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Anotace 

GOCH, T. Mechanické a elektronické zajištění motorových vozidel proti krádeţi. Bakalářská 

práce. 2013, 51 stran. VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

Bakalářská práce popisuje a přibliţuje mechanické a elektronické prostředky slouţící 

k zabezpečení vozidla. V úvodu práce je uvedena právní úprava spojena s danou 

problematikou a také celorepublikové statistiky týkající se odcizených vozidel a jejich 

objasněností. Hlavní část této práce je věnována jednotlivým prvkům zabezpečující vozidla. 

V závěru práce je problematika analyzována pomocí Ishikawova diagramu a analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA). Následně je navrhnuto opatření k zefektivnění bezpečnosti 

konkrétního vozu proti odcizení. 

Klíčová slova – zabezpečení vozidla, silniční motorové vozidlo, kriminalita, analýza.  

 

Annotations 

GOCH, T. Mechanical and electronic security of motor vehicles against theft. Bachelor thesis. 

2013, 51 pages. VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of safety engineering. 

The bachelor thesis describes and approaches the mechanical and electronic devices used 

to secure the vehicles. In the introduction of the thesis there is legal point of view related 

to the given issue and also nationwide statistics concerning stolen vehicles and their detection 

rates. The main part of this thesis is devoted to individual elements that are securing 

the vehicles. In the conclusion the issue is analysed using Ishikawa diagram and analysis 

of modes and consequences of failures (FMEA). After that a measure is suggested to increase 

the efficiency of the safety of a specific vehicle against theft. 

Key words: vehicle security, road motor vehicle, crime, analysis 
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1 Úvod 

V dnešní době je osobní automobil nedílnou součástí kaţdodenního ţivota. Většina 

českých rodin jiţ osobní automobil vlastní. Lidé sice na automobilu nejvíce oceňují moţnost 

rychlé a pohodlné přepravy na velké vzdálenosti, ale vozidlo má i svou nezanedbatelnou 

finanční hodnotu. Jeho zakoupení můţe být velkým výdajem, a proto je potřeba pomyslet 

i na zabezpečení financí, které byly do auta investovány. 

Stále větší mnoţství automobilů, zvláště luxusních, se kradou převáţně na zakázku. 

Ke krádeţi motorových vozidel dochází zejména v městských aglomeracích, na velkých 

parkovištích u supermarketů, hotelů, v rekreačních oblastech apod. Nelegální prodej 

odcizených vozidel a náhradních dílů se stal výdělečnou činností zlodějů a překupníků. Velké 

mnoţství odcizených vozidel je vyvezeno do zahraničí, ostatní jsou rozebrány na součástky 

pro domácí trh. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral, jelikoţ mě problematika odcizených vozidel 

a jejich zabezpečení zajímá a povaţuji toto téma v současné době za velice aktuální. Přitom 

není tak těţké zlodějům krádeţ znemoţnit, nebo se o to alespoň pokusit. Dle statistik 

ministerstva vnitra bylo v období 1. 1. 2012 aţ 31. 12. 2012 odcizeno na území České 

republiky 11 127 vozidel, proto je nutné se zabývat prevencí této kriminality. 

Prací se budu snaţit zjistit a popsat mechanické a elektronické zajištění motorových 

vozidel proti krádeţi a navrhnu zabezpečení konkrétního vozidla proti jeho odcizení. Cílem 

práce je vyhledat slabá místa bezpečnostních prvků a navrhnout řešení umoţňující 

spolehlivější zabezpečení. 
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2 Právní rámec a právní předpisy se zaměřením na silniční 

motorová vozidla. 

Provozování motorových vozidel musí být v souladu se současnými právními 

předpisy, normami a vyhláškami. Problematiku spojenou s tímto tématem upravují následující 

právní předpisy. 

- Ústava České republiky 

- Listina základních práv a svobod 

- Občanský zákoník 

- Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 

- Trestní zákoník 

- Zákon o přestupcích 

- Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

2.1 Zákon č. 1/1993 Sb. 

 Ústava České republiky je nejvyšším právním předpisem České republiky. Text ústavy 

je rozdělen do preambule a osmi hlav, kterými jsou základní ustanovení, moc zákonodárná, 

moc výkonná, moc soudní, nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva 

a přechodná a závěrečná ustanovení. Ústava České republiky byla přijata dne 

16. prosince 1992 Českou národní radou. Nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993. Je v ní 

deklarováno, ţe Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát zaloţený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana.[11] 

2.2 Zákon č. 2/1993 Sb.  

Je zákon garantující dodrţování lidských práv a svobod. Ústavní zákony, jiné zákony 

a další právní předpisy, jejich výklad a pouţívání musí být v souladu s Listinou základních 

práv a svobod. Zákon má 44 článků členěných do šesti hlav. Listina je zařazena jako druhý 

dokument do tzv. ústavního pořádku České republiky. Její místo je hned za Ústavou České 

republiky. [12] 
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2.3 Zákon č. 40/1964 Sb. 

 Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakoţ i vztahy vyplývající z práva 

na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Uvádí také, 

ţe všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana. 

Vlastník má také právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně 

zasahuje. [15] 

2.4 Zákon č. 56/2001 Sb.  

Zákon upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Upravuje 

technické poţadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich 

technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Stanovuje práva a povinnosti 

vlastníků a provozovatelů vozidel a v neposlední řadě kontroly technického stavu vozidel 

v provozu. [17] 

2.5 Zákon č. 40/2009 Sb. 

Trestní zákoník je zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. 

Obsahuje ustanovení, která jsou společná všem trestným činům, vymezuje základy trestní 

odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, výklad pouţívaných pojmů. Katalog 

trestných činů je řazen do třinácti hlav, které jsou podle příbuznosti rozděleny. [16] 

2.6 Zákon č. 200/1990 Sb.  

Zákon o přestupcích vymezuje přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní 

samosprávě, dále pak samotné řešení těchto přestupků. Podle tohoto zákona je přestupek 

jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno 

v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. Přestupkem není jednání, jímţ někdo odvrací 

přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliţe tímto jednáním nebyl způsoben 

zřejmě stejně závaţný následek neţ ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo moţno v dané 

situaci odvrátit jinak. [13] 
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2.7 Zákon č. 361/2000 Sb. 

Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu, pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu 

a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy 

a vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky a také 

provozu na pozemních komunikacích. [14] 
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3 Statistické údaje 

V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo na území České republiky podle 

policejních statistik odcizeno 11 127 motorových vozidel, v průměru tedy téměř 

31 motorových vozidel denně (v roce 2011 to bylo 12 393 motorových vozidel). Přes 90 % 

krádeţí motorových vozidel se týká dvoustopých motorových vozidel. Z policejních statistik 

vyplývá, ţe trend poklesu odcizených vozidel i nadále trvá. V roce 2012 bylo odcizeno 

nejméně motorových vozidel od roku 2003. Největší objem tvoří krádeţe věcí z automobilů, 

avšak nejzávaţnějším problémem jsou krádeţe dvoustopých motorových vozidel, případně 

jejich součástek, a to zejména vzhledem k vysokým způsobeným škodám. [4] 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokles odcizených vozidel v posledních letech můţeme přisuzovat zdokonalujícímu se 

technickému zabezpečení motorových vozidel z výroby a také otevřením hranic v rámci EU. 

Čím dál větší počet pachatelů se začíná orientovat na krádeţe luxusních vozidel a to zejména 

v příhraničních oblastech Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo. Dostupná data 

uvádějí, ţe v ČR je přibliţné 60-70% odcizených vozidel demontováno na náhradní díly 

a exportováno do zahraničí (zejména Ukrajina, Rusko, Polsko). Odhady českých kriminalistů 

poukazují na 10-20% odcizených vozidel, které jsou zlegalizovány a zařazeny k dalšímu 

prodeji. [4] 

Obrázek 1: Počet odcizených motorových vozidel za určené období [4] 
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V loňském roce Policie České republiky evidovala 11 127 odcizených motorových 

vozidel. Z toho 10 403 dvoustopých motorových vozidel, 724 jednostopých motorových 

vozidel, 28 751 odcizených věcí z automobilů a 9 577 součástek motorových vozidel. 

V porovnání s ostatními lety lze usuzovat, ţe počet odcizených vozidel bude i nadále klesat. 

Počet odcizených vozidel v roce 2012 byl sice niţší, avšak škoda způsobena na majetku byla 

s porovnáním s předchozím rokem vyšší. Z údajů lze vyčíst, ţe velká část pachatelů se 

orientuje na draţší automobily, u kterých je dosaţeno ilegálním prodejem na černém trhu 

vyššího zisku. 

Tabulka 1: Počet krádeží za období 2004-2012 [28:autor] 

Zjištěno 

krádeží 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dvoustopých 

motorových 

vozidel 

23 133 21 980 20 175 19 501 18 011 13 954 12 349 11 647 10 403 

Jednostopých 

motorových 

vozidel 

1 097 1 060 821 828 782 816 760 746 724 

Věcí z 

automobilů 
59 459 51 624 48 474 51 516 49 430 46 613 39 455 33 230 28 751 

Součástek 

motorových 

vozidel 

6 344 6 620 6 267 5 829 6 450 7 099 8 794 9 967 9 577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Počet krádeží dvoustopých motorových vozidel a věcí z vozidel za období 2005-

2012[28:autor] 
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3.1 Objasněnost krádeží 

Podle dlouhodobých zkušeností policie České republiky bývá trestná činnost krádeţe 

nebo odcizení páchána zejména přes zasklené plochy automobilů. Pachatelům k tomuto 

postačí náhodně nalezený předmět nebo obyčejné kladívko, které si přinesou sebou. Další 

patrnou skupinou jsou pachatelé, kteří dokáţí vyuţít nedokonalých uzamykacích systémů 

vozidla a slabin otevíracích systémů střešních oken. Pomocí svého vlastního nářadí jakou jsou 

například páčidla, planţety, šroubováku a ostatních přípravků na destruktivní nebo 

nedestruktivní překonání zámku z vnitřní strany automobilu se bez velkého hluku a během 

několika sekund dostanou do vozidla. [31] 

Tabulka 2: Objasněnost krádežím na území ČR za období 2004-2012 [28:autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Druhou velkou část tvoří vozidla (podle odhadů aţ 40% všech krádeţí), která jsou 

odcizena naprosto tiše a nenápadně. V těchto případech mají zloději k dispozici duplikát nebo 

Objasněnost 

v % 

Dvoustopá 

vozidla 

Jednostopá 

vozidla 

Věci z 

vozidel 

Součástky 

vozidel 

2012 16% 20% 8% 10% 

2011 17 % 16 % 7 % 10 % 

2010 15 % 17 % 8 % 9 % 

2009 16 % 22 % 8 % 10 % 

2008 15 % 26 % 7 % 9 % 

2007 14 % 26 % 8 % 10 % 

2006 14 % 25 % 9 % 13 % 

2005 16 % 28 % 9 % 14 % 

2004 15 % 25 % 9 % 13 % 
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samotný originální klíč. V těchto situacích je na vině sám vlastník vozidla, který svou vlastní 

chybou umoţnil pachateli pořídit duplikát nebo jej odcizit. Stačí malá nepozornost v podobě 

ponechání klíčů na pracovišti nebo odloţení klíčů v oděvu apod. [31] 

3.2 Rizikové faktory 

Podle pravidelných a dlouhodobých statistických výkazů patří mezi nejrizikovější 

regiony v počtu krádeţí motorových vozidel v České republice:  

- hlavní město Praha 

- Ústecký a Liberecký kraj 

- Středočeský kraj 

- Moravskoslezský kraj[4] 

Počet krádeţí se také mění v závislosti na denním i ročním období a regionu, 

ve kterém se vozidlo vyskytuje. Mezi nejnebezpečnější lokality patří tradičně hlavní město 

Praha, kde je ukradena přibliţně jedna třetina všech motorových vozidel. Poté následuje 

Ústecký, Liberecký kraj a situace se nemění ani ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. 

Naopak v Jihočeském kraji se odcizení vozidla můţeme bát nejméně. Srovnáme-li počet 

krádeţí v jednotlivých měsících v roce, pak zjistíme, ţe jasně vedou měsíce říjen a září, kdy je 

odcizeno největší mnoţství vozidel. Zatímco v rozmezí listopadu aţ únoru krádeţí výrazně 

ubývá. Tento fakt nejpravděpodobněji souvisí s nízkými teplotami v těchto měsících, kdy se 

motory vozidel obtíţněji startují a pachatelé mají při krádeţích zmrzlé ruce. Z toho lze 

usoudit, ţe ke krádeţi je tedy zapotřebí více času, čímţ se pachatel vystavuje riziku odhalení 

přímo při činu. [31] 

Zajímavá je statistika odcizených vozidel v jednotlivých dnech v týdnu. Nejméně 

odcizených vozidel je registrováno v sobotu a neděli, zatímco na začátku týdne je odcizen 

téměř dvojnásobný počet automobilů. Je tedy jasné, ţe se vozidla kradou v závislosti na dnech 

v týdnu. Svou roli v tom mají i odjezdy řidičů na víkendové pobyty pryč z velkých měst. Jsou 

také místa, kde dochází k většímu počtu odcizených vozidel a kde jsou pachatelé více čí méně 

chráněni velkou nebo naopak malou rušností prostředí. [31] 
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Ke krádeţím motorových vozidel dochází převáţně v těchto vysoce exponovaných oblastech: 

- městské aglomerace-sídliště, 

- parkoviště u supermarketů, hotelových zařízení, 

- rekreační oblasti, 

- odlehlá místa, 

- boční uličky s nedostatečným osvětlením, 

- místa s malou frekvencí pohybu osob či vozidel. [4] 

K dalšímu rizikovému faktoru lze zařadit i chování samotných majitelů vozidel. Jedná 

se například o zapomenutí uzamknutí vozu či ponechání klíčů ve vozidle nebo zanechávání 

různých věcí ve vozidle (mobilní telefony, kamery, fotoaparáty, tašky, navigace atd). Vozidla 

nebývají často kromě imobilizéru a vlastních klíčů od vozidla nijak zvláště zabezpečovány. 

Dodatečné zabezpečení bývá převáţně mechanického původu, coţ dokáţe zkušený pachatel 

často snadno překonat. Moderní elektronické zabezpečovací systémy nejsou bohuţel v České 

republice tolik rozšířeny a nejinak je tomu u pojištění motorových vozidel proti krádeţi. [4] 

3.3 Rizikové značky automobilů 

Vezmeme-li v potaz oblíbenost jednotlivých značek automobilů, pak krádeţím jasně 

dominují vozy tovární značky Škoda, následují s velkým odstupem značky Volkswagen 

a Ford. Naopak tovární značky jako například Daewoo nebo Volvo jsou na listině pachatelů 

aţ úplně na konci a pravděpodobnost odcizení je téměř dvěstěkrát niţší neţ u značky Škoda. 

Pachatelé o tyto vozy nejeví zájem a navíc vozy Volvo jiţ dlouhou dobu patří v oblasti 

zabezpečení k naprosté špičce (podle statistických údajů specializovaných firem 

na zabezpečení vozidel odolává Volvo S80 pachateli více neţ 120 sekund, zatímco Škoda 

Felicia jen necelých 8 sekund).  Podle registračních značek jednoznačně převládají krádeţe 

českých a německých automobilů. [31] 

V roce 2012 byl evidován nárůst počtu odcizených luxusních vozů, které jsou z velké 

části exportovány do východního bloku. Běţné typy továrních vozidel korejské a japonské 

výroby a vozidla méně rozšířených značek jsou dle statistik odcizována nejméně, avšak jedná 

se pouze o stav dočasný. [4] 
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V roce 2012 byla nejčastěji odcizena vozidla těchto továrních značek: 

- Škoda          

- Volkswagen 

- Ford  

- Peugeot 

- Renault  

- BMW, Audi, Mercedes a jiné luxusní vozy 

- Opel 

- Fiat 

- Citroën[4] 

Lze konstatovat, ţe jsou odcizována především vozidla, která jsou v provozu 

zastoupena nejvíce a vozidla, u nichţ je největší poptávka po náhradních dílech. V souvislosti 

s rostoucím prodejem japonských a korejských vozidel v několika posledních letech lze 

odvodit, ţe bude vozový park stárnout a bude se zvyšovat poptávka po náhradních dílech 

těchto vozů, coţ můţe vést ke zvýšení krádeţí uvedených koncernových značek. [4] 

 

 

Obrázek 3 : Procentuální přehled vybraných odcizených vozidel značky Škoda za rok 2011 [4] 
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 Z grafů vyplývá, ţe se zvýšilo meziroční odcizení vozidla Škoda Felicia o 15%, coţ je 

více neţ dvojnásobek oproti předchozímu roku. Naopak odcizení Škody Octávie pokleslo 

z 58% na 45%. Automobil Škoda Octávia se díky svému rozšíření drţí trvale na špičce 

nejkradenějších vozů v Česku. Nejmenší zájem byl evidován u vozidel Škoda Roomster, Yetti 

a také Škody Superb. Zatímco v letech 2009 aţ 2011 pachatelé v České republice odcizili 

ročně okolo čtyř tisíc škodovek, loni dosáhl počet ukradených vozů této značky více neţ osmi 

tisíc. 

Významným opatřením proti odcizení vozidla je kvalita jeho zabezpečení. Současná 

vozidla na celosvětovém trhu nabízejí jiţ při výrobě velké mnoţství bezpečnostních prvků 

(kódování skel, centrální kódové zajištění zámků, imobilizér). Vozidla lze dodatečně 

zabezpečit: 

- mechanickými zabezpečovacími systémy (blokace řadicí páky), 

- elektronickými systémy (autoalarmy, imobilizéry), 

- satelitními vyhledávacími systémy, 

- kombinací výše uvedeného. 

Obrázek 4: Procentuální přehled vybraných odcizených vozidel značky Škoda za rok 2012 [4] 
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4 Mechanické a elektronické zabezpečení motorových vozidel 

Na trhu je dnes velké mnoţství druhů a výrobců bezpečnostních systémů, kterými lze 

vozidlo účinně zabezpečit. Cenová hladina zabezpečovacích systémů můţe kolísat 

od stokorun aţ po desetitisíce v závislosti na její náročnosti, spolehlivosti, kvalitě 

a konstrukčním řešení. Přesto je třeba zmínit, ţe 100% spolehlivost proti odcizení nelze nikdy 

dosáhnout. 

Většinu zabezpečovacích systémů lze rozdělit do dvou základních skupin, kterými jsou 

mechanická a elektronická zařízení. Obě skupiny zabezpečení mají své výhody i nevýhody 

a ţádné z doposud známých systémů nedokáţe vozidlu poskytnout stoprocentní ochranu. 

Z dlouhodobých hledisek nejlépe vychází kombinace obou těchto zabezpečení. Systémy je 

dobré kombinovat také z důvodů, ţe ne všichni pachatelé dokáţou porozumět jak 

mechanickým, tak elektronickým systémům. Všeobecně lze říci, ţe konstrukce automobilu 

tvoří jeho základní ochranný prvek. Tam, kde by bylo moţné vypáčit či jinak prolomit dveře 

se pouţívají výztuhy a rovněţ se zlepšuje ochrana zámků proti vyhmatání, vylomení 

nebo vytrţení. Elektronické systémy dokáţí vyřadit vozidlo mimo provoz nebo upozornit 

okolí a tím zvýšit odhalení pachatele. Dojde-li přes toto všechno k odcizení vozidla, je moţné 

odcizené vozidlo lokalizovat přes skryté vyhledávací zařízení.[31, 29] 

4.1 Tovární zabezpečení vozidla 

Jedná se o systémy, které jsou do automobilů montovány při samotné výrobě vozidla. 

Jejich nevýhodou je, ţe zabezpečení z továrny můţe být u stejných tipů vozidel shodné. 

Výrobci při výrobě preferují ekonomickou a jednoduchou montáţ před kvalitou. Příkladem 

můţe být elektronický pasivní systém ochrany bez poplachového okruhu známý jako 

imobilizér. Patří do této kategorie také identifikační číslo vozu, poplašné systémy a mnoho 

dalších. 

4.1.1 Imobilizéry  

Imobilizér je elektronické zařízení, které dokáţe pomocí kontaktů přerušit důleţité 

elektrické okruhy a tím zabránit nastartování nebo samotnému chodu motoru. Podle počtu 

přerušených obvodových okruhů rozlišujeme imobilizéry na jednookruhové aţ tříokruhové. 

Dvouokruhové imobilizéry nacházejí uplatnění u naftových motorů, kde přerušují okruhy 
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startování a palivového čerpadla. U záţehových motorů se pouţívají tříokruhové imobilizéry 

pro dodatečné rozpojení okruhu zapalování. Stav imobilizérů obvykle signalizuje barevná 

LED dioda. Kaţdý ze stavů má svou vlastní barvu např. zabezpečeno je signalizováno 

červenou barvou. Dioda bývá obvykle umístěna přehledně na přístrojové desce. Imobilizéry 

lze také rozdělit podle způsobů ovládání na: [31, 29] 

- Dotykové 

- Bezdotykové 

Dotykové imobilizéry jsou z velké části dodatečně do vozidla instalovány a jsou 

deaktivovány pomocí digitálních kódovacích čipů. Čip se musí před uvedením vozidla 

do chodu přiloţit na snímací místo, které je k tomuto účelu zvoleno. Toto místo bývá obvykle 

na přístrojové desce skryté, nebo viditelně, aby mohlo potenciální pachatele odradit. Jelikoţ 

při jízdě není digitální čip propojen, nemůţe tedy dojít k selhání imobilizéru za jízdy. [29] 

Bezdotykové imobilizéry mají ovládání integrované přímo v klíči zapalování. Tento typ 

vyuţívají dnešní moderní vozidla a bývá montován jiţ při výrobě samotného vozu. 

Bezdotykové imobilizéry se skládají z několika částí. Jedná se především o klíče zapalování 

s transpondérem, který disponuje vlastním kódem a slouţí jako přijímací a zároveň vysílací 

elektronická jednotka, která je umístěna v klíči zapalování. Transpondér pracuje jako pasivní 

zařízení, které má svůj vlastní pevný kód. Dále se imobilizér skládá z přijímací a vysílací 

anténní cívky, která slouţí k přenášení energií do transpondéru a pevného kódu do jednotky 

imobilizéru. Řídící jednotka imobilizéru slouţí k porovnávání kódů a v případě neshody 

blokuje řídící jednotku motoru. V případě, kdy řídící jednotka motoru zjistí, ţe není pouţit 

originální klíč, vypne vstřikování paliva a zapalování. Novější imobilizéry lze obsluhovat 

na dálku pomocí dálkového ovládání a lze je tak aktivovat nebo naopak deaktivovat. [29] 

Příkladem můţe být dvouokruhový imobilizér značky KEETEC s označením TS IMO 

a dosahem aţ 5 metrů. Imobilizér má tři reţimy a dvouokruhové blokování (startér/palivové 

čerpadlo). Aktivační čas po vypnutí zapalování je nastaven na 30 sekund a je moţné jej 

nastavit aţ na hodnotu 120 sekund. Poplachový výstup můţe být jak siréna, tak GSM pager. 
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4.1.2 Vehicle Identification Number 

Jedná se o 17-ti místný kód, který jednoznačně identifikuje vozidlo. Je tedy moţné 

konstatovat, ţe se jedná o jakési rodné číslo vozidla. Vehicle Identification Number (dále jen 

VIN) je nejčastěji umisťováno na různých místech ve vozidle a z pravidla bývá vyraţeno 

do nosného rámu nebo karoserie vozu. Umístění čísla se u kaţdé značky vozidla můţe lišit. 

Také technologie raţby VIN se u jednotlivých modelů vozidel liší. Raţení VIN se nejčastěji 

provádí předformovanými raznicemi a to aţ po lakování vozidla. Aby byla potencionálnímu 

pachateli ztíţena manipulace s kódem, je umisťován na obtíţně dostupné a těţce záměnné 

části nosného skeletu. Modernější vozy jsou vybavovány kódem VIN na několika místech 

najednou. Můţeme jej najít pod čelním sklem, v motorovém prostoru vozidla (na dělící příčce 

motorového prostoru, horním lemu podběhu a drţáku pravé přední tlumicí jednotky). Další 

moţné umístění je z pravidla v podlaze spolujezdce, pravá strana rámu a pravá strana příčky 

zadního sedáku. VIN kód je tvořen 17 písmeny a číslicemi a jeho formát upravuje od roku 

1983 norma ISO 3779:1983. VIN neobsahuje ţádná lomítka, pomlčky, ani mezery. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První tři písmena kódu určují výrobce a zemi původu, která automobil vyrobila. 

Následující znaky značí modelový typ, řadu, objem, druh motoru, model karoserie 

nebo pouţívané palivo. Třetí pomyslná část určuje modelový rok, montáţní závod a číslo 

podvozku, jenţ byl nahrazen výrobním číslem. VIN kódy v ţádném případě nesmí být 

poškozené ani nijak upravené. V dnešní době je moţné VIN kódy ověřovat a dopátrat se tak 

původu vozu. [30] 

Obrázek 5: Popis kódu VIN [27] 
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4.2  Mechanické zabezpečovací systémy 

Mechanické zabezpečovací systémy patří mezi nejstarší ochranu vozidel vůbec. Jedná 

se o systém, který jakýmkoliv mechanickým způsobem brání v pohybu vozidla. Pro majitele 

vozidla musí být jejich instalace a demontáţ jednoduchá a málo časově náročná, například 

blokace pedálu, volantu, řadicí páky apod. Do této sekce můţeme zařadit i prvky spíše 

identifikační, kterými jsou identifikační nápisy viditelné jen pod speciálním světlem nebo také 

značení skel. 

Jedním z prvních prvků mechanického zabezpečení byl snímatelný volant. Dnes však uţ 

je toto řešení nemyslitelné. Hlavní limitující překáţkou pro vniknutí pachatele do vozidla je 

jeho konstrukce, a proto se začaly s postupem času objevovat nové a důmyslnější 

bezpečnostní prvky. Jako příklad můţeme jmenovat uzamykání volantu a zlepšující se zámky 

dveří. Hlavním smyslem zabezpečení je, aby pachatel s vozidlem neodjel, nikoliv to, 

aby pachatel do vozidla nepronikl. Blokační systémy musí být konstruovány s ohledem 

na jejich mechanickou pevnost, odolnost, časově náročnou neţádoucí demontáţ a snadnou 

obsluhu majitelem vozidla. 

 

Obrázek 6: Vyražený VIN kód v motorovém prostoru vozidla [30] 
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Obecně lze mechanické zabezpečovací systémy, které slouţí k ochraně automobilů 

rozdělit na: 

- Mechanické zabezpečovací systémy přenosné 

- Mechanické systémy pevně spojené s karoserií vozidla 

4.2.1 Mechanické zabezpečovací systémy přenosné 

Mezi nejpouţívanější přenosné zábrany patří blokace pedálů, blokace ruční brzdy, 

blokace volantu, rámový zámek kola a blokovací systémy řadicí páky. Vyrábějí se v mnoha 

modifikacích a jejich kvalita na trhu je značně rozdílná. Všeobecně tyto prvky netvoří 

dostatečnou ochranu a bývají často snadno překonatelné. 

Zabezpečení volantu 

Hlavním úkolem tohoto zabezpečení je znemoţnění otáčení volantu a tím 

zneschopnění vozidlo ovládat. Mechanická část blokovacího systému se při pootočení obručí 

volantu zapře o vnitřní část vozidla. Cena těchto systémů bývá od 200 do 2 000 Kč. Je více 

neţ patrné, ţe se jedná spíše o preventivní a doplňující zařízení, neţ-li o důmyslné 

zabezpečení vozidla. Nevýhodou tohoto zabezpečení můţe být snadný přístup k zámku 

volantu. U některých vozidel a zařízení je moţná výměna volantu pachatelem za jiný 

a nezabezpečený. Hrozí zde i riziko přestřihnutí volantové obruče, a tím i demontáţe 

bezpečnostního zařízení. [29] Novinkou v této oblasti je zámek od firmy Bullock s označením 

AERO, který můţeme vidět na obrázku č. 7. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 7: Zámek volantu Bullock AERO [9] 
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Zámek volantu chrání mimo jiné i před krádeţí airbagu na straně řidiče. Jedná se o nový 

typ zámku, který je vyroben ze slitiny hliníku a magnézia. Slitina je odolná proti lámání, 

vrtání a řezu. Odemknutí a uzamčení se provádí pouze za pomocí speciálního klíče. Kaţdý 

klíč zámku má své vlastní identifikační číslo a je moţné jej duplikovat jen se svolením 

majitele. Duplikát klíče je moţno zhotovit jen při uvedení identifikačního čísla, které je 

uvedeno na štítku původního produktu. [9] 

Blokovací zámky pedálů 

Smyslem blokovacího zámku pedálů je uzamčení pedálů noţní brzdy společně 

s pedálem spojky a tím výrazně omezit neoprávněné ovládání vozidla. Po uzamčení pedálů 

nelze brzdit a ani pouţít spojkový pedál pro zařazení rychlostních stupňů. Zámky bývají 

vyrobeny z robustních a kvalitních materiálů a i proto se pachatelé spíše orientují na samotné 

poškození pedálů, neţ na blokovací zámek [29, 31]. Příklad zámku vyrobeného 

z karbonitridové oceli odolné proti řezání a vrtání obr. č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokovací zámek kola vozidla 

Blokovací zámek kola slouţí k mechanickému zablokování jednoho kola automobilu, 

který po uzamknutí systému znemoţňuje pohyb vozidla. V čím dál větší míře toto řešení 

pouţívají nejen příslušníci policie, ale také provozovatelé hotelů pro zajištění bezpečnosti 

Obrázek 8: Zámek blokující pedály [32] 
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vozidel svých hostů. Nezávislé zkoušky prokázaly velkou mechanickou odolnost celého 

zařízení. Zařízení se montuje tak, ţe se poloţí vysunutý hřeben se sklopeným horním hákem 

vedle kola a poté se zasune za kolo automobilu. Horní hák se sklopí za pneumatiku 

a universálním imbusovým klíčem se část botičky posune směrem vzhůru a vtiskne se 

do pneumatiky. Samotná botička se uzamkne pootočením klíče v zajišťovacím zámku 

botičky. Nevýhodou tohoto zámku je jeho velikost a váha okolo 8-12 kg. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Častým cílem pachatelů se stávají i kola automobilu jako taková. Demontáţ pneumatiky 

trvá zručnému pachateli jen pár okamţiků. Cena litých kol se můţe pohybovat řádově 

v desítkách tisíc korun. Přitom ochrana proti odcizení je vcelku jednoduchá a stojí okolo 

jednoho tisíce korun. Jedná se o pojistné bezpečnostní šrouby, které díky speciálnímu klíči 

znesnadní demontáţ alu kola z auta jakýmkoliv jiným klíčem. Vţdy se montuje jedna pojistná 

matice nebo šroub na jedno kolo vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Blokovací zámek kola[5] 

Obrázek 10: Bezpečnostní šroub a matice [7] 
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Zámek blokující řadicí páku a parkovací brzdu 

Tento systém je tvořen dvěmi tyčemi navzájem spojenými čepem. Systém znemoţňuje 

řazení rychlostních stupňů a zároveň blokuje zadní nápravu pomocí ruční brzdy. Řadicí páka 

by měla být v poloze prvního rychlostního stupně nebo zpátečky (je-li zpátečka řazena 

směrem do přední polohy). Na jedné straně tyče je vyrobeno pouzdro, do něhoţ se zasouvá 

rukojeť ruční brzdy. Druhá strana je vybavena uzamykatelnou odklápěcí objímkou. Kaţdé 

vozidlo disponuje jinou vzdáleností mezi řadicí pákou a ruční brzdou. Uzamykání se provádí 

nasazením pouzdra na zataţenou ruční brzdu a objímka se nasadí na řadicí páku. Celý systém 

se následně rozepře a uzamkne.  Proto je třeba před prvním pouţitím tuto vzdálenost nastavit 

na konkrétní vozidlo. Zámky blokující řadicí páky a parkovací brzdy se dají sehnat v širokém 

spektru a jsou většinou vyrobeny z kvalitních materiálů a robustních konstrukcí. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Mechanické systémy pevně spojené s karoserií vozidla 

Jedná se o zabezpečovací prvky, které jsou pevně spojeny s karoserií vozidla a svou 

účinností splňují vysoký stupeň ochrany. Jejich obsluha je jednoduchá a časově nenáročná, 

k odblokování postačí odemknutí jednoho bezpečnostního zámku. 

Zámek řadicí páky 

Zámek blokuje převodové ústrojí vozu a to v poloze parking nebo zařazeného 

zpětného chodu vozidla. Dojde- li k vloupání pachatele do vozidla, je znemoţněno vyřazení 

z polohy parking nebo zpětného chodu. Zámky lze rozdělit podle umístění do dvou skupin, 

a to na zámky řadicí páky vnější a vnitřní.  

Obrázek 11: Zámek blokující řadicí páku a ruční brzdu [24] 
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Vnější zámek řadicí páky je pevně spojen s karoserií vozidla pomocí robustní konzole. 

Řadicí páka je zajištěna v příslušné poloze pomocí masivní spony, která je spojena s tělem 

zámku. K zajištění dojde samouzamknutím po úplném zatlačení masivní spony do těla zámku.  

Výrobci garantují výrobu zámků z legovaných, cementovaných ocelí, které jsou odolné proti 

odvrtání, vyhmatání a rozlomení. Tento systém byl v minulosti hojně pouţíván a rozšířen (rok 

1992 – 1996). V současné době se jiţ tento bezpečnostní systém uţívá velmi zřídka a bývá 

nahrazován vnitřním zámkem řadicí páky. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní zámek řadicí páky je v principu stejný jako zámek vnější (blokace páky 

v poloze parking nebo zpětného chodu). Vnitřní zámek řadicí páky je tvořen svorníkovým 

zámkem, který se montuje pod podlahou vozidla nebo uvnitř tunelu pod řadicí pákou. 

Samotné blokování v pohybu řadicí páky je uskutečněno pomocí odnímatelné závory, 

která prochází zámkovým mechanismem a brání zařazení rychlostí. Tento fakt přispívá 

k tomu, ţe nejsou tyto mechanismy tak snadno přístupné jako vnější zámky a nejsou pouhým 

okem viditelné a nepůsobí tak preventivním dojmem. [29] Na obrázku č. 14 můţeme vidět 

vnitřní zámek od firmy DEFEND LOCK. Vyuţívá zmíněného principu, kdy pomocí 

uzamykatelného trnu (osazená kulatina s madlem), který prochází vnitřkem zámkového 

mechanizmu, blokuje řadicí páku nebo řadicí mechanizmus (táhla, lanka) v poloze zpětného 

chodu. Řadicí páka automobilu se uzamkne pouze zasunutím trnu do těla zámku. Pro 

odblokování řadicí páky je nutné vyndat trn ze zámkového mechanizmu. Existují také zámky 

řadicí páky s pevným svorníkem a uţivatel tak manipuluje pouze s klíči v zámku. Klíč tedy 

musí být pouţit jak při úkonu zajištění tak i pro úkon odjištění. Při tomto stavu není kontrola 

zajištění vizuálně moţná, a proto je nutné se o zajištění přesvědčit manuálně.  

Obrázek 12: Vnější zámek řadicí páky. [24] 
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4.3 Mechanicko-elektrické systémy zabezpečení automobilů 

U těchto systému se jedná o kombinaci mechanických a elektrických zabezpečovacích 

systémů a výsledkem pouţití obou provedení je dosaţeno efektivnějšího zabezpečení. 

Komfort ovládání a zvýšená bezpečnost jsou hlavní výhodou oproti mechanickému 

zabezpečení. V současnosti se systémy dělí na: 

- Zámek řadicích systémů a prvků se servopohonem 

- Zámek řadicí páky a elektromagnetické uzamykání kapoty. [29] 

4.3.1 Zámek řadicích systémů a prvků se servopohonem 

Firma CONSTRUCT přišla s novým modelem SAFETRONIC, který vyuţívá 

servopohon a uzamyká tak řadicí páku zcela automaticky. Zařízení se skládá z kompletu 

servopohonu doplněném o podpůrné díly, které blokují pohyblivé části řazení vozu. 

Servopohon zasouvá a vysouvá mechanickou závoru, která mechanicky blokuje páku řazení 

či řadicí táhlo. Nemá ţádné vnitřní prvky, které by zasahovaly do interiéru vozidla. Ovládá se 

pouze při odblokování řadicí páky pomocí bezkontaktního čipu. Řídící jednotka dává pokyn 

k zablokování řadicí páky po vyjmutí klíče ze zapalování při zařazené zpátečce u manuální 

převodovky, nebo v poloze parking u převodovky automatické. Na odblokování musí majitel 

vozu pouţít bezkontaktní čip, který přiloţí na předem určené místo v interiéru vozidla. 

V tomto místě se skrývá identifikační modul, který prověří oprávněného uţivatele. 

Bez správné identifikace není moţné zařízení odblokovat. SAFETRONIC má natolik 

Obrázek 13: Vnitřní zámek řadicí páky [19] 
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sofistikované softwarové vybavení, ţe úplně odstraňuje jakoukoliv moţnost chybné 

manipulace nebo nechtěného uzamknutí vozidla při jízdě, či při zastavení na křiţovatce. 

Elektronické a mechanické součástky jsou schopné pracovat v extrémních klimatických 

podmínkách od mínus 40°C do plus 120°C. Jednou z hlavních výhod tohoto zabezpečení je 

komfort při odemykání a zamykání celého systému. [10] 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Zámek řadicí páky a elektromagnetické uzamykání kapoty 

Další z moţností zabezpečení vozu je mechanické blokování řadicí páky 

s elektromagnetickým uzamykáním kapoty. Oba systémy jsou spolu propojeny. Kapotu 

motorového prostoru lze otevřít jedině odemčením svorníkového zámku a pootočením 

originálním klíčem v zapalování. Drtivá většina dnešních aut je vybavena imobilizéry 

a autoalarmy a tak uţ nestačí pachateli pospojovat dráty uvnitř vozidla, ale musí se dostat 

k motorovému prostoru. Aby se pachatel k motorovému prostoru nedostal, slouţí nám k tomu 

právě tyto ochranné prvky. Tím je znemoţněno pachateli manipulovat například 

s  imobilizérem, autoalarmem nebo odcizení motorových součástek. Elektrický bezpečnostní 

zámek nelze vyřadit ani zkratem nebo odpojením baterie vozidla. Na obr. č. 15 můţeme vidět 

systém DEFEND HOOK, který kombinuje blokaci zámku kapoty s nezávislým imobilizérem 

ovládaným čipovým ovládačem schovaným pod zabezpečenou kapotou. [18] 

 

 

 

 

Obrázek 14: Construct Safetronic [33] 
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4.4 Technické prostředky k identifikaci automobilů 

Jedná se o systémy, které pachatelům nezabrání ve vniknutí nebo odcizení, 

avšak nezanedbatelně sníţí hodnotu vozidla při následném prodeji, nebo zvýší šanci 

na znovunalezení vozidla. Do této kapitoly lze zařadit hlavně bezpečnostní značení skel 

pomocí VIN kódu nebo například značení skel automobilu pomocí mikroteček. 

4.4.1 Bezpečnostní značení skel pomocí kódů 

Jedná se o preventivní zabezpečovací prostředek, který je umístěn na skle automobilu 

a zvyšuje pravděpodobnost, ţe pachatel ztratí zájem o toto vozidlo. Při odcizení takového 

vozidla je nutné pro následný prodej přesklit celé vozidlo a to značně sniţuje část zisku. 

Navíc kaţdé vozidlo z výroby je na skle označeno homologačním značením s rokem výroby. 

Přesklením vozidla by bylo na první pohled patrné, ţe vozidlo bylo buďto bourané nebo 

kradené. Jedná se o vyleptání neodstranitelného identifikačního kódu na různé části 

automobilů (čelní skla, skla dveří, světlomety atp). Značení skel je prováděno technologií 

pískování skel, protoţe pouze touto technologií dosáhneme patřičné hloubky a struktury 

znaků. Kód bývá zpravidla umísťován v dolní části skleněné výplně. Je dobře viditelný 

a čitelný. Výhodou tohoto značení je fakt, ţe při odborném provedení je tento kód prakticky 

nemoţné odstranit bez poškození skleněné výplně. [31] 

Bezpečnostní značení skel pomocí bezpečnostního kódu se provádí vyleptáním 6-8 

ciferného alfanumerického znaku. Vlastník vozidla po označení obdrţí osvědčení o registraci 

automobilu a identifikační kartu. Cena ochranného značení skel představuje v poměru k ceně 

vozidla velmi nízkou poloţku. Statistiky prokázaly, ţe zviditelněné kódy na sklech 

automobilů sníţí pravděpodobnost odcizení aţ o 96%.  

Obrázek 15: Defend Hook [18] 
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Druhou alternativou je bezpečnostní značení pomocí VIN kódu. Jedná se totoţný 

princip jako u značení skel pomocí bezpečnostního kódu. VIN kód je v podstatě takové rodné 

číslo vozu a obsahuje 17 písmen a číslic. Kód má svou logickou strukturu a lze z něj odvodit 

mnoho důleţitých informací (typ vozu, země původu, model vozidla, objem motoru atp.). 

Pískování skel je okamţité a lze jej provádět na počkání. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Bezpečnostní značení UV barvou 

Speciální barva se nanáší na venkovní části karoserie (střecha, dveře, blatníky apod.) 

a při normálním osvětlení není viditelná, ani nijak patrná. Viditelnou se stává aţ ve chvíli, 

kdy obarvené části vozu osvětlíme UV lampou. Nanesená barva je takřka neodstranitelná. 

Nepomůţe ani přestříkání celého vozu několika vrstvami laku. Ţivotnost barvy je neomezená, 

nejsou-li odstraněny všechny vrstvy laku a zničen podkladní materiál do hloubky 0.5 mm. 

K výhodám tohoto značení patří zejména finanční nenáročnost a rychlost provedení. [29] 

4.4.3 Bezpečnostní značení skel pomocí mikroteček 

Ochrana vozidla před odcizením spočívá v nanesení nezaměnitelných 

a nepřenositelných identifikačních prvků, které spolu s identifikačním číslem vozidla VIN 

tvoří trvalou vazbu. Systém spočívá v umístění technologicky unikátních doplňkových 

identifikátorů na jednotlivé díly vozidla. Součástí je i registrace údajů o vozidle a jeho 

vlastníků ve speciální databázi vozidel, které jsou označeny touto technologií. Označení 

vozidla probíhá pomocí unikátních kovových holografických etiket s kódem a kovového 

Obrázek 16: Bezpečnostní značení skel pomocí kódů [34] 
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inteligentního prachu – mikroteček (0,4 mm). Mikrotečky jsou smíchány s lakem, který se 

vyznačuje širokým spektrem pouţití (plast, guma, keramika, sklo, dřevo atp.). Lak dokáţe 

odolávat extrémnímu chladu a horku. Po zaschnutí je lak průhledný a pouhým okem 

neviditelný. Na mikrotečkách je umístěn opticky variabilní holografický prvek s unikátním 

kódem. Nástřik aplikujeme na vozidlo, na předem stanovená místa. Kovová holografická 

etiketa není snímatelná bez destrukce a nelze ji znovu pouţít. Nanesení je moţno ověřit si 

pomocí čtecího zařízení. Identifikační kód na mikrotečkách lze vidět jen za pomocí 60 aţ 100 

násobného zvětšení. Kaţdá mikrotečka obsahuje alfanumerický kód včetně identifikace státu 

a má definovaný tvar. Jedno balení laku je vţdy celé spotřebováno na jeden konkrétní 

automobil. Kaţdé vozidlo je potom vybaveno výstraţnou samolepicí etiketou na sklo 

automobilu. Majiteli vozidla je vydána karta jako doklad o instalaci daného systému 

a o provedené registraci do databáze systému. [29, 3] 

 

 

4.5 Elektronické zabezpečení vozidla 

Elektronické zabezpečení vozidla je dnes nejvíce expandující, nejúčinnější 

a nejpouţívanější metoda zabezpečení motorových vozidel. K zástupcům dnes 

nejpouţívanějších zabezpečení tohoto typu patří imobilizéry, autoalarmy a pagery. Jelikoţ 

jsem se imobilizérům věnoval v předešlé kapitole (tovární zabezpečení vozidla), budu se nyní 

snaţit popsat zbylé dva systémy. 

Obrázek 17: Bezpečnostní značení skel pomocí mikroteček [34] 
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4.5.1 Autoalarm 

Autoalarmy jsou elektronické zabezpečení vozidla s moţností ovládání centrálního 

zamykání originálními a přídavnými ovladači. Reagují na otevření dveří, víka zavazadlového 

prostoru, kapoty, odběr napětí, pohyb v kabině, tříštění skla, změny náklonu vozidla nebo 

manipulaci se zapalováním. K autoalarmu je moţné přiřadit také velké mnoţství doplňujících 

zařízení, jako jsou například bezdrátové detektory, které mohou střeţit prostor vozu nebo jeho 

okolí (garáţ, zahrada a podobně). Moderní autoalarmy dnes nabízí značnou variabilitu 

instalace, vysokou účinnost ochrany a odolnost proti falešným poplachům. Právě vysoká 

nespolehlivost byla do nedávna velkou nevýhodou těchto systémů. Avšak rychlý vývoj 

mikroelektroniky umoţňuje inteligentně vyhodnocovat podněty z velké škály detektorů, 

a zajistit tak bezproblémovou funkci zařízení. Tak jako mnoho zařízení i autoalarmy musejí 

splňovat podmínky definované technickými normami, aby nedošlo k ohroţení bezpečnosti 

provozu nebo vozidla samotného. Ministerstvo dopravy má za úkol dohlíţet na soulad 

s těmito normami, a na základě toho vydávat osvědčení. [23] 

Autoalarmy jsou konstruovány jako kompaktní zařízení, kde vyhodnocující elektronika 

je součástí akustické sirény nebo je rozmístěna ve vozidle. Autoalarmy se velmi často montují 

do motorového prostoru vozidla, který umoţňuje velmi dobré šíření zvukového signálu. 

Poměrně velkou nevýhodou těchto zařízení je snadný způsob likvidace pachatelem. Podstatně 

vyšší odolností však disponují modulární autoalarmy, které se skládají hned z několika částí. 

Obvykle to bývá řídící jednotka, externí detektory a akustická siréna. Řídicí jednotka se 

instaluje uvnitř vozidla na místě, které je přístupné pouze po demontáţi jednoho z dílu 

interiéru vozu. 

Princip ovládání se dá rozdělit na: 

- Kontaktní ovládání 

- Bezkontaktní ovládání[23] 

Kontaktní ovládání se jiţ pouţívá jen velmi zřídka. Kontaktní ovládání představují 

skrytá tlačítka nebo spínače, klávesnice nebo elektronické klíče. Jejich nevýhodou je poměrně 

snadná napadnutelnost a nemoţnost propojení s elektrickým centrálním zamykáním. [23] 
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Proto se v současnosti hojně vyuţívají bezkontaktní systémy ovládání, které lze rozdělit 

do tří hlavních skupin. První dvě skupiny, čipové systémy a systémy infračerveného ovládání 

se z praktických důvodu velmi málo pouţívají. Čipy nejsou schopny reagovat na vyšší 

vzdálenosti a negativní vliv má na jejich pouţití také sluneční svit. Proto jsou tyto ovládače 

vhodné spíše k ovládání domácích spotřebičů. Do třetí skupiny jsou zařazeny hojně pouţívané 

systémy rádiového ovládání. Mají hned několik výhod: bezproblémový dosah v řádech 

několika desítek metrů, přijímač a vysílač nemusí být v přímé viditelnosti, moţnost ovládání 

i přes pevné překáţky, provoz i několik let na jednu baterii. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektory 

Pro zabezpečení automobilu je dnes vyuţívána celá řada principů. Autoalarmy jsou 

schopny přijímat a vyhodnocovat signály z mnoha detektorů. To, jaké detektory jsou v autě 

pouţity, záleţí nejen na druhu vozidla, ale také na tom, co chceme aktivně chránit. 

V jednoduchosti se dá říci, čím více máme ve vozidle čidel, tím je zabezpečení vozu vyšší. 

Proto vám zde představím některé z nich.  

 

Obrázek 18: Schéma autoalarmu a imobilizéru od značky J-alarm (model 017) [22] 
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Detektory otevření dveří a kapoty 

Jsou to jednoduchá čidla, která se pouţívají k zajištění obvodové ochrany vozu. Reagují 

na neoprávněné otevření kapoty, dveří, víka od zavazadlového prostoru nebo palivové nádrţe. 

Ochrana je zajišťována pomocí kontaktních spínačů, které pracují na podobném principu jako 

spínače na zapínání vnitřního osvětlení vozu. [23] 

Ultrazvukové detektory 

Jsou to detektory, které reagují na pohyb uvnitř vozidla a chrání tak vnitřní prostory 

vozu. Tato čidla mohou být velmi citlivá, a při nesprávném nastavení můţe docházet 

k falešným poplachům (hmyz,  prach  atp.). Vyuţívají takzvaného Dopplerova principu. Čidla 

generují signál o frekvenci 40 kHz a tímto signálem vyplňují prostor vozu. Chrání tak vozidlo 

před vykradením. Nevýhodou těchto čidel můţe být fakt, ţe je signál pohlcován sedadly 

vozidla. Můţe tedy dojít k částečnému pohlcení signálu v zadní části vozu. [23] 

Otřesové detektory 

Detektor reaguje na chvění karoserie vozu. Detektor můţe být umístěn v základní 

jednotce alarmu nebo jako samostatný modul. V minulosti byly tyto detektory velmi 

populární a tvořily velkou část hlavní ochrany. Dnes jiţ však jsou vnímány jako doplňková 

ochrana. Moderní čidla jsou jiţ dvoustupňová a umoţňují široké nastavení citlivosti senzorů, 

a tím také sniţují mnoţství falešných poplachů. [23] 

Náklonové detektory  

Další z řady detektorů jsou detektory náklonové. Tyto detektory reagují na změnu 

polohy vozidla v jedné nebo v obou osách. Detektor dokáţe upozornit na zvedání vozidla 

pomocí heveru nebo na odtaţení auta odtahovým vozidlem. Detektory pracují na principu 

elektromechanickém (trubička s kontakty a kuličkou rtuti) a plně elektronickém. [23] 
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Mikrovlnné detektory 

Reagují na změny v prostoru pomocí kmitočtu elektromagnetického vlnění. Čidla se 

obvykle montují na podlahu v interiéru nebo na strop vozidla. Dříve se často pouţívaly 

jednozónové detektory, které jsou jiţ dnes nahrazovány dvouzónovými. Jejich velkou 

výhodou je rozpoznání přiblíţení osoby k vozidlu a tím včasné signalizaci autoalarmu. 

Narušením vnitřní zóny je pak vyhlášen poplach. Tyto detektory se velmi často vyuţívají 

ke střeţení kabrioletů. [23] 

Detektory tříštění skla 

Detekce je zajištěna pomocí speciálních citlivých mikrofonů, které jsou umístěny 

v kabině vozu. Signály jsou zpracovávány selektivním elektronickým obvodem, který při 

detekci akustického vlnění poţadované frekvence vyhlásí poplach. Duální detektory 

vyhodnotí poplach jen tehdy, jsou-li v samotném zvuku tříštění skla zaregistrovány obě hlavní 

sloţky (tříštění skla a akustické vlnění při rozbití skla). Mnoţství falešných poplachů tímto 

řešením výrazně pokleslo. Jeho umístění ve vozidle je preferováno přímo naproti zaskleným 

plochám. [23] 

Detektor poklesu elektrického napětí 

Sleduje a vyhodnocuje skokové změny elektrické energie v napájecí soustavě 

automobilu. Detektor reaguje na pokus o nastartování motoru nebo na rozsvícení osvětlení 

vozu. Pouţívá se především tehdy, kdyţ auta nejsou vybaveny dveřními mechanickými 

spínači. [23] 

4.5.2 Autoalarmy s pagerem 

Pagerové, neboli dvoucestné autoalarmy jsou zabezpečovací systémy, které při 

napadení vozidla signalizují majiteli vozu, ţe vozidlo bylo napadeno. Pager velikosti klíčenky 

nesignalizuje pouze poplach, ale také lze na něm zobrazit i mnoho dalších informací o vozidle 

(např. snímač ruční brzdy) a částečně vůz i ovládat (odemknou / uzamknou dveře, aktivace / 

deaktivace alarmu, otevření dveří, kufru apod.). Pager bude majitele okamţitě informovat 

o případném vloupání do vozidla, i kdyţ je vozidlo vzdáleno a není slyšet siréna. Na LCD 

displeji pageru se standardně zobrazují informace oznamující stav vozidla. V případě 

vyhlášení poplachu pager výstraţně pípá a vibruje, na displeji zobrazí narušenou zónu a další 
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potřebné informace. Typickým příkladem je pak dvojcestný autoalarm od firmy  KEETEC 

s označením TS 8000, jenţ můţeme vidět na obrázku č. 19. Umoţňuje ovládat vozidlo 

dálkovým ovládačem aţ do vzdálenosti 2000 m v nezastavěném prostoru. Zajišťuje neustálý 

dohled nad vaším vozidlem a ihned zobrazuje příčiny narušení vozidla. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Zařízení sloužící k lokalizaci vozidla 

 Za předpokladu, ţe přes veškerá bezpečnostní opatření pachatel odcizí vaše vozidlo, 

můţe vám k jeho nalezení poslouţit zařízení slouţící k lokalizaci vozidla. Všechny 

lokalizační systémy slouţí k zjištění polohy vozidla a směru pohybu a vytváří tak ideální 

podmínky k nalezení odcizeného vozu. Poskytovatelé těchto systémů garantují nepřetrţitou 

ochranu po dobu 24 hodin denně.  

Podle způsobu přenosu signálu se systémy dělí na:  

- rádiové vyhledávací systémy 

- systém určení polohy GPS 

- systém určení polohy GSM [29] 

Obrázek 19: Autoalarm KEETEC TS 8000 [1] 
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4.6.1 Rádiové vyhledávací systémy 

 Systémy pracují na principu zaměření radiolokačního zdroje signálu. Jako zdroj 

signálu v tomto případě slouţí miniaturní vysílač s vlastním integrovaným zdrojem energie, 

který vysílá pulzní vysokofrekvenční signál. Rádiová lokalizace je obtíţně odrušitelná a téměř 

nezjistitelná. Pro rádiové vyhledávání se vyuţívá technologie digitální radiolokace za pomoci 

Dopplerova jevu. Zdroje signálu jsou skrytě umísťovány v dutinách a výplních vozu. 

Po aktivaci zdroje vysílání, začne zařízení vysílat alfanumerický kód konkrétního vozu, aţ 

do doby nalezení hledaného objektu. To samé platí v případě, kdy se nepovolená osoba 

pokusí o narušení zabezpečeného vozidla. Signál je přijímán a vyhodnocován stacionární 

vyhledávací stanicí, která jej dále pomocí datových komunikačních cest přenese do řídícího 

a výpočetního střediska. V centrálním středisku je dekódován signál a zjištěno konkrétní 

vozidlo a následně je zjištěno, kde se nachází a jakou rychlostí se pohybuje. Informace jsou 

průběţně aktualizovány a zobrazovány v centrálním operačním středisku. Z důvodů přesnější 

lokalizace mohou být do terénu vyslána vozidla a vrtulníky nesoucí mobilní lokalizátory. 

Montáţ systému probíhá během několika hodin a nevyţaduje ţádné zásahy do konstrukce 

vozidla. Zařízení je moţné uvést do provozu pomocí dálkové aktivace z operačního střediska, 

nebo můţe být plně samostatné, kdy se automaticky aktivuje při neoprávněné manipulaci 

s vozidlem. V čím dál vyšší míře se u pachatelů objevuje snaha o rušení signálu v podobě 

mobilních rušících zařízení. Pokud však zloděj pouţije rušičku frekvencí, paradoxně tím 

k lokalizaci vozidla pomůţe, jelikoţ rušička musí fungovat na ještě vyšším výkonu neţ náš 

vysílač ve vozidle. Pro vyhledávací vozidla není pak nic snazšího, neţ lokalizovat rušičku, 

která se musí pohybovat s odcizeným vozidlem. Dodavatelé nabízí tento systém 

jak v provedení pro osobní vozidla, tak také pro motocykly a nákladní vozy. [29] 

4.6.2 Systém určení polohy GPS 

Global Positioning Systém, zkráceně GPS, je globální druţicový polohový systém, 

který dokáţe určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností několika 

metrů. Celý systém se skládá ze tří podsystémů (kosmický podsystém, řídící podsystém, 

uţivatelský podsystém). Kosmickou část GPS představuje 24 druţic umístěných na šesti 

kruhových drahách vzdálených přes dvacet tisíc kilometrů od povrchu Země a pohybujících 

se rychlostí 11 300 km/h. Hlavní částí kaţdé druţice jsou přesné atomové hodiny, 

které zajišťují dlouhodobou stabilitu frekvence vysílaného signálu. Pro určení zeměpisné 
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délky a šířky postačí příjem signálu z minimálně tří druţic. Avšak pro určení trojrozměrné 

polohy uţ musíme mít údaje minimálně ze čtyř druţic. Čím vyšší počet druţic k určení 

polohy máme, tím se zpřesňuje lokalizace polohy. Řídící segment se stará o sledování drah 

jednotlivých druţic a stavu jejich atomových hodin. Také má na starost provádění korekcí 

v dráze letu a synchronizaci atomových hodin. Uţivatelská část systému je tvořena 

jednotlivými GPS přijímači, které jsou schopny přijímat signály z jednotlivých druţic a tím 

získávat informace o své poloze a čase. Ve vozidle je z pravidla umístěn jeden nebo více GPS 

přijímačů, které získávají informace z druţic a vypočítávají informace jako například rychlost, 

nadmořskou výšku, azimut atp., kterým se vozidlo pohybuje a informace dále předává 

vyhodnocovací jednotce. Pomocí vestavěného GSM modulu nebo satelitní sítě jsou informace 

dále poslány do centrálního dispečerského pracoviště, kde jsou informace graficky 

znázorněny v reálném čase. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Systém určení polohy GSM 

Systém pro určení polohy GSM se skládá z několika podsystémů, kterými jsou 

základnové stanice BTS, síťový a spínací subsystém, operační subsystém a mobilní stanice. 

Pro určení polohy za pomocí GSM jsou nejdůleţitější podsystémy základnových stanic BTS 

a samotná mobilní stanice. Stanice BTS jsou rozmístěné po celé ploše pokryté signálem 

GSM. Takto pokrytá plocha je rozdělena na takzvané buňky. Jednu buňku tvoří právě jedna 

BTS leţící v jejím středu, nebo jedna BTS nacházející se na rozhraní několika buněk, poté uţ 

Obrázek 20: Družice obíhající Zemi [20] 
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se ale jedná o sektory. Plocha pokrytého signálu buněk a hustota jsou závislé na hustotě 

osídlení a terénu. Hustota a poloměr buněk má značný vliv při určování polohy pomocí GSM 

zařízení. Mobilní GSM zařízení komunikuje v jednom okamţiku pouze s jednou BTS, avšak 

má přehled i o dalších dostupných BTS. Základnová stanice má na rozdíl od mobilních GSM 

zařízeních pevnou a předem definovanou polohu. Mobilní GSM zařízení vysílá svou polohu 

k buňce a také zjišťuje sílu signálu vůči ostatním buňkám. Jsou-li data získána současně ze tří 

BTS, lze určit polohu mobilního zařízení s přesností několika metrů. Dnes máme na trhu 

velké mnoţství systémů pro lokalizaci vozidel na bázi GSM. Od levnějších variant, kdy 

samotná zařízení tvoří různé mobilní telefony, aţ po profesionální průmyslové moduly, 

které jsou vyrobeny speciálně k tomuto uţití. Vyznačují se vysokou spolehlivostí 

a bezpečným přenosem informací. Majitel vozidla má moţnost okamţité kontroly polohy 

vozidla pomocí odeslané SMS zprávy na předem definované číslo. Poté mu je doručena 

zpráva, ze které lze vyčíst mnoho informací, jako jsou například poloha, stav, napájení atp. 

Doplňkovou funkci pak můţe tvořit například samočinné vypnutí motoru vozidla. Informace 

tohoto systému slouţí z velké části pro dohledání vozidla bezpečnostními sloţkami při jeho 

odcizení. [25] 
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5 Analýza bezpečnosti rizik při překonání zabezpečení vozidla 

Analýzu lze chápat jako prostředek k poznání, jejímţ hlavním cílem je rozčlenění 

samostatných celků na dílčí části a studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Poskytuje 

informace o posuzování rizik a slouţí k rozhodnutí o tom, která rizika je nutné ošetřit, 

a které strategie a metody ošetření jsou nejvhodnější. 

Já jsem se rozhodl pro řešení problematiky překonání mechanického a elektronického 

zabezpečení vozidla pouţitím dvou metod, a to Ishikawova diagramu a Analýzy způsobů, 

důsledků poruch.  

5.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků (Išikawův diagram) nebo díky vzhledu nazýván Diagram 

rybí kosti řeší úlohy určení pravděpodobných příčin problémů. Také je moţné jej vyuţít jako 

nástroj při hledání nápadů, řešení a moţností. Při sestavování diagramu příčin a následků tvoří 

hlavní problém hlavu pomyslné rybí kosti a hlavní kosti vedoucí od páteře znázorňují oblasti, 

ve kterých se můţe problém nacházet. Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální 

příčiny. 

Jako základní příčiny, které mohou vést k překonání mechanického a elektronického 

zabezpečení jsem uvedl v Ishikawově diagramu (obrázek číslo 21). Jedná se o 4 základní 

příčiny, kterými jsou: 

- Selhání mechanického zabezpečení 

- Ovlivnění elektronického zabezpečení 

- Násilné vniknutí do vozidla 

- Nedodrţení preventivního opatření 
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Obrázek 21: Ishikawův diagram – překonání mechanického a elektronického zabezpečení vozidla [autor] 
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5.2 Analýza příčin poruch a jejich následků (FMEA) 

FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Efect Analysis, coţ můţeme 

přeloţit jako analýza moţných vad a jejich důsledků. Cílem této metody je jiţ ve fázi vývoje 

definovat všechna moţná rizika související s danou problematikou. Metoda je zaloţena 

na určování mnoţství poruch, jejich závaţností a snadnosti jejich detekce. Jako první je třeba 

napsat všechny potencionální poruchy do přehledné tabulky. Je to systematický postup, 

kde je primárním úkolem zjistit jednotlivé příčiny poruch a posléze jejich důsledky. Míru 

rizika jednotlivých poruch vypočteme podle následujícího vzorce: 

R = P x N x H 

R –  míra rizika  

P –  pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N –  závaţnost následků  

H –  odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 3: Jednotlivé parametry pro výpočet míry rizika [autor] 

R Výsledná rizikovost poruchy H Odhalitelnost poruchy 

0-3 bezvýznamné riziko 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

4-10 akceptovatelné riziko 2 odhalitelné během pár minut 

11-50 mírné riziko 3 odhalitelné do jednoho dne 

51-100 neţádoucí riziko 4 nesnadno odhalitelné 

101-125 nepřijatelné riziko 5 neodhalitelné riziko 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

poruchy 
N Závažnost následku poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 malá 

2 spíše pravděpodobná 2 větší 

3 pravděpodobná 3 vyšší 

4 velmi pravděpodobná 4 vysoká 

5 trvalá hrozba 5 velmi vysoká 

  

Přehlednou tabulku s jednotlivými parametry a vypočtenou mírou rizika je znázorněna 

v tabulce 3. 
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Tabulka 4: Porucha, způsob poruchy, důsledek poruchy [autor] 

 Číslo Porucha Způsob poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

se
lh

án
í 

m
ec

h
an

ic
k
éh

o
 

za
b

ez
p

eč
en

í 

1 
nesprávná 

manipulace uživatele 

neznalost, 

nedbalost 

nefunkčnost 

bezpečnostního 

prvku 

2 4 4 32 

2 nadměrné opotřebení 

špatná kvalita 

materiálu, 

stáří 

snadné překonání 

bezpečnostního 

prvku 

1 2 3 6 

3 
konstrukčně 

zastaralý systém 

vyšší znalosti 

pachatelů 

niţší odolnost 

bezpečnostního 

prvku 

3 2 4 24 

o
v
li

v
n
ěn

í 
el

ek
tr

o
n
ic

k
éh

o
 z

ab
ez

p
eč

en
í 

4 neodborná montáž 
nízká odbornost, 

neznalost 

špatná funkce 

zabezpečení 
3 5 4 60 

5 
špatná citlivost 

detekce 

špatné nastavení, 

nesprávně 

provedená montáţ 

omezená 

funkčnost, 

plané poplachy 

3 3 4 36 

6 

porucha způsobena 

výpadkem 

elektrického zdroje 

výrobní vada, 

nedodrţení 

montáţních 

podmínek 

nedetekování 

průniku pachatele 
1 4 2 8 

7 

porucha způsobená 

klimatickými 

podmínkami 

nevhodné 

umístění, 

vada materiálu 

moţnost planých 

poplachů, 

selhání 

bezpečnostního 

prvku 

1 3 2 6 

n
ás

il
n
é 

v
n
ik

n
u
tí

 d
o
 v

o
zi

d
la

 

8 rozbití okna 

cennosti uvnitř 

vozidla, 

nekontrolované 

místo 

vniknutí do 

vozidla, 

odcizení vozidla 

5 5 3 75 

9 překonání zámku 

moţnost 

nepozorovatelnéh

o vniknutí do 

vozidla 

krádeţ cenností, 

vniknutí do 

vozidla 

3 4 3 36 

10 
vniknutí do 

motorového prostoru 

nízká odolnost 

zabezpečení 

odcizení 

motorových 

součástek 

5 4 3 60 

n
ed

o
d

rţ
en

í 
p

re
v

en
ti

v
n

íc
h

 o
p

at
ře

n
í 11 nevhodné parkování 

laxní přístup, 

neznalost 

násilné vniknutí, 

poškození vozidla 
3 3 3 27 

12 neznalost 

nezájem o 

informace, 

nedostatek 

informací 

moţnost vzniku 

trestného činu 
2 3 4 24 

13 nedbalost-ztráta klíče 
zapomnětlivost, 

nepozornost 

odcizení vozidla, 

vznik 

protiprávního 

činu 

1 4 3 12 

14 
nedbalost-

nepravidelný servis 

nezkušenost, 

finanční 

náročnost, 

nevědomost 

nefunkčnost, 

nespolehlivost 

zařízení 

3 2 4 24 
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Parametr „P“ určuje závaţnost pravděpodobnosti vzniku rizika. Parametry mají deset 

stupňů, avšak pro přehlednější výpočty analýzy vycházíme pouze s pěti stupňovou mírou. 

Parametr „N“ udává závaţnost následků dané poruchy z hlediska finančního, materiálního, 

ohroţení ţivota, zdraví osob nebo ţivotního prostředí. Parametr „H“ určuje, jak snadno je 

moţné tuto poruchu odhalit. Výsledná míra rizika „R“ nabývá hodnot 0-125 a poukazuje na 

to, jakou míru rizika daná porucha představuje. Pomocí tabulky míry rizika jsme pak schopni 

určit, do jaké kategorie riziko zařadíme. 

Paretova analýza s Lorenzovou křivkou 

 Při hledání klíčových rizik a rozlišování podstatných od nepodstatných rizik nám 

můţe pomoci Paretův princip. Vyuţívá pravidla 80/20, které vychází z předpokladu, ţe 80 % 

klíčových rizik přináší pouze 20 % příčin. Je-li tomu opravdu tak, pak nemá význam se 

důsledně zabývat všemi riziky. Vhodnější je zaměřit se na ta rizika, která mají největší 

neţádoucí míru. Pro Paretovu analýzu je třeba si vytvořit přehlednou tabulku. 

Tabulka 5: Poruchy a jejich kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti [autor] 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

8 rozbití okna 75 75 17,44 

4 neodborná montáž 60 135 31,40 

10 
vniknutí do motorového 

prostoru 
60 195 45,35 

9 překonání zámku 36 231 53,72 

5 špatná citlivost detekce 36 267 62,09 

1 
nesprávná manipulace 

uživatele 
32 299 69,53 

11 nevhodné parkování 27 326 75,81 

3 konstrukčně zastaralý systém 24 350 81,40 

12 neznalost 24 374 86,98 

14 
nedbalost-nepravidelný 

servis 
24 398 92,56 

13 nedbalost-ztráta klíče 12 410 95,35 

6 

porucha způsobena 

výpadkem elektrického 

zdroje 

8 418 97,21 

2 nadměrné opotřebení 6 424 98,60 

7 
porucha způsobena 

klimatickými podmínkami 
6 430 100,00 
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V tabulce seřadíme jednotlivé poruchy podle výsledné rizikovosti a vypočteme kumulativní 

a relativní kumulativní četnosti příslušných poruch. Četnosti vypočteme podle následujících 

vzorců: 

 

 Pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou pak můţeme vizuálně zobrazit 

výsledek. Celkové výsledky rizika a četností jsem vynesl do Paretova diagramu. Výpočet je 

proveden pomocí Paretova principu 80/20 (obr č. 22). 

Obr. č. 22: Paretův graf s Lorenzovo křivkou [autor] 

 Identifikovaná nebezpečí, která jsou zařazena do stanoveného limitu, jsem 

identifikoval jako rizika nepřijatelná. Jedná se o poruchy číslo 8, 4, 10, 9, 5, 1, 11. Pro tyto 

poruchy je třeba navrhnout bezpečnostní opatření a minimalizovat je. Poruchy 3, 12, 14 jsou 

zařazeny do niţšího stupně mírného rizika a měli bychom se jim také věnovat. Ostatní rizika 

jsou vyhodnocena jako přijatelná a není důvod se jimi zabývat. Jejich stávající opatření jsou 

dostačující. 
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6. Návrh zabezpečení konkrétního vozidla 

 V předchozích kapitolách jsem popsal jednotlivé druhy zabezpečení a provedl analýzu 

rizik k jejich překonání. Majitelé by zabezpečení svých vozidel neměli rozhodně podceňovat. 

Určitá míra zabezpečení by měla být aplikována na kaţdé vozidlo. V této kapitole si vyberu 

konkrétní vozidlo a provedu návrh jeho zabezpečení tak, aby bylo maximálně 

minimalizováno riziko odcizení daného vozidla. K mému účelu jsem si vybral vozidlo značky 

Škoda a konkrétně model Octavia třetí generace (obr. č. 22). Pohonnou jednotkou je zde 

vznětový čtyřválec o objemu 2 litrů. Toto vozidlo jsem si vybral proto, ţe předchozí modely 

Škoda Octávie I a II generace patří mezi vozidla s největším počtem odcizených kusů v České 

republice. Dá se tak předpokládat, ţe i následující model vozu bude u zlodějů velmi 

populární. 

 Hodnota nového vozu je dle informací Škoda – Auto 589 900 korun. Nová opatření 

proti odcizení vozidla by neměla přesáhnout 10% z chráněných aktiv. Z toho vyplývá, ţe s 

cenou zabezpečení vozidla se musíme vejít do částky 58 990 korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z analýzy bylo zjištěno, ţe bychom se měli zabývat riziky číslo 8, 4, 10, 9, 5, 1, 11, 

tedy konkrétně riziky rozbití okna, neodbornou montáţí, vniknutím do motorového prostoru, 

překonání zámku, špatnou citlivostí detekce, nesprávnou manipulaci uţivatele a nevhodným 

parkováním. 

Obrázek 22: Škoda Octavia III [26] 



41 

 Jedním z hlavních rizik, kdy se pachatel dostává do vozidla, je rozbití okna 

automobilu. Dle mého návrhu lze riziko rozbití okna sníţit pomocí bezpečnostní fólie značky 

Llumar. Bezpečnostní autofólie je vyráběna speciální technologií vícevrstvých 

polyesterových fólií. Síla (tloušťka) autofólie je 200µm a plně dostačuje k ochraně všech 

skleněných výplní vozu. Doba překonání autofólie Llumar je zhruba 30x delší neţ 

u nechráněného skla. Chrání všechny skleněné výplně vozu proti vykradení a při nehodě 

chrání posádku před poraněním, které můţe vzniknout roztříštěnými střepy. Bezpečnostní 

fólie je aplikována na všechny boční okna včetně střešního a také okna zadního víka kufru. 

Cena bezpečnostních fólií činí 10 000 korun včetně montáţe. 

 Další riziko, které můţe způsobit špatnou funkci bezpečnostních systémů je 

neodborná montáž jakéhokoliv bezpečnostního prvku. Z tohoto důvodu  je více neţ vhodné, 

aby všechny dodatečné montáţe zabezpečující vozidlo byly prováděny specializovanými 

odborníky, byly řádně prozkoušeny a byla na ně ze zákona poskytnutá plná záruka. I ten 

nejsofistikovanější bezpečnostní systém je snadno překonatelný, pokud není odborně, správně 

namontován a nepracuje správně. Neodborná montáţ můţe mít také vliv na špatnou citlivost 

detekce jednotlivých snímačů. Proto je vhodné provádět pravidelné servisní prohlídky 

stávajícího zabezpečení a provádět znovu obnovu nastavení citlivosti všech snímačů. Majitelé 

vozidel by měli klást důraz na to, aby veškeré zabezpečovací prvky měly příslušné doklady a 

homologaci. Z tohoto důvodu je velmi důleţité si uvědomit, ţe tento fakt hraje klíčovou roli 

v zabezpečení vozidla. 

 Vniknutí do motorového prostoru je jedním z dalších významných rizik, 

kdy pachatel můţe odcizit drahé a důleţité komponenty vozidla. Pachatel takto můţe 

napáchat značné škody a proto je důleţité se tímto rizikem zabývat. Toto riziko lze 

minimalizovat pouţitím autoalarmu. Alarm je zařízení, které upozorní na nedovolené vniknutí 

do vozidla. Sleduje a vyhodnocuje všechny dveře, víko motorového prostoru, víko 

zavazadlového prostoru, zapalovací skříňku a vnitřní prostor vozidla. K mému účelu jsem 

vybral autoalarm značky Magicar s označením M1090AS. Magicar je vybaven dvoucestným 

dálkovým ovladačem s LCD displejem. Pomocí dálkového ovladače můţe uţivatel ovládat 

vozidlo. Po stisknutí příslušného tlačítka se odemknou nebo uzamknou dveře, aktivuje, 

deaktivuje alarm, otevře se víko zavazadlového prostoru apod. Ovladač uţivatele okamţitě 

informuje o případném narušení vozidla, i kdyţ je od vozidla vzdálen a neslyší sirénu. 
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Autoalarm Magicar podporuje mnoho dalších funkcí a poskytuje tak velmi vysokou míru 

zabezpečení. Instalací autoalarmu jsme ošetřili zároveň riziko překonání zámku, jelikoţ 

tento systém detekuje vniknutí do motorového prostoru stejně spolehlivě jako překonání 

zámku. Tímto způsobem také ušetříme nemalou finanční částku, která je pro uţivatele také 

klíčová. Musíme navrhnout nejefektivnější zabezpečení vozidla za co nejmenší moţnou 

finanční částku. V tomto ohledu je autoalarm Magicar M1090AS velmi efektivní a účelový. 

Cena celého systému je 6 790 korun. 

 Nesprávná manipulace uživatele, jakoţto neznalost nebo nedbalost v manipulaci 

s daným zabezpečením nám s rostoucí sofistikovaností bezpečnostních zařízení prudce klesá. 

V daném případě, za pouţití autoalarmu Magicar M1090AS je nesprávná manipulace 

uţivatelem vyloučena. Autoalarm zajistí, ţe při vzdálení uţivatele od vozidla dále neţ 5 metrů 

se automobil sám uzamkne a zajistí. To samé platí i v opačném postupu, kdy uţivatel přichází 

k vozu a ten se sám odemyká a autoalarm se deaktivuje. Tento postup je velmi spolehlivý 

a vylučuje tak nesprávnou manipulaci ze strany uţivatele. Tento fakt byl spíše doménou 

mechanických zabezpečovacích systémů, kdy uţivatel nesprávně manipuloval 

s mechanickými komponenty zabezpečení. Tak se mohlo mnohdy stát, ţe bezpečnostní 

systém nepracoval tak jak by měl. 

 Jedno z posledních rizik, které můţe významně ovlivnit překonání zabezpečovacích 

prvků vozu je nevhodné parkování ze strany majitele vozu. Ke krádeţím motorových 

vozidel dochází převáţně ve vysoce exponovaných oblastech, jako jsou městské aglomerace, 

rekreační oblasti a odlehlá místa. Proto je vhodné parkovat svá vozidla na dobře osvětlených 

místech a také na hlídaných parkovištích. Tomuto riziku lze také předejít parkováním 

v garáţích s čipovým vstupem nebo na parkovištích, které jsou hlídány kamerovými systémy. 

Jakékoliv zvýšené riziko odhalení pachatele při činu můţe potencionálního útočníka odradit 

od konkrétního vozu. Někdy postačí k zastrašení pachatele pouze varovné indikátory, 

jako jsou například bezpečnostní nálepky upozorňující na zabezpečené vozidlo 

nebo na bezpečnostní fólie, aby si pachatel rozmyslel svůj zamýšlený čin. 
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Finanční náročnost zabezpečení: 

a) Stupeň zabezpečení 1 

Tabulka 6: Finanční vyčíslení 1 [autor] 

 

b) Stupeň zabezpečení 2 

Tabulka 7: Finanční vyčíslení 2 [autor] 

 

 Stupeň zabezpečení 2 se od stupně zabezpečení 1 liší pouze v pasivním vyhledávácím 

zařízení na bázi GSM a GPS. Stupeň dvě je vhodný pro náročnější uţivatele, kteří chtějí mít 

o svém vozidle přehled kdekoliv na světě. Tato sluţba je zpoplatněna 265 korunami měsíčně. 

Jedná se o pasivní prvek, kdy je nutné odcizení vozu nahlásit a aţ poté se lokalizační prvek 

aktivuje. Při pokusu o odcizení vozu by tedy následoval tento postup: detekce o pokus rozbití 

Bezpečnostní prvek Cena 

Bezpečnostní auto fólie Llumar (200µm) 10 000 Kč 

Autoalarm Magicar M1090AS 6 790 Kč 

Digitální náklonové čidlo 1 060 Kč 

Ultrazvukové čidlo 680 Kč 

Detektor tříštění skla 1 150 Kč 

Dvouzónové mikrovlnné čidlo 857 Kč 

Cena celkem 20 537 Kč 

Bezpečnostní prvek Cena 

Bezpečnostní auto fólie Llumar (200µm) 10 000 Kč 

Autoalarm Magicar M1090AS 6 790 Kč 

Digitální náklonové čidlo 1 060 Kč 

Ultrazvukové čidlo 680 Kč 

Detektor tříštění skla 1 150 Kč 

Dvouzónové mikrovlnné čidlo 857 Kč 

Pasivní zabezpečení pomocí GSM, GPS (CARBEROS) 8 470 Kč 

Cena celkem 29 007 Kč 
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skla pomocí dvouzónového mikrovlnného čidla, nebo pomocí detektoru tříštění skla 

a následné spuštění akustické sirény o hlasitosti 120-130dB. Zároveň v okamţiku narušení by 

uţivatel dostal na svůj dvoucestný dálkový ovladač informaci o narušení vozidla. Konkrétní 

čas, místo narušení a stav vozidla. Velmi podobně by byl detekován například pokus 

o odcizení motorových součástek, nebo snaha o odtah vozidla. Oba stupně zabezpečení 

splňují finanční hranici 10% z chráněných aktiv a poskytují plně dostačující zabezpečení 

a chrání tak vozidlo v poţadované míře.  
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7 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo popsat, vysvětlit a přiblíţit jednotlivé technické 

prostředky slouţící k zabezpečení vozidel, analyzovat kritická místa a s ohledem na ně 

navrhnout zabezpečení konkrétního vozidla. V úvodní kapitole je pozornost věnována 

právním předpisům, které se vztahují k dané problematice. Dále jsou uvedeny statistické 

přehledy odcizených vozidel v letech 2004 aţ 2012 na území České republiky a statistické 

informace týkající se objasněnosti krádeţí motorových vozidel. Ze zpracovaných informací 

lze konstatovat, ţe na území České republiky bylo v roce 2012 odcizeno 11 127 motorových 

vozidel a objasněnost této trestné činnosti byla u dvoustopých motorových vozidel 16%. 

Z tohoto vyplývá, ţe je nutné se touto problematikou zabývat a nadále ji řešit. Určitý úsek 

první části je také věnován rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit problematiku spojenou 

s odcizením vozu. 

 Podstatná část práce je věnována popisu jednotlivých ochranných prvků, které slouţí 

k ochraně vozidla před odcizením nebo k jeho opětovnému nalezení.  Jednotlivé ochranné 

prvky jsem rozdělil do kategorie mechanické, mechanicko-elektrické a elektronické 

zabezpečovací systémy. Dále pak systémy k identifikaci vozidla a v neposlední řadě také 

systémy slouţící k lokalizaci vozidla. V kaţdé kategorii uvádím jejich druhy a funkce. V další 

části práce je provedena analýza rizik pomocí Ishikawova diagramu a Analýzy příčin 

a následků poruch. Výsledky analýzy jsou zobrazeny pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou. 

 V závěrečné části práce je proveden konkrétní návrh zabezpečení vozidla proti jeho 

odcizení s ohledem na rizika, která byla zjištěna pomocí provedené analýzy. Podstatou návrhu 

bylo vozidlo zabezpečit tak, aby byly ošetřeny všechny nepřijatelné rizikové faktory. Byl 

proveden návrh dvou úrovní zabezpečení. První úroveň poskytuje kompletní zabezpečení 

vozu prostřednictvím bezpečnostních fólií, autoalarmu s dvoucestným dálkovým ovládáním 

a konkrétními detektory. Druhá úroveň zabezpečení poskytuje navíc lokalizační systém 

na bázi GSM a GPS se kterým je uţivatel schopen lokalizovat vozidlo kdekoliv na světě. 

Na závěr je třeba konstatovat, ţe ţádný z popisovaných bezpečnostních prvků neposkytuje 

100% ochranu a nelze tak jednoznačně určit dokonalé zabezpečení. Kaţdé jednotlivé zařízení 

má své přednosti a nedostatky. Z tohoto důvodu jsem navrhl dva způsoby zabezpečení 

konkrétního vozu s finančním vyčíslením. 
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