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Bakalářská práce vysvětluje a přibližuje jednotlivé druhy technických prostředků 

zabraňujících odcizení, zneužití silničních motorových vozidel neoprávněnými subjekty. 

V úvodu práce je popsán právní rámec vztahující se k této problematice, dále jsou uvedeny 

základní pojmy. Podstatnou částí je popis jednotlivých technických prostředků 

zabezpečujících vozidla. Závěr práce je zaměřen na slabé a silné stránky technických 

prostředků analyzovaných metodou SWOT a na modelování situace s případnými návrhy 

posilujícími zabezpečení silničního motorového vozidla. 
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The bachelor thesis explains and clarifies individual kinds of technical means preventing 

thefts and road motor vehicles abuse by unauthorized entities. The introduction describes the 

legal framework related to this issue, the basic terms are presented. The essential part is 

a description of the technical means securing the vehicles. The conclusion of the thesis 

focuses on the weaknesses and strenghts of technical means analyzed by means of using the 

SWOT method and on modeling of situations with potential suggestions enforcing the 

security of road motor vehicles. 
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1 Úvod    

Majetek, ať se podíváte kamkoli, je všude kolem nás a vždy někomu patří. Některý je 

osobním vlastnictvím, jiný vlastnictvím určité legitimní skupiny (firmy, spolku, družstva), 

ostatní pak vlastnictvím obcí či státu. Všechno má svou hodnotu, svou cenu. Nejde však jen 

o peníze, cennosti a hodnotné věci, ale také o myšlenky a nápady. Majetek lze poškodit, 

zneužít nebo odcizit. Ve všech případech vzniká škoda, proto je třeba ho chránit uvážlivě, 

rozhodně a důsledně.  Jakékoli zlehčování ochrany a podceňování nebezpečí vede k jedinému 

výsledku – ke škodě. 

S postupem času potřeba ochraňovat vlastnictví narůstala a narůstá dál. Není divu, že 

situace v majetkové kriminalitě je velmi nepříznivá. Policejní a soudní řešení nejsou vždy 

dost razantní a jejich účinnost taková, aby potenciálního pachatele odrazovala od spáchání 

majetkového deliktu. Motivací jakékoli trestné činnosti je snaha dosáhnout bezpracného 

zisku, pokud možno bez většího úsilí a nebezpečí. Kdyby však neexistovala lidská důvěřivost 

a naivita, trestné činy by doznaly poklesu. Silniční motorová vozidla jsou dnes nezbytnou 

součástí našeho života. Potřebujeme je k cestám do práce, za zábavou, rekreaci, a také 

k výkonu povolání. Vzrůstá zájem nejen o vozy renomovaných značek, ale ve značné míře 

i o luxusní terénní automobily. 

Zlodějům především nahrává lhostejnost samotných majitelů vozidel a dále 

skutečnost, že ani nejlepší zabezpečovací prostředek nezabrání zloději dostat se do 

automobilu. Vozidla se u nás nekradou jen pro pouhý požitek z jízdy v cizím vozidle, jak 

tomu bývalo dříve. Příčinu automobilové kriminality je nutno vidět v nedostatečném 

zabezpečení silničních motorových vozidel. Nezabezpečené vozidlo ukradne zručný zloděj, 

ale vůz dostatečně chráněný jen zloděj specialista.  

V dnešní době se automobily kradou převážně na zakázku a určujícím kritériem je 

značka, obsah a typ motoru, vybavenost i počet najetých kilometrů. 

 Překupnictví odcizených vozidel a prodej vymontovaných náhradních dílů se staly 

lukrativním byznysem a zdrojem obživy tisíců lidí. Většina ukradených aut je vyvezena do 

zahraničí, ostatní se rozebírají na náhradní díly pro domácí trh. 

Policie stačí krádeže aut spíše evidovat než vyšetřovat, takže být zlodějem aut je tu 

zatím docela klidným povoláním. Se svým odcizeným vozidlem se přitom znovu shledá jen 

asi pětina majitelů, přičemž většina vozidel je nalezena ve značně zuboženém stavu, 

nabouraná nebo s chybějícím vybavením a součástkami. 
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Dnes je většina zabezpečovacích prostředků na velice dobré úrovni. Proto se 

zloději většinou nesnaží překonat samotné zabezpečovací prostředky, což by je stálo hodně 

času a námahy, ale jdou na to oklikou. 

 Podstatou této bakalářské práce je popsat a analyzovat činnost jednotlivých 

technických prostředků zabezpečujících osobní silniční motorová vozidla.  

Jejím cílem je modelování situace s použitím technických prostředků, jež mají 

v zabezpečení slabá místa, a navrhnout řešení umožňující spolehlivější zabezpečení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 Právní předpisy ochrany osob a majetku se zaměřením na silniční 

motorová vozidla 

Ochrana majetku v České republice je řešena právními předpisy v obecné rovině.  

2.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky je základním zákonem státu s nejvyšší právní sílou a má 

přednost před všemi ostatními zákony. Byla přijata Českou národní radou ve středu 16. 

prosince roku 1992, vyhlášená pod č.1/1993 Sbírky, ve Sbírce zákonů. Nabyla platnosti 

1. ledna 1993, tedy ve dne vzniku samostatné České republiky. Ústava České republiky je 

nejvýše postaveným zákonem vedle Listiny základních práv a svobod v České republice. 

Ústava naši vlasti je rigidní, to znamená, že ji lze upravovat či měnit jen ústavním zákonem. 

Na dodržování ústavy dohlíží ústavní soud. Obsahuje hmotně a procesně právní normy, je 

rozdělena do 113 článků a má 8 hlav. [12] 

 

2.2 Listina základních práv a svobod 

 Je deklarací základních lidských práv a svobod. Po zániku České a Slovenské 

Federativní Republiky byla vyhlášena předsednictvem České národní rady jako zákon 

č. 2/1993 Sbírky podle Ústavy České republiky, zákon číslo 1/1993 Sbírky, ve znění 

pozdějších změn a předpisů, a je součástí ústavního pořádku. 

Listina základních práv a svobod, která obsahuje práva a svobody je označuje jako 

nezcizitelné, nezadatelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. [13] 

2.3 Občanský zákoník 

Jedná se o zákon číslo 40/1964 Sbírky, ve znění pozdějších změn a předpisů upravující 

okruh soukromého práva hmotného. Je jedním z nejdůležitějších právních předpisů každého 

právního řádu. Jeho doplňkem v oblasti soukromého práva procesního je občanský soudní 

řád. Občanský zákoník se člení na obecnou část, obsahující nejobecnější ustanovení 

(například o počítání času nebo o právních úkonech) a dále určení subjektů práv, fyzických 

a právnických osob, a na část zvláštní, která se dále dělí na výklad o věcných právech 

a o právech závazkových. Mimořádné postavení má úprava dědického práva. 

Vybraná ustanovení: 

§6:  Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 
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§11:  Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

§123:  Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

§126 odst. 1:  Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadržuje. 

§417 odst. 1:  Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. [14] 

 

2.4 Obchodní zákoník 

Zákon číslo 513/1991 Sbírky, ve znění pozdějších změn a předpisů, je zákonem 

v oblasti obchodního práva jako součást soukromého práva. Obchodní zákoník představuje 

nejdůležitější zvláštní předpis k občanskému zákoníku.  

Obchodní zákoník upravuje: 

• postavení podnikatelů (například otázky obchodní společnosti, firmy, jednání 

podnikatele), 

• obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu a tak dále), 

• některé jiné vztahy s podnikáním související (například obchodní rejstřík), 

• postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon (například 

soukromoprávní nároky spotřebitelů při poškození nekalou soutěží). [15] 

 

2.5 Trestní zákoník 

 Je základním právním předpisem, který řeší problematiku použití sebeobrany v reálné 

situaci napadení. Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, 

který definuje okolnosti vylučující protiprávnost. Jsou to činy, které mají rysy shodné 

s trestným činem, ale nejsou za trestný čin považovány a tudíž se na ně nevztahují žádné 

sankce. 

§ 28 trestního zákona, krajní nouze 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí 

za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil.  



5 

 

§ 29 trestního zákona, nutná obrana 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem.  

§ 205 trestního zákona, krádež 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 

§ 209 trestního zákona, podvod 

  Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu 

nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. [16] 

 

2.6 Zákon o přestupcích 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn 

a předpisů, je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.  

§ 50 zákona o přestupcích, přestupky proti majetku 

Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením 

či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez 

přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

Za přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč. [17] 
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2.7 Odborné pojmy 

Silniční motorové vozidlo - je vozidlo mající strojový pohon, které je vybaven pro provoz na 

silnici, a nepotřebuje koleje.  

Osobní motorové vozidlo - je vozidlo určené k přepravě maximálně 9 osob a jejich 

zavazadel, nebo zboží. 

Čidlo - prvek zabezpečovací techniky sloužící k detekci nějaké formy narušení. 

Autoalarm - zařízení chránicí vozidlo před odcizením vydávající akustický signál. 

VIN - mezinárodně užívané kódové označení automobilů, které umožňuje identifikaci. 

Legované ocelové profily - jsou ocelové profily obsahující více než 5 procent legovaných 

prvků, jejichž kombinaci se dosahuje potřebných mechanických, fyzikálních a chemických 

vlastností. 

Homologace - ověření vlastností určitého výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití. 

Atest - písemné osvědčení určitých vlastností výrobku a jeho schválení ve vztahu 

k bezpečnosti a jeho užívání v silničním provozu. 

Sběrnicový systém- je systém zahrnující přizpůsobenou elektroinstalaci propojující 

jednotlivá zařízení, která si mezi sebou vyměňují informace. [1] [2] [11] 
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3 Statistika registrovaných a odcizených silničních motorových vozidel  

 

V roce 2009 zloději ukradli nejméně automobilů za posledních třináct let. Zmizelo 

18 011 vozů, tedy o patnáctset méně než v roce předchozím. Vyplývá to z předběžné 

statistiky krádeží vozidel za rok 2008. Odcizených vozidel sice ubývá, ale počet krádeží, které 

policie objasní, bohužel klesá. Povede se to jen u 14 procent z nich. [19] 

 

3.1 Statistické údaje registrovaných vozidel 

Počet registrovaných osobních automobilů se v České republice za rok 2009 zvýšil 

o téměř 11.700 vozů na 4,435 milionu. Nízký nárůst proti předchozím letům byl dán 

především velkým množstvím vyřazených vozidel z registru. Lidé si v roce 2009 poprvé 

zaregistrovali 314.598 osobních vozů, z toho 161.659 nových a 152.939 ojetých z dovozu. 

Počet jejich vyřazení z registru se v témže roce zvýšil o téměř polovinu. Důvodem bylo 

zpřísnění postihů za neplacení povinného ručení a také zavedení ekologického poplatku při 

registraci starších vozidel. I přes tento pozitivní fakt se však počet osobních automobilů ve 

věku nad deset let opět zvýšil a na konci roku 2009 dosáhl 2,63 milionu. To je 59,3 procenta 

všech v České republice registrovaných osobních vozů. Jejich průměrný věk v tuzemsku byl 

13,65 roku. [19] [20] 

3.2 Statistické údaje odcizených vozidel 

Výsledek statistiky mohl být ještě lepší, kdyby na přelomu roku lidé nenahlásili 

spoustu údajných krádeží starých vozidel. Dělali to, aby "zlegalizovali" vyřazení 

neexistujícího vozu z evidence. Jinak by je pojišťovny popotahovaly, že neplatí povinné 

ručení. Slibný vývoj se však může zhoršit kvůli současné finanční krizi. Pokud budou majitelé 

starších vozů muset šetřit, budou donekonečna opravovat své "veterány". Vzroste poptávka po 

levných náhradních dílech a s ní i tlak, aby se kradla téměř bezcenná auta kvůli součástkám na 

opravy. 

Počet odcizených vozidel jednotlivých značek za rok 2009, znázorňuje tabulka 1. Údaj 

v tabulce udává, po kolika vozech policie v roce 2009 pátrala. Podle počtu odcizených 

automobilů logicky vedly škodovky, protože jich v České republice jezdí nejvíce. [18] 
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Značka vozidla Počet odcizených vozidel 
1. Škoda   15 334 
2. Volkswagen   3 202 
3. Ford   3 179 
4. Peugeot   2 135 
5. Renault   2 018 
6. Fiat   1 959 
7. Opel   1 900 
8. Citroën   880 
9. Audi   861 
10. Mercedes Benz   718 
11. BMW   678 
12. Seat   614 
13. Mazda   529 
14. Nissan   487 
15. Hyundai   461 
16. Honda   410 
17. Toyota   365 
18. Suzuki   330 
19. VAZ   284 
20. Mitsubishi   266 
21. Volvo   212 
22. Daewoo   205 
23. Kia   170 

 

                                               Tabulka 1:  Kradená vozidla podle značek 

 

Index ohroženosti 

Pokud se však vypočítá pravděpodobnost, že vozidlo bude, ukradeno ze značek 

častých na českých silnicích vede Audi, Volkswagen a BMW jak uvádí graf 1. Číselná 

hodnota přiřazená u jednotlivých značek vozidel je poměr mezi počtem ukradených vozidel 

a počtem všech vozů této značky v České republice. Příkladem je, že lidé nahlásí zhruba 

patnácttisíc krádeží škodovek za rok, na našich silnicích jich však jezdí 1,7 milionu. Znamená 

to, že zloději odcizí každou 110. škodovku. Před dvěma roky na tom Škoda byla lépe. Zloděje 

však zajímá stále více. [18] [19] 

 

 



 

                                    Graf 1: Znázorně

 

 

3.3 Statistické údaje průměrného stá

 Za rok 2009 se průměrné stá

vypočítaná, jako průměr stáří vozidel jednotlivých okres

relativně značné rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy
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Graf 1: Znázornění ohroženosti jednotlivých značek vozidel 

ů ěrného stáří vozidel  

rné stáří vozidel snížilo na hodnotu 13,71 roku. Tato hodnota je 

í vozidel jednotlivých okresů uvedených v grafu 2.

ezi jednotlivými kraji a okresy.        

 

Tato hodnota je 

grafu 2. Existují však 
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                                                                Graf 2: Průměrné stáří vozidel 
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4 Technické prostředky zabezpečující silniční motorová vozidla 

Krádeže vozidel jsou ve značné míře ovlivňovány jejich zabezpečením a technickým 

vybavením. Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj, ale vůz dostatečně chráněný 

jen zloděj specialista. Obecně lze říci, že základním ochranným prvkem každého automobilu 

je především jeho konstrukce. V místech, kde by mohlo dojít k vypáčení dveří, bývají 

obvykle výztuhy, rovněž se vylepšuje ochrana zámků proti vylomení, vytržení, vyhmatání. 

Jednoduchým konstrukčním zajištěním automobilů je například běžný uzamykatelný zámek 

volantu. Dále skla automobilu lze zpevnit bezpečnostní fólií, která působí zároveň jako filtr 

ultrafialových paprsků. Ovšem i tyto základní ochranné prvky lze lehce překonat. Kvalitní 

zámky lze vyhmatáním odemknout, dveře vypáčit a zpevněná skla rozbít. K zamezení 

následků je na trhu nabízená celá řada zabezpečovacích zařízení automobilů. Ta se rozdělují 

podle různých hledisek, například podle účinnosti, typů (fyzikálních principů), místa montáže 

jak je znázorněno na obrázku 1., zda jde o aktivní či pasivní systém ochrany. [2] [8] 

Všechny zabezpečovací prostředky musí být pro použití ve vozidlech homologovány 

včetně atestu zkušebny motorových vozidel. Schváleným výrobkům přiděluje zkušebna 

homologační značku s pořadovým číslem, pod kterým je příslušný prostředek schválen 

k užívání v silničním provozu. [11] 

 

 

                                              Obrázek 1: Ukázka umístění zabezpečujících prostředků 
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4.1 Technické prostředky mechanické 

Mechanické způsoby zajištění vozidel patří k nejstarším typům ochrany. Základním 

stupněm ochrany vozidla je instalace mechanických zabezpečovacích prostředků, které mají 

za úkol především znesnadnit činnost nebo odradit pachatele. Pro řidiče je jejich obsluha 

zcela jednoduchá a zpravidla rychlá. Existuje celá řada různých blokačních systémů 

ovládacích a výkonových prvků vozidla, sloužících k zablokování některých klíčových funkcí 

automobilu, které jsou potřebné k jeho provozuschopnosti. [8] 

 Tyto prostředky je možné dělit na aktivní a pasivní. Aktivní chrání auto přímo proti 

ukradení, lze je rozdělit na nespojené s karoserií vozidla a pěvně spojené s karoserií vozidla. 

Prostředky nespojenými s karoserií vozidla jsou tyče na ruční brzdu, páky, řetězy a tyče 

zajišťující volant, zámek blokující pedály, zabezpečení rámovým zámkem kola. K těm pevně 

spojeným s karoserií patří prostředky blokující řadící táhlo (CONSTRUCT) nebo řadící 

mechanismus (DEFEND-LOCK, MEDVĚD-BLOK). Pasivními prostředky jsou označování 

skel nebo vybraných dílů karoserie kódem. [2] 

 

4.1.1 Bezpečnostní značení skel silničních motorových vozidel 

 Tento způsob zabezpečení je velice odolný proti zlodějům, pokud je dobře provedený. 

V nynější době jsou samozřejmostí označená skla homologační značkou při koupi nového 

automobilu. Homologační značka obsahuje datum výroby vozidla. Princip bezpečnostního 

označení skel spočívá v pneumatickém pískování nebo vyleptání neodstranitelného 

speciálního kódu na vnější části vozidla (např. na skla dveří, skla čelní a zadní, na reflektory) 

a označení výstražnou nálepkou na sklech dveří vozidla jako uvádí obrázek 2. 

 

   Obrázek 2: Označení skla dveří výstražnou nálepkou 
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1. Značení skel VIN kódem 

 Jedná se o zviditelnění čísla karosérie, mezinárodně označované jako VIN (VEHICLE 

IDENTIFICATION NUMBER) na skla automobilu jak je znázorněno na obrázku 2. Vin kód 

využívá interpol a policejní orgány po celém světě. Je jedinečným celosvětovým 

identifikátorem vozidla, obsahuje vždy kombinaci 17 písmen a číslic, má pevnou logickou 

strukturu a je užíván všemi výrobci motorových vozidel. Odborník z něj odvodí řadu 

důležitých informací např. zemi původu vozidla, automobilku, typ, model, barvu, objem 

motoru, rok výroby. [3] 

 

2. Značení skel bezpečnostním kódem 

 Pomocí technologie pískování se provádí označování skel vozidel tzv. bezpečnostním 

kódem, který je tvořen 6 až 8 alfanumerickými znaky. Majitel po označení vozidla obdrží 

doklady „Osvědčení o registraci údajů o vozidle do systému OCIS“ a identifikační karty 

OCIS (OPEN CAR INFORMATION SYSTÉM). Kopie osvědčení (kód) je zanesena do 

centrální počítačové databanky a je využívána policií České republiky i privátními 

organizacemi pro identifikaci označených vozidel nejen v České republice, ale zvláště pak 

v zahraničí. [8] 

4.1.2 Zámek řadicí páky 

 Podle umístění zámku rozlišujeme vnitřní a vnější zámky řadicí páky. Oba druhy mají 

společný záměr, zablokovat řadicí táhla převodovky a tak znemožnit řazení rychlostních 

stupňů a tím i jízdu vozidla. U vozidel s manuálním řazením se nejčastěji blokuje řadicí páka 

v poloze zpětného chodu nebo se zařazeným prvním rychlostním stupněm. Důvodem je snaha 

co nejvíce omezit jízdu s vozidlem po případném nastartování motoru. 

 

1. Vnější zámek řadicí páky 

 Na obrázku 3 je vyobrazeno tělo vnějšího zámku řadicí páky pevně spojené pomocí 

robustní konzoly a bezpečnostních šroubů s karosérií vozidla. Jsou umístěny na středním 

tunelu mezi předními sedadly nebo na podlaze. Řadicí páka se zajišťuje v uzamčené poloze 

masivní sponou ve tvaru písmene „U“ jak je vidět na obrázku 3, která se zasouvá do těla 

zámku. [11] 
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 tělo vnějšího zámku spona  

 

Obrázek 3: Vnější zámek řadicí páky značky  Defend-Lock  

                                                             

 Většina výrobců uvádí, že materiál použitý na výrobu zámků, konzoly, šroubů 

a především spony je velice kvalitní, tepelně zpracovaný a běžnými nástroji nepřekonatelný. 

Zámky jsou pro zloděje jen obtížně přístupné a nezhoršují pasivní bezpečnost posádky při 

dopravní nehodě. Nejznámější značkou zámků je Defend-Lock. Výhodou těchto zámků je 

jejich viditelné umístění. Signalizující, jíž z dálky zvýšenou ochranu vozidla a nemusí tak 

dojít ke zbytečnému poškození dveří nebo okna vozidla pachatelem. Nevýhodou vnějších 

zámků je dobrá přístupnost spony uzamykající řadicí páku. Přestože je vyrobena 

z nejkvalitnějšího materiálu odolávajícího běžným nástrojům, svádí zloděje k použití 

speciálních nástrojů a využití nejnovějších poznatků z oboru obrábění a tváření kovových 

materiálů. [8] [11] 

 

2. Vnitřní zámek řadicí páky 

 Na obrázku 4 je vyobrazen vnitřní zámek řadicí páky, který se montuje do středního 

tunelu karoserie, takže není tak snadno přístupný jako vnější zámek řadicí páky. Vlastní 

blokování řadicí páky je vyřešeno pomocí odnímatelné a uzamykatelné závory, která prochází 

zámkovým mechanismem a znemožňuje pohyb řadicí páky. Jeho velkou výhodou je, že se 

uzamyká bez použití klíče pouhým zatlačením vložky zámku za současného pootočení 

z důvodu jištění proti náhodnému uzamčení. Odemčení je prováděno samozřejmě klíčem. 
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Obrázek 4: Vnitřní zámek typ 2999 A-VN 

 

 Vnitřní zámek řadicí páky není pro kolemjdoucí příliš viditelný, zejména za snížené 

viditelnosti. Zloděj si jej může všimnout až po vypáčení dveří nebo rozbití okna. Tomu lze 

zabránit umístěním reklamní nálepky od výrobce zámku na skla předních dveří nebo na 

palubní desku. Tento typ zámku není po montáži do vozidla obvykle rozebíratelný a tak jej 

nelze snadno po havárii nebo při vyřazení auta z provozu demontovat a použít v jiném 

vozidle. [11]  

4.1.3 Zabezpečení volantu 

  Je prováděno spíše preventivně a nelze je považovat za dokonalé zabezpečení vozidla. 

Převážná většina těchto prvků na našem trhu je vyráběna ze zcela nevyhovujících materiálu 

a s nevyhovujícím zámkovým systémem. K blokování se používají tyče a páky jak je 

znázorněno na obrázku 5, což znemožňuje otáčení volantové obruče a to zapřením tyče nebo 

páky o některou vnitřní část vozidla například palubní desku nebo sedadlo řidiče. [8] 

 

 

                                         Obrázek 5: Páka na volant značky Defend-Lock 

 Páky zajišťující volant jsou u nás velice používané, neboť jejich cena se pohybuje již 

od 300 Kč a snadno se připevňují na volant. Tak jako u ostatních zabezpečovacích prvků, 

zloděj se místo na tento prvek soustředí přímo na volant. Pak už jen záleží na tom, zda 

vozidlo má nebo nemá airbag, jak silný je ocelový věnec volantu pod měkkým čalouněním, 

jestli je volant nasazen na drážkové hřídeli nebo kuželu. Pro automobily bez airbagu jsou 
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bezpečnější páky na volant, které zakrývají středovou matici, upevňující volant na hřídel 

volantu. Více odolávají páky na volant, které jsou masivnější a vyrobené z oceli místo 

hliníkových slitin, s volantem jsou spojeny širší plochou, obepínající celý věnec volantu nebo 

jsou navíc vybaveny imobilizérem. [11] 

 Značka Bullock představuje novinku pro r. 2009 – DEFENDER vyobrazený na 

obrázku 6. Jedná se o universální mechanické  zabezpečovací zařízení na volant, které zajistí 

jakýkoli typ vozidla díky celkové ochraně volantu a také zabrání krádeži airbagu. Je žádaný 

pro automobily, kde nelze použít zabezpečení pedálů  Bullock,  a to u vozů s automatickou 

převodovkou a u vozů, kde je řídící tyč umístěna mezi pedály. 

 BULLOCK DEFENDER je vybaven praktickým vymezovacím ramenem, 

regulovatelným buď na výšku, nebo na délku. Inovovaný a patentovaný systém zamykání 

zajišťuje maximální praktičnost a snadnost při použití tohoto výrobku.   

 Popis: Rozměry a váha jsou vhodné i pro ženy (váha 2,56 kg). Spodní strana 

bezpečnostního zařízení je potažena měkkou gumou, která chrání volant před poškozením.  

 

Obrázek 6: Zabezpečovací prostředek volantu s airbagem 

4.1.4 Blokovací prostředky spojující volant s pedály 

 Tyto prostředky byly jedny z prvních mechanických zábran, které se objevily na 

našem trhu. Znemožňují pachateli řízení vozidla nejen blokováním volantu, ale i brzdového 

nebo spojkového pedálu. Výjimkou není ani současné blokování obou pedálů. Je provedeno 

pomocí teleskopické bezpečnostní tyče, jak je vidět na obrázku 7.  Jejíž konce jsou zahnuty 

o 1800. Po uchycení za spodní okraj volantu, připevněním na pedál brzdy nebo spojky 

a vymezením nejkratší možné délky tyče se tato vzdálenost po uzamčení kvalitním 

zámkovým mechanizmem vymezuje. 
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                                              Obrázek 7: Tyč spojující volant s pedály                                                                 

                                                                                  

 Blokace se také provádí pomocí robustního řetězu a visacího zámku s bezpečnostní 

konstrukcí. Instalace řetězu je obtížnější a ochrana méně účinná. K překonání těchto 

bezpečnostních prvků postačí přestřižení věnce volantu a vysunutí řetězu nebo zdeformování 

volantu použitím hrubého násilí a vysazení háku ocelové tyče. [2] [8] 

4.1.5 Zámek blokující ruční brzdu a řadicí páku 

 Jedná se vlastně o dvě táhla, spojená masivním kloubem, jejichž znázornění je vidět na 

obrázku 8. Jedno táhlo je duté a má tvar oválné trubky do něj se zasouvá páka ruční brzdy. 

Druhé táhlo má v sobě zabudovanou zámkovou vložku a je opatřena zasouvací objímkou, 

která obepne a uzamkne táhlo řadicí páky. Tento zámek blokuje řazení rychlostních stupňů 

a znemožňuje pohyb vozidla díky zabrzděným kolům zadní nápravy.  

 

 
  Obrázek 8: Zámek ruční brzdy a řadicí páky 

 Zámky zajišťující řadicí páku a ruční brzdu jsou většinou velice robustní a vyrobené 

z kvalitního materiálu. Slabým místem však bývá samotná páka ruční brzdy nebo otočný čep, 

okolo kterého se páka při zatažení ruční brzdy otáčí. Umístění ruční brzdy je totiž 

ergonomicky a prostorově výborně vyřešeno nejen pro řidiče, ale bohužel i pro zloděje snažící 

se překonat tento druh zabezpečení. Páku ruční brzdy většinou stačí jen trochu poškodit, aby 

vznikla mírná vůle k pohybu páky a řazení rychlostních stupňů. Proto se doporučuje zesílit 

duté, oválné 
táhlo 

táhlo se zasouvací 
objímkou 

zámková 
vložka 
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kloub páky ruční brzdy i vlastní páku pokud to její konstrukce umožňuje. Pokud se 

v automobilech používá zámek současně zabezpečující řadicí páku a ruční brzdu, je nutnou 

samozřejmostí perfektní seřízení ruční brzdy s minimální vůlí (pozor však, aby ruční brzda 

nepřibrzďovala i v uvolněné poloze). [8] [11] 

4.1.6 Prostředky zabezpečující kola vozidla  

 Pro zloděje jsou zajímavá také kola automobilů. Nelákají je jen nové a drahé 

pneumatiky, ale sady litých kol, které na zahraničních vozech střední třídy stojí i padesáttisíc 

korun. Zlodějům se podaří odšroubovat jen pár matic nebo šroubů než je překvapí velmi 

jednoduché, ale účinné zajištění kol. Jedná se o šrouby nebo matice se speciálně upravenými 

hlavami jak je vidět na obrázku 9, které se bez příslušného klíče nedají demontovat. Jejich 

cena se pohybuje kolem tisíce korun. [2] 

 

 

Obrázek 9: Zajišťovací matice s ovládacím klíčem k zajišťování kol 

 

 Další prostředek zajišťující kolo, ne proti odcizení samotného kola, ale proti pohybu 

vozidla je rámový zámek kola vozidla, který je vyobrazen na obrázku 10. Nejsou používané 

jen příslušníky policie České republiky k postihu špatně parkujících řidičů, ale ve stále větší 

míře i provozovateli hotelů pro zabezpečení vozidel svých hostů. A zcela právem, neboť 

zkoušky prokázaly vysokou odolnost těchto prostředků. Rámový zámek kola je vyroben 

z legovaných ocelových profilů a je natolik robustní, že i po tažení auta zajištěného tímto 

bezpečnostním prostředkem 500 metrů na asfaltové silnici zůstala mechanická funkčnost 

prostředku neporušena. K ovládání tohoto zámku je možné používat imbusový klíč, 

nástrčkový klíč, klasickou cylindrickou vložku, robustní visací zámek nebo kódovou kartu. 

Tento zámek se umisťuje na libovolné kolo motorového vozidla a celá manipulace je velmi 

jednoduchá. Přestože montáž na kolo trvá jen dvacet vteřin, jedná se o těžko překonatelný 

zabezpečovací prostředek. Nevýhodou zámku je samozřejmě její neskladnost a váha kolem 

osmi kilogramů pro osobní auta. Jeho neskladnost a váhu zcela jistě vyrovná vysoká míra 

zabezpečení, kterou poskytne vašemu vozidlu. [2] [11] 
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Obrázek 10: Rámový zámek kola vozidla 

 

4.1.7 Zámek blokující pedály 

 Smyslem tohoto zámku je zabránit sešlápnutí pedálu spojky i nožní brzdy, a tím 

omezit ovládání vozidla po jeho nastartování. Zámek se skládá z těla a bezpečnostní vložky, 

pohyblivých čelistí a hlavy, což názorně uvádí obrázek 11. Při instalaci tohoto bezpečnostního 

prostředku musí řidič dbát na to, aby hlava zámku se opírala o podlahu vozidla a spodní hrana 

čelisti dosedla k pedálům. Po zacvaknutí čelistí je zámek uzamčen a k jeho odemčení je nutné 

použít klíč. [8] 

 

                                            Obrázek 11: Prostředek blokující současně oba pedály 

4.2 Technické prostředky mechanicko-elektrické 

 U mechanicko-elektrických prostředků jde o kombinované provedení zabezpečovacích 

prvků, kdy jsou využity dvě technologie, mechanická a elektrická. Výsledkem je především 

zvýšení bezpečnosti a komfortu při ovládání mechaniky. V současnosti se používají tyto 

systémy:  

1. Zámek řadicích mechanismů a dalších prvků se servopohonem 

2. Zámek řadicí páky a elektromagnetické uzamykání kapoty 

 brzdový pedál 

tělo zámku 

 bezpečnostní vložka 

pohyblivé čelisti 

hlava  

pedál spojky 
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4.2.1 Zámek řadicích mechanismů a dalších prvků se servopohonem 

 Mechanický zabezpečující prostředek se servopohonem vyobrazený na obrázku 12 je 

stejný jako u mechanického zabezpečení s tím rozdílem, že zámkovou vložku nahradil nový 

prvek servopohon. Což je ovládání mechaniky elektrickým pohonem (servomotorkem). 

Hlavními částmi jsou kompletní servopohon, doplněný podpůrnými díly, které blokují 

pohyblivé části řazení vozidla. Zámek se servopohonem je složen z výkonové jednotky, 

mechanických dílů vysouvajících závoru, snímacího zařízení a elektronického klíče (čipu). 

Servomotorkem jsou v různých režimech vysouvány a zasouvány mechanické závory, které 

blokují části řadicího mechanismu (páka řazení, řadicí táhlo a bowden), pedál spojky, kapotu. 

Pokud dojde k poruše napájení (odpojení autobaterie, přepálení pojistky, sabotáž) v průběhu 

posuvu závory v jakémkoliv směru, servomotorek se zastaví. Po obnovení napájení se pak 

rozbíhá vždy do směru zamknuto. Toto je nezbytné pro bezpečnost systému. Zámek si 

oprávněný uživatel odemkne čipem. Uzamykání a odemykání je akusticky signalizováno 

dvěma krátkými tóny. Nedojde-li k uzamčení například nedořazením zpátečky ani na třetí 

pokus, vrátí se do polohy odemčeno a chybu ohlásí jedním dlouhým tónem. K uzamčení 

dochází automaticky po vytažení klíčku ze zapalování a zařazeném zpětném chodu 

(u mechanické převodovky) nebo polohy „P“ (u převodovky automatické) nebo uvolněním 

pedálu spojky. K odemčení se přiloží čip ke snímacímu zařízení (maximální vzdálenost 

3 cm), které je skrytě nainstalováno na libovolném místě v interiéru vozidla. [1] [8] 

 

           

                                              12A                        12B 

Obrázek 12: Zámek řadicí páky se servopohonem 

                               (A poloha odemknuto, B poloha zamknuto) 

 

4.2.2 Zámek řadicí páky a elektromagnetické uzamykání kapoty 

 Jedná se o sdružené mechanické blokování řadicí páky a elektromagnetické 

uzamykání kapoty motoru. Prostředky jsou vzájemně propojeny. Kapotu motorového prostoru 

nelze otevřít žádným způsobem, pokud není odemčený svorníkový zámek řazení a pootočený 

originální klíč zapalování ve spínací skříňce.  
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 Defend Hook je unikátní elektromechanické zabezpečení kapoty vozu, které aktivně 

chrání drahé součástky, jako jsou řídící jednotka, xenonové světlomety, alarmy, imobilizéry, 

externí čipy zvyšující výkon motoru či autobaterie. Části systému jsou umístěny zevnitř 

karoserie vozidla, jak je vidět na obrázku 13 a tak je nelze napadnout zvenčí. Instalace Defend 

Hooku je nezávislá na ostatních zabezpečeních vozu, je však propojitelný s dalšími produkty 

Defend. Je možné ho ovládat čipem, bezdotykovou kartou a zámkem Defend Lock. Navíc je 

Defend Hook vybaven nezávislou funkcí blokace motoru a to zapalováním, dodávkou paliva 

a elektrického proudu do části motoru důležitých pro jeho provoz. O stavu uzamčení kapoty 

Vás informuje světelná dioda. [8] 

 

 

Obrázek 13: Umístění řídicí jednotky Defend Hook v motorovém prostoru 

 

4.3 Technické prostředky elektronické 

 Elektronické prostředky vozidel na rozdíl od mechanických znemožňují blokováním 

nastartování vozidla po dobu střežení, dokážou upozornit na přiblížení k vozidlu nebo vstup 

do vozidla v podobě hlasité akustické signalizace a tím upozornit okolí, případně vysláním 

radiového signálu uvědomit majitele o vzniklém nebezpečí.  

Tyto prostředky jsou do silničních motorových vozidel montovány: 

• sériově 

• dodatečně. 

a) Elektronické zabezpečovací prostředky vozidel montovány sériově. 

 Montáž zabezpečovacích prostředků provedena výrobcem vozidla má své nevýhody, 

přestože se jedná o nejlepší řešení po technické stránce. Automobilky upřednostňují snadnou 

montáž před kvalitním zabezpečením, což způsobuje u vozidel stejného typu (například 

ŠKODA FABIA) shodnou montáž a zapojení zabezpečovacích prostředků. K jejich zdolání 

v některých případech postačí odpojení jednoho konektoru v pojistkové skříňce.  
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b) Elektronické zabezpečovací prostředky vozidel montovány dodatečně. 

 Dodatečně montovat bezpečnostní prostředky do vozidla je mnohem spolehlivější. 

Majitel si montovaný prostředek zvolí sám, což vylučuje u shodných typů vozidel použití 

stejného typu autoalarmu, imobilizéru. [8] [11] 

 

4.3.1 Centrální zamykání  

 Umožňuje zamykání, odemykání a zajišťování dveří, zadního víka a uzávěru nádrže 

motorového vozidla. To může proběhnout vždy jen z jednoho bodu zamykání, např. dveří 

řidiče, dveří spolujezdce nebo zadního víka pomocí elektrického signálu z hlavního klíče. 

Centrální zamykání lze tedy ovládat klíčem ve dveřích nebo dálkovým ovládáním. Podle 

komfortních a bezpečnostních prostředků v silničním motorovém vozidle umožňuje tento 

systém automatické zavírání střešního okna a oken dveří, takže i po vytažení klíčku ze spínací 

skříňky zůstane funkce střešního okna a ovládání oken ještě určitou dobu, např. 60 sekund 

zachována. Centrální zamykání je vybaveno bezpečnostní pojistkou. Zamkne-li se vozidlo 

zvenčí, automaticky se zablokují zámky dveří. Pojistná tlačítka nelze vytáhnout a kontrolní 

světlo ve dveřích řidiče bliká. Žádné dveře nelze zevnitř ani zvenčí pomocí kliky otevřít. Tím 

je ztížena možnost nežádoucího vniknutí do vozidla. Vypnout bezpečnostní pojistku lze 

dvojnásobným zamknutím do dvou sekund, pokud je vozidlo zamýkáno klíčem nebo 

ovládáním. [1] [6] 

Ovládání systémů centrálního zamykání je rozlišováno na tři druhy: 

a) mechanický systém s klíčem, 

b) systém s infračerveným dálkovým ovládáním, 

c) systém s rádiovým dálkovým ovládáním. 

 

a) Mechanický systém s klíčem  

 U tohoto sytému se z jednoho nebo více bodu zamykání (přední dveře a zadní víko) 

otočením klíčku v zámku příslušný bod zamykání mechanicky zamkne nebo odemkne. 

Zároveň se elektrickým spínačem vytvoří signál pro nastavovací motory, popřípadě 

pneumatické nastavovací prvky, které provedou zamknutí nebo odemknutí na ostatních 

místech zamykání vozidla. 
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b) Systém s infračerveným dálkovým ovládáním  

 Vedle možnosti, mechanicky zamknout a odemknout přední dveře a zadní kapotu je 

s tímto systémem možné zahájit tento proces přes infračervený signál, přibližně ze 

vzdálenosti 6 metrů. Jednotlivé části systému popisuje obrázek 14. 

 

 

                              Obrázek 14: Konstrukce systému s infračerveným dálkovým ovládáním 

 

Činnost systému s infračerveným dálkovým ovládáním: 

 Infračervený vysílač umístěný v klíči vysílá pomocí infračervených vln signály 

k přijímací jednotce infračerveného dálkového ovládání. Přijímač je spojen s infračerveným 

řídícím přístrojem. Ten rozezná přes relé zpětného hlášení zamknutí, jestli jsou dveře vozu 

zamčeny nebo odemčeny. Jestliže se vůz zamkne, je to řidiči ohlášeno např. zablikáním 

směrových světel. Tato informace je dále předána na vlastní řídící přístroj s kombinovanými 

funkcemi. Ten je spojen přes sběrnici CAN s pneumatickou řídící jednotkou, která vytváří 

u elektropneumatického centrálního zamykání potřebný přetlak nebo podtlak, aby bylo 

umožněno zamykání. 

 

c) Systém s rádiovým dálkovým ovládáním 

 Pro ovládání nastavovacích prvků lze také použít systém rádiových vln. Rádiové vlny 

jsou necitlivé na nasměrování vysílače na přijímač. To má tu výhodu, že spuštění procesu 

zamykání a zapnutí alarmu může být provedeno skrytě. Další výhodou je, že při kódování 

signálu zamykání může být druh kódu podstatně komplikovanější a tím se snižuje riziko, že 

by mohly nepovolané osoby tento kód rozpoznat. Aby se zámky ve dveřích, zadním víku 

a víčku nádrže mohly zamknout nebo odemknout jsou potřebné nastavovací prvky. [1] 
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Podle toho jak jsou nastavovací prvky ovládány, rozlišujeme dva systémy: 

1. elektrické centrální zamykání 

2. elektropneumatické centrální zamykání. 

 

1. Elektrické centrální zamykání 

 Provádí základní funkce odemykání a zamykání, například dveří vozidla pomocí 

ovládání nastavovacích motorů v elektricky ovládaných nastavovacích prvcích. Tyto prvky se 

skládají z jednotlivých částí, které jsou vyobrazeny a popsány na obrázku 15. Elektrické 

centrální zamykání se skládá z bodu zamykání, řídícího přístroje a nastavovacího prvku. 

Všechny tyto části jsou propojeny kabelem nebo sběrnicovým systémem jak je schematicky 

znázorněno na obrázku 16. Ovládání probíhá většinou se dvěma přepínacími kontakty. Jeden 

se nachází v zámku dveří a druhý v nastavovacím prvku.  

 Elektricky ovládaný nastavovací prvek, který je vyobrazen na obrázku 15 ovládá 

odemykání a zamykání. Pastorek motoru je přes převodovku mechanicky spojen s hnacím 

pastorkem ozubené tyče. Jestliže je zámek mechanicky ovládán, např. při odemykání, přenáší 

tahová-tlaková tyčka pohyb přes ozubenou tyč a ozubená kola v nastavovacím prvku. 

Přepínací spínač S2 je přitom mechanicky nastaven do polohy odemknutí. Motor zůstává bez 

proudu a přes kolíčkové doteky je řídícímu přístroji předán řídící impuls odemknout. Motory 

všech ostatních nastavovacích prvků jsou zásobovány proudem a provedou odemknutí. 

 

 

 
   

        

            Obrázek 15: Ovládací nastavovací prvek                      Obrázek 16: Schéma zapojení  
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2. Elektropneumatické centrální zamykání 

 Skládá se z elektrického řídícího obvodu a pneumatického pracovního okruhu 

s jedním vedením jak je vidět na obrázku 17. Elektrický řídící obvod řídí přes mikrospínače 

(přepínače) v zámcích a elektropneumatické nastavovací prvky pneumatický pracovní okruh 

s jedním vedením. Při otočení klíče v zámku dveří se sepne mikrospínač. Tento elektrický 

řídící signál vyhodnotí řídící přístroj a ten podnítí k uvedení v činnost pneumatickou řídící 

jednotku všech ostatních zámků (elektropneumatický pracovní obvod). Pneumatický pracovní 

obvod s jedním vedením ovládá nastavovací prvky podtlakem nebo přetlakem ve vedení. Je-li 

vůz odemčený, je ve vedení přetlak, je-li vůz zamčený, je ve vedení podtlak. 

 

        
         Obrázek 17: Schéma elektropneumatického       Obrázek 18: Elektropneumatický nastavovací 

                              centrálního zamykání                                           prvek 

 

 Na obrázku 18 jsou vyobrazeny jednotlivé části elektropneumatického nastavovacího 

prvku, umístěného na každých dveřích, které se mají zamýkat. Je-li pneumatickou řídící 

jednotkou dle procesu zamýkání vytvořen podtlak nebo přetlak, působí tento tlak na 

membránu v podtlakové, popřípadě přetlakové komoře nastavovacího prvku. Membrána 

a zámek jsou spojeny s tahovou-tlakovou tyčkou. Zamykání může být provedeno buď klíčem 

přes tyče, nebo pneumaticky. Mikrospínač v nastavovacím prvku v uzamčeném voze dodává 

řídícímu přístroji minus signál. Při pokusu o vloupání je přes odpovídající mikrospínač 

v nastavovacím prvku zapojen kladný signál k řídícímu přístroji. Řídící přístroj reaguje. 

V bezpečnostní cívce se vytvoří magnetické pole a čep zajede do vybrání tahové-tlakové 

tyčky. Zároveň je v pneumatické řídící jednotce zapojeno dodávání podtlaku. Zámek zůstane 

uzamčen. [1] 
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4.3.2 Systém ochrany proti krádeži  

 Jedná se o systém, který je většinou zabudován do vozidel ve spojení s centrálním 

zamykáním. Systém ochrany proti krádeži má následující výhody, chrání před odcizením 

vozidla, před odcizením části vozu (například rozhlasový přijímač, airbag) a před 

poškozením. 

Tento celek se může skládat z následujících komponentů: 

a) imobilizér,  

b) alarm, 

c) kontrola vnitřního prostoru, 

d) ochrana kol a ochrana před odtažením. 

Aktivace systému ochrany proti krádeži se může uskutečňovat pomocí mechanického systému 

zamykání s klíčem s kontaktními spínači ve dveřích, systému s infračerveným dálkovým 

ovládáním nebo systému s rádiovým dálkovým ovládáním. 

  Jestliže je vůz uzamčen klíčem vozu, obdrží řídící přístroj přes kontaktní spínače ve 

dveřích informaci k aktivaci systému ochrany proti krádeži. Pokud je vozidlo uzamčeno přes 

infračervené nebo rádiové dálkové ovládání, přemění přijímač infračervený signál vysílače na 

elektrický signál a předává ho dále řídícímu přístroji, který aktivuje systém ochrany proti 

krádeži. Tento systém se vypne stisknutím tlačítka odemknutí na dálkovém ovládání nebo 

zámkem při odemknutí vozu. [1]  

 

a) Imobilizér 

Představuje pasívní zabezpečení automobilu před krádeží. Jeho hlavní funkcí je 

zabránit nastartování motoru a také odjetí s vozidlem vlastní silou. Provádí se rozpojením 

pomocí sady kontaktů vybraných elektrických okruhů. Technickým parametrem těchto 

zařízení je počet a maximální proudová zátěž rozpojovaných okruhů. To umožňuje přerušit 

imobilizérem například napájení palivového čerpadla, ovládání cívky startéru, zapalování či 

blokovat elektroniku vstřikovací jednotky. Dalším parametrem imobilizéru je způsob jeho 

ovládání. To se provádí nejčastěji kontaktním připojením kódovacího čipu do čtecí jednotky. 

Pohodlnější alternativou ovládání je zabudování čipu do klíčku zapalování (tzv. transpondér), 

který je vidět na obrázku 19. Jeho napájení a čtení kódu je pak prováděno speciální indukční 

cívkou umístěnou kolem spínací skříňky. Nejkomfortnější z hlediska obsluhy jsou imobilizéry 

s dálkovým ovládačem, které v sobě sdružují některé funkce vyhrazené jinak dražším 

autoalarmům (ovládání centrálních dveřních zámků elektronikou, optická signalizace zapínání 
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a vypínání, prodlužení osvitu interiéru a podobně). Obecně výhodou imobilizérů jsou nižší 

pořizovací náklady a jednodušší zástavba do vozu. [1] [7] 

Imobilizér se skládá z řídicího přístroje a podle výrobce buď z ručního vysílače 

s elektronicky kódovaným zámkem zapalování, transpondéru nebo čipové karty. 

Transpondér vyobrazen na obrázku 19 je složen z mikročipu (zapouzdřen do 

skleněného tělesa) a indukční cívky. Napájení mikročipu energií probíhá indukčně podle 

transformátorového principu od indukční cívky zámku zapalování k cívce čipu. Při zhotovení 

je čipu přiděleno jedinečné nesmazatelné kódové číslo (identifikační kód, ID-code). Zároveň 

je rezervována dodatečně programovatelná oblast paměti (oblast paměti EEPROM) pro 

plovoucí kód. 

 

                                                         Obrázek 19: Transpondér 

Činnost transpondéru 

Při otočení klíčkem v zapalování, přenese indukční cívka energii na mikročip. Tato 

energie postačuje k testování kódu v mikročipu. Proces testování je spuštěn řídicím přístrojem 

imobilizéru, který je jednou z částí systému imobilizéru vyobrazeném na obrázku 20. 

Transpondér rozezná signál testování a předá svůj identifikační kód. Tento kód je porovnáván 

s uloženým kódem. Jestliže je kód platný, předá řídicí přístroj imobilizéru přes sběrnici CAN 

na řídicí přístroj digitální elektroniky motoru (DME) z jeho strany kódovaný signál. Pokud je 

tento signál řídicím přístrojem digitální elektroniky motoru akceptován, může být motor 

spuštěn. Není-li kód platný, je to oznámeno digitální elektronice motoru a motor se nespustí. 

Zároveň vytvoří řídicí přístroj imobilizéru podle principu náhodných čísel nový kód, který je 

zapsán do programovatelné části paměti transpondéru (plovoucí kód). Tím je zaručeno, že při 

každém spouštění je v klíči uložen nový platný kód a starý kód je neplatný. [1] [7] 
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                                               Obrázek 20: Přehled systému imobilizér 

b) Alarm 

Přesně zapojený alarm spustí při neoprávněném zásahu nebo nárazu optické 

a akustické varovné signály. Schematicky je vyobrazen na obrázku 21, kde jsou popsány jeho 

jednotlivé části. 

 

Činnost alarmu 

 Je-li alarm aktivován, kontroluje řídicí přístroj znázorněn na obrázku 21, jestli jsou 

zavřené dveře, okna, střešní okno, kapota motoru a zadní víko zavazadlového prostoru. 

Uzavření dveří je stanoveno pomocí kontaktních spínačů ve dveřích, uzavření zadního víka 

zavazadlového prostoru, pomocí jeho kontaktního spínače. Jestliže jsou všechny předpoklady 

pro stav uzavření splněny, tak po časové prodlevě 10 až 20 sekund se alarm aktivuje. 

Pohotovostní stav systému alarmu je oznámen pomocí indikátoru stavu (blikající světelnou 

diodou). 

Alarm mohou spustit následující komponenty: 

• všechny dveře. 

• zadní víko zavazadlového prostoru, 

• vnitřní prostor, 

• zapnutí zapalování, 

• klíč s neplatným kódem transpondéru v zámku zapalování, 

• demontáž snímače vnitřního prostoru, 

• kapota motoru, 

• rozhlasový přijímač, 

• odkládací přihrádka ve středním panelu, 

• demontáž houkačky alarmu, 

• dočasné přerušení napájení napětí na řídicím přístroji. 
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               Obrázek 21: Systém ochrany proti krádeži s ochranou kol a ochranou proti odtažení 

 

 V aktivním systému může být alarm vydáván přes zabudovanou signální houkačku, 

blikání výstražné funkce směrových světel a osvětlení vnitřního prostoru. Doba spuštění 

alarmu je určena předpisy jednotlivých zemí. Signální houkačka může vydávat zvukový 

signál 30 sekund a směrová světla s blikajícími signály tlumených světel více než 30 sekund. 

Zároveň zamezí zabudovaný imobilizér spuštění motoru. [1] [6] 

 

c) Kontrola vnitřního prostoru 

Kontrola je prováděna těmito systémy: 

• infračervená kontrola vnitřního prostoru, 

• ultrazvuková kontrola vnitřního prostoru. 

 

Infračervená kontrola vnitřního prostoru 

 Tento systém provádí kontrolu vnitřního prostoru pomocí infračerveného snímače. Při 

aktivaci alarmu se zároveň aktivuje snímač kontroly vnitřního prostoru. Snímač provede 

v určitém čase, například 10 sekund, vlastní kontrolu a potom určí zaměřením dané 

skutečnosti ve vnitřním prostoru. Jestliže se tyto skutečnosti změní rychlostí větší než 0,1 

metru za sekundu, spustí se alarm. 

 

Ultrazvuková kontrola vnitřního prostoru  

 Ultrazvukový vysílač vytvoří ve vnitřním prostoru vozu ultrazvukové pole s frekvencí 

20 kilohertz, jak je možné vidět na obrázku 22. Jestliže se toto pole změní (zasažením nebo 

rozbitím okna), tak to rozezná ultrazvukový detektor na základě tlaku v poli a spustí 

alarm. [1] 
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                 Obrázek 22: Ultrazvukové pole ve vnitřním prostoru vozidla 

  

4.3.3 Vyhledávácí, monitorovací a lokalizační systémy 

 Cesta ke zkvalitnění ochrany a k omezení krádeží silničních motorových vozidel vede 

přes výše uvedené systémy k systémům zaručujícím zvýšení objasněností této trestné činnosti, 

případnému zadržení pachatele a hlavně nalezení odcizeného vozidla. Jedná se o vyhledávací, 

monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel.  

 Jejich předností je, že umožňují v okamžiku spáchání útoků proti vozidlu přenos 

informace v reálném čase bez prodlení, určení směru pohybu a konkrétního místa, kde se 

vozidlo pohybuje. Tím vytvářejí dobré výchozí podmínky pro rychle zadržení pachatele 

a zajištění vozidla. Existují následující systémy: 

1. systém rádiového vyhledávání vozidel, 

2. vyhledávácí systémy využívající technologie GPS/GSM. 

 

1. Systém rádiového vyhledávání vozidel 

 V okamžiku odcizení vozidla překonáním mechanických či elektronických zábran 

vyhodnotí spouštěcí zařízení neoprávněné užívání vozidla a automaticky aktivuje miniaturní 

vysílač skrytě umístěný ve vozidle. Důležitým prvkem spouštěcího zařízení je gravitační 

detektor, který zaregistruje i případnou manipulaci s vozidlem (náklon, odtah, výskyt 

odstředivé síly). Kód vysílaný z vozidla je následně zachycen celostátní sítí radiolokátorů, 

které vymezí sektor, kde se odcizený vůz nachází. Úspěšnost tohoto systému je asi 94 

procent, ale jeho nevýhodou je, že známe pouze přibližnou polohu vozidla. Pro nalezení 

vozidla je nutné určit přesnější polohu pomocí výjezdových vozidel (letadel či vrtulníku) 

policie České republiky. [3] 
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2. Vyhledávácí systémy využívající technologie GPS/GSM 

            Satelitní systém GPS (Global position systém) se využívá pro přesné určování polohy 

objektů na zemi, jak znázorňuje obrázek 23. Na základě signálu přijatých alespoň ze tří 

(celkem 24) satelitů je možno na základě znalostí speciálních algoritmů určit přesnou 

zeměpisnou „délku“ a „šířku“, a tím určit polohu na mapě. Přesnost se pohybuje od 20 do 100 

metrů. GPS signálem je pokryt prakticky celý svět.  

 Do vozidla se nainstaluje modul GPS (pro určování polohy) a jednotka GSM (Global 

system for mobile communication – pro komunikaci s vozidlem). Jakmile se vozidlo 

neoprávněně pohybuje, začne modul GSM telefonovat na dispečinky polohu vozidla danou 

modulem GPS. Při komunikaci se využívá krátkých textových zpráv-SMS. Na dispečinku 

vybaveném modulem GSM a počítačem s příslušným softwarem a mapovými fondy je možno 

přímo na obrazovce sledovat pohyb odcizeného vozidla. Přesnost je v městské zástavbě 20 až 

50 metrů. Výhodou tohoto systému je jeho přesnost a možnost okamžitého zásahu ze strany 

monitorující firmy a policie. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady a neschopnost 

systému vyhledat vozidlo například v garáži, protože přes stěny satelity nevidí. [3] 

 

 

 

 

      

                                              Obrázek 23: Systém satelitního vyhledávání vozidel 
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5 Analýza a hodnocení účinnosti technických zabezpečujících prostředků 

 V současnosti je bezpečnost prioritou a vzhledem k narůstající trestné činnosti je 

důležité vylepšovat zabezpečení jakéhokoliv majetku. Ať už se jedná o majetek soukromý 

nebo firemní. Pokud existují příležitosti či hrozby, je potřeba na ně reagovat. Není možné se 

vymlouvat, že nevíme, co by to znamenalo či co všechno by to znamenat mohlo. Naší 

„povinností“ je na tyto otázky odpovědět vynaložením přiměřeného úsilí a na základě 

získaných informací se rozhodnout pro správné řešení. 

 

Pojmy riziko, nebezpečí a bezpečnost se objevují v současném světě se stále vyšší frekvencí. 

Riziko - je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby, nebo za určitých okolností. 

Nebezpečí - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku neočekávaného negativní jevu. 

Bezpečnost - je soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji 

chráněných zájmů. [9] [10] 

 Pro dosažení optimálního zabezpečení je důležité správné rozhodnutí o bezpečnostním 

opatření. Základem je provedení analýzy stávajících technických bezpečnostních prostředků, 

dále vyhodnocení jejich stavu a návrh účinnějších opatření. Pro analyzování této situace byly 

vybrány tyto metody, ishikawův diagram a SWOT analýza. Metoda ishikawův diagram byla 

použita pro zobrazení jednotlivých oblastí a jejích příčin vedoucí k následku, jako je v tomto 

případě, selhání prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla. Další použitou 

metodou je  SWOT analýza, která podává informace o silných a slabých stránkách 

zabezpečujících prostředků.  

 

5.1 Ishikawův diagram 

 Diagram je také označován jako diagram příčin a následků neboli tzv. rybí kost. Jeho 

základním přínosem je názorné a strukturované zachycení všech možných příčin, které vedly 

nebo by mohly vést k danému následku.  Příčiny jsou hledány proto, abychom je mohli řešit. 

Následkem může být konkrétní situace (neshoda, vada, úspěch), anebo nežádoucí stav. 

V diagramu 1 je názorně vidět cestu k následku, kterou zachycuje vodorovná čára zakončená 

šipkou. Na ní nanesené šipky zachycují základní příčiny, které jsou pak dále rozkládány na 

dílčí příčiny. Ishikawův diagram neříká, jak problém řešit. Přehledně znázorňuje všechny 

příčiny a tím umožní celý problém rozebrat a následně nalézt řešení. [5] 
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Diagram 1: Ishikawův diagram 

 Tvorba ishikawova diagramu 2 uvedeného níže se skládá ze dvou částí. První je určení 

následku, jakým je v této situaci selhání prostředků zabezpečujících silniční motorová 

vozidla. Druhou částí diagramu je určení oblastí zahrnující jednotlivé příčiny, které způsobují 

dané selhání.  

Vybral jsem si tyto oblasti a jejich příčiny:  

a) Způsob zabezpečení: vlastními prostředky, atestovanými prostředky. 

b) Cena technických prostředků závislá na kvalitě: levné prostředky, drahé prostředky. 

c) Montáž technických prostředků: autorizovaným servisem, vlastními silami. 

d) Inovace technických prostředků: zastaralé, průběžně modernizované, moderní. 

e) Kategorie zabezpečujících prostředků a jejich spolehlivost: mechanické, elektronické,  

    mechanicko-elektrické. 

f) Vnější vlivy prostředí: teplota, vlhkost. 

 

 Důvodem použití těchto oblastí jsou v nich existující příčiny, které vedou k selhání. 

Způsob zabezpečení je ovlivněn tím, zda se jedná o použití prostředků vyrobených 

z domácích zdrojů nebo zakoupených v autorizované prodejně. Samozřejmě cena technických 

prostředků je závislá na kvalitě a ne každý si může dovolit nejmodernější a nejkvalitnější 

zabezpečení. Na trhu existují systémy s návodem k jejich instalaci, které si majitelé vozidel 

mohou namontovat vlastními silami. Ne každý je natolik technicky zručný, že instalaci 

zvládne jako odborník v autorizovaném servisu, což může vést k dřívějšímu selhání, například 

nesprávným zapojením. Také vnější prostředí ovlivňuje selhání. Při vyšších teplotách dochází 

k samovolnému spuštění citlivých systémů, nebo vlivem vlhkosti je způsobeno jejich vyrušení 

například zkratem nebo oxidací. Jejich souvislost názorně uvádí diagram 2. 

 

Následek 

oblast 

příčina 

příčina 

oblast 
dílčí příčina 
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                 Diagram 2: Ishikawův diagram znázorňující příčiny selhání zabezpečovacích prostředků 

                                     silničních motorových vozidel. 

Z uvedeného diagramu lze vyčíst následující skutečnosti. Jednotlivé oblasti se 

vzájemně neovlivňují, stačí selhání některé z oblastí, jež vede přímo k následku. Jestliže 

například způsob zabezpečení vlastními prostředky je nedostačující a vede k selhání, nezáleží 

na tom, jestli byly kvalitní, moderní, drahé nebo ovlivněné vnějším prostředím.  

Zjištěné příčiny ishikawovým diagramem jsou dále analyzovány metodou SWOT, 

která se zaměřuje zejména na slabé a silné stránky. Podle toho je možné navrhnout vylepšení 

zabezpečení daného prostředku například kombinací mechanických a elektronických 

technologií. 
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5.2 Analýza SWOT  

 Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení problémů, řešení a její 

pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a zahrnuje 

postupy technik strategické analýzy.  Podává informace jak o silných stránkách, tak o slabých 

stránkách daného problému, také o možných příležitostech a hrozbách. 

Název SWOT tvoří spojená počáteční písmena anglických názvů čtyř faktorů: 

Silné stránky (Strengths) 

Slabé stránky (Weaknesses) 

Příležitosti (Oppotrunities) 

Hrozby (Threats)  

Silné stránky: Pracujeme s nimi, využíváme je ve prospěch příležitostí a potlačujeme 

jimi slabé stránky a případné hrozby. 

Slabé stránky: Potlačujeme je, aby nepřevážily nad silnými stránkami, neohrozily 

příležitosti a neposílily vliv hrozeb. Pracujeme na jejich změně a eliminujeme jejich vlivy. 

Příležitosti: Využíváme silné stránky pro využití a posílení příležitostí. Dbáme na to, 

aby příležitosti nebyly ohroženy slabými stránkami. 

Hrozby: Vyhodnocujeme jejich významnost, omezujeme vliv hrozeb a slabých 

stránek s využitím silných stránek. 

Přestože  SWOT analýza zahrnuje i příležitosti a hrozby, nejčastěji se pracuje pouze se 

silnými a slabými stránkami. Tato metoda je souhrnným zhodnocením zmíněných čtyř faktorů 

daného tématu či problematiky. Je výchozím krokem pro další úvahy, postupy a zároveň 

nástrojem velmi rozšířeným a často všestranně používaným. Analýza nám dává příležitosti 

zamyslet se nad vším, co děláme nebo o čem uvažujeme, že dělat budeme.  

Shrnuje přehledně a metodicky jednotlivé situace. Cílem této analýzy je omezení slabých 

stránek, podpora silných stránek, využívat příležitosti a snažit se předvídat a jistit proti 

případným hrozbám. První fází SWOT analýzy je stanovení a definování jednotlivých 

položek analýzy ke konkrétnímu tématu, kterým se zabýváme. Druhá fáze má za cíl vytipovat 

s čím budeme následně pracovat. Pomáhá nám uvědomit si, jak závažné jsou jednotlivé 

položky v našem konkrétním případě. Na stupnici od 1 do 10 si jejich význam ohodnotíme, 

a tak si uvědomíme, co je podstatné a důležité. Často bez tohoto srovnání unikají velmi 

důležité souvislosti. [5] [9] 

 Použitím této metody jsem analyzoval slabé a silné stránky mechanických, 

mechanicko-elektrických a elektronických zabezpečovacích prostředků.  
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V první fázi byly definovány jednotlivé položky, jak uvádí tabulka 2, které jsem získal při 

vypracování teoretické části své práce a studiem použité literatury. S tím, že uvádím pro 

každou kategorii technických prostředků 5 nejdůležitějších položek, což by pro analýzu měl 

být dostačující počet. 

 

Kategorie 

technických 

prostředků 

Slabé stránky Silné stránky 

 

 

Mechanická 

 

 

Neupozorňují na vniknutí do vozidla 
Nezhoršují pasivní bezpečnost při nehodě 

Překonání zajištěné části vozidla Viditelné umístění (odrazují pohledem) 

Nechrání vybavenost vozidla Robustní konstrukce 

Neomezený čas k překonání Jednoduchá manipulace 

Vytvoření kopie klíče Zvýšení pracnosti krádeže vozidla 

Mechanicko-

elektrická 

Porucha jedné technologie-nefunkčnost Použití dvou technologií (větší bezpečnost) 

Závislost na elektrickém zdroji Automatické zabezpečení po vytažení klíče 

Vnější vlivy-vlhkost (vyruší elektr. část) Vzájemná propojenost s jinými prostředky 

Montáž svépomoci Umístění uvnitř karosérie 

Neblokují nastartování vozidla Nezávislost na ostatním zabezpečení 

Elektronická 

Tlumení nosného signálu- čidla Dodatečná montáž-důraz na zabezpečení 

Falešné poplachy-velká citlivost čidel Upozorňují na vniknutí do vozidla 

Vnější vlivy-teplota, vlhkost Blokování nastartování vozidla 

Závislost na elektrickém zdroji Ovládání více části jedním ovládáním 

Porušení elektroinstalace hlodavci Předání informací na vzdálenost až 2km 

 

    Tabulka 2: Znázornění slabých a silných stránek prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla 

 



 

Každý prostředek zabezpe

stránky. Na základě této analýzy je možné

vyžadují vylepšení. Účinnost jednotlivých 

10 a to na základě vlastních zkušeností a

je znázorněno v grafech 3, 4, 5.  
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edek zabezpečující silniční motorová vozidla má své slabé a silné 

 této analýzy je možné stanovit, které prostředky jsou účinn

jednotlivých prostředků byla hodnocena podle stupnice od 1 do 
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Hodnocení účinnosti mechanických prostředků  

Graf 4: Hodnocení účinností mechanicko-elektrických prostředků  
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Graf 5: Hodnocení účinnosti elektronických prostředků  

íselných hodnot jednotlivých grafů byla vypočítána průměrná hodnota, která uvádí 

innost jednotlivých kategorií. 

5+3+3+4+7+6) / 7 = 4,6 po zaokrouhlení 5 
6) / 2 = 6,5 po zaokrouhlení 7 
8+10) / 3 = 8 
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    •      

elektrická       •    

       •   

Tabulka 3: Hodnocení účinnosti kategorií zabezpečujících prostředků 

uvedené tabulky jednoznačně vyplývá, že nejúčinnější je kategorie elektronická.
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ojektu. Hlavním požadavkem kritérií je jejich srozumitelnost, jednoznačnost a
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6 Modelace zabezpečení osobního silničního motorového vozidla 

 Automobily se kradou a bohužel zřejmě jinak tomu nebude ani v budoucnosti. Je jen 

otázkou, jak se proti zlodějům co nejlépe bránit. Majitelé vozů by neměli podcenit 

zabezpečení svého vozidla. Nějaké nadstandardní zabezpečení by tak mělo mít prakticky 

každé vozidlo. Některým řidičům může stačit třeba jen páka na volant a blikající dioda, 

předstírající, že automobil je chráněn alarmem, ale jiný už může žádat ochranu, za kterou 

zaplatí například 50 000 korun. Záleží na tom, jakou hodnotu automobil má a jak je svým 

majitelem využíván. To by si měli zájemci o koupi bezpečnostního prvku uvědomit. Páka na 

volant nemá v automobilu za dva miliony smysl, taktéž vyhledávací zařízení v deset let 

starém vozidle. 

Modelování 

 Jsem zaměstnancem prestižní firmy, kde pracuji jako osobní řidič majitele a ředitele. 

Mou pracovní náplni je vozit a doprovázet tyto osoby na jednání a služební cesty. To 

samozřejmě vyžaduje také parkování a ponechání vozidla na méně bezpečných místech, kde 

není dohlíženo na vozidlo, například kamerovým systémem nebo ostrahou. Proto je nutné 

nespoléhat jen na tyto možnosti ochrany, ale hlavně na samotné zabezpečení automobilu. 

Jedná se o vozidlo značky Audi model A4 o obsahu 2.0 TDI znázorněné na obrázku 24. 

 

Obrázek 24: Vozidlo Audi A4 

 

 Před plánovanou služební cestou do Německé republiky jsem byl nucen vozidlo 

ponechat přes noc zaparkované na ulici, kousek od místa svého bydliště. Bydlím na vesnici, 

kde se nachází smíšená komunita a tudíž je vyšší pravděpodobnost odcizení nebo vniknutí do 

vozidla jako tomu bylo právě před touto služební cestou. Během této noci došlo k vniknutí do 
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vozidla a odcizení autorádia a navigace GPS. Do vozidla bylo vniknuto rozbitím okna dveří 

ze strany spolujezdce a odjištěním dveří zevnitř vozidla. Otázkou je, zda bylo vozidlo 

dostatečně zabezpečené stávajícími bezpečnostními prostředky. V dané chvíli byl automobil 

zabezpečen prostředky uvedenými v tabulce 4. 

Stávající zabezpečovací prostředky neselhaly, protože chránily vozidlo před 

odcizením, k němuž nedošlo. Centrální zamykání také bránilo vniknutí do vozidla, jelikož 

nebylo poškozeno, neselhalo. Slabým místem stávajícího zabezpečení byla nedostatečná 

ochrana před vniknutím do vozidla a zároveň upozorněním na tuto situaci.  

Dle mého návrhu lze zabezpečení vylepšit například systémem GSM ALARM 

ATHOS 1803. Důvodem je kompatibilita tohoto systému s centrálním zamykáním 

a imobilizérem, které systém sdružuje. Dalšími součástmi jsou GSM pager, Systém dálkového 

zablokování vozu, Lokalizační systém GSM, Alarm pro garáž, Hands Free. GSM autoalarm 

Athos 1803 kombinuje zabezpečení automobilu, imobilizér a přenos poplachové informace na 

mobilní telefon. Autoalarm je možné ovládat vlastními dálkovými ovladači, nebo k jeho 

ovládání využít původního dálkového ovládání automobilu. Ovládání je možné také 

z nastavených mobilních telefonů pomocí textových zpráv, nebo také pouhým prozvoněním. 

Reaguje na otevření dveří, zapnutí klíčku v zapalování, otevření kufru nebo kapoty a na 

zapnutí spotřebiče ve vozidle (pokles napětí). K autoalarmu je možné přiřadit také bezdrátové 

detektory uvedené v tabulce 5, které mohou střežit prostor vozu nebo jeho okolí. Pro 

snadnější přístup například do garáže lze u těchto detektorů nastavit zpoždění poplachu. Při 

poplachu je aktivována siréna, jsou odeslány SMS zprávy o narušení a dojde k zavolání na 

přednastavená telefonní čísla. Texty SMS obsahují podrobnou informaci o zdroji a typu 

narušení, datum a čas. Pro snadnou komunikaci je možno měnit texty, které alarm zasílá. 

Poplachová SMS pak může mít podobu například: Nase Octavia hlasi: viko kufru, naruseni, 

cas: 02:27:50, 10. 01. 2010. 

V případě, že by vozidlo bylo zabezpečeno tímto navrhovaným systémem a došlo k vniknutí 

do vozidla, jak je uvedeno výše, následovalo by: 

• detekování rozbití skla bezdrátovým detektorem tříštění skla, 

• zajištění pohybu detektorem pohybu, 

• na základě předchozích detekcí spuštění akustické signalizace o hlučnosti 120 dB, 

• vyslání SMS zprávy na nastavená telefonní čísla a vygenerování varovného tónu, 

• zaslání zeměpisných souřadnic GSM modulem určujících aktuální polohu vozidla.  
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Důvodem navržení tohoto systému je dostatečná ochrana jak proti vniknutí, tak proti odcizení 

vozidla. Pro srovnání stávajícího a navrhovaného zabezpečení je rozhodující také cena, proto 

uvádím v tabulkách 4 a 5 finanční vyčíslení. 

 

Finanční vyčíslení: 

a) Stávajících zabezpečujících prostředků, 

Zabezpečující prostředky cena 
Zámek řadicí páky    4500 kč 
Zámek spojující volant s pedály      350 kč 
Imobilizér    6500 kč 
Centrální zamykání    4750 kč 
Cena celkem  16 100 kč 

            

                           Tabulka 4: Cena stávajícího zabezpečení 

 

b) Navrhovaných zabezpečujících prostředků. 

Zabezpečující prostředky cena 
GSM ALARM ATHOS 1803   16800 kč 
Bezdrátový miniaturní detektor tříštění skla     1188 kč 
Bezdrátový miniaturní detektor pohybu stropní     1320 kč 
Digitální náklonový detektor     1106 kč 
Univerzální ultrazvukový snímač       907 kč 
Mikrovlnný detektor jednozónový       958 kč 
Cena celkem  22 279 kč 

  

                                       Tabulka 5: Cena navrhovaného zabezpečení 

 

Navrhovaný systém GSM ATHOS 1803 je ve srovnání se stávajícím zabezpečením dražší 

o 6179 kč, ale zato mnohem účinnější a to jak proti vniknutí, tak proti odcizení automobilu.  

Nemalé pořizovací i provozní náklady těchto zabezpečovacích zařízení z velké části 

kompenzuje 15-30 procentní sleva na pojistném, poskytovaná většinou pojišťoven. U určitých 

vozidel může být jejich instalace dokonce nutnou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. 
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7 Závěr 

 Touto bakalářskou prací jsem chtěl vysvětlit a přiblížit jednotlivé druhy technických 

prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla. Uvedené kategorie prostředků jsem 

dále analyzoval metodami Ishikawova diagramu a SWOT analýzou. 

 V první části práce je popsán právní rámec vztahující se k dané problematice a jsou 

vysvětleny základní odborné pojmy tykající se zabezpečení vozidel. Dále uvádím statistické 

údaje registrovaných, odcizených vozidel a jejich průměrné stáří za rok 2009. Důvodem je 

stálá aktuálnost řešení této problematiky na základě alarmujících čísel, která nelze přehlížet. 

 V další části jsem se věnoval popisu jednotlivých technických prostředků 

zabezpečujících silniční motorová vozidla. Tyto prostředky jsou členěny na kategorie 

mechanické, mechanicko-elektrické a elektronické, které uvádí jednotlivé druhy a jejich 

funkci. Žádný z popisovaných zabezpečovacích prostředků se nedá označit za optimální, ale 

také se nedá zatracovat. Každý má své výhody i nevýhody. Jedno ale mají společné, 

představují pro zloděje určitou překážku, kterou musí v co nejkratším čase překonat. Čas 

nutný k překonání zábrany je také jedním z kritérií pro rozlišení a posouzení účinnosti 

zabezpečovacího zařízení vozidla, které jsem využil v části vlastní analýzy. 

 Podstatnou částí této práce je vlastní analýza jednotlivých kategorií zabezpečujících 

prostředků. Nejprve jsem pomocí Ishikawova diagramu určil oblasti a jejich příčiny vedoucí 

k následku, v tomto případě selhání zabezpečení vozidel. Zjištěné příčiny jsem dále 

analyzoval metodou SWOT, která se zaměřuje zejména na slabé a silné stránky. Na základě 

toho jsem analyzoval jednotlivé kategorie prostředků. Z každé kategorie uvádím pět silných 

a pět slabých stránek, dle mého názoru nejdůležitějších, které jsou shrnuty do tabulky. Podle 

této tabulky, také z vlastních zkušeností a získáním informací při studiu použité literatury, 

jsem stanovil účinnost jednotlivých prostředků a následně celých kategorií. Účinnost jsem 

hodnotil stupnicí od jedné do deseti a zobrazil  do tabulky, jak uvádí metoda SWOT. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že nejúčinnější je kategorie elektronická. Středně účinná je kategorie 

mechanicko-elektrická a nejméně mechanická. 

 V poslední části jsem modeloval situaci, kdy došlo k vniknutí do vozidla 

zabezpečeného určitými prostředky. Podstatou bylo zjištění slabých stránek stávajícího 

zabezpečení a způsob vniknutí do vozidla. Z tohoto důvodu jsem navrhl použití systému 

zabezpečení odstraňující nedostatky stávajících prostředků. V dalším kroku modelace jsem 

finančně vyčíslil stávající a navržené zabezpečení. 

 



43 

 

Z výsledků mé práce jednoznačně vyplývá, že nejlepší zabezpečení poskytují 

prostředky elektronické kategorie a nejslabší mechanické. Jelikož mají tyto kategorie 

rozdílnou účinnost na základě svých silných a slabých stránek, je možné najít řešení. 

Využitím silných stránek elektronické kategorie je možné posílit účinnost mechanické 

kategorie. Na trhu existují k mechanickým prostředkům i další elektronické doplňky, ty ale 

jejich účinnost zvyšují jen z malé části. Dle mého návrhu lze účinnost u mechanických 

i elektronických prostředků ještě zvýšit použitím kombinací těchto kategorií a vytvořit jeden 

zabezpečující prostředek. Tím odpadá instalace několika prostředků do vozidla. Příkladem 

může být páka zajišťující volant, která je vybavená imobilizérem. 

Důležitou radou pro řidiče vozidel při pořizování prostředků zabezpečujících silniční 

motorová vozidla, je žádat od všech zařízení doklad o jejich homologaci. K nim patří atest 

zkušebny motorových vozidel při odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy a jím 

přidělovaná značka E8 s pořadovým číslem. Tento odbor schvaluje zařízení ve vztahu 

k bezpečnosti jeho užívání v silničním provozu. Dále je pro rádiová zařízení, jako dálkový 

ovladač, nutné vyžadovat doklad o jejich schválení Českým telekomunikačním úřadem. 

Odolnost proti překonání pachatelem je posuzována akreditovanou zkušebnou.  
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