
Cotterill ův sejfový zámek a klíč 
 

 
Edwin Cotterill, anglický zámečník a později výrobce zámků se narodil ve 

Wolverhamptonu v roce 1811 nebo 1813. Později se přestěhoval se do Birminghamu a v roce 
1840 zde založil firmu, která vyráběla jako většina výrobců zámků té doby zámky zadlabací, 
závorové, vrchní a skříňové a konec konců i trezory.   

25. března 1846 získal Edwin Cotterill patent číslo 11 152 pro "jistá zlepšení v 
zámcích aplikována na okna, dveře a okenice". Okruh použití patentu byl široký a pokryl 
několik druhů zámků. Ve své podstatě tímto patentem vylepšil již dříve známý zámek Josepha 
Bramaha z Londýna patentovaného 21. září 1784, ale uznaného až po 14 letech v roce 1798. 
Základním principem Bramahovo zámku bylo axiální ovládání stavítek-lamel.  
        Bramahův zámek byl považován za nepřekonatelný a překonán byl až v roce 1851 
slavným pokořitelem zámků A.C. Hobbsem. Ve střední Evropě poměrně neznámý Edwin 
Cotterill Bramahův zámek doplnil detekčním zařízením znemožňujícím pokusy o manipulační 
překonání zámku. Tento zámek stal se známým jako "Cotterillův vrcholný detekční zámek -
Climax". Byl odvozen z Bramahova zámku (jehož patent již dávno vypršel) ale k ovládání 
lamel použil paprskovité zářezy na klíči. Samotné ovládání válce zámku opatřil „antitlakovým 
zařízením“ , které se stalo podstatou patentu. Anti-tlak byl navržený k tomu, aby předešel 
manipulaci. Pokud zamýšlíte provést manipulační překonání zámku, musíte nejprve dát válec 
do rotace a pak zamačkávat lamely ( přesně naproti klíči). Cotterillův vrcholný detekční 
zámek -Climax" má uvnitř zámkové skříně zařízení, které se může mírně pohybovat a 
způsobí, že pokud je aplikováno rotační napnutí – a lamely nejsou uspořádány do správné 
pozice, mosazná „kotva“  se nasune do dvou zářezů na boku vnitřního válce a znemožní 
otevření zámku. 
 Zde je ukázka velmi ranného Cotterillova sejfového zámku, pravděpodobně 
vyrobeného dodatečně jako náhrada dřívějšího trezorového zámku s roubením (wardet lock). 
Tento zámek má dva originální klíče s protiprachovými čepičkami. Zámek má anti-tlakové 
zařízení a je jako nový, beze stop po používání. 
      Tři zářezy na praporku klíče jsou pouze pro okrasu (to jsou 3 skoky praporku). Závorový 
praporek je šikmý pravděpodobně jen proto, aby umožnil snadný vstup do drážky pro klíč.   
 

 

 

 



 

 

  
Následující zámek byl označen jako vrcholný detekční sejfový zámek s 8 stavítky a 

vyroben byl kolem roku 1910. 
 

  

 

 

 



 

 

"Cotterillův vrcholný detekční zámek -Climax" na rozdíl od mnoha jiných konstrukcí neupadl 
v zapomenutí a jeho principu se dodnes používá u trezorových zámků společnosti GUNEBO 
 


