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Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

Dovolte mi jménem Asociace zámkových a klíčových služeb 
České republiky Vás srdečně pozvat na již třetí ročník 
zámkařského veletrhu Lockfest 2018, který se bude konat ve 
dnech 22. – 23. září 2018 v lázeňském městě Karlovy Vary v 
prostorách hotelu Thermal. Na veletrhu se opět potkáte nejen 
s předními renomovanými firmami z České republiky, ale i 
významnými zahraničními výrobci a distributory zámkové 
techniky, elektronických systémů zabezpečení, otvíracích 
nástrojů a elektronických zařízení k programování autoklíčů. 
Pro všechny vystavovatele jako v předešlých ročnících je 
vyhlášena soutěž o nejzajímavější produkt, a to v těchto 
kategoriích:

Mechanické a mechatronické zabezpečení
Elektronika – programování autoklíčů
Otevírací technika

Obsahem veletrhu budou prezentace firem, produktové 
prezentace jednotlivých českých a zahraničních výrobců na 
jejich stáncích a nedílnou součástí veletrhu budou také 
praktická školení z oblasti nouzového otevírání a programování 
autoklíčů. Pro veřejnost, bytová družstva a hotely připravujeme 
prezentace k zabezpečení bytových domů, řešení vstupu do 
objektu a společných prostor s ohledem na požární předpisy, 
komfort a bezpečnost. Vývoj zabezpečení od obyčejného klíče 
k odemykání mobilem nebo otiskem prstu. Požadavky 
pojišťoven na zabezpečení objektů dle RC a výše pojistky, jejich 
přístup k likvidaci pojistných událostí, statistiky plnění.

Ing. Ladislav Kratochvil, prezident AZKS

PROGRAM A AKCE

Luxusní české křišťálové sklo

Objevte krásu sklářského 
řemesla a navštivte sklářskou 
huť a muzeum Moser v 
Karlových Varech.

Muzeum Becherovky

Expozice věnovaná Becherovce, 
asi nejslavnějšímu českému 
bylinnému likéru, se nachází v 
historické budově v centru 
Karlových Varů.

Wellness

Nové, moderní a rozlehlé Balneo 
Wellness Centrum nabízí širokou 
škálu léčebných a wellness 
služeb.

Vyhlídková jízda autovláčkem

Během cesty autovláčkem 
uvidíte největší lákadla 
Karlových Varů.
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11:00 - 12:00 EVVA 
představení společnosti EVVA spol. s r.o. a jejích 
produktů - školicí místnost č. 1

- Mechanické systémy - představení produktů
- FPS
- EPS
- ICS
- 3KSplus
- MCS
- Elektronické systémy - představení produktů
- AirKey
- Xesar
- Elektronické uzamykání s EMZY
- Základní principy zabezpečení majetku

Veškerá školení a prezentace jsou bezplatné a jsou primárně určené předregistrovaným účastníkům LockFestu. V případě Vašeho zájmu o školení se 
nejprve zaregistrujte jako návštěvník LockFestu a následně nás prosím kontaktujte, a to nejdéle do 20. září 2018.  training@lockfest.eu.

11:00 - 12:00 WENDT 
školicí místnost č. 2 (neveřejné)

Základní destruktivní a nedestruktivní metody otevírání 
standardních dveří:
- Vytažení cylindru
- Rozlomení cylindrické vložky
- Přímé frézování
- Zabouchlé dveře
- Elektropick
- Lockpicking

Krátké představení nejběžnějších otvíracích nástrojů pro 
běžné použití:
- ZIEH-FIX® Bell Puller 
- ZIEH-FIX® Elektro-Pick 
- ZIEH-FIX® Power Cracker.

12:00 - 13:00 dormakaba 
produktová prezentace - školicí místnost č. 1

dormakaba – koncern se sídlem ve Švýcarsku je světovým 
dodavatelem kompletního sortimentu techniky pro 
zabezpečení přístupu. Po fúzi Kaby s Dormou se firma se 
svým ročním obratem 2 miliardy Euro a 14 tisíci 
spolupracovníky stává novým lídrem na trhu. Sortiment 
obsahuje od online přístupových systémů, mechanických a 
mechatronických uzamykacích systémů, turniketů, 
hotelových systémů, trezorových zámků až po kompletní 
dveřní hardware jako jsou kování, dveřní zavírače, pohony 
dveří atd.

12:00 - 13:00 WENDT 
školicí místnost č. 2 (neveřejné)

Téma: Nástroje pro otevírání automobilů 

Společnost Wendt představuje způsob, jak otevírat auta s 
dekodérem Lockmaster® Smart, Lishi Picks. Naučte se, jak 
nedestruktivně otevírat a dekódovat zámky automobilů.

13:00 - 14:00 Mul-T-Lock 
inteligentní uzamykací řešení nejen pro nové instalace 
- školicí místnost č. 1

Přednášející:
Jan Pospíchal, Mul-T-Lock Czech & Slovakia, managing 
director

KONNECT LOCK – visací zámek, který ví …

- MUL-T-LOCK produktový přehled & novinky ENTR/nové 
platformy
- KONNECT LOCK, druhá generace chytrého visacího 
zámku s  výrazně vylepšenými vlastnosti, který používá 
GPS & GSM technologie
- Poskytuje informace on-line i záznam o pozici, trase, 
pohybu, manipulaci se zámkem a mnoho dalšího
- Několik úspěšných projektů, kde již funguje

13:00 - 14:00 Petr Wittner 
Novinky pro rok 2018 - školící místnost č. 2 (neveřejné)

Prezentace robota, který gravíruje, maluje, vypaluje 
laserem, tiskne 3D a umí otevírat trezorové mechanické 
kombinační zámky. Tento Robot je novinka pro 
mezinárodní výstavu LOCKFEST 2018.

Prezentace dekodérů pro nedestruktivní otevírání 
trezorových zámků:
- Dekodér pro zámky Mauer 74040- 73042 + Stuv 4.19.92
- Dekodér pro zámky Mauer 71111
- Dekodér pro zámky Stuv 4.19.92
- Dekodér pro zámky Cawi Wittcopp Optima 2648
- Stavěcí klíč pro Secu 1000
- Mnoho zajímavých dalších přípravků pro nedestruktivní 
otevírání   trezorových zámků

14:00 - 15:00 FAB ASSA ABLOY 
prezentace firmy - školící místnost č. 1

- Nejčastější způsoby napadení objektů, statistiky vloupání 
2014 a 2015, úspěšnost PČR v objasňování vloupání...

- Požadavky pojišťoven na zabezpečení objektů dle RC a 
výše pojistky, jejich přístup k likvidaci pojistných událostí, 
statistiky plnění, praktické příklady postupů pojišťoven...

- Vývoj zabezpečení – od obyčejného klíče k odemykání 
mobilem, nebo otiskem prstu...

- Možnosti zabezpečení firem s ohledem na bezpečnostní 
požadavky a komfort – mechanické a mechatronické 
přístupové systémy vs. Kartové přístupové systémy...

- Zabezpečení bytových domů, řešení vstupu do objektu a 
společných prostor s ohledem na požární předpisy, komfort 
a bezpečnost – Smart air...

- Řešení ochrany bytů a rodinných domů – motorická 
vložka ENTR, bezpečnostní dveře Sherlock, zajištění oken 
a garáží...

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA
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15:00 - 16:00 Original Lishi Tools 
školicí místnost č. 2 (neveřejné)

Seznámení s originálními otvíracími nástroji Lishi

- Správná identifikace nástroje
- Otevírání různých autozámků pomocí nástrojů Lishi
- Otevírání nových zámkových systémů VAG pomocí 
nástrojů Lishi
- Postupy dekódování autozámků
- Strojová a ruční výroba autoklíčů

Veškerá školení a prezentace jsou bezplatné a jsou primárně určené předregistrovaným účastníkům LockFestu. V případě Vašeho zájmu o školení se 
nejprve zaregistrujte jako návštěvník LockFestu a následně nás prosím kontaktujte, a to nejdéle do 20. září 2018.  training@lockfest.eu.

SOBOTA

16:00 - 17:00 ROSTEX 
prezentace firmy - školicí místnost č. 1

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. tradiční domácí výrobce 
zabezpečovacích systémů působící více jak 90 let na trhu 
stavebního a bezpečnostního kování.

- Produktové řady a typy bezpečnostního kování
- Bezpečnostní kování RX, konstrukce kování, 
bezpečnostní prvky
- Zařazení do bezpečnostních tříd, oblasti použití
- Novinky v sortimentu

16:00 - 17:00 TRESORÖFFNUNG.DE 
Umění impressioningu presentuje Oliver Diederichsen 
- školící místnost č. 2 (neveřejné)

Impressioning - staré umění výroby klíčů ke všem druhům 
zámků bez jejich demontáže. 

Po této hodinové prezentaci každý pochopí, jak tato technika 
funguje. Nejedná se o workshop, ale o ukázku různých 
nástrojů, potřebných k zvládnutí této techniky, s vysvětlením 
postupu krok za krokem, aby se předešlo případným 
chybám. Přijďte se podívat jak snadno lze odhalit tajemství 
bezpečnostních zámků a vyrobit funkční klíč. 

Po představení principů proběhne demonstrace u stánku 
Wendt s možností si tuto techniku sami vyzkoušet. Pokud jste 
o ní nikdy neslyšeli, přijďte, protože to je technika, kterou by 
měl zámkař znát a ovládat.

NEDĚLE

14:00 - 15:00 Abrites 
školicí místnost č. 2

Abrites je lídrem v automobilovém diagnostickém světě, 
společnost pokrývá různé aspekty základní a pokročilé 
diagnostiky vozidel, včetně čtení a mazání kódů. Software 
a hardware systémů, který umožňuje provádět 
programování klíčů pro téměř všechny moderní osobní i 
nákladní automobily, lodě, čtyřkolky, vodní skútry, atd. 
Vyrábíme vlastní PCB klíče pro různé typy vozů. Všechny 
jsou vyráběny v našich zařízeních v rámci našich vlastních 
pravidel kontroly kvality.

15:00 - 16:00 TOKOZ 
prezentace firmy - školící místnost č. 1

- Firma TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích 
mechanismů více než 95 let. Díky těmto dlouholetým 
zkušenostem se stala skutečným specialistou na výrobu 
visacích zámků a dnes i jejich největším českým výrobcem. 
- Sortiment, k němuž patří visací zámky a další 
zabezpečovací prvky jako jsou závory a petlice nebo 
stavební a nábytkovékování, se postupem let začal 
rozšiřovat o další speciální zabezpečovací mechanismy a 
doplňky.
- Přijďte se podívat na novinky v podobě univerzálního 
přídavného zámku na dveře nákladového prostoru 
dodávek a užitkových vozidel VANLOCK a první 
mechatronickou vložku TOKOZ ePRO.

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

NEDĚLE

11:00 - 12:00 GÖTH GmbH 
Forenzní metody zkoušek zámků a cylindrických 
vložek, které byly překonány - Forenzní laboratoř - 
školící místnost č. 1

Naše forenzní zkušební laboratoř Göth GmbH poskytuje tyto 
služby:

1. Zkoušky po vloupání nebo požáru: ohledání prostorů po 
v loupání ;zkoušky zámků a cy l indr ických v ložek 
(mechanických a elektronických), testování klíčů 
(mechanických a elektronických), ohledání objektu po 
požáru, prezentace nástrojů, které se používají k překonání 
zámků a cylindrických vložek a různé metody k překonávání 
zámků
.
2. Stopy na dveřích a oknech: Následné vyhodnocení 
rozlišuje mezi skutečnými důkazy o trestné činnosti a 
falešnými důkazy, které by mohly narušit vyšetřování.

3. Bezpečnostní zařízení ve vozidlech (mechanické a 
elektronické):  Ohledání zámků a mechanického 
zabezpečení ve vozidlech (auta, motorky atd.) ke stanovení, 
zda ke krádeži došlo bez odpovídajícího klíče atd.

4. O našich laboratorních vyšetřeních. Každý proces 
zkoumání a průběh pozorování je zaznamenán. Tyto 
záznamy tvoří základ pro znalecký posudek, který obsahuje 
prohlášení o tom, zda zjištěné důkazy mohly být způsobeny 
odcizením vozidla nebo vloupáním.

5. Oddělení objasnění škodních událostí.

6. Forenzní zkušební laboratoř Göth GmbH: Je akreditovaná 
podle DIN / ENISO 17020; Je držitelem certifikátu na ochranu 
osobních údajů BDSG; Je authorizovaná zpracovávat 
osobní údaje.
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Veškerá školení a prezentace jsou bezplatné a jsou primárně určené předregistrovaným účastníkům LockFestu. V případě Vašeho zájmu o školení se 
nejprve zaregistrujte jako návštěvník LockFestu a následně nás prosím kontaktujte, a to nejdéle do 20. září 2018.  training@lockfest.eu.

NEDĚLE

12:00 - 13:00 KLÍČE, ZÁMKY VODŇANY s.r.o. 
školicí místnost č. 1
 
Zabýváme se maloobchodním a velkoobchodním prodejem 
stavebního kování, klíčů, zámků a doplňkového sortimentu. 
Provádíme přestavby a sjednocování zámkových vložek, 
nabízíme systémy generálního a hlavního klíče FAB. Jsme 
výhradní dovozci produktů italské firmy VIRO, která má více 
než 70 letou historii. Její základní sortiment tvoří visací 
zámky, cylindrické vložky, sejfy a zbraňové kabinety, zámky 
pro zabezpečení motocyklů i jízdních kol. Firma VIRO je 
evropský lídr ve výrobě elektrických zámků pro vjezdové 
brány a rozvorových zámků pro garážová vrata.

12:00 - 13:00 ASOCIACE ČESKÝCH LOCKPICKERŮ 
Lockpicking - umění otevření zámku bez klíče - Školící 
místnost č. 2 (neveřejné)

Ing. Marek Pederzoli, M.Sc.

Tato přednáška přináší ucelený úvod do oblast i 
nedestruktivního otevírání zámků. Dozvíte se, co to vlastně 
lockpicking je a kdo a jak jej provozuje v ČR i ve světě. 
Vysvětlíme si etický kodex, díky kterému může být 
lockpicking provozován jako koníček/sport aniž by 
nepředstavoval bezpečnostní riziko, ale naopak vedl k 
pokroku ve vývoji lepších zámkových systémů.

Hlavní část bude věnována principům fungování 
nejčastějších typů mechanických zámků. Vysvětlíme si, jaké 
má který systém slabiny a jak je možné je nedestruktivním 
způsobem otevřít. Zaměříme se především na otevírání 
pomocí planžet, které je hlavní disciplínou sportovního 
lockpickingu. Okrajově zmíníme i jiné metody jako je např. 
bumping u kterých se zaměříme spíše na způsoby jak se proti 
nim chránit.

Přednáška je vhodná nejen pro zájemce o lockpicking 
jakožto koníček a sportovní aktivitu, ale i všechny ty, kteří se 
chtějí dozvědět o tom jak mechanické zámky fungují a jaké 
jsou jejich omezení.

13:00 - 14:00 SOMFY - školicí místnost č. 1

-Chytré bydlení – inteligentní zámky, systémy střežení 
domácnosti a možnosti chytrého ovládání domu

- Chytré bydlení dneška – možnosti vzdáleného ovládání 
domu včetně přístupů, zabezpečení oken (rolety, žaluzie), 
řízení osvětlení, teploty atd.

- SOMFY Doorlock – Motorický zámek s evidencí přístupů 
a opravdu vzdáleným ovládáním – praktická ukázka

- Somfy Protect – Domácí alarm s evidencí přístupů, 
nahráváním záznamů a otřesovým čidlem pro dveře a okna 

– praktická ukázka

13:00 - 14:00 Petr Wittner 
Novinky pro rok 2018 - školící místnost č. 2 (neveřejné)

Prezentace robota, který gravíruje, maluje, vypaluje 
laserem, tiskne 3D a umí otevírat trezorové mechanické 
kombinační zámky. Tento Robot je novinka pro 
mezinárodní výstavu LOCKFEST 2018.

Prezentace dekodérů pro nedestruktivní otevírání 
trezorových zámků:
- Dekodér pro zámky Mauer 74040- 73042 + Stuv 4.19.92
- Dekodér pro zámky Mauer 71111
- Dekodér pro zámky Stuv 4.19.92
- Dekodér pro zámky Cawi Wittcopp Optima 2648
- Stavěcí klíč pro Secu 1000
- Mnoho zajímavých dalších přípravků pro nedestruktivní 
otevírání   trezorových zámků

11:00 - 12:00 WENDT 
školicí místnost č. 2 (neveřejné)

Nové nástroje Turbo picks - nové otevírací nástroje pro 
důlkové zámky.
Turbo Picks jsou v současnosti nejlepší otevírací nástroje pro 
důlkové zámky. Otevírají důlkové zámky velice rychle a 
naprosto bez poškození. Takže Turbo Picks pro důlkové 
zámky jsou perfektní nástroje pro zámkaře, kteří nechtějí 
poškodit zámek klienta. Tyto nástroje jsou zajímavé i pro 
státní bezpečnostní složky. Kurz zahrnuje krátké představení 
důlkových zámků jako takových, na které navazuje 
představení nástrojů Turbo Picks. Každopádně zástupci 
firmy Wendt předvedou praktickou ukázku na zámku Mul-T-
Lock 7x7

NEDĚLE

NEDĚLE

NEDĚLE

NEDĚLE

NEDĚLE
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PLÁNEK VÝSTAVIŠTĚ
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