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1 Úvod 

Jízdní kola jsou v České republice oblíbeným dopravním prostředkem. Stejně tak, 

jako u ostatních dopravních prostředků je třeba pouţívat zabezpečovací mechanismy, které 

mohou zabránit případnému odcizení. Statisticky lze říci, ţe v posledních několika letech 

krádeţe jízdních kol klesají. K nejčastějším krádeţím dochází na volných prostranstvích, 

typicky volná kola opřená o zeď, nijak nezabezpečená. Pachatelé se stále snaţí najít nové 

způsoby, jak odcizit draţší jízdní kola. V poslední době přibývá případů odcizení velmi 

drahých jízdních kol, které se vyskytují na cyklistických závodech, kde se nachází 

obrovské mnoţství jízdních kol na jednom místě, dále pak v prodejnách s cyklistickým 

vybavením nebo jízdních kol ponechaných v zavazadlovém prostoru vozidel. 

Zabezpečovacích systémů je mnoho, vţdy záleţí na poměru ceny jízdního kola 

vzhledem k ceně zabezpečovacího mechanismu. Volba zabezpečovacího mechanismu 

závisí na vlastníkovi jízdního kola, v jaké míře chce své kolo zabezpečit, jak kvalitní 

zebezpečovací systém pouţije, kde a na jakou dobu bude kolo uzamčeno. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení a zhodnocení současného stavu a moţností 

zabezpečovacích systémů pro zabezpečení jízdních kol. Provedení verifikované analýzy  

a hodnocení rizik zabezpečení jízdního kola. Následně navrhnout inovativní řešení, které 

by mohlo přispět k sníţení počtu krádeţí nebo k odrazení pachatele. 

První část práce bude obsahovat shrnutí všech zákonů týkajících se krádeţí jízdních 

kol a dále shrnutí norem týkajících se konstrukce a bezpečnosti jízdních kol. 

Druhá část práce bude zaměřena na popis konkrétních typů zabezpečovacích 

mechanismů od jednoduchých a po moderní systémy zabezpečení. 

Třetí část bude obsahovat statistiku krádeţí kol v České republice. Následně budou 

pouţity vybrané metody analýzy rizik a jejich následné vyhodnocení. 

Čtvrtá a poslední část bude věnována návrhu řešení v oblasti zabezpečení jízdního 

kola proti odcizení spolu s doporučeními. 
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2 Právní předpisy 

V této kapitole jsou obsaţeny právní předpisy, které jsou spojené s nelegální trestnou 

činnosti v souvislosti s jízdními koly. Jedná se o trestní zákoník, technické a bezpečnostní 

normy a další. 

2.1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

V trestním zákoníku jsou z hlediska trestné činnosti v souvislosti s jízdními koly 

důleţité paragrafy 205 a 207. 

Krádež § 205 

1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, ţe se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku škodu 

nikoliv nepatrnou, čin spáchá vloupáním, bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc 

násilím nebo pohrůţkou bezprostředního násilí, čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě 

nebo při sobě, nebo čin spáchá na území, na němţ je prováděna nebo byla provedena 

evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. 

(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, ţe se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech 

letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, spáchá-li takový čin za stavu 

ohroţení státu nebo za válečného stavu, za ţivelní pohromy nebo jiné události váţně 

ohroţující ţivot nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo způsobí-li takovým 

činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět aţ deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo spáchá-li takový čin v úmyslu 

umoţnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování 

terorismu (§ 312d) nebo vyhroţování teroristickým trestným činem (§ 312f). 
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(6) Příprava je trestná. 

Neoprávněné užívání cizí věci § 207 

(1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu 

je přechodně uţívat, nebo 

kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, ţe neoprávněně takové věci, 

které mu byly svěřeny, přechodně uţívá, 

bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloţenou 

povinnost hájit zájmy poškozeného, spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, 

nebo způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo spáchá-li 

takový čin v úmyslu umoţnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, 

trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhroţování teroristickým trestným 

činem (§ 312f). [36] 

2.2 Odcizení jízdního kola z pohledu zákona 

Dle právního řádu České republiky můţe být odcizení jízdního kola klasifikováno 

jako přestupek, krádeţ nebo vloupání. 

Přestupek 

Pojem přestupek upravuje zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Cílem tohoto zákona je vedení občanů (orgány statní správy a orgánů obcí) 

k dodrţování zákonů a jiných právních předpisů a k respektu práv spoluobčanů. Zákon se 

dělí na obecnou část, zvláštní část, část o řízení a přestupcích a část o společných, 

přechodných a závěrečných ustanoveních.  
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Čin je klasifikován jako přestupek, pokud byla způsobena nepatrná škoda, tedy 

částka nepřesahující 5000 Kč a v případě, ţe kolo nebylo ukradeno ze zamčených prostor 

a pachatel nepouţil násilí. Z pohledu jízdních kol jsou důleţité přestupky proti majetku 

(§50). Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeţí či poničením věci, kdo 

úmyslně a neoprávněně uţívá cizí majetek nebo si přisvojí nalezenou věc. Pouhý pokus 

o takovéto jednání je přestupkem. Za přestupek můţe být pachateli udělena pokuta aţ 

20000 Kč. [37] 

Trestný čin 

Trestný čin je protiprávní čin, označený zákonem jako trestný a vykazující znaky 

uvedené v daném zákoně. K trestní zodpovědnosti je potřeba úmyslného zavinění, 

výjimečně postačuje zavinění z nedbalosti. Základní rozdíl mezi trestným činem  

a přestupkem je v společenské nebezpečnosti. Stupeň nebezpečnosti trestného činu vyšší 

neţ nikoliv nepatrný. Pojem trestný čin je definován v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Trestný čin spojen s odcizením jízdního kola můţe 

být klasifikován jako krádeţ či vloupání. 

Skutková podstata trestného činu je naplněna tehdy, byla-li způsobena škoda nikoli 

nepatrná. V tomto případě se jedná o škodu, která dosahuje částky nejméně 5000 Kč. 

Jako trestný čin mohou být klasifikovány i případy, kdy způsobená škoda 

nedosahovala částky 5000 Kč. Tato skutečnost nastává v případě, kdy pachatel vnikne do 

uzavřeného prostoru, překoná uzamčení či jinou jistící překáţku s pouţitím síly. Můţe se 

jednat o vylomení zámku dveří, či jiných zámků, vypáčení dveří ve sklepě, kde je kolo 

uloţeno atd. V tomto případě se jedná o vloupání, §121 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Za krádeţ hrozí pachateli trest odnětím svobody aţ na dvě léta, v případě opakované 

krádeţe během posledních tří let, aţ 3 léta. [36] 
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2.3 Normy 

V této podkapitole budou popsány technické normy, které se týkají terminologie 

jízdních kol, konstrukce a jejich bezpečnosti a dále norma věnující se poţadavkům  

a zkušebním metodám pro zámky jízdních kol. 

ČSN EN ISO 4210 – Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola 

Tato norma byla rozdělena na devět různých částí, označeny jsou jako ČSN EN ISO 

4210-1 aţ ČSN EN ISO 4210-9. Normy předepisují bezpečnostní a funkční poţadavky na 

zkoušky, montáţ a konstrukci jízdních kol. Součástí jsou také směrnice pro zpracování 

návodů pro pouţívání a údrţbu jízdních kol. Norma platí pro jízdní kola, která jsou určená 

pro provoz na veřejných komunikacích. Nevztahuje se na jízdní kola speciální (závodní, 

tandemová, hračková aj.) 

ČSN EN 15496 – Jízdní kola – Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol 

Tato norma stanovuje poţadavky provozuschopnosti a dále se věnuje zkušebním 

metodám, které se týkají bezpečnosti, funkce, pevnosti a odolnosti proti korozi zámků 

jízdních kol. Norma se týká trvale namontovaných zámků i odnímatelných. 

ČSN EN 15532 – Jízdní kola – Terminologie 

Norma definuje základní termíny a značky v oblasti cyklistiky. Termíny jsou 

rozděleny do seznamů různých částí kol a jsou uvedeny v různých jazycích, jako je 

angličtina, francouzština, němčina, holandština a italština. [5] [6] [7] 

3 Způsoby zabezpečení jízdních kol 

Mezi druhy zabezpečení jízdních kol lze zařadit mechanické systémy zabezpečení, 

dále elektrotechnické, elektrické a ostatní prvky zabezpečení. V této kapitole budou také 

popsány stupně zabezpečení a pojmy. 
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3.1 Pojmy 

V této kapitole budou vysvětleny odborné pojmy týkající se jednotlivých prvků 

jízdních kol. 

Rám – nejdůleţitější část kaţdého jízdního kola. Tvoří základ jízdního kola, na který 

je namontována většina komponent jízdního kola. 

Vidlice -  nachází se v přední části jízdního kola. Jedná se o komponent spojující 

přední kolo s rámem. V případě odpruţených vidlic zajišťuje tlumení. 

Zadní rámová vidlice – část rámu, která se nachází v zadní části rámu a tvoří 

trojúhelník. 

Kolo – párový otáčivý komponent jízdního kola, díky kterému je umoţněn pohyb. 

Kolo je sloţeno ze třech hlavních komponent. Z ráfku, náboje (středu kola) a paprsků 

(drátů). 

Střed – dutá část rámu jízdního kola, kde jsou uloţeny loţiska pro uloţení klik 

s pedály. 

Cylindrická vložka – hlavní součást zámku, tvořena válcem s otvorem na klíč. 

Obsahuje různé počty stavítek a blokovacích kolíků. 

Čelisťová brzda – typ brzdy pro jízdní kola tvořena z čelistí připevněnými na rám 

jízdního kola či vidlici. Ke sníţení rychlosti či zastavení je vyuţíván tlak gumiček na bok 

ráfku kola. Tato brzda je také označována jako V – brzda. 

Kotoučová brzda – typ brzd, u kterého je brţdění zajištěno pomocí brzdového 

kotouče, který je děrovaný, pro lepší odvod tepla vznikajícího při tření mezi brzdovou 

destičkou a kotoučem. Brzdy mohou být buď mechanické – brzdění za pomoci ocelového 

lanka nebo hydraulické – vyuţívající brzdové kapaliny pro vytvoření tlaku mezi kotoučem 

a destičkou. Brzdový kotouč je umístěn uprostřed kola na náboji kola. 

Převodník – ozubené kolo o různém počtu zubů připevněno na střed jízdního kola  

(u pedálů). Účelem je přenos síly ze šlapání přes řetěz. Jsou vyráběny s různě tvarovanými 

otvory. 
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Výplet kola – je tvořen z různého počtu drátů (paprsků). Dráty jsou napojeny na 

náboj kola a při správném dotaţení zajišťují poţadovanou tuhost. Pokud je mezi výplet 

umístěn určitý zabezpečovací mechanismus, můţe být zamezeno otáčení kola. 

Planžeta – nástroj, který se pouţívá pro nedestruktivní překonání zamykacího 

mechanismu. K úspěšnému odemčení je zapotřebí pouţít napínák. Tyto nástroje jsou 

vyrobeny z tenkých plechů a jejich konce jsou různě tvarovány pro poţadované pouţití. 

UV – zkratka z anglického „ultraviolet“, česky ultrafialové záření. Elektromagnetické 

záření, jehoţ vlnová délka je kratší, neţ viditelné světlo. Pro člověka je neviditelné. Při 

pouţití UV nátěrů je moţné značky či nápisy vidět za pomocí UV lampy. 

QR – zkratka z anglického „Quick response“ – rychlá reakce. Je to druh kódu, který 

je sloţen z bodů ve čtvercové mříţce. Je přesnější, neţ čárový kód a v praxi je moţné kód 

přečíst např. fotoaparátem mobilního telefonu 

 Tvrzená ocel – u zámků je k vytvrzení oceli pouţíváno procesu kalení. Kalení oceli 

je proces, kdy je prudkým ochlazením ohřáté oceli dosaţeno vysoké tvrdosti. [25] [29] 

3.2 Stupně zabezpečení  

Jednotlivé firmy, které se zabývají výrobou prvků zabezpečení na jízdní kola, 

pouţívají své vlastní stupnice. Budou zde uvedeny stupnice firem Abus a Kryptonite. 

Firma Abus 

Německá společnost Abus byla zaloţena jiţ v roce 1924 a své výrobky prodává po 

celém světě. Zabezpečovací mechanismy pro jízdní kola tvoří pouze část toho, co firma 

nabízí. V nabídce lze najít systémy zabezpečení objektů, kamerové systémy, 

zabezpečovací mechanismy pro průmyslové pouţití atd. Systém stupnice produktů Abus je 

rozdělen na tři hlavní části a stupnice má hodnoty od 1 do 15 (vyšší = lepší zabezpečení).  

Jednotlivé rozdíly mezi stupni zabezpečení v kategorii slouţí k tomu, aby si mohl 

zákazník vybrat zámek přesně určený pro jeho účely. Rozdílné stupně zabezpečení ve 

stejné kategorii zabezpečení poskytují přesnější výběr. Jsou to rozdíly v pouţité tloušťce  

u kotvy zámků, v tloušťce ok u řetězových zámků, v pouţitém materiálu či designu zámku. 
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Standartní zabezpečení – stupnice od 1 – 4. Tyto zámky poskytují základní ochranu 

proti krádeţi a jsou vhodné pro místa s nízkým výskytem rizika. Jejich účel je spíše 

odstrašující. Patří zde např. tenké řetězové zámky, dětské zámky, lankové a speciální 

zámky. 

Extra zabezpečení – stupnice 5 – 9. Zámky poskytující vyšší úroveň zabezpečení, 

jsou vhodné pro pouţití na místech se středním rizikem krádeţe. Jde např. o skládací 

zámky, řetězové a kabelové zámky.  

Maximální zabezpečení – stupnice 10 – 15. Je poskytována maximální ochrana pro 

zabezpečení drahých jízdních kol. Jsou vhodné pro pouţití ve městech a v oblastech 

s vysokým rizikem krádeţe. Jedná se o U – zámky, skládací a řetězové zámky. 

Firma Kryptonite 

Tato společnost byla zaloţena v roce 1971 v USA. Firma se specializuje na 

zabezpečení převáţně jízdních kol, pro která nabízí mnoho druhů zámků. Zároveň nabízí 

zabezpečovací mechanismy pro motocykly, skútry, čtyřkolky, sněţné skútry a také zámky 

pro uzamčení různých doplňků. Kryptonite nabízí vlastní obdobu pojištění pro případ 

krádeţe jízdního kola nebo motorového vozidla.   

Stupnice této společnosti má hodnoty 1 – 10 (vyšší = lepší zabezpečení), avšak 

zabezpečovací prvky jsou rozděleny podle toho, v jaké oblasti bude kolo uzamčeno 

(venkov, předměstí, univerzitní kampus, město, velkoměsto) a podle doby, po jakou bude 

kolo uzamčeno. Konkrétní rozdělení lze vidět v tabulce 1 níţe. 

Rozdíly mezi jednotlivými stupni zabezpečení ve stejné kategorii jsou zavedeny 

proto, aby poskytly přibliţné rozdíly mezi zabezpečovacími systémy. Jde například  

o rozdíly v materiálu cylindrické vloţky, tloušťce materiálu, ze kterého jsou jednotlivé 

části zámku vyrobeny atd. 
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Tabulka 1 - Stupně zabezpečení dle Kryptonite [autor] 

 

Odrazující účinek – stupnice od 1 – 3. K takovému účelu poslouţí jednoduché 

a tenké kabelové zámky, které mohou být kombinovány s číselným kódem. 

Střední ochrana – stupnice od 4 – 6. Zde patří řetězové zámky a U – zámky. 

Vysoká ochrana – stupnice od 7 – 8. Jedná se o lepší řetězové zámky, U – zámky 

a zámky na osy kol. 

Maximální ochrana – stupnice o 9 – 10. Opět se zde řadí velmi odolné U – zámky  

a řetězové zámky. [30] [31] 

3.3 Mechanické zabezpečení jízdních kol 

Mechanický zábranný systém – systém mechanických prostředků, jejichţ úkolem je 

vytvořit překáţku pro pachatele a vytvořit co největší časovou prodlevu mezi zahájením  

a dokončením napadení objektu. [18] 

Pro ukázky jednotlivých systémů zabezpečení v této kapitole budou pouţitý výrobky 

firem Abus a Kryptonite. Tyto firmy jsou známé po celém světě a vybral jsem si je 

z důvodu jejich velkého sortimentu zabezpečovacích systémů pro jízdní kola. Obě 

 Rychlá zastávka Několik hodin Celé dny Přes noc 

Velkoměsto 

9-10 

Maximální 

ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

Město 
4-6 

Střední ochrana 

7-8 

Vysoká ochrana 

7-8 

Vysoká ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

Univerzitní 

kampus 

7-8 

Vysoká ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

9-10 

Maximální 

ochrana 

Předměstí 
4-6 

Střední ochrana 

4-6 

Střední ochrana 

7-8 

Vysoká ochrana 

7-8 

Vysoká ochrana 

Venkov 

1-3 

Odrazující 

účinek 

4-6 

Střední ochrana 

4-6 

Střední ochrana 

4-6 

Střední ochrana 
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společnosti nabízejí velké mnoţství zámků, které splňují poţadavky zákazníka pro pouţití 

v různých situacích. 

3.3.1 Lanové zámky 

Lankové zámky jsou jedny z nejoblíbenějších a nejprodávanějších, a to z důvodu 

nízké hmotnosti, skladnosti a snadné manipulaci. Díky tomu se snadně převáţejí. Poskytují 

základní zabezpečení jízdního kola. Méně kvalitní lze překonat během několika vteřin. 

Základ je tvořen ocelovým lanem sloţeného z několika pletených ocelových drátů. 

Průměry ocelových lan se pohybují mezi 6mm aţ 15mm. Některé typy mohou mít průměr 

aţ 33mm, tyto zámky poskytují větší ochranu, avšak jejich hmotnost je větší. Ocelové lano 

je obaleno v silikonovém, plastovém či textilním obalu, aby nedošlo k poškození laku kola. 

Existují i takové zámky, u kterých je ocelové lano ještě navíc chráněno tvrzenými 

ocelovými válečky, které dodatečně chrání lano proti porušení. Vyrábějí se v různých 

délkách, delšími je např. moţno zabezpečit více kol jedním zámkem. Uzamčení zajišťuje 

cylindrická vloţka, kterou je moţno kombinovat se zámkem na kód. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Lankový zámek [16] 
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3.3.2 Spirálový zámek 

Tyto zámky jsou podobné zámkům lankovým. Poskytují svému vlastníkovi základní 

ochranu kola. Jsou praktické, flexibilní a snadno převoditelné. Ochrana je opět zajištěna 

ocelovým lankem, které je opleteno ochranou z plastu, aby nedošlo k poškození laku kola. 

Průměry ocelových lanek se standardně pohybují mezi 6mm aţ 12mm. Z názvu plynoucí 

tvar umoţňuje dosáhnout délek zámků aţ 2m. To zajišťuje jednoduché zamknutí kola 

k pevným předmětům. Uzamčení lze zajistit cylindrickou vloţkou nebo kódovým zámkem, 

popřípadě kombinací obou najednou. Zámek lze uzamknout pouhým zastrčením bez 

pouţití klíče. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Řetězové zámky 

Zámky ve formě řetězu patří mezi nejbezpečnější a poskytují vysokou aţ maximální 

ochranu jízdních kol. Ohebnost těchto zámků nabízí mnoho moţností zamykání k pevným 

objektům. Pouţívají se také pro zabezpečení motocyklů. 

Pokud má tento zámek slabé místo, pak je to místo spojení obou konců řetězu. 

Nevýhodou můţe být velká hmotnost při pouţití za běţného dne. Těţší zámky se hodí pro 

Obrázek 2 - Spirálový zámek [26] 
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zabezpečení jízdních kol např. ve sklepě, kde je moţno jedním zámkem zajistit více kol 

najednou. Řetězová oka jsou vyrobena z tvrzené oceli, šířek ok od 5mm do 15mm. 

Hmotnost závisí na tloušťce ok řetězu a na délce řetězů. Tenčí řetězy mají, váţí okolo 

650g, řetězy poskytující maximální bezpečnost váţí okolo 5kg, samozřejmě mohou váţit 

i více. 

Vyrábějí se v kombinacích s visacími zámky, mini U – zámky a cylindrickými 

vloţkami. Obal je vyroben většinou z nylonu, chránící jak řetěz, tak kolo samotné. Klíče 

nesou svá registrační čísla, aby v případě ztráty klíčů či jiného důvodu, byla moţnost 

zámek odemknout – výrobce zašle nové klíče. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Řetězový zámek v kombinaci s visacím [21] 
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3.3.4 Skládací zámky 

Relativně nový systém zámků s konstrukcí podobnou skládacímu metru. Díky této 

skládací konstrukci jsou velmi vhodné na cesty, sloţené vynikají malými rozměry a je 

moţné je pohodlně vozit připevněny drţákem na rámu kola nebo v kapse, zároveň však 

poskytují vysokou odolnost proti překonání.  

Zámek samotný se skládá z různého počtu plátů, vyrobených z tvrzené oceli 

a spojených kovovými nýty. Hmotnosti u méně odolných se pohybují okolo 650g, u zámků 

s maximální odolností okolo 1600g. Uzamykací systém je chráněn proti překonání zámku 

např. planţetou. Tloušťka se pohybuje od 5mm u základních modelů po vysoko pevnostní 

pláty o tloušťce 5,5mm, jeţ jsou odolné proti brutálním způsobům překonání zámků. 

Zámky jsou prodávány buďto kódovým zámkem či cylindrickou vloţkou a opět jsou 

vybaveny ochranou proti poškození laku jízdního kola. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Skládací zámek (vlevo sloţený, vpravo rozloţený) [22] 
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3.3.5 U – zámky 

Dalším typem zámků jsou zámky, jeţ tvarem připomínají písmeno U, také lze pouţít 

název „podkova“. Robustní konstrukce, vhodné pro pouţití v oblastech s vysokým rizikem 

krádeţe i díky tomu, ţe obsahují minimum pohyblivých částí.  

Skládá se z uzamykací části a z těla. Tělo zámku je vyrobeno z ohnuté tyče 

kruhového či čtyřhranného průřezu, materiál je tvrzená ocel. Průměr oka zahnuté části se 

pohybuje v rozmezí 11mm – 18mm. Zahnutá tyč neboli kotva se zasunuje do zamykací 

části ve dvou bodech. Zámky poskytují maximální ochranu a jsou schopné odolat pouţití 

velkých pákových kleští či hydraulických zvedáků. U – zámky na druhou stranu nejsou tak 

skladné a praktické jako zámky skládací, nevýhodou můţe být i vyšší hmotnost. Vyrábí se 

v různých velikostech, ty nejbezpečnější mohou váţit aţ okolo 3kg., ty nejmenší s názvem 

„mini“ váţí okolo 1kg. Existují také typy, jejichţ zakřivení nemá tvar písmene U, ale  

C a i takové, které jsou tak malé, ţe je lze pouţít jako visací zámek v kombinaci např. 

s řetězovým zámkem. Tento druh zámků se těší oblibě u doručovatelů na jízdních kolech 

ve velkých městech, kdy je potřeba zajistit, ţe kolo nebude ukradeno po celý den 

doručování. Přepravu usnadňuje drţák na rámu kola, ke kterému je moţno zámek 

připevnit. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - U-zámek [34] 
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3.3.6 Kotvy 

Nejedná se o zámek jako takový v pravém slova smyslu. Kotvy vytvářejí bod, ke 

kterému je moţno pomocí dalších druhů zámků kolo uzamknout. Tělo kotvy je vyrobeno 

z tvrzené oceli a je moţno ji připevnit ke zdi nebo k podlaze. Kotvy jsou připevněny 

pomocí šroubů, které jsou ukryty pod krytem tak, aby k nim nebyl přístup. Je moţné je 

pouţít jak pro venkovní účely, tak pro účely uzamčení kola např. ve sklepě, ve společné 

kolovně bytového domu, v garáţi nebo na jiném soukromém pozemku. Poslouţit mohou 

také k zajištění motocyklů. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Speciální zámky 

Zámky patřící do této kategorie poskytují minimální ochranu proti příleţitostným 

zlodějům. Nejsou vhodné pro zajištění primární ochrany proti odcizení. Řadí se zde 

několik druhů zámků.  

Svinovací zámky 

Jednoduché zámky poskytující nejniţší zabezpečení proti odcizení. Pouţívají se pro 

velmi krátké zajištění jízdních kol, resp. jejich vybavení jako např. brašny, helmy atd. 

Obrázek 6 – Kotva [12] 
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Tento druh zámků je moţné pouţít i pro dočasné zajištění zahradního nábytku, lyţí, 

snowboardů a jiných menších předmětů. Výhodou je velmi malá velikost a moţnost 

schovat zámek do kapsy, také velmi nízká hmotnost okolo 50g. Obsahují číselný kód  

a automaticky svinovací kabel. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámové zámky 

Stejně jako předchozí typ zámků ani tyto nepřinášejí primární zabezpečení jízdního 

kola. Účelem je zamezení otáčení zadního kola. Jejich pouţití je vhodné pro pohotovostní 

zajištění kola, pro rychlé zastávky před obchodem a podobně, popř. jako sekundární 

zabezpečení jízdního kola, doplněné o bezpečnější zámek (U – zámek, řetězový zámek). 

V případě překonání primárního zabezpečení by stále nebylo moţné na kole odjet, ale 

pachatel by ho musel odnést. Zámek se připevní k zadní rámové vidlici nebo na opačnou 

stranu čelisťových (V – brzd) a pomocí páčky je vysunuto ocelové lanko nebo drát mezi 

výplet kola. Tímto se zamezí otáčení zadního kola, limitujícím faktorem u některých 

Obrázek 7 - Svinovací zámek[32] 



                                                             17 

 

jízdních kol můţe být větší rozměr pláště. Zámek není nutno při odemčení klíčem 

demontovat z kola, odpadá tak časté sundávání. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Elektromechanické zabezpečení jízdních kol 

Zabezpečovací prvky elektromechanické v sobě kombinují prvky mechanické, 

zajišťující primární zabezpečení a elektronické, které mají poplachovou funkci. 

3.4.1 Lanové zámky s alarmem 

Tyto elektromechanické zámky jsou téměř shodné s klasickými kabelovými zámky, 

avšak jsou doplněný o elektronický alarm. Kabel je stejně jako u klasického kabelového 

zámku tvořen ocelovým lanem, které je spleteno z jednotlivých ocelových prutů. 

K uzamčení slouţí cylindrická vloţka, v této části se také nachází baterie nutné 

k vyhlášení alarmu. Po uzamčení zámku se zámek cca po 10s zabezpečí a po odemčení má 

uţivatel cca 5s na deaktivaci alarmu (záleţí na výrobci). Zámek je schopen díky 

otřesovému čidlu reagovat na jakýkoli pohyb a to světelnou signalizací diod, ale hlavně 

akustickou signalizací. Totéţ platí pro případné přestřiţení kabelu. Intenzita zvuku se 

pohybuje kolem 105dB. Zámek je moţno uzamknout buď s aktivovaným alarmem, nebo 

bez. [17] 

  

Obrázek 8 - Rámový zámek[20] 
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3.4.2 Zámek kotoučové brzdy s alarmem 

Zámek kotoučové brzdy je vyuţíván a určen primárně k zajištění motocyklů avšak 

nic nebrání jeho pouţití na jízdních kolech. Většinou je připevňován na přední kotoučovou 

brzdu, ale je moţné ho uzamknout kdekoli, kde to konstrukce zámku dovoluje např. na 

zadní kotoučovou brzdu, převodník, apod. 

Uzamčení probíhá nasazením zámku na brzdu, prostrčením zamykacího mechanismu 

skrz volný prostor kotouče kotoučové brzdy a konečné uzamčení klíčem. To zajišťuje 

ocelový šroub kruhového či čtvercového průřezu vyroben z tvrzené oceli, průměru okolo 

5mm. Po nasazení a uzamčení se zámek a alarm aktivuje. Při neautorizované manipulaci je 

díky otřesovému čidlu spuštěn akustický alarm, který mění a zvyšuje intenzitu zvuku  

a dosahuje hodnot kolem 100dB. Bezpečná vzdálenost, ze které je moţné pohodlně slyšet 

zámek, se pohybuje okolo 150m. Spolu se zámkem muţe být také spojen řetízek, který je 

zaháknut za řídítka, aby uţivatel nezapomněl zámek demontovat. Při pouţití na jízdních 

kolech slouţí jako druhotné zabezpečení a je tedy potřeba ho kombinovat se zámkem 

poskytujícím vyšší ochranu. [35] 

 

 

Obrázek 9 - Kabelový zámek s alarmem [17] 

Obrázek 10 - Zámek kotoučové brzdy s alarmem [35] 



                                                             19 

 

3.5 Elektronické zabezpečení jízdních kol 

Elektronických zabezpečovacích prvků jako například alarmů existuje jistě celá řada, 

v této kapitole budou ale zobrazeny taková zařízení, která vyuţívají globální polohový 

systém (dále jen GPS).  

3.5.1 Zařízení TrackR 

Jedná se o zařízení malých rozměrů o velikosti mince, vyuţívající technologii 

Bluetooth, které z pohledu zabezpečení jízdního kola nemá aţ takový význam. 

K fungování je zapotřebí chytrého mobilního telefonu či tabletu. Zařízení jako takové 

v sobě nemá GPS technologii, ale pouţívá takzvané davové GPS (překlad z anglického 

Crowd GPS). V případě krádeţe jízdního kola vyuţívá Bluetooth signál. Signál je vysílán, 

a pokud se v jeho dosahu objeví někdo s nainstalovanou aplikací v telefonu pro toto 

zařízení, bude uţivatel upozorněn o aktualizaci polohy, v tomto případě jízdního kola, na 

svém mobilním telefonu či tabletu. Jsou zde určitá omezení ohledně umístění přístroje na 

kole, řídítka mohou být úzká, zbývá tedy místo pod sedlem, kam se ale zloděj můţe 

podívat. Další moţností je uloţení v rámu, zde ale není zaručena funkčnost, a to z důvodu 

zeslabení signálu Bluetooth pronikajícího přes rám kola. Poţadovaný výsledek fungování 

také nemusí být dosaţen v menších městech, kde se nemusí vyskytovat dostatek uţivatelů 

s tímto zařízením (s aplikací) a není tak moţno naplno vyuţívat davové GPS. Výrobek je 

vhodný jako alternativa k drahým GPS lokátorům, protoţe cena toho zařízení je relativně 

nízká a vzhledem k oblíbenosti zařízení na východě USA je minimálně tam funkčnost 

zaručena. [33] 

  

Obrázek 11 – TrackR [33] 
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3.6 Další možnosti zabezpečení 

Patří zde moţnosti zabezpečení, které nekladou zloději přímou překáţku, mohou ho 

ale odradit a jejich účel je spíše preventivní. Jednou z mnoha dalších moţností nepřímého 

zabezpečení jízdního kola je jeho pojištění. 

3.6.1 Technologie Datatag UV pro jízdní kola 

Datatag je téměř neviditelný UV systém určený pro různé druhy vozidel jako 

motocykly, automobily a jízdní kola. Tento systém je podporován policií a umoţňuje 

policii v případě krádeţe jednoduše identifikovat jízdní kolo pomocí viditelných 

i neviditelných identifikátorů. Jedná se o:  

 Neviditelný UV nátěr 

 Výstraţný štítek  

 Mikrotečky 

UV nátěr vytváří hlavní část ochrany jízdního kola formou neviditelného číselného  

a písmenného kódu. Umísťuje se na rám, vidlici a kola. Kód je viditelný pouze pod UV 

světlem je moţno ho nanést aţ 4 nátěry. 

Výstraţný štítek obsahuje unikátní číselný kód a QR kód a slouţí k odrazení 

potencionálního zloděje a informaci o ochraně kola. Štítek není moţné odstranit bez 

poškození. 

Mikrotečky jsou miniaturní částice, které nesou unikátní identifikační kód. Jsou 

vyrobeny z kovových plátů, o velikosti do 1mm a tloušťce 0,02mm. Jako čtecí zařízení 

slouţí jednoduché kompaktní mikroskopy disponující vlastním přísvitem. Nanášeny jsou 

v tomto případě ve formě bílého laku, který je viditelný, avšak po zaschnutí se také 

mikrotečky stanou pro běţné oko neviditelné. Na jízdní kolo se nanáší na několik desítek 

míst a komponent, čím více jich je označeno, tím lépe. V praxi je prakticky nemoţné, aby 

zloděj našel všechny místa s mikrotečkami a všechny je odstranil. 

Kolo je po registraci a označení evidováno v mezinárodní databázi, ke které má 

přístup policie v rámci celé Evropy. Pokud dojde ke krádeţi označeného jízdního kola, je 

nutné ohlásit tuto událost Policii České republiky (dále jen PČR). Poté je nutno vyrozumět 



                                                             21 

 

společnost Datatag a ta oznámí příslušnému útvaru PČR krádeţ kola. To můţe být 

v budoucnu nalezeno např. při namátkových kontrolách apod. Pro identifikaci jízdního 

kola postačuje policii pouze jedna, popřípadě dvě identifikační značky. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Pojištění 

Jeden z dalších způsobů zabezpečení jízdního kola můţe být s vyuţitím pojištění. 

U většiny pojišťoven je moţné kolo pojistit v rámci domácnosti, to znamená, pokud je kolo 

umístěné například v bytě, ve sklepě, v garáţi nebo společných prostorách domu, avšak 

existují pojišťovny, které nabízejí individuální pojištění jízdního kola. Je potřeba si 

důkladně nastudovat podmínky pojištění, které se zpravidla u kaţdé pojišťovny liší. 

Existují také moţnosti pojištění pro případ odcizení jízdního kola v zahraničí. 

Evropská pojišťovna ERV nabízí individuální pojištění jízdních kol i cyklistického 

vybavení proti krádeţi, ale i dopravní nehodě či ţivelné události. Pojištění se vztahuje i na 

krádeţe jízdních kol z volného prostranství a jiných objektů, také z nosiče nebo z auta. 

Toto pojištění se dále vztahuje na loupeţ, poškození či zničení při přepravě a vandalismus. 

Z dalších pojišťoven, které nabízejí individuální pojištění lze jmenovat Českou 

pojišťovnu, avšak podmínky pojištění se liší od podmínek pojišťovny ERV. ČSOB 

pojišťovna nabízí nespecifikované pojištění se stejnými podmínkami pro všechna kola  

Obrázek 12 - vlevo UV označení, vpravo čtení mikroteček [8] 
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a individuální pojištění v případě, ţe zákazník vlastní velmi drahé kolo a chce, aby limity 

pokryly částku jízdního kola. [3] [4] [9] 

3.7 Metody uzamčení jízdních kol 

Velké mnoţství různých druhů zámků nabízí rozličné moţnosti uzamčení. Při 

uzamykaní je moţno pouţít jednoho zámku, pro zvýšení bezpečnosti více stejných zámků 

nebo kombinace několika zámků. Základem při uzamykání jízdního kola je postupovat 

podle hodnoty dílů jízdního kola. Nejprve je potřeba uzamknout rám, poté zadní kolo  

a nakonec kolo přední. Další z opatření, které je potřeba dodrţet, je uzamknout jízdní kolo 

k takovým předmětům, které nelze nadzvednout a které jsou pevně ukotveny. Na obrázcích 

níţe je vyobrazeno několik způsobů uzamčení jízdního kola.[10] [11]  

Na obrázku 13 je vyobrazen základní způsob uzamčení jízdního kola, kdy je jízdní 

kolo uzamknuté k pevnému objektu (stojanu), přes rám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Uzamčení pouze rámu [10] 
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Obrázek 14 zobrazuje bezpečnější způsob neţ předchozí, poněvadţ je uzamčen jak 

rám, tak zadní kolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 15 lze vidět bezpečnější způsob zajištění jízdního kola neţ oba 

předchozí, v tomto případě je to kombinace U – zámku kombinovaného s kabelovým. 

Zajištěn je rám, zadní i přední kolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Uzamčení rámu a zadního kola [10] 

Obrázek 15 - Uzamčení rámu, zadního i předního kola [10] 
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Další z moţných kombinací je znázorněna na obrázku 16. Tento způsob uzamčení je 

vysoce efektivní, protoţe jsou dostatečně zajištěny všechny důleţité části jízdního kola. 

Pro tento i předchozí způsoby lze pouţít i jiné zámky, např. řetězový zámek, jak lze vidět 

na obrázku 16, případně jejich kombinace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, ţe má uţivatel kola k dispozici jen jeden zámek, existuje moţnost zajistit 

rám, zadní i přední kolo tak, ţe se demontuje přední kolo, přiloţí se k zadnímu kolu  

a všechny tyto tři části se najednou uzamknou ke stojanu, popř. jinému pevnému objektu. 

4 Statistika krádeží jízdních kol 

Statistiky krádeţí jízdních kol jsem vypracoval podle statistických údajů kriminality, 

poskytovaných Ministerstvem vnitra České republiky za rok 2012 aţ 2016. Statistické 

údaje Ministerstva vnitra ovšem nejsou zcela vypovídající, poněvadţ zahrnují pouze 

případy krádeţe jízdních kol, tedy trestné činy (hodnota majetku vyšší neţ 5000 Kč, 

přestupky nejsou zahrnuty). Nejsou zde ani evidovaný krádeţe kol z uzamčených prostor 

jako jsou byty, sklepy a jiné objekty nebo krádeţe provedené s pouţitím síly. V tomto 

případě se jedná o vloupání dle trestního zákoníku (§ 121). Statistika je zpracována pro 

celý Moravskoslezský kraj a v grafu budou znázorněny statistiky zjištěných a objasněných 

krádeţí jízdních kol.[28] 

Obrázek 16 - U -zámek v kombinaci s řetězovým [10] 
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                  Graf 1 - Statistika odcizených kol v Moravskoslezském kraji [autor] 

V grafu lze vidět, ţe od roku 2013 došlo k výraznému poklesu krádeţí jízdních kol  

a zároveň došlo ke zvýšení počtu objasněných případů. K tomuto faktu mohlo přispět 

evidování jízdních kol ať uţ u Městské policie nebo soukromě systémy označovaní 

jízdních kol, např. systémem Datatag aj. 

Statistické údaje o nejčastějších způsobech překonání zajištění kol nejsou volně 

dostupné. Z volně dostupných informací např. z dobrovolného rozhovoru Londýnské 

Policie se zlodějem jízdních kol lze říci, ţe k odcizení jízdních kol vyuţívají pachatelé 

převáţně tyto nástroje: kleště, klíče, kladivo, štípací kleště na ocelová lana, velké pákové 

nůţky, páčidla, zvedáky na auta, dále akumulátorové úhlové brusky, plamenné hořáky, 

popř. kapalný plyn např. dusík spolu s kladivem. [2] 

5 Analýza rizik 

V této kapitole budou identifikována rizika, která mohou nastat a budou rozděleny na 

procesní a strukturální. Poté provedu modelování pomocí diagramu rybí kosti a následně 

bude provedena analýza rizik pomocí metody selhání a jejich dopadů doplněna o Paretův 

diagram s Lorenzovou křivkou a výstupy budu verifikovat analýzou souvztaţnosti. 
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5.1 Ishikawův diagram 

V této kapitole bude provedeno modelování rizik pomocí diagramu rybí kosti, také 

označovaného jako Ishikawův diagram pro procesní a strukturální rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Ishikawův diagram pro procesní rizika [autor] 
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Obrázek 18 - Ishikawův diagram pro strukturální rizika [autor] 
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5.2 Analýza selhání a dopadů (FMEA) 

Tato metoda, nazývaná téţ metodou selhání a jejich dopadů – Failure Mode and 

Effect Analysis (dále jen FMEA). Je zaloţena na příčinách selhání a jejich následků  

a umoţňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených 

selhání. Smyslem metody je určit, jak velké riziko představuje určitá hrozba nebo porucha. 

K tomu slouţí následující vzorec (1). [19] 

                  R = P x N x H  (1) 

R – míra rizika (také MPR)                       

P – pravděpodobnost vzniku rizika          

N – závaţnost následků  

H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 2 - Výsledná míra rizika a pravděpodobnost vzniku rizika [autor] 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 – 3 Bezvýznamné riziko 1 Nepravděpodobná 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobná 

11 – 50 Střední riziko 3 Pravděpodobná 

51 – 99 Neţádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobná 

100 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

 

 

Tabulka 3 - Závaţnost následků a odhalitelnost rizika [autor] 

N Závaţnost následků H Odladitelnost rizika 

1 Zanedbatelná 1 Jistá 

2 Malá  2 Snadná  

3 Střední 3 Střední  

4 Velká  4 Nesnadná  

5 Kritická 5 Neodhalitelná 
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V tabulce č. 4 jsou zobrazeny procesní rizika, tj. rizika způsobená člověkem. 

V tabulce č. 5 lze vidět rizika strukturální, která jsou způsobená nespolehlivostí techniky  

a dále jednotlivé vypočítané hodnoty míry rizika, četnosti a kumulativní četnosti. 

Vypočítané hodnoty jsou pouţity k sestrojení  Paretových diagramů s Lorenzovou křivkou 

a to znamená, ţe 80% rizik je způsobeno 20% zdroji rizik. [19] 

 

Tabulka 4 - Procení rizika [autor] 

 Procesní rizika Míra rizika Četnost Kumulativní četnost 

1 Pouţití nedostatečné ochrany 48 18,97% 18,97% 

2 Nevhodný způsob uzamčení 36 14,23% 33,20% 

3 
Ponechání uzamčeného jízdního kola 

na ulici přes noc 
30 11,86% 45,06% 

4 
Příliš dlouhé ponechání jízdního kola 

na jednom místě 
27 10,67% 55,73% 

5 
Připoutání k mobilnímu či 

nestabilnímu předmětu 
24 9,49% 65,22% 

6 
Uzamčení v odlehlé oblasti s nízkým 

pohybem lidí 
24 9,49% 74,71% 

7 
Nezajištění jednotlivých částí 

jízdního kola 
24 9,49% 84,20% 

8 
Nedostatečná kontrola správnosti 

uzamčení 
24 9,49% 93,69% 

9 Zanedbaná údrţba stojanů 16 6,32% 100% 

 Celkem 253 100%  

 

Pro verifikaci výsledků analýzy FMEA z procesního hlediska bude vytvořen Paretův 

diagram s Lorenzovou křivkou. 
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Identifikovaná rizika 

Paretův diagram pro procesní rizika 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak lze vidět z grafu 2, nejzávaţnější rizika jsou: Pouţití nedostatečné ochrany, 

nevhodný způsob uzamčení, ponechání jízdního kola na ulici přes noc, příliš dlouhé 

ponechání jízdního kola na jednom místě, připoutání k mobilnímu či nestabilnímu 

předmětu, uzamčení v odlehlé oblasti s nízkým pohybem lidí a nezajištění jednotlivých 

částí jízdního kola. Zbylá rizika jako nedostatečná kontrola správnosti uzamčení nebo 

zanedbaná údrţba stojanů jsou rizika zanedbatelná. 

 

Tabulka 5 - Výsledná míra rizika a porovnání výsledků - procesní [autor] 

R Výsledná míra rizika FMEA Paretův diagram 

1 – 3 Bezvýznamné riziko Ţádné Ţádné 

4 – 10 Akceptovatelné riziko Ţádné Ţádné 

11 – 50 Střední riziko Rizika 1 - 9 Rizika 1 - 7 

51 – 99 Neţádoucí riziko Ţádné Ţádné 

100 - 125 Nepřijatelné riziko Ţádné Ţádné 

 

Tabulka 6 níţe zobrazuje strukturální rizika s jednotlivými výpočty míry rizika  

a četností. Následně bude sestrojen Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. 

 

Graf 2 - Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro procesní rizika [autor] 
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Identifikovaná rizika 

Paretův diagram pro strukturální rizika 

Tabulka 6 - Strukturální rizika [autor] 

 Strukturální rizika Míra rizika Četnost Kumulativní četnost 

1 Mechanické poškození zámku 32 20,78% 20,78% 

2 Vada předmětu poskytující uzamčení 27 17,53% 38,31% 

3 Skrytá vada ve výrobním procesu 24 15,58% 53,89% 

4 Nesprávná funkčnost 18 11,69% 65,58% 

5 Nefunkčnost alarmu 16 10,39% 75,97% 

6 Nezaznamenání narušení 16 10,39% 86,36% 

7 Planý poplach 12 7,79% 94,15% 

8 
Hackerský zásah na GPS sledovací 

zařízení 
9 5,84% 100% 

 Celkem 154   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle grafu 3 mezi nejzávaţnější rizika patří rizika 1 – 5 a to jsou: Mechanické 

poškození zámku, vada předmětu poskytujícího uzamčení, skrytá vada ve výrobním 

procesu, nesprávná funkčnost a nefunkčnost alarmu. Nezaznamenání narušení, planý 

poplach a hackerský útok na GPS sledovací zařízení jsou riziky zanedbatelnými. 

 

Graf 3 - Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro strukturální rizika [autor] 
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Tabulka 7 - Výsledná míra rizika a porovnání výsledků - strukturální [autor] 

R Výsledná míra rizika FMEA Paretův diagram 

1 – 3 Bezvýznamné riziko Ţádné Ţádné 

4 – 10 Akceptovatelné riziko Riziko 8 Ţádné 

11 – 50 Střední riziko Rizika 1 - 7 Rizika 1 - 5 

51 – 99 Neţádoucí riziko Ţádné Ţádné 

100 - 125 Nepřijatelné riziko Ţádné Ţádné 

 

Procesní rizika: 

 Pouţití nedostatečné ochrany 

 Nevhodný způsob uzamčení 

 Ponechání uzamčeného jízdního kola na ulici přes noc 

 Příliš dlouhé ponechání jízdního kola na jednom místě 

 Připoutání k mobilnímu či nestabilnímu předmětu 

 Uzamčení v odlehlé oblasti s nízkým pohybem lidí 

 Nezajištění jednotlivých částí jízdního kola 

 Nedostatečná kontrola správnosti uzamčení 

 Zanedbaná údrţba stojanů 

Strukturální rizika: 

 Mechanické poškození zámku 

 Vada předmětu poskytující uzamčení 

 Skrytá vada ve výrobním procesu 

 Nesprávná funkčnost 

 Nefunkčnost alarmu 

 Nezaznamenání narušení 

 Planý poplach 

 Hackerský zásah na GPS sledovací zařízení 
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5.3 Analýza souvztažnosti 

Analýzou souvztaţností budou verifikovány výsledky zjištěné předchozí metodou 

FMEA zvlášť pro procesní a zvlášť pro strukturální rizika. Pro dosaţení výsledku této 

analýzy je nutné vypočítat koeficient KAR a KPR a dále vypočítat hodnoty os O1 a O2  

a následně z těchto hodnot vytvořit grafy. Rizika byly pouţity z přechozí analýzy.  

Jednotlivá očíslovaná procesní rizika: 

1. Pouţití nedostatečné ochrany 

2. Nevhodný způsob uzamčení 

3. Ponechání uzamčeného jízdního kola na ulici přes noc 

4. Příliš dlouhé ponechání jízdního kola na jednom místě 

5. Připoutání k mobilnímu či nestabilnímu předmětu 

6. Uzamčení v odlehlé oblasti s nízkým pohybem lidí  

7. Nezajištění jednotlivých částí jízdního kola  

8. Nedostatečná kontrola správnosti uzamčení 

9. Zanedbaná údrţba stojanů 

 

Tabulka 8 - Matice analýzy souvztaţnosti procesních rizik [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑KRa 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 X 1 0 1 0 0 0 3 

4 1 0 1 X 0 1 0 0 0 3 

5 0 1 0 0 X 0 1 0 0 3 

6 1 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

7 0 1 0 0 0 0 X 0 0 1 

8 0 0 0 0 1 0 1 X 0 2 

9 1 1 0 0 1 0 1 0 X 4 

∑KRb 4 3 1 1 2 2 3 0 0 X 

 

Vzorce pro výpočet hodnot KAR a KPR  

    
∑   

   
                       

∑   

   
                                                   (2) 
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Tabulka 9 - Hodnoty KAR a KPR pro procesní rizika [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KAR [%] 0 0 38 38 38 13 13 25 50 

KPR [%] 50 38 13 13 25 25 38 0 0 

Výpočty kvadrantů: 

         
 

      
        

   
                  (3) 

         
 

      
        

   
      (4) 

 

                Graf 4 - Analýza souvztaţností pro procesní rizika [autor]                 

V tabulce 10 níţe jsou uvedeny jednotlivé kvadranty. 

Tabulka 10 - Závaţnost procesních rizik v jednotlivých kvadrantech [autor] 

Závaţnost procesních rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika Rizika 3,4,5,6,7 

II.kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika Rizika 1 a 2 

III.kvadrant Ţádná primárně nebezpečná oblast Rizika 8 a 9 

IV.kvadrant Relativní bezpečnost Ţádná rizika 
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Jednotlivá očíslovaná strukturální rizika: 

1. Mechanické poškození zámku 

2. Vada předmětu poskytující uzamčení 

3. Skrytá vada ve výrobním procesu 

4. Nesprávná funkčnost 

5. Nefunkčnost alarmu 

6. Nezaznamenání narušení 

7. Planý poplach 

8. Hackerský zásah na GPS sledovací zařízení 

 

Tabulka 11 - Matice analýzy souvztaţnosti strukturálních rizik [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑KRa 

1 X 0 0 1 1 1 0 0 3 

2 0 X 0 1 0 0 0 0 1 

3 1 1 X 1 1 1 0 0 5 

4 0 0 0 X 1 1 1 0 3 

5 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 X 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 X 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 X 0 

∑KRb 1 1 0 3 4 4 1 0 X 

 

Tabulka 12 - Hodnoty KAR a KPR pro strukturální rizika [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 

KAR [%] 43 14 71 43 0 14 0 0 

KPR [%] 14 14 0 43 43 14 14 0 

 

 

 

 

 



                                                             36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 13 - Závaţnost strukturálních rizik v jednotlivých kvadrantech [autor] 

Závaţnost strukturálních rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika Rizika 1,4 

II.kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika Riziko 2,5,7 

III.kvadrant Ţádná primárně nebezpečná oblast Riziko 3 

IV.kvadrant Relativní bezpečnost Riziko 8 

 

5.4 Vyhodnocení  

Pro finální výběr nejzávaţnějších rizik i těch méně závaţných budou vytvořeny 

tabulky pro procesní a strukturální rizika, které budou obsahovat nejzávaţnější i méně 

závaţná rizika vyhodnocená pomocí metody FMEA, Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou a analýzou souvztaţností. 
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Vyhodnocení procesních rizik 

V tabulce 14 jsou zobrazeny nejzávaţnější a méně závaţná procesní rizika. Ty, které 

se budou shodovat, budou pouţity v návrhu opatření. Jednotlivá rizika jsou vyjmenována 

v kapitole 5.3. 

Tabulka 14 - Porovnání vybraných procesních rizik [autor] 

 FMEA Paretův diagram Souvztaţnost 

Nejzávaţnější rizika 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 

Méně závaţná rizika Ţádná 8,9 8,9 

 

Vyhodnocení strukturálních rizik 

V tabulce 15 níţe jsou vyobrazeny nejzávaţnější a méně závaţná rizika z hlediska 

strukturálního. Opět budou vybrána rizika, která budou pouţita v návrhu. Jednotlivá slovně 

vyjádřená rizika lze naleznout v kapitole 5.3. 

Tabulka 15 - Porovnání vybraných strukturálních rizik [autor] 

 FMEA Paretův diagram Souvztaţnost 

Nejzávaţnější rizika 1,2,3 1,2,3 1,2 

Málo závaţná rizika 8 6,7,8 3,8 

6 Návrh opatření 

Z výsledků získaných za pomocí metod pouţitých v kapitole 5 byly odhaleny  

a určeny nejzávaţnější rizika z hlediska zabezpečení jízdních kol. Tyto rizika jsou 

zobrazena v tabulce 14 – procesní rizika a v tabulce 15 – strukturální rizika. Návrhy budou 

vycházet z rizik, která se shodují pro všechny provedené metody. Vybraná rizika jsou 

znázorněna tučně v tabulkách 14 a 15 v kapitole 5.4.  

6.1 Návrh 1 

Tento návrh je zaměřen na pouţití adekvátní ochrany pro danou situaci při 

zabezpečování jízdního kola. Návrh vychází z rizika pouţití nedostatečné ochrany. Dále 

bude rozdělen dle kritérií, jako jsou nejniţší cena a nejvyšší kvalita (nejvyšší bezpečnost) 
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zabezpečovacího mechanismu. Cena zámku by měla dle principu ALARA (as low as 

reasonable achievable) odpovídat 10% ceny zabezpečovaného kola. 

Jedním ze základních předpokladů pro neodcizení jízdního kola je pouţití zámku  

s dostatečnou ochranou. Jednoduchým a levným zámkům jako jsou zámky lanové, 

spirálové a tak dále, je více neţ doporučeno se vyvarovat. Takovéto zámky poskytují 

naprosto minimální ochranu, překonat je lze jednoduše štípacími kleštěmi na ocelová lana. 

Funkce těchto zámku spočívá v prvotním odrazení, pro zkušeného zloděje nejsou ţádnou 

překáţkou.  

Varianta 1 

Prvním navrhovaným řešení je skládací zámek zobrazen na obrázku níţe. 

 

 

 

 

 

 

 

Skládají zámek Abus Bordo 5700 (viz obrázek 19) navrhuji, protoţe poskytuje 

ideální kompromis z hlediska poskytované ochrany a skladnosti. Zabezpečení zajišťují 

ocelové pláty o tloušťce 5mm spojené speciálními nýty. Se stupněm zabezpečení 7 dle 

vlastní stupnice společnosti Abus se tento zámek řadí mezi zámky poskytující extra 

zabezpečení, pro pouţití v místech se středním rizikem odcizení. Jeho cena činí 1499 Kč. 

Varianta 2 

Dalším navrhovaným typem zabezpečení je U – zámek poskytující maximální moţné 

zabezpečení bez ohledu na cenu výrobku.  

Obrázek 19 – Abus Bordo 5700 [1] 
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Jedná se o výrobek značky Kryptonite, konkrétně o model New York Fahgettboudit 

Mini. I přesto, ţe se jedna o verzi Mini, tedy variantu menších rozměrů, je zachováno 

pohodlné pouţití. I díky menším rozměrům je znemoţněno pouţití např. zvedáku na 

automobil a celkově ztěţuje pachateli překonat zámek. Podkova (část zámku ve tvaru U) 

má průměr 18mm a je vyrobena z vysoce odolné kalené oceli. Zámek je určen pro pouţití 

v oblastech s vysokým rizikem odcizení, to znamená s vysokým pohybem lidí, typicky ve 

městech. Je zkonstruován tak, aby při překonání jedné části zámku tvaru U nemohl být 

zámek demontován, k demontování tak musí pachatel překonat zámek na dvou místech 

podkovy. Na vlastní stupnici společnosti Kryptonite je zámku přiřazená hodnota 10. Jedná 

se tak o maximální moţnou ochranu, kterou je schopen zámek této společnosti poskytnout. 

Cena je 3050 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 3 

Posledním navrhovaným zámkem je na první pohled standartní U – zámek, avšak 

přináší zcela inovativní řešení mezi zabezpečovací systémy pro jízdní kola. Název zámku 

je Skunklock. 

Jednoduše řečeno se jedná o zámek, který zapáchá. Princip je takový, ţe pokud se 

zloděj pokusí prořezat např. u zlodějů jízdních kol velice oblíbenou akumulátorovou 

úhlovou bruskou, z konstrukce zámku na něho prudce vytryskne speciální sloučenina ve 

formě oblaku. Zloděj je v mţiku zasaţen a okamţitě začíná zvracet. K vytrysknutí 

Obrázek 20 - Kryptonite New York Fahgettaboutdit [13] 
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sloučeniny je zapotřebí, aby byla konstrukce (stěna) zámku překonána v míře 30%. 

Chemické sloţení je tajné a bylo speciálně vytvořeno pro tento zámek. Tato sloučenina 

proniká i přes většinu druhů plynových masek, na obličeji a oděvu sloučenina zůstává  

a stále účinkuje (dokud nedojde k intenzivnímu umytí) i po odchodu z oblaku při pokusu  

o překonání zámku. Z jízdního kola je sloučeninu odstranit mezi 3 – 5 dny. Kromě 

samotné speciální sloučeniny zámek poskytuje stejnou či srovnatelnou ochranu jako 

nejlepší zámky na trhu. V případě, ţe byla sloučenina vypuštěna na zloděje, je moţno 

dokoupit pouze kotvu samotnou. Spodní část zámku s cylindrickou vloţkou nebude třeba 

znovu kupovat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Optimální způsob uzamčení jízdního kola 

V této podkapitole budou navrhnuta řešení a doporučení v návaznosti na rizika 

spojené s nevhodnými způsoby uzamčení jízdních kol a s ponecháním jízdního kola na 

nestřeţeném místě v noci. Jednotlivé moţnosti a způsoby uzamykání byly blíţe popsány 

v kapitole 3.7. 

Ideálním případem uzamčení jízdního kola je stav, kdy je jízdní kolo uzamčeno 

k pevnému objektu tak, aby byly zajištěny nejdůleţitější části jízdního kola. V sestupném 

pořadí je to rám, zadní kolo a nakonec přední kolo. Pokud to situace dovoluje, jízdní kolo 

by mělo být uzamčena v místě s velkým pohybem lidí, ideálně v blízkosti kamerového 

Obrázek 21 - Skunklock [23] 
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systému. Takováto místa zloděje odrazují, poněvadţ si netroufne na krádeţ z důvodu 

vysokého rizika odhalení. Riziko krádeţe lze sníţit také uzamknutím jízdního kola mezi jiţ 

uzamčená kola. Nejenom, ţe nebude stát na kraji a bude nejvíce viditelné, ale díky tomuto 

se také sníţí prostor a ztíţí podmínky zloděje k odcizení jízdního kola (méně prostoru 

k manipulaci s nástroji). Další důleţitou věcí je uzamykat zámky co nejvíce ke středu 

jízdního kola, díky tomu dojde ke zmenšení prostoru mezi zámkem a okolním místem. 

Zloděj má tak mnohem více ztíţenou situaci a bude potřebovat více času k případnému 

překonání zámku. Těmto poţadavkům vyhovuje U – zámek s kabelem. 

Tento zámek splňuje poţadavky na optimální uzamčení jízdního kola. Zámek 

disponuje stupněm zabezpečením 6, dle stupnice výrobce ho tato hodnota řadí mezi zámky 

poskytující střední ochranu. Hodí se pro kratší zastávky ve městech nebo delší zastávky na 

předměstích. Podkova je vyrobena z kalené oceli o průměru 13mm. Kabel, který je 

k zámku dodáván lze zakoupit samostatně a pouţít s jakýmkoliv jiným U – zámkem. Je 

vyroben z pletených ocelových drátů, celkový průměr je 10mm. Zámek lze koupit za 

částku 1450 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

  

V případě poţadavku na optimální zajištění jízdního kola bez ohledu na cenu, je 

moţno vyuţít dvou stejných zámků poskytující vysokou ochranu proti odcizení, popř. 

kombinaci různých druhů. Pro tento případ lze pouţít velmi bezpečný řetězový zámek pro 

uzamčení rámu a zadního kola k pevnému objektu spolu s např. U – zámkem pro uzamčení 

Obrázek 22 - Kryptolok series 2 Standart s kabelem [14] 
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předního kola k rámu. Takto vysoce zajištěné kolo by mohlo být uzamčeno po dlouhou 

dobu ve městě i přes noc. 

Pro uzamčení rámu i zadního kola by mohl být pouţit řetězový zámek Kryptonite 

New York Legend Chain 1590. Na stupnici zabezpečení výrobce má hodnotu 10. Tato 

hodnota uděluje zámku maximální moţný stupeň zabezpečení. Zámek je vhodný pro 

dlouhodobé uzamčení ve velkých městech i přes noc, je také vhodný pro uzamčení ve 

vnitřních prostorech, jako jsou domy, byty, sklepy, garáţe atd. Váţí 4,31kg, jeho pouţívání 

není tak příjemné jako u jiných druhů, vynahrazuje to však poskytovanou ochranou. 

Články řetězu jsou vyrobeny kalené manganové oceli o tloušťce 15mm schopné odolat 

úhlovým bruskám. Uzamykání obstarává odolný visací zámek s kotvou o průměru 16mm, 

taktéţ z kalené oceli. Cena tohoto řetězového zámku činí 4390 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

  

K zajištění všech důleţitých částí jízdního kola je moţné pouţít k tomuto zámku 

např. U –zámek (viz. Kapitola 6.1 Návrh 1 – Varianta 2). 

 

Návrh opatření při uzamykání jízdního kola ke stojanu nebo pevným objektům 

Následující návrhy a doporučené rady se vztahují k strukturálnímu riziku č.2 

(kapitola 5.3), konkrétně se jedná o riziko vady předmětu poskytující uzamčení. V praxi 

můţe jít o nedostatečně ukotvenou, porušenou, jednoduše překonatelnou nebo 

Obrázek 23 - Kryptonite New York Legend Chain 1590 [15] 
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rozebratelnou značku, sloup, zábradlí, stojan a další předměty, ke kterým se dá jízdní kolo 

uzamknout.  

Při uzamykání jízdního kola by měl kaţdý dbát na kontrolu předmětu, ke kterému 

jízdní kolo uzamyká. Při připevňování jízdního kola k zábradlí je vhodné zkontrolovat, 

jestli část zábradlí není porušena např. rzí nebo jiným mechanickým vlivem. V takovém 

případě by zámek neplnil svou funkci, zloděj by měl podmínky pro odcizení značně 

ulehčeny. Stačilo by např. zámek přes porušenou část vyvléknout nebo s pouţitím hrubé 

síly zábradlí překonat.  

Zábradlí porušené vlivem koroze je zobrazeno na obrázku 24 níţe. 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se nedoporučuje uzamykat kolo k ţádným objektům vyrobených ze dřeva kvůli 

jejich nedostatečné ochraně oproti kovovým objektům. Při připevňování jízdního kola 

k dopravním a jiným značkám je důleţité zkontrolovat, jestli nemůţe být značka jednoduše 

vytaţena, zda jsou její šrouby dostatečně utaţeny nebo pokud není moţno jízdní kolo i se 

zámkem přetáhnout vrchem. 

Ideální moţnost je zamknout jízdní kolo ke stojanu určeného přímo pro jízdní kola, 

není pravidlem, ţe všechny konstrukce stojanů jsou vyhovující. Některé jsou navrţeny 

špatně a nedovolují tak zajištění např. rámu kola. Existují také stojany s prostorem pro 

vlastní vloţku zámku. Jedny z mnoha správných řešení stojanů pro jízdní kola jsou 

zobrazeny na obrázku 25. 

Obrázek 24 - Zrezivělé a jednoduše demontovatelné zábradlí [38] 
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Obrázek 25 - Správně konstruované stojany [27] 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s aktuálními moţnostmi 

zabezpečení jízdních kol, identifikovat a vyhodnotit nejzávaţnější rizika spojená se 

zabezpečením jízdních kol a následně navrhnout řešení k předcházení krádeţí jízdních kol. 

V první části práce byly popsány základní právní předpisy související s nelegální 

trestnou činností s jízdními koly. Dále se tato část zaměřila na technické normy související 

s jízdními koly. Následně bylo vybráno několik druhů zabezpečovacích mechanismů pro 

inspiraci.  

V další části práce byly za pomocí diagramu rybí kosti modelovány procesní 

a strukturální rizika spojená s jízdními koly. Následně byla aplikována analýza rizik 

pomocí metody FMEA doplněna o Paretovy diagramy s Lorenzovou křivkou, výsledky 

byly verifikovány metodou souvztaţnosti pro procesní i strukturální rizika.  

V poslední části práce byly navrţeny jednotlivá řešení vycházející z nejzávaţnějších 

vyhodnocených rizik. První varianta návrhu byla zaměřena na co nejniţší cenu, zároveň 

však na dostatečnou ochranu proti odcizení. Druhá varianta návrhu byla vybrána s ohledem 

na maximální moţnou poskytovanou ochranu, čemuţ odpovídá i cena. Třetí varianta byla 

vybrána z důvodu přínosu inovací na trh se zabezpečovacími mechanismy. Dále byla 

navrţena důleţitá opatření s ohledem na uzamykání jízdních kol a opět byly navrhnuty 

jednotlivé vhodné druhy zámků. 

Cílem této práce bylo analyzovat rizika související s moţnou krádeţí jízdních kol 

a navrţení opatření a řešení k zamezení odcizení. Cíl práce byl dle mého splněn.  
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