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     Zámkař 
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   III. mezinárodní zámkařský veletrh LockFest 2018 

  

     Ve dnech 22. - 23. září 2018 proběhl v Karlových Varech již III. mezinárodní zámkařský veletrh 
LockFest 2018. Garantem této akce byla  Asociace zámkových a klíčových služeb (AZKS) a veletrh 
probíhal pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje. 

     Veletrh LockFest 2018 byl prioritně určen pro návštěvníky z řad zámkařů, zámečníků a společností 
zabývajících se dodávkami a montážemi mechanických zábranných systémů a nouzovým otevíráním. 
Návštěvnost veletrhu předčila opět očekávání pořádající společnosti AZKS. Celkem zámkařský veletrh 
navštívilo 1762 návštěvníků.  

     Veletrhu se zúčastnilo 51 vystavovatelů z 15 zemí, kteří ve svých expozicích seznámili návštěvníky se 
svými stálými produkty i s nejžhavějšími novinkami ze svého sortimentu. 

     Partnery veletrhu byly společnosti European Lockmaster Group, EVVA, dormakaba, ADBAR elec-
tonic key, FAB ASSA ABLOY, MUL-T-LOCK, TOKOZ, ROSTEX,  Viro, Hotel THERMAL , Hasič-
ský záchranný sbor České republiky,  Asociace českých lockpickerů, ČVUT Fakulta informačních 
technologií, Cech mechanických zámkových systémů a Trezor Test. 

     Mediální partneři veletrhu byli Asociace Gremium Alarm a AMBO. 

     V rámci veletrhu probíhala opět soutěž o nejzajímavější produkt, o kterém svým hlasováním rozho-
dovali návštěvníci ve třech níže uvedených kategoriích. 

     V kategorii A - Mechanické a mechatronické zabezpečení, stroje na klíče… 

               zvítězil produkt společnosti MUL-T-LOCK (Česká republika) Konnect Lock 

     V kategorii B - Elektronika – programování autoklíčů 

                zvítězila společnost HR CARSOFT se svým produktem SUPER VAG, sada na programování autoklíčů 

     V kategorii C - Otevírací technika 

               vítězství získala Asociace českých lockpickerů s produktem ROBOT-DOBOT 

     V rámci veletrhu byl již tradičně největší zájem z řad vystavovatelů i návštěvníků o odborná škole-
ní, semináře, které byli z profesního hlediska rozděleny na veřejné prezentace (pořádané vystavovateli 
pro širokou veřejnost) a neveřejné prezentace (pro zástupce specializovaných firem z oboru, zabývají-
cích se destruktivními a nedestruktivními metodami překonávání mechanických zámkových systémů). 

     S největším zájmem a ohlasem se setkal seminář společnosti WENDT zaměřený na destruktivní       
a nedestruktivní metody otevírání standardních dveří a otevírání automobilů a seminář Original Lishi 
Tools, který představil speciální nástroje otevírací techniky. S velkým úspěchem proběhlo během 2 vý-
stavních dnů celkem 18 školení od 15 společností. Členové Asociace českých lockpickerů připravili  pro 
návštěvníky veletrhu ukázky lockpickingu, které byly další zajímavou součástí pořádaného veletrhu. 

      Na závěr sobotního veletržního dne byl pořádán v kongresové hale hotelu Thermal Galavečer. Sou-
částí tohoto slavnostního večera bylo kromě vybraného chutného menu a společenského programu 
s živou hudbou i vyhlášení vítězů soutěže „Nejzajímavější výrobek“. Novinkou letošního ročníku bylo 
vyhlášení zámkařských osobností roku 2018. Tímto prestižním oceněním byli odměněni zámkaři, kteří 
většinu života pracovali v oboru a stali se uznávanými specialisty. Za Českou republiku ocenění získal 
pan Beatus Polakovič  ze Židlochovic. Ze zahraničních zámkařů byl oceněn  polský klíčař pan Jozef 
Matyas. Ocenění získali hodnotnou pamětní plaketu, vyrobenou společností Moser. 

     Závěrem můžeme konstatovat, že III. mezinárodní zámkařský veletrh LockFest 2018 proběhl úspěš-
ně, jak můžeme usoudit z nesčetných kladných ohlasů vystavovatelů i návštěvníků a věříme, že úspěch 
této akce zajistí i její pokračovaní v dalších letech. 

 

                                                                   Ing. Ladislav Kratochvil 
                                                                 prezident AZKS 
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    Jednou z ochrany zámku proti otevření nepřísluš-

ným klíčem je otvor pro klíč. Obyčejné nebo dozické 

zámky mají celkem jednoduchý tvar klíčového otvo-

ru, který je určen konstrukcí a použitím těchto zám-

ků. Nejjednodušší je tvar obdélníku, složitější mají 

např. tvar písmen či číslic, přesto je jejich překonání 

jednoduché. U cylindrických vložek je však otvor pro 

klíč důležitou součástí bezpečnosti cylindrické vlož-

ky a umožňuje rozšířit možnosti jejich využití pro 

systémy společných klíčů.  

   První americké cylindrické vložky v druhé polovině 

19. století měly rovný obdélníkový průřez klíčového 

otvoru. Ten sice umožňoval levnou výrobu klíčů 

z plechu, ale měl nízkou odolnost proti vyhmatání. 

Až později docházelo k jednoduché tvarové profilaci 

klíčového otvoru, který zajistil větší bezpečnost cy-

lindrických vložek a schopnost navýšení počtu uza-

mykacích sestav vložky. 

   V Evropě, od zahájení výroby cylindrických vložek 

na začátku 20. století, se používá otevřený profilový 

otvor pro klíč.  Otevřený profil znamená, že boky 

profilu klíčového otvoru nepřekrývají střední rovinu 

profilu. Dalším vývojem se zvyšovala bezpečnost 

klasických stavítkových cylindrických vložek vytvoře-

ním tzv. překrytého profilu, u kterého boky profilu 

překrývají minimálně dvakrát střední rovinu profilu 

otvoru pro klíč. Výrobci cylindrických vložek se ne-

zastavili u překrytého profilu a rakouská Evva před-

stavila v 70. letech minulého století integrovaný  

profil  klíčového  otvoru    s několikanásobným pře-

krytím střední roviny profilu. Jednalo se o typ Evva 

GPI, který vytvořil novou kategorii tvaru klíčového 

otvoru. V tehdejším socialistickém Československu 

se v roce 1982 poprvé objevil překrytý profil klíčové-

ho otvoru u nově vyvinuté řady výrobků Fab 2018 

vyráběných v národním podniku Orlické strojírny, 

Rychnov nad Kněžnou.  

   Jako první napadlo konstrukté-

ry německé firmy Wilka Schließ-

technik využít tvaru klíčového 

otvoru pro vytvoření jména firmy 

– WILKA. Svůj nápad si dali 

v roce 1977 chránit a od té doby 

se cylindrická vložka pod ozna-

čením Wilka WZ (Waren-

zeichenprofil) používá pro klíčo-

vé systémy. Tvar profilu klíčového otvoru dala firma 

jak na tělo vložky, tak i na klíč. Použít obraz písmen-

kového profilu k označení na hlavě klíče okopírovaly 

pak skoro všechny další firmy.  

   Po více než deseti letech se připojila firma Fcv, jež 

byla dceřinou firmou Kfv, a na tvar profilu použila lo-

go KAFLI. Uvedené logo je zkratkou jména zaklada-

tele společnosti Karla Fliethera. Profil se používá 

pro cylindrické vložky řady 500 a 900 jako zákaznic-

ké profily.                                                        

     V roce 1998 si dala firma C. Ed. Schulte 

z Velbertu chránit použití svého loga CES pro použi-

tí ve svislé (model Ces KM) i vodorovné formě (Ces 

WM).  

   Po roce 2000 si řada firem uvědomila možný po-

tenciál písmenkových klíčových profilů v možnosti si 

dát patentově chránit své profily     

a bojovat tak proti výrobcům polo-

tovarů klíčů. K trendu se připojily        

i české podniky a v roce 2002 si 

rychnovská firma Fab zajistila 

právní ochranu klíčové otvoru ve 

tvaru loga FAB (profily Fab 1 a Fab 

2) u modelu Fab Control, od roku 

2010 znova u Fab  1000. Profil 

s písmeny Fab byl také použit pro 

vložku Lips Control, která se vyráběla pro belgickou 

firmu. Tišnovská firma Guard- Mudroch využila pro 

model Guard 550 profil ve tvaru písmen NVL a chrá-

něn byl od roku 2006. V tomto roce 

vídeňská firma Evva využila svého 

názvu pro klíčový profil, který je 

užitý v modelové řadě Evva EPS-

M. Vzhledem k tomu, že značka 

Guard patří firmě Evva a k značení 

vložek se již nepoužívá, najdeme 

nyní klíčový profil NVL na vložkách 

firmy Evva. 

Nejen německé 

nebo české firmy 

používají zajíma-

vé profily na klíčo-

vé otvory. Fran-

couzský výrobce 

Decayeux má pro-

fil z pís-men TA-

RA (např. model 
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Tara 16 nebo důl-

kový Tara 86), 

který používá       

i pro značku Le-

gallais. Italská fir-

ma Cisa od roku 

2005 používala 

profil LIM, pozdě-

ji  model Cisa 

3000 profil CISA. Druhý velký ital-

ský výrobce Viro S.p.A. využil také 

svoje logo VIRO (typ Viro 700 PV). 

Zajímavý je profil otvoru pro klíč fir-

my Mister Minit, které se podařilo 

vytvořit nápis MINIT. Zkratka MLS 

z loga v Bulharsku sídlící firmy  

Mauer Locking Systems tvoří klíčo-

vý profil u cylindrické vložky Mauer 

Mls nebo ho najdeme u výrobků nizozemské značky 

Axa. 

Výčet jednotlivých firem, které využívají písmenko-

vých profilů pro klí-

čové otvory cylin-

drických vložek, je 

široký. Pro některé 

tyto profily ale potře-

bujete značnou fan-

tazii k nalezení slo-

va či písmen.  Nej-

krásnějším profilem je zřejmě WILKA nebo KAFLI, 

tím nejčitelnějším je logo DOM u stejnojmenného 

výrobce modelu RS Sigma.         U druhých němec-

kých výrobců, jako GTV s profilem GTV modelu 

MPS nebo firma Schloßsicherungen Iseo – Gera 

s profily SSG (důlkový model Gera WS) či GERA 

(model Gera 3500 a další), se už vyžaduje značná 

pozornost při rozluštění toho, jaká písmena jsou 

skryta v profilu.   

 

                                         Luboš Čech 
                       předseda České lockpickerské federace  
                                    cech.locks@email.cz 

Písmenkové tvary otvorů pro klíč u cylindrických vložek 
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