rozhovor

FABKA Z PODORLICKA
NÁS CHRÁNÍ UŽ 105 LET
Zámky FAB jsou u nás již desetiletí legendou. Stačí říct: „Jdu koupit fabku“, a je
to stejně jasné, jako si postesknout: „Zítra musím vyluxovat.“ Každý hned ví, oč
jde. Ale zatímco severský výrobce vysavačů je dnes na našem trhu jen jedním
z mnoha, zámky a zabezpečení FAB si v Česku udržely - už více než jedno století
- postavení jedničky na trhu. TEXT: Kamil Miketa FOTO: ASSA ABLOY

T

radice, jistota, inovativnost.
Tak bych definoval, proč je
naše společnost stále na
špici,“ říká v rozhovoru pro
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Jan Galda, generální ředitel ASSA
ABLOY Czech & Slovakia a ředitel rozvoje
cylindrických vložek pro východní Evropu.
FAB je u nás důvěrně známou
značkou. Popište, jak a proč se
dostala pod křídla společnosti
ASSA ABLOY?
Koncern ASSA ABLOY vznikl v roce
1994 spojením švédské ASSY a finského
ABLOY. Z lokální společnosti se stal
celosvětový lídr v oblasti uzamykacích
dveřních systémů. Strategií koncernu
bylo od samého začátku získávat
nejvýznamnější výrobce zámků po celém
světě. Naše společnost se stala součástí
koncernu ASSA ABLOY již v roce 1997.
Dnes působíme pod označením ASSA
ABLOY Czech & Slovakia v rámci dvou
hlavních jednotek: výroba cylindrických
vložek, otvíračů, visacích zámků a elektromechanických systémů v Rychnově nad
Kněžnou a prodejní jednotka se sídlem
v Praze.
Za posledních 8 let jste
šestinásobně zvýšili výrobu
produktů značky FAB. Jak se vám
to podařilo?
V říjnu jsme oslavili neuvěřitelných 105
let značky FAB. Stále v Rychnově nad
Kněžnou na stejném místě, kde firmu
založili pánové Fáborský a Šeda. Značka
FAB nyní tvoří zhruba 20 % celkového
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„Prioritně budeme pracovat na inovacích
a patentových řešeních naší značky FAB,“
říká Jan Galda, generální ředitel ASSA
ABLOY Czech & Slovakia.

prodeje. Produkce se zešestinásobila
díky přesunům výroby evropských
renomovaných značek do Rychnova nad
Kněžnou. V posledních letech jsme prošli
velkou transformací. Dnes jsme moderní
a dynamickou firmou.
Co export, jaká je situace dnes
a co plánujete?
Zamykací systémy naší značky FAB
dodáváme mimo Českou republiku
a Slovensko také do dalších zemí východní
Evropy, třeba do Turecka. Ale i země
bývalé Jugoslávie jsou předmětem našeho
zájmu. Zámky ostatních značek koncernu
dodáváme do celého světa.
V Rychnově nad Kněžnou budete

„Dnes ročně
vyrábíme přes
8 milionů zámků.
Jsme zřejmě
největším výrobcem
cylindrických vložek
a visacích zámků
v Evropě.“
dále rozšiřovat. V posledních letech jsme
přesunuli výrobu ze zemí, jakými jsou
Německo, Švýcarsko, Izrael nebo třeba
Španělsko. Transferové projekty jsou jedním
z nejdůležitějších pilířů našeho růstu.
V Rychnově chcete vyrábět
zámky s vysokou bezpečností,
které kombinují mechaniku
s elektronikou. Jak bude podle
vás vypadat chytrý zámek blízké
budoucnosti?
Před třemi lety jsme se poprvé pustili
do elektroniky v cylindrických vložkách.
Uvedli jsme na trh nový výrobek FAB +
CLIQ, výrobkové portfolio jsme rozšířili
o elektromechanické otvírače a představili
nový elektromotorický zámek FAB
ENTR. Tento zámek je naší vlajkovou
lodí. Kombinuje výhody a silné stránky
mechanických systémů s dostupnými
elektronickými aplikacemi. Zámek
můžete tedy mimo klíče otevírat mobilním
telefonem, klávesnicí, dálkovým ovladačem
nebo třeba snímačem otisků prstů. Jde

stavět novou halu za 55 milionů
korun, kde budete vyrábět zámky
s vysokou bezpečností…
Kromě výroby a rozvoje výrobkového
portfolia FAB jsme se stali strategickým
dodavatelem koncernu pro většinu
evropských zemí. Dnes vyrábíme
v Rychnově přes 8 milionů zámků ročně
a jsme pravděpodobně největším výrobním
závodem cylindrických vložek a visacích
zámků v Evropě. V posledních letech se
zabýváme především projekty zamykacích
systémů s vysokou bezpečností. Před
třemi lety jsme začali s využitím elektroniky
v zámcích. V oblasti využití elektromechaniky
v zamykacích systémech naše role dále
poroste. Geografická poloha je další
strategickou výhodou a i proto se budeme

o systém aktivní bezpečnosti s kontrolou
vstupu. Je to tedy „chytrý“ zámek. A v této
oblasti předpokládáme další rozvoj.
Jaké jsou vaše další plány se
zámky značky FAB?
Naší prioritou jsou inovace a zvyšování
přidané hodnoty pro zákazníky. Naše
vývojové středisko pracuje na nové
generaci zámků včetně dalšího použití
elektroniky v mechanických systémech.
V dnešní době je nezbytné věnovat
velkou pozornost duševnímu vlastnictví
a ochraně značky. Prioritou nejen FABu,
ale celého koncernu je nabízet patentovou
ochranu v našich zámcích. Tyto atributy
včetně toho, že jsou cylindrické vložky
FAB vyráběny výhradně v Rychnově,
jsou důležitou garancí důvěry pro naše
zákazníky. Tuto garanci dnes u většiny
zboží jako zákazník nemáte.
❚

FAB SLAVÍ
105 LET
SE PSÍ
HLAVOU
VE ZNAKU
❚P
 řed 105 lety,
9. října 1911, Alois Fáborský
(odtud název FAB) a František
Šeda zakládají v Rychnově
nad Kněžnou podnik s názvem
Továrna na železné zboží
Fáborský a Šeda, společnost
s ručením omezeným. Původním
výrobním programem společnosti
byla „výroba zámků stavebních,
zadlabacích a nábytkových
včetně“. Na začátku měla továrna
20 zaměstnanců. V roce 1916,
tedy právě před 100 lety, se Alois
Fáborský stává jediným majitelem
továrny poté, co mu František
Šeda prodává svůj podíl.
❚Z
 ahájení výroby cylindrických
vložek, nejdříve jen pro
nábytkové zámky, se rozjíždí
v roce 1932. O rok později
začíná sériová výroba
cylindrických vložek pro zadlabací
zámky, díky kterým FAB
expanduje na zahraniční trhy.

Robotická výroba zámků FAB v Rychnově nad
Kněžnou. ASSA ABLOY Czech &Slovakia zde
zaměstnává 515 zaměstnanců a loni dosáhla
obratu téměř 903 milionů korun.

❚V
 březnu 1948 je továrna
znárodněna a stává se součástí
Národní správy Braneckých
železáren, n. p. Branka u Opavy.
Antonín Fáborský zůstává na
vedoucí funkci.
❚V
 roce 1992 se uskuteční
privatizace společnosti (tehdy
s názvem Orlické strojírny n. p.)
a vzniká FAB, a. s. Ta se v roce
1997 stává součástí švédskofinské skupiny ASSA ABLOY,
která je dnes celosvětovým
leaderem v oblasti uzamykacích
dveřních systémů.
❚S
 polečnost FAB, s.r.o., jednotka
obchodu a marketingu, se v roce
2008 sloučí se společností
Abloy, spol. s r. o. Tím vzniká
nová společnost ASSA ABLOY
Czech & Slovakia s. r. o.
Ta zastupuje veškeré obchodní
aktivity značky FAB na českém
a slovenském trhu.

Továrna FAB v Rychnově nad Kněžnou, rok 1911
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