tělo, čtyřstěnné dveře, zapuštěné skryté panty, vyztužení kolem závor, 

dva nouzové mechanismy opětovného zamykání, speciální izolace
• ideální pro úschovu hotovosti, dokumentů, cenností i zbraní a munice

www.hbgroup.cz | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903

Specialisté na zabezpečení
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VŠICHNI ČLENOVÉ CMZS MOHOU VYUŽÍT BEZPLATNÉ 
INZERCE V CECHOVNÍM MINI-ZPRAVODAJI, KTERÝ 
VYCHÁZÍ V ELEKTRONICKÉ VERZI CCA ČTVRTLETNĚ.
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E-mail: tomas.pospisil@cmzs.cz

Doporučujeme mobilní aplikaci
ZABEZPEČTE SE

Provádějte služby zodpovědně!

Vyzýváme členy CMZS k dodržování vládních opatření 
a nošení roušek zejména v terénu u zákazníků. 

Chráníte sebe i ostatní, děkujeme.

http://www.cmzs.cz
mailto:tomas.pospisil%40cmzs.cz?subject=

