
SOUTĚŽ V LOCKPICKINGU CZ&SK 2020 
LOCKPICKING VISACÍCH 

ZÁMKŮ & CYLINDRICKÝCH 

VLOŽEK 

❌ Maximální počet 

soutěžících je 48 

❌ Limit na zámek v každém 

kole je pět minut 

❌ Zámky dodá pořadatel 

soutěže 

❌ Každý soutěžící musí splnit 

základní podmínky 
 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE PRO 

LOCKPICKERY 

❌ Soutěžit mohou pouze Češi 

a Slováci ve věku 18+ 

❌ Registrační poplatek do 

soutěže je 300 Kč/12€, který se 

platí na místě 

❌ Vyplnit registrační formulář 

na webu 

❌ Seznámit se s pravidly 

soutěže 

 

 

ROYAL LOCKPICKING 

CYLINDRICKÝCH VLOŽEK 

❌ Maximální počet 

soutěžících je 48 

❌ Limit na zámek v prvním 

kole je 5 minut, v každém 

dalším kole deset minut 

❌ Cylindrickou vložku do 

soutěže poskytne soutěžící 

❌ Každý soutěžící musí splnit 

základní podmínky 

 

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM 

 

09:00 – 09:30 

Registrace soutěžících 

 

09:30 – 12:00 

Lockpicking visacích zámků & 

cylindrických vložek 

 

12:00 – 13:00 

Oběd 

 

13:00 – 18:00 

Royal lockpicking 

cylindrických vložek 

 

18:00 – 19:00 

Večeře 

 

19:00 – 19:30  

Vyhlášení výsledků soutěže 

 

18:00 – 23:00  

After party v šimandě & 

setkání zámkařů 

AFTER PARTY A SETKÁNÍ 

ZÁMKAŘŮ 

❌ Po skončení závodu se 

koná setkání a posezení 

v restauraci Šimanda 

❌ Přednost mají ti, co si 

rezervují místo 

❌ Budou probíhat debaty na 

různá témata z oboru 

❌ Každý je vítán a může se 

účastnit 

 

Asociace českých lockpickerů je pořadatelem a organizátorem této soutěže, která se bude konat 

v sobotu dne 27.6.2020 v Praze (KD Kyje, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14).  

Již od roku 2010 jsme pořádali 10 ročníků mistrovství v lockpickingu s mezinárodní účastí, ale teď je 

konečně čas poměřit síly pouze mezi Čechy a Slováky! Zároveň tato akce bude spojena jako 

desetileté výročí naší organizace. Akce bude jednodenní s následnou After Party a budou se konat 

dvě soutěžní disciplíny. Samozřejmě že na akci budou i přední výrobci zámků či prodejci 

profesionálních otevíracích nástrojů. 

Více naleznete na webu www.lockpicking.team  

  

http://www.lockpicking.team/


PRAVIDLA SOUTĚŽE 
LOCKPICKING VISACÍCH ZÁMKŮ & CYLINDRICKÝCH VLOŽEK 

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 

❌ Planžety a napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené 

❌ Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby) 

❌ Psací potřeby (tužka a papír) 

PODMÍNKY  

❌ Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu) 

❌ Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení 

PRAVIDLA 

❌ Cylindrické vložky a visací zámky jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem. 

❌ V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek 

účastníků se losují. 

❌ V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření zámku limit pět minut. 

❌ Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane 

soutěžící jeden bod. 

❌ Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu 

bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření. 

❌ Z každé kvalifikační skupiny (A – D v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři 

nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových 

skupin postupuje zpravidla 6 až 12 soutěžících. 

❌ Cylindrická vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 90 stupňů a 

není v ní žádný nástroj. 

❌ Visací zámek se považuje za otevřený, pokud soutěžící uvolní třmen a v otevřeném zámku není 

vložen žádný nástroj. 

❌ Za každou neotevřenou cylindrickou vložku či visací zámek je přičteno soutěžícímu 5 trestných 

minut. 

VÍCE INFO 

❌ Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace. 

❌ Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínák v soutěžním zámku, ale nesmí do něho vložit 

žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj! Při samotném startu nesmí být vložen v zámku ani 

napínák. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod! 

❌ Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka 

však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu. 

❌ Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka, zahlášením „Mám“ a zvednutím ruky, nato 

mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená. 

❌ Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek 

v průběhu závodu, bude diskvalifikován. 

❌ Pokud je zámek prokazatelně vadný, může být rozhodčím stažen ze soutěže. 

❌ Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící. 

❌ Od každého typu zámku jsou poskytnuty stejné modely (různé uzávěry), aby soutěžní skupiny 

soutěžily se stejnými modely zámků na stejných pozicích u stolů (např. A1 – D1, A2 – D2). 

❌ Zámky, které jsou příliš jednoduché nebo nebyly v předkolech otevřeny, mohou být ve finále 

vyměněny. 

 



PRAVIDLA SOUTĚŽE 
ROYAL LOCKPICKING CYLINDRICKÝCH VLOŽEK 

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 

❌ Planžety a napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené 

❌ Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby) 

❌ Psací potřeby (tužka a papír) 

PODMÍNKY  

❌ Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu) 

❌ Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení 

PRAVIDLA 

❌ Vaše vlastní donesená cylindrická vložka bude předložena k označení a registraci. Při registraci 

bude označena otevřená strana vložky. 

❌ Donesené vložky musejí být nepoškozené, bezchybně funkční a čisté, jinak budou vyřazeny ze 

soutěže. Pro kontrolu funkčnosti vložky musí být k dispozici klíč. 

❌ Pokud je potřeba k otevření donesených vložek nějaké speciální nářadí, musí být tato 

skutečnost oznámena předem. 

❌ V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek 

účastníků se losují. 

❌ Na začátku závodu, musí nejprve každý účastník otevřít svojí donesenou vložku, a to v limitu pěti 

minut. Pokud to nedokáže, bude ze soutěže vyřazen. 

❌ Limit na otevření ostatních vložek je v každém soutěžním kole 10 minut. 

❌ Na začátku každého kola si účastníci mezi sebou vyměňují vložky, tak aby každý soutěžící v 

jednotlivých kolech, soutěžil se všemi vložkami od všech účastníků ve své skupině. 

❌ Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane 

soutěžící jeden bod. 

❌ Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu 

bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření. 

❌ Z každé kvalifikační skupiny (A – D v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři 

nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových 

skupin postupuje zpravidla 6 až 12 soutěžících. 

❌ Cylindrická vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 90 stupňů a 

není v ní žádný nástroj. 

❌ Za každou neotevřenou cylindrickou vložku je přičteno soutěžícímu 10 trestných minut. 

❌ Na konci posledního soutěžního kola překontroluje soutěžící funkčnost své vložky, aby ve 

finálových kolech byly vložky bezchybné. 

❌ Vložky přebírají pořadatelé a budou vydány až před začátkem finálových kol. 

VÍCE INFO 

❌ Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace. 

❌ Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínák v soutěžním zámku, ale nesmí do něho vložit 

žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj! Při samotném startu nesmí být vložen v zámku ani 

napínák. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod! 

❌ Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka 

však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu. 

❌ V průběhu závodu může soutěžící libovolně měnit nástroje schválené pro danou kategorii, které 

potřebuje k otevření vložky. 



❌ Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka, zahlášením „Mám“ a zvednutím ruky, nato 

mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená. 

❌ Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek 

v průběhu závodu, bude diskvalifikován. 

❌ Poškodí-li soutěžící vložku v průběhu závodu, bude diskvalifikován. 

❌ Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící. 

 

ASOCIACE ČESKÝCH LOCKPICKERŮ 
Jsme nezávislá organizace, která sdružuje členy na základě 

společného zájmu o nedestruktivní překonávání zámků jakožto 

sportovní disciplínu a hobby činnost. 

Naše asociace vznikla v roce 2010, jako první svého druhu v 

České republice a jedna z nejstarších lockpickerských asociací v 

Evropě. Spojují nás společné zájmy, zajímají nás zámky a jejich 

fungování. Zámky jsou pro nás často hlavolamem, které 

zbožňujeme řešit. Rádi se učíme novým věcem a stále se 

snažíme posouvat kupředu; díky tomuto přístupu jsme se stali 

jedním z nejpokročilejších lockpickerských asociací v Evropě. 
 

Lockpicking jako 

umění, kdy se otevírá 

zámek bez klíče! 

NAŠE HODNOTY A VIZE 

Ctíme etický kodex, jednáme 

čestně, plníme své sliby, 

ceníme si otevřenosti a 

vzájemné komunikace.  

Odhodlaně jdeme za tím, 

čemu věříme. Byli jsme první, 

nebojíme se výzev a získání 

nových zkušeností. Pohání nás 

touha stále se zlepšovat. 

CTÍME ETICKÝ KODEX  

❌ Otevíráme pouze vlastní 

zámky, nebo zámky u kterých na 

to máme explicitní povolení jejich 

majitele. 

❌ Nikdy neotevíráme zámky, 

které slouží k zabezpečení 

nemovitostí nebo majetku. 

❌ Nezveřejňujeme informace, u 

kterých je riziko zneužití pro 

ilegální činnost. 

--- 

Jsme si vědomi to že 

lockpicking může přinášet určitá 

i rizika proto velmi dbáme na to, 

abychom předcházeli jeho 

zneužití.  

A naopak se snažíme 

napomáhat zvýšit bezpečnost 

zámků spoluprácí s výrobci a 

také informovat veřejnost o tom, 

jak své zabezpečení zlepšit. 

NÁŠ TÝM 

Naše členská základna je 

různorodá. Milujeme 

hlavolamy, rádi se učíme 

novým věcem a získáváme 

zkušenosti z oblasti otevírání 

zámků nedestruktivními 

metodami.  

Získali jsme přátele na celý život 

se společným koníčkem. 

 

 

Více naleznete na webu www.lockpicking.team  

Facebook @czechlockpickers (Association of Czech Lockpickers) 
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