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EDITORIAL
Vážení obchodní partneři, zákazníci, čtenáři, 

letošní rok byl velkou výzvou pro nás všechny. Turbulentní 
změny na trhu, rostoucí ceny surovin, problémy s dopravou, 
dlouhé dodací lhůty mnoha výrobců, pokračující protikovidová 
opatření... rok 2021 byl v mnoha ohledech velmi náročný pro 
všechny podnikatele. I přes tyto nepříjemnosti se nám podařilo 
zajistit skladovou dostupnost naprosté většiny našich produktů 
a zachovat v plném rozsahu veškerý servis, na který jste zvyklí. 
Společně se nám tak podařilo toto náročné období zvládnout.
 
Rok 2021 byl pro H&B unikátní také proto, že jsme letos 
oslavili 30leté výročí naší firmy. Podařilo se nám dokončit 
několik náročných projektů, ke kterým patří vydání unikátního 
Projektového katalogu nebo například otevření nového 
moderního showroomu zabezpečení v Praze. 

V našem portfoliu přibyla řada novinek, zvláště v oblasti 
elektronického zabezpečení. Na následujících stránkách tohoto 
speciálu najdete výběr nejzajímavějších událostí, akcí a nových 
produktů letošního roku. V exkluzivním rozhovoru s jednatelem 
společnosti, panem Beránkem, si pak můžete přečíst o klíčových 
momentech z historie firmy, vývoji trhu během 30 let jejího 
působení i plánech do budoucna.
 
Přejeme vám příjemné čtení a mnoho inspirace do roku 2022!

               Iva Blechová 
CMO, manažer marketingu
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Elektronické kování STAR Smart

• Moderní přístupový systém s flexibilním použitím

• Odemykání: smartphonem, čipem, kódem i otiskem 
prstu (včetně varianty i pro mechanický klíč)

• Jednoduchá správa přístupových práv v aplikaci

• Pro samostatnou instalaci na jeden vstup nebo 
do rozsáhlejších systémů se správou pomocí 
přehledného softwaru v češtině

• Možnost zapojení dalších prvků do jednoho systému 
(stěnová čtečka, nábytkový zámek, elektronická vložka)

• Snadná instalace

• Nezávislé napájení bateriemi

• Robustní provedení z nerezové oceli

• Krytí IP 65

Doporučená prodejní cena: 8 496 Kč
Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz 

ROZHOVOR

12 • Ladislav Beránek | H&B Holding ČR a SR

https://www.hbgroup.cz/produkt/elektronicke-kovani-star-smart/
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Unikátní přehled dostupných řešení v oblasti 
mechanického i elektronického zabezpečení 
pro všechny typy objektů vám pomůže 
s výběrem optimálních produktů a usnadní 
prezentaci pro zákazníka.

• Komplexní zabezpečení objektů
• Inteligentní řízení budov
• Přístupové systémy

Náš nový Projektový katalog je zcela unikátní materiál, 
z něhož mohou čerpat inspiraci i konkrétní doporučení 
pro libovolnou oblast mechanického i elektronického 
zabezpečení všichni majitelé a správci budov a jiných 
objektů. Můžete jej tak využít jako profesionální prezentaci 
při nabídce nejrůznějších řešení vašim zákazníkům.

Katalog obsahuje přehled veškerých dostupných řešení 
z oblasti mechanického i elektronického zabezpečení 
a souvisejícího příslušenství tak, aby bylo zajištěno 
komplexní zabezpečení daného objektu v souladu jak 
s požadavky zákazníka, tak s bezpečnostními normami 
a veškerými moderními standardy zabezpečení. Projektový 
katalog slouží jako prezentace řešení pro všechny, 
od majitelů nemovitostí přes projektanty, designery, 
architekty, developery a investory až po správce. Ti v něm 
najdou řešení pro všechny typy objektů.

Katalog vznikl jako výsledek více než roční práce našich 
produktových manažerů, techniků a dalších specialistů 
a obsahuje přehled všech dostupných řešení v naší nabídce. 

Jeho celkový rozsah je více než 500 stran, avšak díky 
inovativní modulární koncepci stačí vždy pracovat pouze 
s částmi (objekty a produkty), které vás právě zajímají. 
Katalog je tak velmi přehledný a snadno se používá. 

Přesto, že obsahuje mnoho detailů a technických informací, 
texty jsou psané tak, aby jim porozuměl i laik.

Získejte vlastní Projektový katalog s vaším logem a kontakty zdarma!

Bezplatně pro vás připravíme elektronickou verzi katalogu s vaší značkou. Potřebujeme od vás pouze:

      • vaše logo

      • kontakty, které si přejete v katalogu uvést

Pokud chcete, katalog může být navíc proveden ve vašich firemních barvách. Hotový katalog vám zašleme v pdf. 
Můžete jej umístit na svůj web, zasílat jej zákazníkům e-mailem a nebo si jej vytisknout a mít jej k dispozici pro 
své zákazníky přímo na prodejně. V případě zájmu neváhejte a kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Prohlédněte si Projektový katalog na našem maloobchodním webu: www.klicovecentrum.cz/projektovy-katalog/ nebo použijte QR kód.

Projektový katalog H&B Group: řešení pro každý objekt

Zdravotnická 
zařízení

Vzdělávací 
instituce

Sportovní
objekty

Kulturní budovy

Hotely Penziony Air-bnb

Rekreační  
objekty

Byty Bytové domyRodinné domy

Obchodní centra, 
obchody

Průmyslové  
objekty

Administrativní  
budovy, 

oblast facility

Kanceláře, 
firmy a provozy

Detailní popis a kompletní technickou specikaci variant naleznete na uvedených stranách katalogu 45

Benefity řešení pro vás

• Pohodlný a zároveň vysoce bezpečný vstup pro 
návštěvníky, trenéry i ostatní personál

• Rychlé a snadné nastavování, úpravy a rušení 
přístupových práv

• Odstranění rizika zneužití ztracených klíčů, čipů či 
karet

• Evidence docházky personálu

• Časové omezení oprávnění vstupu/použití

• Možnost kontroly historie vstupů

Elektronické 
a mechatronické 
přístupové systémy 
pro sportovní zařízení

Elektronické a mechatronické přístupové 
systémy

2.12

Specifikace:

Které řešení 
zvolit?

Elektronické přístupové systémy představují komplexní řešení přístupu návštěvníků i personálu do jednotlivých 

prostor objektu. Pro odemykání jsou používány čipy nebo čipové karty, které mohou sloužit nejen k ovládání 

dveřních zámků, ale například i automatických dveří a bran, závor v garážích, výtahu a dalších technologií. Záro-

veň systém slouží k zajištění vstupu pouze oprávněným osobám a evidenci docházky personálu. Hlavní výhodou 

je možnost snadného přidělování, úpravy a rušení přístupových práv, což umožňuje snadnou správu přístupu jak 

zaměstnanců, tak studentů, a zabraňuje riziku zneužití ztracených či ukradených karet (čipů).

Varianty řešení

CISA AERO    STAR MPS    Smart Wireless

Vše konzultujte s naším zástupcem – viz kontakty str. XY

CISA AERO  (strana XY)

• Vhodná volba pro většinu objektů, nabízí kompletní 
řešení s minimem zařízení

• Snadná správa přístupových práv v on-line aplikací

STAR MPS   (strana XY)

• Jednoduché a vysoce bezpečné řešení pro menší objekty

• Pro správu slouží intuitivní software v češtině, možnost 
správy on-line, off-line nebo prostřednictvím modulu GSM

Smart Wireless   (strana XY)

• Pohodlné elektronické ovládání přístupu využívající moderní 
technologie

• Nabízí vlastnosti on-line systémů bez nutnosti kabelových 
rozvodů

elektronická
vložka 

stěnová čtečka

elektronické kování

elektronické
nábytkové zámky 

elektronické
nábytkové zámky 

Katalog pak doplňuje 
produktová část, kde 
lze najít podrobnější 
informace s detailním 
popisem jednotlivých 
produktových řešení, 
včetně popisu funkcí, 
jednotlivých základních 
a volitelných komponent, 
technických informací 
a výčtem dostupných 
certifikací.
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Skladba řešení:

• Dveřní kování

• Nástěnné terminály

• Cylindrické vložky

• Skřínkové zámky

• Moduly Gateway

• Mobilní aplikace Smart Wireles

• Software Smart Wireles

• Identifikátory (čipy, eKey...)

Smart řešení využívající nejnovější elektronické 
identifikační a komunikační technologie Bluetooth, 
Wi-Fi a elektronické klíče na platformách Android 
a iOS. 
Nabízí vlastnosti on-line systémů, avšak 
s jednoduchou instalací bez nutnosti nákladných 
kabelových rozvodů.

Dveřní kování

Jedná se o elektromechanické kování klika-klika s vestavěnou čtečkou čipů RFID, číselnou klávesnicí a díky systému BLE i schopností 
komunikace s mobilními telefony (s aplikací zdarma a nastaveným virtuálním klíčem eKey). Variantně mohou být zámky vybaveny za 
příplatek i snímačem otisku prstu . K otevření dveří vyžaduje kování platnou autorizaci jednou z uvedených možností. Bez platné autorizace 
nelze dveře osazené tímto kováním otevřít. Kliku je sice možné stisknout, ale dveřní zámek zůstane zamčen. Číselná klávesnice dovoluje 
kování odemknout čtyř- až osmimístným číselným kódem. Po platné autorizaci propojí kování na několik sekund vnější kliku se zadlabacím 
zámkem a dveře lze pouhým stiskem vnější kliky otevřít. Vnitřní klika je se zadlabacím zámkem propojena trvale a dveře lze tedy zevnitř 
otevřít kdykoli (paniková funkce). Kování je napájeno čtyřmi tužkovými bateriemi AA, které vydrží napájet kování až 20 měsíců.

Kování bylo vyvinuto na základě specifikací společnosti H&B Group s. r. o. Díky 
tomu má vlastnosti, které odpovídají evropským standardům zejména z pohledu 
mechanické odolnosti a jednoduchosti montáže a údržby.

Montuje se přímo na dveře místo standardního kování a díky nastavitelné pozici 
montážních prvků je možné pro jejich montáž využít existující otvory po předchozím 
kování. Není tedy nutné kvůli montáži vrtat do dveří další otvory. Kování se dodávají 
pro zadlabací zámky s roztečí 72, 85, 90 a 92 mm, takže je lze použít s jakýmkoli 
zadlabacím zámkem. 

Zmíněné vlastnosti a skutečnost, že pro svou práci nepotřebují žádnou kabeláž, 
jsou nespornými výhodami těchto kování. Kování je totiž možné instalovat prakticky 
všude, aniž by muselo docházet k dodatečným stavebním úpravám interiéru. Tam, 
kde je požadováno řízení přístupu některou ze zmíněných metod autorizace, se 
pouze vymění na dveřích stávající dveřní kování za kování systému Smart Wireless, 
naprogramuje se a je ihned připraveno k práci. 

Jako volitelný doplněk kování je možné dodat i bezpečnější zadlabací zámek 
s panikovou a samozamykací funkcí (s blokací střelky), které výrazně zvyšují 
bezpečnost zamčených dveří. Dveře osazené jakýmkoli kartovým kováním, a to není 
problém jen kování SMART, se totiž nezamykají ale jen lidově „zabouchnou“. Pokud je 
ve dveřích standardní zámek, u kterého se počítá s tím, že se bude zamykat klíčem 
a který tudíž není vybaven blokací střelky, hrozí nebezpečí, že bude možné dveře 
zvenčí tzv. vyplanžetovat, což je poměrně jednoduché. 

Kování ve své paměti uchovává informace o operacích v podobě záznamů s časovým razítkem. Oprávněný pracovník může tedy kdykoli 
zjistit, kdo a kdy zámek otevřel, nebo se o to pokoušel, a to s minutovou přesností. Tyto informace je možné přečíst přímo u zámku pomocí 
mobilní aplikace, nebo vzdáleně pomocí sítě Wi-Fi.

Elektronický přístupový systém Smart Wireless je určený především tam, kde je 

požadavek na on-line řešení s prvky moderních informačních technologií, a to v objektech 

ve kterých je obtížné, ne-li přímo nemožné, klasický on-line systém instalovat zejména 

z důvodu nemožné pokládky potřebné kabeláže.

Uspokojí navíc požadavek na vzdálenou správu včetně ovládání pomocí mobilních telefonů, 

což je dnes velmi vyžadovaná funkce.

Systém Smart Wireless je postaven na technologické bázi TT Lock. Ovládací software je 

vybaven jednoduchým uživatelským rozhraním, pomocí kterého je možné tento systém 

propojit i s dalšími technologiemi. Jedná se zejména o recepční software pro proces 

check-in/out v hotelových provozech (aktuálně odzkoušeno např. s hotelovým softwarem 

HORES přes protokol PMS).

Nástěnné terminály v systému je možno ovládat čipem RFID, číselným kódem, nebo tzv. 

elektronickým klíčem (eKey). Za příplatek je možné vybavit terminály i biometrickým 

senzorem pro identifikaci otisku prstu. Elektronický klíč (eKey) je specifický způsob 

identifikace. Jedná se o virtuální klíč, který dovoluje (prostřednictvím nástěnných 

terminálů) odemykat dveře systému pomocí mobilní aplikace. Tato aplikace nedovoluje 

provádět v systému jiné operace, než odemčení dveří, k jejichž terminálům byl klíč 

vydán,, a to pouze v časovém okně, které bylo tomuto klíči-uživateli definováno. Každý 

terminál tak dostane pro svou práci vlastní seznam identifikátorů (tedy oprávněných 

osob-uživatelů), včetně časových parametrů platnosti, což dovoluje vybudovat poměrně 

rozsáhlé sítě s prakticky neomezeným počtem přístupových profilů. 

 Všechny komponenty systému jsou vybaveny komunikačním rozhraním BLE (Bluetooth 

Low Energy), které jim dovolují přímou komunikaci s mobilními telefony prostřednictvím 

již zmíněné aplikace Smart Wireless. Celý systém je pak možné spravovat pouze touto 

aplikací. Tento režim je vhodný pro menší instalace, kde nevadí, že jakákoli změna, kterou 

je v systému potřeba udělat, se provádí individuálně. Pro rozsáhlejší instalace se využívá 

síť Wi-Fi a moduly Gateway. Z mobilní aplikace (nebo z připojeného PC) je pak možné takto 

propojené terminály spravovat i na dálku. 

Elektronický 
přístupový systém 
Smart Wireless

Detailní popis řešení:

5 v 1 způsobů obsluhy

1. eKey (mobilní aplikací)
2. Otiskem prstu 
    (např. personál)
3. Kartou / čipem
4. PIN kódem
5. Klíčem (nouzově)

Pro každý typ objektu 
nabízí katalog přehled 
dostupných řešení, 
včetně jejich popisů, 
funkcionalit a benefitů 
pro uživatele, ilustrace 
na 3D modelech 
a doporučení konkrétních 
produktových řešení 
vhodných právě pro 
daný objekt.

ŘEŠENÍ PRO 
VAŠE PROJEKTY

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

H&&B Group s. r. o. Váš klíčový partner

• UBYTOVÁNÍ

• OBCHOD A PRŮMYSL

• SOC. SLUŽBY, INSTITUCE

• BYDLENÍ

DEVELOPEŘI

INVESTOŘI

SPRÁVCI

DESIGNEŘI

ARCHITEKTI

PROJEKTANTI

MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ

http://www.klicovecentrum.cz/projektovy-katalog/
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Pražské prodejny v novém

V provozovně v Praze-Libni vznikla moderní 
zrekonstruovaná prodejna a nový showroom 
produktů kompletního zabezpečení, součástí 
je i školicí centrum.

V letošním roce prošla kompletní renovací a rekonstrukcí 
naše pražská provozovna v Libni. K prostorám provozovny 
přibyla ještě jednou tak velká plocha, kde vznikl nový 
a přehlednější sklad a zázemí s kancelářemi. Celý prostor 
původní provozovny byl přestavěn a zrenovován do podoby 
moderní velkoobchodní a maloobchodní prodejny, které 
zákazníkům nabízí více místa a komfortnější prostředí.      

Ty přechází v rozsáhlý showroom s prezentací funkčních 
řešení jak mechanického, tak elektronického zabezpečení.

Showroom o ploše více než 100 m2 je vybaven 
prezentačními panely osazenými vzorky produktů 
i kompletními fungujícími systémy a vybraná řešení jsou 
instalována také přímo na dveřích. Najdete tady především 
elektronické přístupové systémy STAR, CES, CISA, BURG-
WÄCHTER a řadu dalších, ukázky vložek STAR, CISA a CES, 
panikové zámky a kování, dveřní zavírače, automatický 
otvírač, kamerové a alarmové systémy, klíčové depozity 
a nechybí dokonce ani nabíječka pro elektromobily. Nachází 
se zde „živé“ prezentace všech nejdůležitějších řešení 

z našeho portfolia, na nichž si může klient prohlédnout 
nejen jednotlivé komponenty, ale i si vyzkoušet, jak 
systémy fungují v praxi. Součástí prezentací jsou 
informativní popisky a QR kódy vedoucí přímo na příslušné 
části Projektového katalogu s detailním popisem daného 
řešení.
Součástí showroomu je také prezentační a školicí centrum. 
V roce 2022 se zde můžete těšit na školení elektronických 
přístupových systémů a Projektového katalogu nebo 
například školení výroby autoklíčů.
V rámci prováděné reorganizace jsme se rovněž rozhodli 
ukončit činnost velkoobchodní prodejny blízké prodejny 

ve Vysočanech. Abychom vám mohli zajistit maximální 
možnou úroveň služeb a skladovou dostupnost, sloučili 
jsme tuto prodejnu s prodejnou v Libni. Ve vysočanské 
provozovně zůstala zachována pouze maloobchodní 
prodejna. Zároveň zde vznikla profesionální dílna pro 
výrobu systémů SGHK a aktuálně pro vás ve Vysočanech 
připravujeme nové školicí centrum pro otevírací techniku, 
skládání vložek a další mechanické systémy.

O termínech a místě konání všech plánovaných školení vás 
budeme v nejbližší době informovat. Mezitím vás srdečně 
zveme k návštěvě našeho nového showroomu v Libni.
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Rok 2021 v H&B Group

V letošním roce firma H&B Group oslavila 
výročí 30 let od svého založení.  

Za tuto dobu jsme se z malé klíčové služby 
v západočeském Chebu stali jedním z největších 
dovozců a prodejců takřka všech typů mechanických, 
mechatronických a elektronických zabezpečení objektů 
na českém trhu a leaderem v oboru s vlastním vývojem, 
servisem i technickou podporou.

I přes koronavirovou krizi, která samozřejmě v mnoha 
ohledech zasáhla i obor zabezpečení a podnikání nás všech, 
máme za sebou další úspěšný rok, ve kterém jsme navíc 
investovali do budování značky, podpory vás zákazníků 
nejen v podobě Projektového katalogu ,ale také do vlastní 
insfrastruktury a vozového parku.

Děkujeme vám za vaši podporu a přízeň dovolte, abychom 
se s vámi podělili o zážitky z několika letošních akcí.

For Arch
21.-25. 9. 2021, Praha, výstavistě Letňany

Po roční přestávce kvůli loňské koronavirové situaci jsme se 
letos opět zúčastnili ForArchu. 
I letos byla během konání akce v platnosti protiepidemická 
opatření, organizátorům akce se však podařilo pro 
návštěvníky i vystavovatele zajistit maximální bezpečí 
i komfort. Jednalo se o již 32. ročník tohoto prestižního 
mezinárodního stavebního veletrhu a všeho, co se stavbami 
souvisí – tedy včetně zabezpečení. 

Na veletrhu prezentovalo 411 vystavovatelů a zavítalo sem 
téměř 34 tisíc návštěvníků. Pod naší maloobchodní značkou 
KLÍČOVÉ CENTRUM jsme zde představili řadu komplexních 
řešení zabezpečení rezidenčních i komerčních objektů. 
Největší zájem ze strany návštěvníků byl o elektronické 
přístupové systémy.

Open House
2. 10. 2021, Praha, provozovna Libeň

Při příležitosti slavnostního otevření nového 
pražského showroomu jsme uspořádali již tradiční 
akci dne otevřených dveří – OpenHouse. 
Naši zákazníci a další partneři měli možnost 
prohlédnout si nové prostory prodejny, skladu 
a showroomu. 

Zde pro ně byla připraveno také krátké představení 
zbrusu nového Projektového katalogu a měli 
možnost o všech prezentovaných technických 
řešeních diskutovat přímo s našimi specialisty 
a produktovými manažery. 

Nechybělo samozřejmě ani chutné občerstvení 
a dobrá nálada. Všem účastníkům děkujeme za 
příjemné setkání v přátelské atmosféře.

Křest Projektového 
katalogu
3. 11. 2021, Praha, provozovna Libeň

V prostorách nového showroomu se uskutečnil také 
oficiální křest Projektového katalogu. Na křest byli 
pozváni vybraní klienti z řad správců a majitelů 
nejrůznějších objektů. 

Součástí prezentace bylo mimo jiné představení 
firmy a jejího portfolia dostupných řešení s ohledem 
na odlišné potřeby a požadavky jednotlivých 
zákazníků a krátké školení, jak s katalogem pracovat. 
Krátkou prezentaci si připravil také Marius Klett, 
zástupce německé společnosti CES – jednoho 
z našich hlavních dodavatelů elektronických 
i mechanických řešení.
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Elektronický přístupový systém STAR Smart Wireless

Chytré řešení v oblasti elektronické kontroly 
přístupu do budovy využívající nejnovější 
identifikační a komunikační technologie.

Ideální pro instalaci ve všech typech rezidenčních 
i komerčních objektů, nabízí jednoduché ovládání, možnost 
vzdálené správy a nenáročnou instalaci bez nutnosti 
pokládky kabelových rozvodů.

Základním prvkem systému je elektromechanické dveřní 
kování, které nahradí klasické mechanické kování. 
Ovládat jej lze elektronickým klíčem, tedy mobilní aplikací, 
a dále kódem, čipem nebo otiskem prstu, a v případě 
potřeby i mechanickým klíčem. Alternativou ke kování je 
elektronická vložka, jež nahrazuje mechanickou vložku 
a která nabízí stejné možnosti odemykání (s výjimkou 
mechanického klíče). Pro skříně, šatní či úložné skříňky 
a nábytek lze využít další prvek – elektronický skříňkový 
zámek. K ovládání zámku běžných dveří, ale také 
motorických dveří, závor, výtahů apod. systém využívá 
také nástěnné terminály (stěnové čtečky s klávesnicí). 
S výjimkou stěnového terminálu, který vyžaduje přívod 
externího napájení, jsou všechny uvedené komponenty 
napájeny bateriově a nevyžadují tak žádné rozvody kabelů.

Administrace přístupových práv (jejich přidávání, změny, 
rušení, nastavování časových oken) se provádí velmi 
jednoduše pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace, 
STAR e-key, kterou jsme sami vyvinuli. V aplikaci lze 
také prohlížet historii přístupů nebo zjistit stav baterií 
v jednotlivých prvcích systému. Uživatelská varianta 
aplikace po přidělení elektronického klíče slouží 
k samotnému odemykání dveří.
 
Všechny komponenty systému jsou vybaveny 
komunikačním rozhraním Bluetooth pro přímou 
komunikaci s mobilními telefony. Celý systém je pak 
možné spravovat pouze aplikací. Pro rozsáhlejší instalace 
se využívá síť Wi-Fi, k níž se prvky připojují pomocí 
modulů Gateway. Následně je lze spravovat i na dálku, a to 

buď opět v aplikaci anebo ve specializovaném softwaru 
pro PC. Ten navíc umožňuje propojení s hotelovými 
rezervačními systémy a vytvoření systému bezobslužné 
recepce (v kombinaci se systémy HORES & MyStay, nebo 
PREVIO & Alfred).

V případě zájmu o realizace těchto řešení vám zajistíme 
nejen kompletní dodávku všech komponent, ale 
samozřejmě také kompletní zaškolení v prezentaci, 
instalaci a servisu. Rádi vám dodáme prezentační materiály 
pro vaše potenciální zákazníky.

Všechny komponenty najdete v našem e-shopu:

• Elektronické kování STAR Smart
Doporučená prodejní cena: od 8 495 Kč bez DPH

https://www.hbgroup.cz/produkt/elektronicke-kovani-star-smart/

• Mobilní aplikace STAR e-key 
Ke stažení zdarma

• Nábytkový zámek STAR Smart
Doporučená prodejní cena: 2 500 Kč bez DPH

https://www.hbgroup.cz/produkt/nabytkovy-zamek-star-smart/

• Stěnová čtečka STAR Smart
Doporučená prodejní cena: 4 956 Kč bez DPH

https://www.hbgroup.cz/produkt/stenova-ctecka-star-smart/

https://www.hbgroup.cz/produkt/elektronicke-kovani-star-smart/
https://www.hbgroup.cz/produkt/nabytkovy-zamek-star-smart/
https://www.hbgroup.cz/produkt/stenova-ctecka-star-smart/
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ROZHOVOR

Ladislav Beránek | H&B GROUP s.r.o.
Jednatel skupiny H&B Holding ČR a SR

20. června 1991 byla 
v západočeském 
Chebu založena 
firma H+B. Jednalo 
se tehdy o malý 
zámečnický servis. 
Dnes je její 
nástupce, H&B 
Holding ČR a SR 
mnohonásobně 
větší firmou 
a jedničkou v oboru 
zabezpečení 
v České republice! 

O rozhovor jsme tentokrát požádali přímo pana Beránka, 
jednatele celého holdingu.

Značka H&B letos oslavila výročí 30 let od svého vzniku. 
Podělte se s námi o nějaké zajímavosti a Vaše zkušenosti 
ze začátků firmy.
V začátcích naše firma spolupracovala pouze s českými 
výrobci. V 90. letech byl na trhu hlad po jakémkoliv zboží. 
Stačilo zajistit včasné dodávky – být v pět ráno v Rychnově 
pro zboží FAB – a prodej už šel sám. V té době jsem 
chodil na střední školu v Karlových Varech a snažil jsem 
se pomáhat firmě ve volném čase. Pamatuji si, jak jsem 
při finále hokejového Nagana musel o víkendu vykládat 
dodávku plnou kování ROSTEX. Tehdy kování R1 stálo 200 Kč.
Když jsem nastoupil do H&B v Sokolově, ani jsem nevěděl, 
co vlastně bude moje pracovní náplň. Od starších kolegů 
jsem poslouchal, že se nedá nic změnit a že můžeme 
maximálně šetřit úsporou energií. V té době ještě nebyl 
internet dostupný a mobilní telefon byl velký jako krabice 
od bot a příliš drahý. Tak jsem zašel na poštu a požádal 
o půjčení Zlatých stránek všech krajů. Neochotná pošťačka 
se mě snažila odradit a ptala se, proč to potřebuji. Nakonec 
ale souhlasila a já si vytvořil první databázi potenciálních 

zákazníků. A tak začaly mé první obchodní aktivity. 
Rozjel jsem se na první obchodní cestu. První potenciální 
zákazník, v Klášterci nad Ohří, mě vyhodil. Řekl mi, že 
pokud mu zboží neprodám „bez papíru“, nemám tam co 
hledat. Až úplně poslední zákazník na mém seznamu, pan 
Vodička z Ústí nad Labem, mě pohostil kávou a zákuskem 
a tak začal náš dlouholetý, nejen obchodní příběh…

Můžete uvést některé důležité milníky z dalšího vývoje 
firmy?
Trh se začal měnit s příchodem nového milénia. Konkurence 
byla silnější a silnější, všude byl zaváděn internet... Bylo mi 
jasné, že pouze velkoobchod s českými dodavateli firmu 
dlouhodobě neuživí. Začal jsem hledat inspiraci v zahraničí. 
Naším prvním zahraničním partnerem se stala v roce 1995 
Silca a díky této spolupráci se H&B otevřel úplně nový svět. 
Snažil jsem se navštěvovat nejlepší distributory Silca na 
západ od našich hranic a inspirovat se u nich. Má první 
služební cesta tak vedla do Holandska, Švédska a brzy 
následovalo pro mě „osudové“ setkání s australským 
distributorem LSC, se kterým dodnes udržujeme přátelské 
vztahy, sdílíme zkušenosti a vyměňujeme si nápady.
Od čistě tuzemských dodavatelů jsme se více přeorientovali 
na zahraniční. Vyhledávali jsme partnery, kteří měli 
potenciál posunout naši firmu na vyšší úroveň. Tato nová 
orientace se vyplatila, firma začala růst a postupně jsme 
otevírali nové pobočky. Asi největším oříškem bylo otevření 
první slovenské pobočky, v Bratislavě v roce 2000. Na 
slovenský trh jsme vstoupili s nadšením a trochu naivní 
představou, že na Slovensku leží peníze na zemi a stačí 
je posbírat. Ukázalo se ale, že start pobočky nebude tak 
snadný. Prvních deset let jsme na Slovensko vozili zásoby 
a sanovali ztráty. Nakonec se nám podařilo posílit naši 
pozici i tam a dnes je bratislavská pobočka velmi úspěšná.
V současné době máme exkluzivní zastoupení firem Silca, 
CISA, CES, BURG-WÄCHTER a jsme distributorem řady 
dalších renomovaných zahraničních dodavatelů, avšak 
nadále udržujeme spolupráci samozřejmě i s mnoha 
českými výrobci. Abychom se odlišili od konkurence, uvedli 
jsme v roce 2013 na trh také naši vlastní značku, STAR. 
V současné době máme 12 kamenných prodejen v ČR a další 

dvě na Slovensku, provozujeme dva e-shopy a tým H&B 
holdingu dnes tvoří více než 100 zaměstnanců.

Značka H&B je na trhu velmi úspěšná. Ve kterých oblastech 
se podle vás H&B nejvíce odlišuje od konkurence?
Hlavním specifikem H&B je velmi široké portfolio produktů 
a služeb, které můžeme nabídnout právě díky naší spolupráci 
s mnoha známými a prověřenými výrobci, a skvělá dostupnost 
zboží – s největší skladovou zásobou na trhu, v hodnotě více 
než 250 mil. Kč. A na rozdíl od většiny našich konkurentů 
máme mnohem širší záběr, pokud jde o naše cílové skupiny, 
zaměřujeme se na oblast velkoobchodu i maloobchodu 
a zabýváme se nově i projektovou činností. Neustále 
sledujeme aktuální potřeby a požadavky českého trhu 
i světové trendy v oboru zabezpečení a inspirujeme se u našich 
zahraničních kolegů. Založili jsme dokonce interní vývojové 
oddělení, náš vlastní technologický inkubátor. Díky tomu jsme 
v České republice považováni za lídra na poli produktových 
inovací. Také si dobře uvědomujeme, že obchod už dávno 
nemusí být o pouhém dodání zboží. Mnoho zákazníků dnes 
očekává a požaduje zcela jiný přístup – kompletní servis, ať 
už se jedná o poradenství, technickou podporu, školení, nebo 
třeba dodávku, instalaci, zprovoznění a následný servis celého 
řešení pro určitý objekt. Tedy pružně reagujeme a umíme 
se rychle rozhodovat, což je velkou výhodou ve srovnání 
s nadnárodními korporáty. Právě toto komplexní řešení potřeb 
klienta jsme schopni zajistit.

Změnily se za dobu působení H&B na trhu nějak požadavky 
zákazníků?
Nejvýraznějším celosvětovým trendem, který se už 
řadu let projevuje i u nás, je enormní růst poptávky po 
elektronickém zabezpečení a „chytrých“ řešeních. Zájem 
českých zákazníků o tyto oblasti velmi vítáme a snažíme se 
tento trend v ČR co nejvíce podporovat, ať už dlouhodobou 
informační kampaní pro koncové zákazníky, tak 
vzděláváním našich obchodních partnerů, aby byli schopni 
sami tato řešení nabízet a realizovat. Máme z praxe 
ověřeno – a potvrzují to i zkušenosti našich zahraničních 
partnerů – že nejspolehlivější ochranu před vloupáním 
poskytuje kombinace prvků mechanického a elektronického 

zabezpečení. Samotné elektronické přístupové systémy 
pak nabízejí oproti těm mechanickým mnoho výhod, ať už 
se jedná o výrazně vyšší komfort pro uživatele i správce 
systému, prakticky neomezený rozsah systémů z hlediska 
počtu vstupů a uživatelů, delší životnost elektronických 
komponent kvůli nižšímu opotřebení a mnoho pokročilých 
funkcionalit, které mechanické systémy nikdy nabídnout 
nemohou. Elektronická řešení jsou v porovnání s nimi 
naprosto flexibilní a je díky nim možno splnit téměř 
jakékoliv požadavky klienta.

Jaké jsou Vaše aktuální plány a vize do budoucna?
Současná situace není jednoduchá – trh je již rozdělený 
a saturovaný. Další růst proto realizujeme akvizicemi, 
orientací na moderní elektronické zabezpečení a rozšířením 
našich aktivit o projektovou činnost.
Pokud jde o akvizice, v posledních letech se jednalo například 
o firmy TENcom, JAKOV A-Z, Locksystems či 4lock, které se 
všechny staly součástí H&B Holdingu ČR a SR. Jak mi před 
časem potvrdil i můj kamarád z Austrálie, trh s mechanickým 
zabezpečením již příliš neporoste, zatímco v elektronickém 
zabezpečení je obrovský potenciál, který se budeme snažit 
maximálně využít. I to byl důvod, proč jsem se rozhodl 
pro nákup společnosti TENcom, jež se specializovala na 
elektronické přístupové systémy, a postupnou větší integraci 
elektroniky do našeho sortimentu. Vytvořili jsme také nové 
projektové oddělení, jehož úkolem je péče o klienty z oblasti 
velkých projektů. Tento zcela nový zákaznický segment si 
vyžádal zavedení mnoha změn a nových firemních procesů, 
ukrývá však velký potenciál. Navíc je v dnešní době naprosto 
nezbytné „neusínat na vavřínech“ a nepolevovat v inovacích 
a posouvání firmy na vyšší úroveň. Na tom také neustále 
pracujeme – zavedli jsme například EAN kódy pro veškeré 
zboží, v současnosti implementujeme celofiremní systém 
CRM a optimalizujeme firemní procesy pro větší efektivitu 
práce a zajištění lepšího servisu zákazníkům. 

Děkujeme za rozhovor!
I já děkuji a chtěl bych tímto poděkovat také všem 
zákazníkům a obchodním partnerům za skvělou spolupráci 
a přeji mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2022!

Ladislav Beránek
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Inspirujte se našimi spokojenými zákazníky

Zámečnictví Rudolf Říha
Český Krumlov

| Vybavení pana Říhy: Futura Edge, SMART 
Pro, Fast Copy + M-Box, Smart Remote 
Programmer, Easy Scan, KD900, Super Key |

Pan Říha je úspěšný a oblíbený klíčař 
s provozovnou v Českém Krumlově. Naším 
zákazníkem se stal před více než šesti lety, 
poté, co byl osobně kontaktován přímo 
panem Beránkem, ředitelem H&B Group. 

Od té doby funguje mezi našimi firmami 
skvělá spolupráce a pan Říha patří k našim 
největším odběratelům v regionu jižní Čechy.

Pan Říha se specializuje na výrobu klíčů 
a autoklíčů a realizace systémů SGHK. 
Aby podpořil své podnikání, využívá levnou 
a velmi efektivní reklamu, kterou jeho 
zákazníci mají neustále na očích – krásné 
logové klíče Silca s kontaktem jeho firmy 
a motivem krumlovské věže. 
Protože mu záleží na tom, aby svým 
zákazníkům mohl nabízet produkty špičkové 
kvality, pro výrobu klíčů i autoklíčů využívá 
výhradně polotovary a komponenty značky 
Silca. 

Z bezpečnostních vložek nabízí a servisuje 
vložky STAR 60S a 70S a CES NP. Prodává 
rovněž vložky CISA C3000. 

K nejnovějším přírůstkům ve vybavení pana Říhy patří 
profesionální elektronický stroj Futura Edge, který umožňuje 
snadnou a precizní výrobu klíčů i autoklíčů.

Kompletní nabídku profesionálního vybavení najdete zde:
https://www.hbgroup.cz/stroje-a-software-na-vyrobu-klicu/

Panu Říhovi přejeme mnoho podnikatelských a osobních úspěchů!
Rádi vám s ním zprostředkujeme setkání pro výměnu zkušeností a stylu práce nejen se stroji SILCA.

Sdílejte své zkušenosti, záleží nám na vašem profesním i obchodním růstu!

Abyste mohli pohodlně objednávat vše, co 
pro své podnikání potřebujete, kdykoliv 
a odkudkoliv, neustále pro vás vylepšujeme 
a doplňujeme náš e-shop. 

Najdete jej na stránkách www.hbgroup.cz a objednat 
zde můžete nejrůznější produkty z oblasti výroby klíčů 
a mechanického i elektronického zabezpečení.

Pravidelně aktualizujeme například kategorii autoklíčů, 
v níž najdete kompletní autoklíče i jejich komponenty, a to 
jak od výrobce Silca, tak od dalších dodavatelů. Vybírat zde 
aktuálně můžete z více než 1200 položek.

V nedávné době jsme také výrazně rozšířili nabídku 
produktů v kategorii otevírací techniky, kde na vás v tuto 
chvíli čeká na 150 produktů pro profesionální zámečníky – 
a další položky stále doplňujeme.

Soutěž

Objednejte do konce února 2022 zboží v e-shopu www.hbgroup.cz 
v hodnotě alespoň 5 000 Kč bez DPH a zúčastněte se slosování o ceny – slevy na váš příští nákup v e-shopu:

                1× sleva 1 000 Kč na nákup autoklíčů a jejich komponentů
                             1× sleva 1 000 Kč na nákup otevírací techniky 
    1× sleva 1 000 Kč na nákup libovolného sortimentu

Naposledy jsme odměňovali slevou na nákup všechny zákazníky e-shopu, kteří objednali zboží alespoň za 10 000 Kč. 
Slevu získal náš častý nakupující pan Petr Mertlík z Častolovic a pan Pavel Kukačka z Veselí nad Lužnicí.

https://www.hbgroup.cz/stroje-a-software-na-vyrobu-klicu/
http://www.hbgroup.cz
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Elektronické Elektronické 
klíčové depozity klíčové depozity 
STARSTAR

Elektronické klíčové depozity STAR 
představují unikátní řešení komfortního 
a zároveň bezpečného přístupu hostů 
do hotelových pokojů. Ať už host dorazí 
v kteroukoliv denní nebo noční 
dobu, může si ihned a bez 
čekání sám vyzvednout klíč od 
svého pokoje a ubytovat se.
Host obdrží například SMS 
nebo e-mailem přístupový kód, 
který při svém příjezdu zadá na klávesnici 
klíčového depozitu. Využijte QR kód pro 
informace o všech variantách a vellikostech.   

 

Výhradní zastoupení

Stáhněte si náš Stáhněte si náš 
Projektový katalogProjektový katalog

ŘEŠENÍ PRO 
VAŠE PROJEKTY

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

H&&B Group s. r. o. Váš klíčový partner

• UBYTOVÁNÍ

• OBCHOD A PRŮMYSL

• SOC. SLUŽBY, INSTITUCE

• BYDLENÍ

DEVELOPEŘI

INVESTOŘI

SPRÁVCI

DESIGNEŘI

ARCHITEKTI

PROJEKTANTI

MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ


