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Anotace 

ERTLOVÁ, P. Prvky zabezpečení motorových vozidel a jejich vliv na automobilovou 

kriminalitu. Ostrava, 2012. 41 stran. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Předložená práce se zabývá problematikou automobilové kriminality. V úvodní části 

práce jsou uvedeny základní technické pojmy a právní úprava související s krádežemi vozidel. 

Dále zde nalezneme zhodnocení statistického vývoje automobilové kriminality na území 

města Ostravy. Hlavní část práce nám popisuje prvky zabezpečení motorových vozidel, jejich 

rozdělení a využití v systému prevence kriminality. Závěr práce nám celou problematiku 

zhodnocuje. 

Klíčová slova - krádeže vozidel, zabezpečovací systémy, motorové vozidlo, kriminalita. 

 

 

Anotation 

ERTLOVÁ, P. The Elements of Motor Vehicle Security and Their Influence on Car 

Criminality. Ostrava, 2012. 41 pages. Thesis. VŠB - Technická univerzita Ostrava. Faculty 

of Safety Engineering, 

 

The submitted thesis describes problems of car criminality. The first part presents 

basic technical terms and legal issues related to vehicle theft. There is presented the assesment 

of statistical development of car criminality in the territory of the city Ostrava. The main part 

of this thesis is focused on the elements of car security, their deviding and use in the system 

of crime prevention. The conclusion evaluates the whole issues. 

Keywords - car theft, security systems, motor vehicle, crime. 
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1 Úvod 

Automobilová kriminalita představuje významný fenomén současné společnosti. 

Krádeže motorových vozidel, jejich dílů jakož i obchodování s doklady k vozidlům tvoří stále 

výnosný druh zboží. Obchod s odcizenými vozidly je přitom dle odhadů odborníků třetím 

nejvýnosnějším druhem trestné činnosti, a to hned po obchodování s narkotiky a lidmi. 

V případě České republiky lze vývoj situace v oblasti automobilové kriminality považovat 

za „daň obnovené demokracie“ ve společnosti po roce 1989. 

Do roku 1989 byly krádeže motorových vozidel v České republice (ČSSR) prakticky 

bezproblémovým druhem trestné činnosti. Početně krádeže vozidel nedosahovaly 5 000 

případů ročně a objasněnost těchto krádeží se pohybovala kolem 75 %. V průběhu let 1990 

1993 došlo k prudkému nárůstu krádeží především dvoustopých vozidel, a to více 

než pětinásobně ve srovnání s rokem 1989. 

Aktuální závažnost trestné činnosti související s krádežemi motorových vozidel 

v České republice je přitom možné dokumentovat následujícími statistickými údaji. Za období 

posledních deseti let, tj. od roku 2002 do roku 2011 bylo v České republice (dále ČR) dle 

statistik Policie České republiky (dále Policie ČR) odcizeno celkem 189 901 automobilů. 

Na základě jednoduchého propočtu lze tedy dospět k následujícím poznatkům. V ČR bylo 

za posledních deset let ročně odcizeno v průměru 18 990 automobilů, 52 automobilů denně 

a tedy každou hodinu 2 automobily. Dle odhadů odborníků byla v případě krádeží 

automobilů, každý den majitelům (pojišťovnám) způsobena ztráta ve výši přibližně 

5 500 000 korun, ročně pak ztráta ve výši přibližně 2 007 500 000 korun. Objasněnost krádeží 

se v současné době pohybuje kolem 20 %. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je cílem bakalářské práce na základě studie 

předmětné problematiky posoudit vliv využití prvků zabezpečení motorových vozidel 

na vývoj automobilové kriminality. Jako reprezentativní lokalita byla v případě studie zvolena 

Ostrava. Výběr zmíněné metropole vycházel především z osobní zkušenosti s kriminalitou 

v tomto městě a schopnosti získat místní detailní statistické informace týkající 

se problematiky automobilové kriminality. 
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2 Základní pojmy 

V rámci řešení tématu bakalářské práce byly použity některé technické a právní 

pojmy, a to v níže uvedené významu. 

Kriminalita – souhrn trestných činů spáchaných na určitém území za určité období [22]. 

Automobilová kriminalita – jednou z forem majetkové kriminality, je reprezentována 

zejména krádežemi motorových vozidel, jejich součástek či krádežemi věcí z motorových 

vozidel. 

Prevence kriminality – zahrnuje soubor nerepresivních opatření, jako jsou veškeré aktivity 

vyvíjené státními, veřejnoprávními či soukromoprávními subjekty směřující k předcházení 

páchání kriminality a snižování obav z ní [28]. 

Krádež – přisvojení si cizí věci zmocněním a způsobení tím škody nikoli nepatrné nebo 

spáchání činu vloupáním [27]. 

Krádeže věcí z motorových vozidel – jedno z odvětví automobilové kriminality, 

kdy se jedná o odcizení věcí ze zaparkovaných automobilů či odcizení věcí provedené 

vloupáním do automobilů, jeden z významných problémů dnešní doby. 

Trestný čin – protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 

uvedené v takovém zákoně, definován v § 13 zákona č. 40/2009 Sb. [10]. 

Pachatel – osoba, která svým jednáním naplnila skutkovou podstatu trestného činu 

či přestupku. 

Motorové vozidlo – nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus [8]. 

Zabezpečovací zařízení – technické prostředky k zajištění bezpečnosti osob, majetku 

i objektů. 

Vehicle Identification Number – VIN kód, identifikační číslo vozidla, mezinárodně 

jednoznačný identifikátor motorových vozidel [4]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
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3 Právní rámec 

Problematiku spojenou s tématem bakalářské práce je upravena následujícími právní 

předpisy: 

 Zákon č. 1/1993 Sb.,  

 Zákon č. 2/1993 Sb., 

 Zákon č. 40 /1964 Sb. občanský zákoník, 

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 

 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 

 Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, 

 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 

3.1 Zákon č. 1/1993 Sb. 

Ústava České republiky je nejvyšší a základní zákon státu. Stanovuje, že Česká 

republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům 

a svobodám člověka a občana. Součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv 

a svobod a tyto základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb.[5]. 

3.2 Zákon č. 2/1993 Sb. 

Listina základních práv a svobod je deklarací základních práv a svobod občana České 

republiky. Předepisuje, že lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i v právech, základní práva 

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Ve vztahu k řešené 

problematice krádeží vozidel je podstatné především právo občana vlastnit majetek. Toto 

právo je definováno článkem 11, kdy každý občan má právo vlastnit majetek a vlastnické 

právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 

jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb.[6]. 
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3.3 Zákon č. 40/1964 Sb. 

Občanský zákoník nám upravuje okruh soukromého práva hmotného, kdy úprava 

občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobody, zejména ochrany 

osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob. Mimo jiné uvádí, že vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví 

držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi [9]. 

3.4 Zákon č. 200/1990 Sb.  

Zákon o přestupcích nám definuje základní pojmy ve vztahu k přestupkům. 

Přestupkem je dle tohoto zákona 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, přestupky 

proti majetku jsou uvedeny v ustanovení (dále jen ust.) § 50 tohoto zákona [7]. 

3.5 Zákon č. 361/2000 Sb. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích nám upravuje správně právní úpravu 

týkající se řešené problematiky zejména tím, že upravuje práva a povinnosti účastníků 

provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu 

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

vymezuje základní pojmy, působnost a pravomoc orgánu státní správy a Policie České 

republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích [8]. 

3.6 Zákon č. 56/2001 Sb.  

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nám definuje 

podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a to zejména registraci a vyřazování 

vozidel z provozu, technické požadavky na provoz vozidla, práva a povinnosti vlastníků 

a provozovatelů vozidel, kontroly technického stavu vozidel v provozu atd. [11]. 
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3.7 Zákon č. 40/2009 Sb. 

Trestní zákoník nám uceleným způsobem definuje hmotné trestní právo. Tento zákon 

v obecné části upravuje zásady trestní odpovědnosti, ukládání ochranných opatření, sankcí 

a trestů. Zvláštní část tohoto zákona obsahuje znaky jednotlivých trestných činů, které jsou 

rozděleny do třinácti hlav. Trestné činy proti majetku jsou uvedeny v hlavě páté. Skupinovým 

objektem činu jsou majetkové zájmy, předmětem útoku většinou cizí věc. Výše způsobené 

škody má značný význam pro povahu a závažnost majetkových trestných činů. Subjektem 

trestných činů proti majetku může být obvykle kdokoliv, subjektivní stránka záleží ve většině 

případů na úmyslu. 

Problematiku krádeží motorových vozidel je ve vztahu ke stávající právní úpravě 

nutno chápat v širším slova smyslu než jen jako fenomén související s trestným činem 

krádeže.  

Z hlediska trestně právního lze protiprávní jednání související s odcizením 

motorového vozidla kvalifikovat rovněž ve vztahu k těmto trestným činům: 

  krádež podle ust. § 205 trestního zákoníku, 

  zpronevěra podle ust. § 206 trestního zákoníku, 

  neoprávněné užívání cizí věci podle ust. § 207 trestního zákoníku, 

  podvod podle ust. § 209 trestního zákoníku, 

  pojistný podvod podle ust. § 210 trestního zákoníku, 

  podílnictví podle ust. § 214 trestního zákoníku, 

  zatajení věci podle ust. § 219 trestního zákoníku [10]. 

 

Z tohoto výčtu je vidět zřejmá pestrost možných protizákonných jednání pachatele 

vzniklých v souvislosti s krádežemi motorových vozidel a tedy i komplikovanost řešené 

problematiky. 
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4 Ostrava 

Ostrava (polsky Ostrawa, německy Ostrau) je statutární město na rozhraní Slezska 

a Moravy na severovýchodě České republiky, poblíž hranice s Polskem. Počtem obyvatel 

i rozlohou je Ostrava třetí největší město v České republice, druhé největší město na Moravě 

a největší město v Českém Slezsku. Leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Délka 

místních komunikací činí 828 km. Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 23 městských 

obvodů, viz Obr. č. 1, ve kterých žije 301 929 obyvatel. Hustota zalidnění je 1 435 obyvatel 

na km² [26]. 

 

Obr. č. 1: Městské obvody Ostravy [25] 

Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci s uzavíráním 

vytěžených dolů (na území města se od 30. června 1994 netěží), došlo v Ostravě k výraznému 

nárůstu nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v Ostravě dosahuje dle aktuální statistických 

údajů, tj. k 31. 12. 2011 hodnoty 11,7 % (průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 8,6 %). 

Z pohledu aktuální analýzy stavu a vývoje trendů kriminality v České republice 

k 31. 12. 2011 je Ostrava městem s druhým nejvyšším počtem evidovaných trestných činů 

a to hned za Prahou (městskou části Praha IV). V roce 2011 bylo na území města Ostravy 

evidováno celkem 18 242 trestných činů s celkovou škodou 802 214 000 Kč.  

Krádeže prosté zahrnující ve smyslu statistických ukazatelů např. krádeže motorových 

vozidel, krádeže věcí z motorových vozidel, krádeže součástek motorových vozidel apod., 
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tvořily v roce 2011 téměř 52 % z celkového počtu zaznamenaných trestných činů na území 

města.  

V případě krádeží věcí z automobilů je pak Ostrava dle statistik Policie ČR za prvních 

7 měsíců roku 2011 městem s nejvyšším počtem evidovaných případů krádeží v ČR, a to 

s celkovým počtem 1965 případů. Mezi další rizikové okresy ve smyslu uvedeného druhu 

trestných činů dále patří, Brno – město (1406), Plzeň – město (563), Olomouc (500), Karviná 

(400), Ústí n. Labem (360), České Budějovice (335), Teplice (326), Praha – východ (325), 

Chomutov (318), Praha – západ (316) [21]. 

Mezi charakteristické znaky, které v případě Ostravy představují jedny 

z nejvýznamnějších rizikových faktorů ve smyslu problematiky automobilové kriminality lze 

zařadit především následující: 

 vysokou míru nezaměstnanosti (výrazně převyšující republikový průměr), 

 blízkost hraničních přechodů (Polsko, Slovensko), 

 zvýšený pohyb cizinců, 

 skladbu obyvatelstva (vysoký počet národnostních menšin), 

 počet obyvatel (třetí největší město v ČR), 

 architektonicky charakter výstavby (sídlištní zástavba). 

4.1 Statistiky krádeží motorových vozidel na území města Ostravy 

 Jak dokládají výše uvedené statistické údaje trestných činů je problematika krádeží 

motorových vozidel, věcí z motorových vozidel i součástek motorových vozidel stále jedním 

z aktuálních problémů města Ostravy. Z pohledu vývoje počtu krádeží dvoustopých 

motorových vozidel, lze v uplynulém roce v případě Ostravy zaznamenat poměrně významný 

nárůst počtu zjištěných krádeží motorových vozidel. V roce 2010, bylo na území města 

Ostravy zjištěno celkem 292 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. V roce 2011 

bylo za stejné období zaznamenáno celkově 426 případů. Ve srovnání s rokem 2010 lze tedy 

ze statistických údajů zaznamenat nárůst o 134 případů, jenž ve srovnání s rokem 2010 
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představuje růst přibližně o 46 %. Objasněnost krádeží přitom v roce 2011 dosahovala 

pouhých 16,2 %. Průměr v případě počtu objasněných případů krádeží motorových vozidel 

dosahuje za uplynulých deset let v Ostravě hodnoty 23,86 %.  

Vývoj počtu zjištěných krádeží dvoustopých motorových vozidel včetně počtu 

objasněných případů za období let 2002 až 2011 na území města Ostravy prezentuje 

Tabulka 1 a ilustruje Obr. č. 2. 

Tabulka 1: Počet zjištěných a objasněných krádeží dvoustopých motorových vozidel na území města Ostravy 

v letech 2002 až 2011 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CELKEM

Zjištěno 393 450 335 359 419 342 281 349 292 426 3646

Objasněno 105 129 86 129 73 67 60 103 49 69 870

Objasněno [ % ] 26,72 28,67 25,67 35,93 17,42 19,59 21,35 29,51 16,78 16,20 23,86
 

 

 

Obr. č. 2: Vývoj počtu zjištěných krádeží dvoustopých motorových vozidel a jejich objasněnosti na území 

města Ostrava v období let 2002 – 2011 
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K Obr. č. 2 je nutno poznamenat, že kategorie klasifikována jako objasněno 

neprezentuje počet skutečně nalezených vozidel, ale pouze počet případů, u kterých byl 

identifikován konkrétní pachatel krádeže. Objasněností tedy rozumíme počet případů 

odcizených vozidel oznámených Policii ČR v daném roce, u nichž byly zjištěny skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a je odůvodněn závěr, že jej spáchala konkrétní 

osoba. 

Z pohledu evidence Policie ČR není v současné době dostupná statistika, která by 

poskytovala informaci o skutečném počtu nalezených vozidel v rámci ČR. Orientační 

informaci o počtu nalezených vozidel lze získat z počtu odhlášených pátrání po vozidlech 

z informačního systému Policie ČR. V případě ČR je z informačního systému policie 

odhlášeno v průměru 30 procent případů ročně. Tento údaj, však zahrnuje nejen případy 

skutečně nalezených vozidel, ale také případy, kdy byla nalezena alespoň jedna 

identifikovatelná část vozidla nebo případy, kdy bylo vyhlášeno pátrání po vozidle, avšak 

k odcizení ve skutečnosti nedošlo atd.[29]. 

4.2 Statistika krádeží vozidel v jednotlivých měsících 

Z pohledu počtu krádeží motorových vozidel spáchaných na území města Ostravy 

za období let 2002 až 2011 v jednotlivých měsících roku lze pozorovat sezónní vliv na počet 

krádeží. Podle těchto statistik je zvýšený počet krádeží v letních měsících, tj. v červenci 

a v srpnu a dále na podzim v měsíci říjnu a listopadu. Dá se říci, že tento nápad trestné 

činnosti kopíruje z části křivku poptávky trhu, která je nejvyšší na počátku a na konci 

„motoristické“ sezóny. Nárůst počtu krádeží na počátku sezóny bývá spojená s nákupem 

vozidla na dovolenou a u jejího konce, s nákupem vozidla před zimou. Vývoj počtu 

odcizených vozidel v jednotlivých měsících roku v rámci Ostravy za období let 2002 až 2011 

uvádí Tabulka 2 a znázorňuje Obr. č. 3. 

K dalším faktorů lze v tomto případě zařadit rovněž příležitost pachatele spáchat 

krádež, která stoupá s cestovním ruchem, kdy jsou vozidla odstavená mimo svá běžná 

zpravidla lépe zabezpečená stání (místa před domem pod dohledem sousedů, garáže) a stávají 

se tak snazším cílem zlodějů. Pokles zájmu pachatelů o krádež vozidla v zimních měsících 



10 

 

můžeme vysvětlit např. problémy s provozem vozidel (zhoršené startování, zamrzání oken, 

zámků, snížená ovladatelnost při úniku apod), vznikem četných trasologických stop ve sněhu, 

dále bývají některá vozidla navíc mimo sezónu odstavena z provozu (sportovní vozy, vozy 

příležitostných řidičů) a nejsou tolik přístupná potenciálním pachatelům.  

Tyto sezónní výkyvy dle pohledu na vývoj v jednotlivých měsících v rámci města 

Ostravy však nejsou zásadního charakteru.  

Tabulka 2: Počet odcizených vozidel v jednotlivých měsících v rámci Ostravy za období let 2002 – 2011 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

Zjištěno 299 280 301 290 267 305 325 323 316 320 319 301 3646

Objasněno 40 46 75 76 81 76 80 80 79 87 72 78 870

Objasněno v [%] 13,38 16,43 24,92 26,21 30,34 24,92 24,62 24,77 25,00 27,19 22,57 25,91 23,86

Počet pachatelů 61 54 58 68 60 68 66 56 71 63 54 65 105  

  

 

 
 
Obr. č. 3: Počet krádeží dvoustopých motorových vozidel na území města Ostrava v jednotlivých měsících roku 

za období let 2002 – 2011 
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4.3 Statistika krádeží motorových vozidel v rámci obvodů Policie ČR 

Pokud dojde k odcizení motorového vozidla, občan toto oznámí na Policii ČR. Ve věci 

jsou učiněna prvotní opatření k zajištění místa činu, zajištění případných kriminalisticky 

upotřebitelný stop a následně je prováděno prověřování k zjištění pachatele a pátrání 

po odcizené věci, v tomto případě po motorovém vozidle. Prověřování v této věci provádí 

to obvodní oddělení Policie ČR, v jejichž služebním obvodu došlo k odcizení vozidla. 

Z pohledu Policie ČR je území města Ostravy rozděleno do deseti obvodních oddělení, 

a to na následující způsobem:  

1 Obvodní oddělení Ostrava-střed, 

2 Obvodní oddělení Ostrava-Vítkovice,  

3 Obvodní oddělení Ostrava-Přívoz, 

4 Obvodní oddělení Ostrava-Poruba 1, 

5 Obvodní oddělení Ostrava-Poruba 2, 

6 Obvodní oddělení Slezská Ostrava, 

7 Obvodní oddělení Ostrava-Mariánské Hory, 

8 Obvodní oddělení Ostrava-Hrabůvka, 

9 Obvodní oddělení Ostrava-Zábřeh, 

10 Obvodní oddělení Vratimov. 

Na Obr. č. 4 je znázorněn podíl počtu krádeží motorových vozidel za období let 2002 

až 2011 v jednotlivých služebních obvodech Policie ČR v rámci města Ostravy. Obr. č. 5 

ilustruje škodu způsobenou na jednu krádež vozidla v Kč v rámci jednotlivých služebních 

obvodů policie. Z vyhodnocení dostupných dat a vzájemného srovnání získaných informací 

lze konstatovat, že k největšímu počtu krádeží vozidel v uvedeném období docházelo v rámci 

služebního obvodu Ostrava-Hrabůvka a nejvyšší způsobená škoda na jedno odcizené vozidlo 

vznikla v rámci služebního obvodu Ostrava-střed.  
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Obr. č. 4: Procentuální podíl počtu krádeží na jednotlivé Obvodní oddělení Policie ČR v rámci města Ostravy 

za období let 2002 – 2011 
 

 

 
 

Obr. č. 5: Podíl škody způsobené na jednu krádež vozidla v rámci města Ostravy za období let 2002 – 2011 

 

Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že služební obvod Ostrava-střed se nachází v centru 

města Ostravy, svou rozlohou patří mezi nejmenší obvodní oddělení v rámci města, avšak 



13 

 

nacházejí se zde sídla bank, obchodních společností, státní úřadů, obchodní centra atd. Parkují 

zde vozidla firemní i soukromá, jejichž pořizovací cena patří do vyšší cenové kategorie. 

Oproti tomuto stojí služební obvod Obvodních oddělení Policie ČR Ostrava-Hrabůvka, 

Ostrava-Mariánské Hory či Ostrava-Přívoz, které svou rozlohou a hustotou osídlení patří mezi 

největší v Ostravě, avšak dochází zde častěji ke krádežím starších typů vozidel příp. i vraků 

vozidel, které bývají pachateli rozebrány na jednotlivé náhradní díly a tyto jsou dále 

rozprodány nebo vykoupeny ve sběrnách druhotných surovin.  

4.4 Statistika typů odcizených vozidel 

Riziko krádeže konkrétní značky vozidla, popř. typu vozidla, se řídí poptávkou 

a zastoupením vozidel na trhu. Zastoupení na trhu a silná poptávka určuje snadný výběr 

vhodného vozidla k odcizení. Na Obr. č. 6 je vyobrazen podíl jednotlivých značek vozidel 

z celkového počtu 3646 odcizených vozů v rámci města Ostravy za období let 2002 až 2011. 

Z vyhodnocení dostupných dat vyplývá, že mezi pachateli krádeží jsou oblíbené hlavně vozy 

koncernu VW (Škoda, Volkswagen a Audi), které mají z celkového počtu podíl 76,83 %. 

Další značky vozidel tvoří pouze 23,17 %. Na Obr. č. 6 jsou vyjmenovány jednotlivé značky 

vozidel s procentuálním podílem na počtu krádeží jednotlivých značek větším než 1 %, 

zbývající značky vozidel označené jako ostatní měly procentuální podíl menší než 1 %. 

Odcizených vozidel zn. Škoda bylo v rámci města Ostravy zjištěno více než 60 %, kdy 

podíl jednotlivých modelů vozidel zn. Škoda v letech 2002 až 2011 vykresluje Obr. č. 7. Zde 

vidíme, že k nejčastěji odcizovaným vozidlům v rámci města Ostravy patří vozidla značky 

Škoda typ Octavia. Za tímto typem vozidla Škoda následuje typ Superb, Favorit, Felicia 

a na posledním místě se umístil typ Fabia. 

V pozadí zájmu pachatelů se v minulosti dlouho držely japonské a korejské vozy 

(Nissan, Hyundai, Kia atd.) pro mnohdy atypická konstrukční řešení a jejich nevýhodné 

postavení na trhu. S ohledem na stále rostoucí podíl uvedených značek na českém trhu lze 

v budoucnu očekávat i v případě těchto značek nárůst poptávky po těchto vozidlech mezi 

pachateli krádeží. 
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Obr. č. 6: Podíl jednotlivých značek vozidel na počtu krádeží v rámci Ostravy za období 2002 – 2011 

 

 
 

Obr. č. 7: Podíl jednotlivých typů na krádežích vozidel značky Škoda v letech 2002 až 2011 v Ostravě 
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5 Zabezpečení motorových vozidel 

Automobily jsou pro odcizení vhodnými objekty. Jedná se o cenově zajímavý majetek, 

který bývá často umístěn na veřejně přístupných místech bez dozoru, je ho dostatek, pokud 

se týká množství i výběru. O vyvrácení tvrzení o dostupnosti automobilu k neoprávněnému 

vniknutí či použití se snaží jak sami výrobci vozidel, tak i řada firem, které vyrábějí a montují 

různé typy zabezpečovacích zařízení, ale také majitelé vozidel vlastním individuálním 

řešením. Prvky pro zabezpečení vozidel se dají rozdělit podle různých hledisek, např. podle 

typu, místa montáže, zda jde o aktivní či pasivní systém ochrany vozidla, preventivní 

či pokrádežové zařízení, mechanické či elektrické zařízení atd. [33]. 

V následující části práce si tyto systémy rozdělíme na dvě základní skupiny: 

 zabezpečení vozidla výrobcem, 

 zabezpečení vozidla majitelem. 

5.1  Zabezpečení vozidla výrobcem  

Jedná se o zařízení sériově montované přímo při výrobě vozidla. Ze současných 

způsobů tohoto zabezpečení můžeme jmenovat např. zamykání dveří, startovací systém 

pomocí klíče nebo čipové karty, zamykání volantu, elektronický imobilizér, poplašný systém, 

identifikace vozidla pomoci VIN kódu a technického průkazu atd. Některá z těchto 

zabezpečení jsou pro uživatele vozidla tak samozřejmá, že si ani neuvědomují, 

že se o zabezpečení vlastně jedná. Hlavní nevýhodnou těchto zabezpečení je skutečnost, 

že všechny vozidla jednoho typu mají naprosto shodné a stejně zapojené zabezpečovací 

zařízení a lze je překonat či vyřadit stejným způsobem. 

Na Obr. č. 8 máme znázorněn VIN kód sloužící jako identifikační znak vozidla. Jedná 

se o sedmnáctimístný kód, který se skládá z písmen a číslic, udává přehled o technických 

parametrech vozidla. Na začátku je třípísmenný kód automobilky, ve které bylo vozidlo 

vyrobeno, následující znaky pak charakterizují výrobek - modelovou řadu, typ, druh motoru, 

objem, používané palivo či provedení karoserie. Na konci kódu je uveden modelový rok 
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a výrobní číslo [37]. Kód bývá umístěn v přední části vozu na karoserii pod kapotou, jak je 

vykresleno na Obr. č. 9. 

 

Obr. č. 8: Popis významu VIN kódu u vozidla[37] 

 

 

Obr. č. 9: Umístění VIN kódu na vozidle [36] 

 

Na základě provedeného testu [34] lze usuzovat, že 87 % automobilů neodpovídá 

příslušným předpisům, které požadují, aby bezpečnostní systém zabránil pachateli v přístupu 

do interiéru vozidla po dobu nejméně dvou minut a imobilizér by mu měl zabránit 

v nastartování vozidla a poté k odjetí s vozidlem po dobu minimálně dalších pěti minut. 

Z celkového počtu 77 testovaných automobilů zkouškou bezpečnosti proti vniknutí 

do interiéru neprošlo 67 vozidel a u 24 vozidel se podařilo překonat imobilizér do pěti minut. 

Co se tedy dělají výrobci vozidel pro zvýšení základní úrovně bezpečnosti? Všechny 

automobily prodávané v Evropě musí projít zkouškou, která zahrnuje ověření bezpečnostního 
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systému. Současné zákony Evropské unie nařizují, že všechna vozidla musí být vybavena 

efektivním imobilizérem. 

Pro samotné testování vozidel, tak jak je nabízeno výrobcem, byly stanoveny tyto kritéria: 

 zda je vozidlo vybaveno bezpečnostními zámky, 

 zda je vozidlo vybaveno továrním alarmem, 

 do interiéru vozidla by nemělo být vniknuto (bez poškození) alespoň po dobu 2 minut, 

 tovární imobilizér zabudovaný ve vozidle by měl vzdorovat alespoň 5 minut,  

 zjištění dalších zabezpečovacích zařízení (označené díly, zabezpečení originálního 

rádia, kódování oken, zabezpečení rezervy, atd.). 

Testované vozidla byly rozčleněny do jednotlivých kategorií (malé automobily, nižší 

střední třída, střední třída, luxusní střední třída, vyšší střední třída, sportovní automobily 

a terénní automobily) a dle zadaných kritérií po vyhodnocení testu bylo zjištěno, že mezi 

nejlépe zabezpečená vozidla výrobce patří vozidlo zn. Lexus IS200 a zn. BMW 323Ci. Mezi 

nejhůře zabezpečená vozidla patří vozidla zn. Škoda Octavia a Suzuki Jimny. 

 Důležitým poznatkem souvisejícím s výsledky provedeného testu i z přehledu 

získaných statistických údajů v rámci města Ostravy (i v celé ČR) vyplývá, že vozidlo 

zn. Škoda Octavia není v současné době schopno konkurovat v systému zabezpečení ostatním 

světovým značkám automobilů. 

5.2  Zabezpečení vozidla majitelem 

Jedná se o dodatečně instalované formy zabezpečení vozidla, které si pořizujeme 

podle vlastního rozhodnutí. Tyto způsoby zabezpečení lze rozdělit např. následovně: 

 mechanická zařízení, 

 mechanicko-elektrická zařízení, 

 identifikační zařízení, 
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 elektronická zařízení, 

 systémy monitorující pohyb vozidla. 

5.2.1 Mechanická zařízení 

Jsou to zařízení jakýmkoliv způsobem snižující pravděpodobnost odcizení vozidla 

a zaměřují se na dobu před krádeží vozidla. Mají za úkol především znesnadnit pohyb vozidla 

nebo odradit pachatele. Existuje celá řada různých blokačních systémů ovládacích prvků 

vozidla, sloužících k zablokování některých klíčových funkcí automobilu, které jsou potřebné 

k jeho provozuschopnosti. Kvalitní blokační systémy jsou navrhovány se zvýšeným důrazem 

na jejich mechanickou odolnost, obtížnou a časově náročnou nežádoucí demontáž, snadnou 

obsluhu uživatelem vozu a v neposlední řadě i na estetickém umístění v interiéru vozu. 

Pro řidiče bývá jejich obsluha zcela jednoduchá a zpravidla rychlá. Jedná se spíše o 

preventivní, doplňkové zařízení než o dokonalé zabezpečení vozidla. Uvedená zařízení se 

vyrábějí v různých modifikacích i cenových relacích a přesto neposkytují majiteli vozidla 

dostatečnou ochranu, protože jsou relativně snadno překonatelná [35]. 

Obecně lze tyto zabezpečovací zařízení rozdělit takto: 

  mechanická zabezpečovací zařízení bez trvalého spojení s karoserií vozidla, 

  mechanická zabezpečovací zařízení trvale spojená s karoserií vozidla. 

Mechanická zabezpečovací zařízení bez trvalého spojení s karoserií  

Do této kategorie řadíme blokovací tyče a páky volantu, bezpečnostní tyče a řetězy 

na zajištění volantu společně s pedály, bezpečností zámky pedálů, blokovací tyče řadící páky 

a parkovací brzdy a rámový zámek kola vozidla tzv. botičku. Odolnost těchto prvků proti 

překonání bývá značně rozdílná. Z tohoto důvodu nám tyto systémy nezaručují dostatečnou 

ochranu vozidla před odcizením a pro pachatele jsou velmi snadno překonatelné [31]. 

Typickým zařízením spadajícím do této kategorie patří páka na volant vyobrazena 

na Obr. č. 10. Princip tohoto zařízení spočívá v uzamčení volantu tyčovou zábranou 
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se zámkovým jezdcem, tento nám brání v nepovoleném otáčení volantu svíraného posuvnými 

čelistmi mezi paprsky madla. Povrchově upravená tyč se opírá o horní kryt palubní desky. 

 

Obr. č. 10: Páka na volant vozu [4] 

Mechanická zabezpečovací zařízení trvale spojená s karoserií  

Jedná se o zařízení trvale spojena s mechanickými prvky (karoserií) vozidla a blokují 

převodové ústrojí, a to v poloze zařazeného zpětného chodu nebo u automatických 

převodovek v poloze parking. To znamená, že při napadení vozidla nelze vyřadit zpětný chod 

nebo polohu parking [35]. 

Systémy, které jsou založeny na principu blokace řadícího táhla, využívá ve svých 

produktech např. společnost CONSTRUCT. Podstata zabezpečení vozu tímto mechanickým 

zabezpečovacím zařízením spočívá v uzamčení řadících páky za pomoci zabezpečovacího 

systému. Je vybaveno patentovanou zámkovou technologií, kdy zámek je odolný 

proti odvrtání, rozlomení i vyhmatání planžetou. Materiál, který společnost používá, 

se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým dusíkem. Toto zabezpečení odolává 

tepelným, chemickým i klimatickým vlivům a jeho účinnost není závislá na stavu autobaterie 

či jiných funkcí vozidla. Ztížený přístup značně komplikuje případné pokusy o jeho 

překonání. Konstrukční řešení vylučuje náhodné uzamknutí systému. Po instalaci do vozidla 

nelze systém rozebrat [4]. 

Systémy založené na principu blokace řadícího mechanismu využívá ve svých 

výrobcích také např. společnost DEFEND-LOCK nebo MUL-T-LOCK. Tento zabezpečovací 
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systém má ohromnou kompatibilitu, což je jeho velká výhoda. Lze jím totiž zabezpečit nejen 

všechny osobní vozy jak s manuální, tak i s automatickou převodovkou, ale i vozy užitkové 

a dodávkové, nákladní automobily a autobusy. Velmi důležitou součástí mechanického 

zabezpečení je zámková vložka trezorového typu, která jako jediný prvek zařízení vstupuje do 

interiéru vozu. Interiér tedy zcela minimálně narušuje přítomností mechanického zabezpečení 

proti krádeži [31]. 

Jako systém založený na principu blokace řadícího mechanismu uvádím kompaktní 

zámek řazení firmy Medvěd blok vykreslený na Obr. č. 11. Ovládá se zatlačením zámkového 

mechanismu, po zařazení zpátečky či parkingu se vysune blokovací čep a zajistí polohu 

mechanismu řadící páky. Klíčem odemkneme mechanismus zámku a odjistíme blokovací čep. 

Pro svou vysokou odolnost, robusní konstrukci, pohodlné ovládání, jedinečnou vizáž 

v interiéru vozidla si získal oblibu u motoristické veřejnosti [19]. 

 

Obr. č. 11: Kompaktní zámek řazení firmy Medvěd blok [39] 

5.2.2 Mechanicko-elektrická zabezpečovací zařízení automobilů 

U mechanicko-elektrických zabezpečovacích zařízení vozidel jde o tzv. kombinované 

provedení zabezpečovacích prvků, kde jsou využity dvě technologie, a to mechanická 

a elektrická. Výsledkem je zejména zvýšení bezpečnosti a komfortu při ovládání mechaniky, 

kdy místo klíče se ovládání děje elektronicky. V současné době jsou používány tyto systémy: 

 zámek řadících mechanizmů a dalších prvků se servopohonem, 
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 zámek řadící páky a elektromagnetické uzamykací kapoty [35]. 

Zámek řadících mechanizmů a dalších prvků se servopohonem  

Nové mechanické zabezpečení značky SAFETRONIC doplňuje nabídku firmy 

CONSTRUCT. Základní koncepci má stejnou jako u mechanického zabezpečení, ale 

zámkovou vložku nahradil nový prvek – servopohon, tj. ovládání mechaniky elektrickou 

cestou. Hlavní částí zařízení tvoří komplet servopohonu, doplněný podpůrnými díly, které 

blokují pohyblivé části řazení vozidla. Zařízení servopohonu se skládá z výkonné jednotky, 

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

Servomotorek v různých režimech zasouvá či vysouvá mechanickou závoru, která blokuje 

různé části řadícího mechanizmu, pedál spojky, kapotu atd. K uzamčení celého systému 

dochází automaticky po vytažení klíče ze zapalování a vyřazení zpětného chodu či polohy 

parkingu nebo uvolněním pedálu spojky. K odemčení stačí přiložit čip ke snímacímu zařízení. 

K největším přednostem tohoto systému lze spatřovat v komfortu při zamykání a odemykání 

[35]. 

Zámek řadicí páky a elektromagnetické uzamykání kapoty  

Zařízení spojující mechanické blokování řadicí páky a elektromagnetické uzamykání 

kapoty motoru nám dává jednu z dalších možností zabezpečení vozu a je znázorněno na Obr. 

č. 12. Zařízení je vzájemně propojeno. Bez odemčení závorového zámku řazení a pootočení 

originálního klíče zapalování ve spínací skřínce nelze žádným způsobem otevřít kapotu 

motorového prostoru. Tím se znemožní manipulace například s alarmem, imobilizérem, popř. 

odcizení dílů motoru. Výše uvedenou základní sestavu můžeme doplňovat o další prvky 

násobící ochranu proti odcizení (blokace zapalování, popř. dodávky paliva, nouzové zastavení 

automobilu v případě, že se neoprávněná osoba zmocní klíče zapalování apod.). 
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Obr. č. 12: Zabezpečení kapoty vozidla systémem DEFEND HOOK [12] 

5.2.3 Identifikační zařízení 

Tyto systémy sice nezabrání pachatelům ve vykradení či odcizení vozidla, ale jejich 

činnost podstatně ztíží, případně zvýší šanci na znovunalezení vozidla nebo sníží zisky 

z následného prodeje odcizeného vozu.  

Mezi tyto systémy patří: 

 bezpečnostní značení identifikační UV barvou, 

 bezpečností značení skel, 

 bezpečnostní značení pomocí mikroteček [35]. 

Bezpečnostní značení identifikační UV barvou 

Podstatou tohoto značení vozidel je nanesení speciální UV barvy na povrch karoserie 

vozidla v podobě požadovaného kódu stříkací pistolí. Označené místo, kde se nachází kód, 

není při běžném osvětlení vidět, vynikne až při osvětlení UV lampou. Životnost je téměř 

neomezená, pokud není zničen podkladní materiál. Výhodou je rychlost provedení, nízké 

finanční náklady potřebné k označení a identifikaci, nemožnost odstranění kódu 
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bez destrukce, rychlá identifikace příslušných orgánů na silnicích a hranicích pomocí 

speciální UV lampy [35]. 

Bezpečnostní značení skel  

Preventivní zabezpečovací prostředek, jehož principem je pneumatické vypískování 

nebo vyleptání neodstranitelného speciálního kódu na vnější části automobilu, a to např. 

na čelním a zadním skle, na skle dveří a označení na sklech dveří vozidla výstražnou 

nálepkou. Častěji se užívá pískování, jelikož je časově i technicky náročnější a pouze 

pískováním lze dosáhnout potřebné hloubky a struktury znaků. Díky zrnitému povrchu je celý 

kód na sklech dobře viditelný a čitelný. V praxi se užívají dvě varianty bezpečnostního 

značení skel, jedná se o značení bezpečnostním kódem (6 až 8 alfanumerických znaků) 

nebo VIN kódem (Vehicle Identification Number), tento typ značení je zobrazen na Obr. 

č. 13. Umístěním tohoto značení na skleněných výplních automobilů se zvyšuje 

pravděpodobnost, že pachatel od úmyslu odcizit vozidlo bude odrazen. Při přesklení celého 

vozu by přišel o část zisku. Odstranění kódu ze skla bez známek poškození je prakticky 

nemožné [35].  

 

Obr. č. 13: Bezpečnostní značení skel [24] 

Bezpečnostní značení pomocí mikroteček 

Jedná se o označení vozidla speciálními holografickými prvky. Na automobil 

je umístěno celkem pět kovových holografických etiket a přibližně 20 tisíc holografických 
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mikroteček. Mikrotečky jsou velké 0,4 mm a jsou uchovávány ve speciálním laku. Jedno 

balení je určeno vždy na jeden automobil a obsahuje cca 20000 mikroteček. Aplikace 

na vozidlo je velmi jednoduchá. Na vybraná předem očištěná viditelná místa na vozidle jsou 

nalepeny etikety. Naopak na řadu skrytých míst např. motorových součástí vozidla bývají 

nástřikem speciálního spreje aplikovány holografické mikrotečky. Etiketa i každá jedna 

holografická mikrotečka jsou opatřeny speciálním a pro daný automobil jedinečným kódem. 

Tím vzniká nezaměnitelná vazba mezi VIN kódem jako základním identifikátorem vozidla 

a kódy etiket a mikroteček. Tato jedinečná vazba, která přesně definuje dané vozidlo, je navíc 

okamžitě registrována montážním pracovištěm v mezinárodním informačním Systému OCIS 

(Open Car Information Systém - mezinárodní informační síť určená pro výměnu údajů 

o vozidlech). Samotné umístění ochranných holografických prvků na vozidla představuje 

stejný princip ochrany proti změně identity vozidla, podobně jako holografické ochranné 

prvky na ceninách, bankovkách apod. [13]. Na Obr. č. 14 je možno vidět aplikaci mikrotečky, 

díl vozidla nesoucí VIN i mikrotečku, holografickou etiketu, umístění mikrotečky 

na součástce u motoru vozidla a zvětšený základ mikrotečky. 

   

 

Obr. č. 14: Bezpečnostní značení pomocí mikroteček [13] 
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5.2.4 Elektronická zařízení 

Tyto zařízení na rozdíl od mechanických zařízení znemožňují nastartování automobilu 

nebo dokáží upozornit na přiblížení pachatele k vozidlu nebo na vstup do vozidla v podobě 

hlasité akustické signalizace a tímto upozorní okolí, případně uvědomí majitele vozidla 

na vzniklé nebezpečí. Do této skupiny patří: 

 imobilizér, 

 alarm, 

 pager [35]. 

 

Imobilizér 

Pasivní systém elektronické ochrany vozidel bez poplachového okruhu, to znamená, 

že při napadení vozidla pachatelem nereaguje opticky ani akusticky a není schopen o této 

skutečnosti informovat majitele [35]. Technickým parametrem tohoto zařízení je počet 

a maximální proudová zátěž rozpojovaných okruhů. Nejobvyklejší bývají 3 okruhy 

a proudová zátěž 10 až 30 A nebo různé kombinace těchto hodnot. Toto umožňuje přerušit 

imobilizérem např. ovládání cívky startéru, napájení palivového čerpadla, přerušit zapalování 

nebo zablokovat elektroniku vstřikovací jednotky [20].  

Dnešní moderní vozidla mají ovládání imobilizéru bezdotykové, je integrované přímo 

do klíče zapalování. Skládá se z několika částí, a to z klíče k zapalování s transpondérem, 

který má vlastní kód. Transpondér je přijímací a vysílací elektronická jednotka umístěná 

v mechanické části klíče od zapalování. Tato pracuje bez vnitřního napájení a má pevný kód. 

Další částí imobilizéru je přijímací a vysílací anténní cívka. Tato obepíná zámek řízení 

a slouží nám k přenesení energie od transpondéru k přenosu pevného kódu do řídící jednotky. 

Řídící jednotka zablokuje řídící jednotku motoru v případě, že před nastartováním porovná 

pevný kód z transpondéru a proměnný kód z řídící jednotky v motoru, a tento nesouhlasí. 

V případě, že není použit správný klíč, řídící jednotka motoru s proměnným kódem vypne 
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zapalování a vstřikování paliva [35]. V zemích Evropské unie jsou imobilizéry již povinnou 

výbavou u nově vyráběných vozů. 

Na Obr. č. 15 vidíme bezkontaktní imobilizér zn. ATC 100/3 s možností blokování tří 

okruhů (startér, čerpadlo, elektronika motoru). Aktivace imobilizéru je automatická 

po vypnutí zapalování, deaktivace imobilizace je ovládána pomocí bezkontaktních přívěsků 

[16]. 

 

Obr. č. 15: Bezkontaktní imobilizér zn. ATC 100/3 [16] 

Autoalarm 

Vznikl jako aktivní doplněk mechanických prvků chránících vozidlo proti 

neoprávněnému použití a navíc nám poskytující signalizaci o násilném vniknutí do vozidla 

[23]. Aktivní zařízení znamená, že pomocí různých čidel monitoruje stav vozidla. Autoalarmy 

se liší výrazně svými vlastnosti a funkcemi. Mezi nejjednodušší systémy patří systémy 

s akustickým upozorněním okolí vozidla na narušení, dále pak systémy s přenosem 

poplachové informace k uživateli vozidla buď na mobilní telefon nebo na kapesní pager, 

až po systémy nepřetržitě komunikující s pulty centralizované ochrana automobilů včetně 

lokalizace jejich polohy [31]. 
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Autoalarm se skládá z řídící jednotky, která slouží k vyhodnocení signálů 

z jednotlivých detektorů a v případě, že signál vyhodnotí jako poplachový, dochází 

k optickému a akustickému poplachu. Lze ji vybavit i komunikátorem pro vzdálený přenos 

informací. Dále z detektorů, které snímají podněty, které jsou vyhodnoceny jako napadení 

vozidla. Doplňují základní funkce střežení vniknutí do vozidla kufrem, dveřmi, kapotou, 

o střežení např. vnitřního prostoru vozidla nebo manipulaci s vozidlem. Poslední částí jsou 

sirény, tyto nám slouží k akustické signalizaci v případě vzniku poplachu. Upozorní okolí 

vozidla na neoprávněnou manipulaci s vozidlem [30]. Kvalitní autoalarmy jsou vždy 

kombinovány s imobilizérem. Na Obr. č. 16 je vyobrazen klasický autoalarm do vozidla 

zn. CA-340 Nestor od společnosti JABLOTRON ALARM a.s. s palubním napětím 12V, 

akustickou i optickou signalizací a imobilizérem [3]. 

 

Obr. č. 16: Klasický autoalarm do vozidla zn. CA-340 Nestor [3] 

Pager 

Další úrovní elektronických systémů jsou autoalarmy s přenosem informace 

o narušení, a to na kapesní přijímače nebo na mobilní telefon uživatele. Pagerem rozumíme 

soupravu radiového vysílače o výkonu 2 až 4 W s přenosným přijímačem a anténou 
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komunikující z vozidla k uživateli. Systémy s přenosem na pagery mají omezený dosah a dělá 

jim problém komunikace z podzemních garáží nebo komunikace dovnitř objektů s betonovým 

nebo plechovým opláštěním. Kvalitnější systémy nám umožňují komunikaci nejen směrem 

z vozidla k uživateli (tzn. pagery), ale dokážou komunikovat i druhým směrem. U systémů 

komunikujících na mobilní telefon lze snadno ověřit, zda jsme vozidlo nezapomněli 

uzamknout, případně ho pomoci sms zprávy nebo pouhým zvoláním dokonce ovládat. 

Některé systémy nám umožňují komunikovat s automobilem i prostřednictvím internetu, zde 

je samozřejmostí komunikace přes zabezpečené připojení, takto můžeme sledovat aktuální 

stav, paměť událostí apod. [16]. Jako příklad je na Obr. č. 17 představen dvojcestný autoalarm 

s LCD pagerem od společnosti KEETEC. Tento pager obsahuje kompletní bezpečnostní 

výbavu, přehledný LCD displej dálkového ovladače s podsvícením zajišťuje neustálý dohled 

nad vozidlem do vzdálenosti 2000 m. Zabudovaný pager zobrazuje příčinu narušení vozidla 

[1]. 

 

Obr. č. 17: Autoalarm KEETEC TS 6000 [1] 

5.2.5 Systémy monitorující pohyb vozidla 

Do této kategorie patří takové pokrádežové systémy a zařízení napomáhající 

k lokalizaci vozidla, k případnému zastavení vozidla a k nalezení odcizeného vozidla. 
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Vytvářejí takto podmínky pro jejich nejrychlejší navrácení majiteli vozidla. Mezi 

nejpoužívanější systémy patří: 

 rádiové vyhledávání, 

 lokalizace na bázi GPS, 

 lokalizace na bázi GSM [35]. 

Rádiové vyhledávání 

LO JACK Car Search je velmi účinný aktivní pozemní systém americké firmy 

LO JACK Corp. Deadham Minnesota, který s využitím celostátní rádiové frekvence 

umožňuje lokalizaci a poté následné vyhledání odcizených vozidel téměř na celém území 

České republiky a sousedních států. Pracuje na principu radiolokačního zaměření zdroje 

signálu, kterým je miniaturní vysílač skrytě ukrytý ve vozidle s vlastním záložním zdrojem 

energie, tento vysílá vysokofrekvenční signál pulzně. Pokud s vozidlem manipuluje 

neoprávněná osoba, tak se systém automaticky aktivuje a vyšle alfanumerický kód přiřazený 

tomuto vozidlu. Signál zachycují stacionární vyhledávacími body, které ho přenesou 

prostřednictvím datových komunikačních spojů do centrálního výpočetního systému firmy. 

Pomocí unikátního programového řešení se následně provede dekódování signálu, tj. zjištění, 

o jaké vozidlo se jedná, kde se právě nachází a jakou rychlostí a směrem se pohybuje. 

Komplex vzájemně propojené výpočetní techniky tyto informace poté zobrazí na situačních 

mapách v centrálním operačním středisku. Vyhledávání vozidla přebírá a řídí operační 

středisko, které je nejblíže události. Do akce jsou uvedena výjezdová vyhledávácí vozidla 

firmy navedena operačním střediskem dle dispozic do prostoru, kde jsou schopna vozidlo 

zaměřit tzv. mobilním lokalizátorem. Přesnost zaměření vozidla je absolutní i v krytých 

prostorách. O vyhledaném vozidle informují Policii ČR, které následně provádí vlastní zásah. 

Podle zahraničních statistik a zkušeností je úspěšnost vyhledání odcizeného vozidla systémem 

LO JACK kolem 96 %. Síť vyhledávacích stacionárních stanic je rozšířena tak, aby pokrývala 

celé území ČR, tímto minimalizujeme možnost přepravit odcizené vozidlo mimo území ČR 

[35]. 
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Na území ČR je fungujícím systémem pro rádiové vyhledávání vozidel systém 

SHERLOG (viz. Obr č. 18). Využívá hustou síť s více než 100 vlastních rádiových věží 

pokrývající celou ČR. Pokud se pachateli podaří ujet s vozidlem za hranice ČR, do pátrání 

okamžitě nasazuje společnost vlastní letadlo. Systém nelze odrušit, tzn. vozidlo lze nalézt 

i v podzemních garážích nebo krytých místech, dále ho nelze vypnout odpojením baterie, má 

vlastní napájení. Bývá důkladně ukrytý uvnitř vozidla, při pokusu o jeho likvidaci je díky 

tísňovému signálu operační středisko vyrozuměno. Dlouhodobě dosahuje úspěšnosti nalezení 

odcizených vozidel přes 98 % [17]. 

 

Obr. č. 18: Popis principu vyhledávání systému SHERLOG [32] 

Lokalizace na bázi GPS 

GPS (Global Pasitioning Systéme) znamená družicový navigační systém, vyvinutý 

v průběhu 70. a 80. let pro potřeby americké armády, tvořený 24. družicemi, obíhajícími Zemi 

po velmi přesně určených drahách jak máme zakresleno na Obr. č. 19. Na těchto jsou 

umístěny rádiové vysílače vysílající ve stanovených časech určené signály. Toto vysílání bývá 

řízeno jednotným systémovým časem. Uživatel systému je vybaven přijímačem, který měří 
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čas přijetí signálu z jednotlivých družic. Jedná se o radionavigační systém, který určí polohu 

vozidla kdekoliv na zemském povrchu. Princip zařízení spočívá v tom, že ve vozidle je 

umístěn satelitní přijímač GPS, který ze získaných informací z družice vypočítává v určitých 

periodách nadmořskou výšku bodu, polohu v zeměpisných souřadnicích atd. Získané 

informace předává vyhodnocovací jednotce, tyto informace jsou prostřednictvím GSM 

modulu zabudovaným ve vozidle vyslány na centrální dispečerské pracoviště a zde je pohyb 

vozidla zaznamenán a zobrazen v reálném čase. Přenos dat na centrální dispečerské pracoviště 

probíhá buď lokální sítí prostřednictvím sítě GSM nebo globální sítí prostřednictvím satelitní 

komunikace. 

 

Obr. č. 19: Schéma oběhu družic GPS [14] 

Lokalizace na bázi GSM  

GSM (Global System for Mobile Communications) znamená globální systém 

mobilních komunikací. Současné technické možnosti sítě GSM jsou na takové úrovni, 

že můžeme sledovat všechny majitele mobilních telefonů, kdy a kde se pohybovali, 

po omezeně možnou dobu i historii pohybu, tak současně pohyb v reálném čase. Polohu 

s přesností několika desítek metrů můžeme určit vzhledem k velké hustotě vysílacích stanic 

[35]. 

Princip spočívá v permanentní kontrole umístnění mobilní stanice ve vozidle, mobilní 

stanice odpovídá v určitých intervalech základnové vysílací stanici (BTS neboli buňka) a tato 
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následně určí přibližnou polohu vozidla. Ve výsledku lze stanovit polohu vozidla 

až na 0,5 km. Přesnost lokalizace záleží na členitosti terénu, u zastavěné plochy jde o desítky 

metrů, ve volném prostranství se jedná o stovky metrů. Pro přesnější lokalizace je potřeba 

větší hustoty buněk. Mobilní telefon současně zjišťuje sílu signálu vůči ostatním buňkám 

a udává svou polohu k nejbližší buňce. Data získaná současně z minimálně tří buněk nám určí 

polohu vozidla s přesností na několik metrů. Nevýhodou je, že pokud chybí pokrytí vysílači 

BTS, pak polohu vozidla nelze zjistit. Na Obr. č. 20 je znázorněn princip vyhledávání vozidla 

pomocí systému GPS a GSM. 

 

Obr. č. 20: Princip vyhledávání pomoci GPS, GSM[15] 

 

Výhodou systémů určení polohy vozidla na bázi GSM/GPS vidíme v přesnosti 

a možnosti okamžitého zásahu ze strany monitorující firmy a policie, nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena. Tyto systémy se nevyužívají pouze ke střežení vozidel, ale slouží 

i pro sledování využívání pracovní doby řidičů, optimalizaci využívání vozového parku firem 

apod. V budoucnosti se počítá s tím, že modulem GPS bude standardně vybaven každý 

mobilní telefon. Tímto způsobem budou vytvořeny podmínky, proto aby se cena 

vyhledávacích systémů snížila a systém byl běžně k použití v praxi. Smysluplný vyhledávací 

systém je ten, který je cenově dostupný, využitelný na celém světě a má vazbu na pojistné 

podmínky pojišťoven. Pro taktiku zákroku je důležité, aby byl schopen předat maximum 

informací o změně polohy vozidla, informace a údaje o jeho majiteli. Samozřejmostí je 

kompatibilita se systémy používanými v sousedních zemích [35]. 
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5.2.6 Jaké zabezpečení vozidla zvolit 

V předcházející kapitole jsme si popsali rozdělení a princip jednotlivých 

zabezpečovacích zařízení. Nějaké nadstandardní zabezpečení (mimo zařízení instalované 

přímo výrobcem vozidla) by tak měl mít prakticky každý automobil. Jaké zabezpečovací 

zařízení je však správné zrovna pro moje vozidlo? Tuto otázku si klade většina řidičů, kteří 

se pro zabezpečovací zařízení vozidla rozhodnou. Odpovědí je, že bezpečnostní vybavení 

vozidla by mělo odpovídat značce vozidla, hodnotě vozidla a podmínkách, v jakých je vozidlo 

provozováno [18]. Stručný výčet možností je uveden v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Možnosti zabezpečení vozidla podle ceny automobilu 

Tržní cena vozu 
do 50 000 

korun 

do 100 000 

korun 

do 300 000 

korun 

do 500 000 

korun

nad 500 000 

korun 

Tyč na volant ano ano ne ne ne

Tajný vypínač ano ano ano ano ne

Kódování skel ne ano ano ano ano

Zamykání převodovky ne ne ano ano ano

Imobilizér ne ano ano ano ano

Alarm ne ne ano ano ano

Vyhledávací systém ne ne ne ano ano

 Zabezpečení podle ceny automobilu 

 

 

Na našem trhu je široká nabídka výrobců a druhů zabezpečovacích zařízení a systémů, 

kterými lze vozidlo kvalitně zabezpečit. S ohledem na konstrukční zpracování, náročnost 

na instalaci, kvalitu a spolehlivost se cenové relace zabezpečovacích zařízení a systémů 

pohybuje řádově ve stovkách až tisících korunách. Mezi nejlevnější zařízení patří mechanické 

zabezpečovací systémy, např. blokovací tyč volantu, s pořizovací cenou okolo několika set 

korun, mezi finančně nejnáročnější systémy patří např. systémy na bázi GPS/GSM, zde 

se hodnota systémů pohybuje v řádech několika tisíců korun. Kvalitní zabezpečovací zařízení, 

které je opatřeno atestem nemůže být samozřejmě levné. Přesto se investice vyplatí, neboť 
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eliminujete riziko odcizení vozidla a sníží tím náklady na pojištění vozidla s ohledem 

na vybrané zabezpečovací systémy. Přesto lze konstatovat, že 100% spolehlivé zabezpečení 

vozidla před krádeží neexistuje. Vynalézavost a technické vybavení zlodějů motorových 

vozidel je stále dokonalejší, tak jako je dokonalejší zabezpečení vozidel. V současné době 

neexistuje systém, který by pachatelé krádeží nepřekonali. V dané problematice to znamená, 

že čím více pro zabezpečení svého vozidla učiníme, tím více se pro pachatele stane vozidlo 

překážkou, eliminujeme tímto riziko odcizení. Na Obr. č. 21 jsou znázorněny typy 

zabezpečovacích zařízení s orientační cenou. 

 

 

Obr. č. 21: Druhy bezpečnostních zařízení [18] 

 

Mimo zabezpečení vozidla je významným bezpečnostním prvkem i samotné 

parkování vozidla, z tohoto důvodu parkujeme vozidlo na osvětleném a bezpečném místě 

(např. garáže, střežená parkoviště, apod.), při odchodu od vozidla vždy zkontrolujte uzamčení 

a zabezpečení vozidla, ve vozidle nenecháváme na viditelném místě doklady či jiné 

hodnotnější věci. V zájmu zabezpečení vozidla se dále doporučuje využít připojištění proti 

odcizení vozidla, a to zejména u vozidel vyšší cenové relace.  
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Ve spolupráci s partnery Policie České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm, Obecní a městské policie 

a Česká asociace pojišťoven byl v říjnu roku 2010 spuštěn preventivní projekt „Rok 

zabezpečení vozidel“, který se změřil na situační prevenci autokriminality formou aktivní 

komunikace s veřejností. Cílem projektu bylo od 1. října 2010 po celý následující rok 

upozorňovat veřejnost na konkrétní rizika spojená s krádežemi motorových vozidel 

a s krádežemi věcí a dílů z nich a dále informovat o možnostech moderního zabezpečení 

motorových vozidel proti krádežím [2]. 

Hodnocení projektu počátkem roku 2012 bylo veskrze pozitivní. Cíl projektu, 

ve spolupráci s hlavními partnery, a to upozornit veřejnost na nutnost chránit vlastní majetek 

a rozšířit povědomí o problematice autokriminality a možnostech jejich ochrany, byl splněn 

[38].  
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit vliv využití prvků zabezpečení motorových 

vozidel na vývoj automobilové kriminality ve zvoleném územním celku ČR. Jako 

reprezentativní oblast bylo v případě předložené bakalářské práce vybráno území města 

Ostravy. Volba města Ostravy zohledňovala především fakt, že dle aktuálního stavu a vývoje 

trendů kriminality v ČR je Ostrava městem s druhým nejvyšším počtem evidovaných 

majetkových trestných činů, a to hned za Prahou. 

Úvodní kapitoly práce jsou věnovány objasnění základních pojmů z oblasti 

automobilové kriminality a přehledu současných zákonných předpisů vztahujících se k dané 

problematice. S využitím rozboru dostupných dat je proveden statistický rozbor vývoje 

krádeží motorových vozidel na území města Ostravy za období let 2002 až 2011. Z informací 

získaných zpracováním dostupných dat lze konstatovat, že za uvažované období bylo 

na území města Ostravy odcizeno celkem 3646 dvoustopých motorových vozidel a způsobená 

škoda činila 279 438 000 Kč. Průměrná procentuální úroveň objasněnosti přitom činila pouze 

23,86 %. Co do celkového počtu odcizených vozidel bylo zjištěno, že k největšímu počtu 

krádeží docházelo na území Obvodního oddělení Policie ČR Ostrava-Hrabůvka s podílem 

18,65 %. Nejvyšší škoda způsobená na jednu krádež vozidla vznikla v rámci Obvodního 

oddělení Policie ČR Ostrava-střed a dosahovala výše 143 170 Kč. Z provedeného rozboru 

rovněž vyplynulo, že k nejčastěji odcizovaným vozidlům patří vozidla značky Škoda 

s celkovým podílem 60,26 %. Z modelů pak Škoda Octavia s podílem 17,03 %. 

V další části práce je proveden popis prvků zabezpečení motorových vozidel. Prvky 

zabezpečení jsou rozděleny do dvou kategorií, a to na zabezpečení od výrobce a zabezpečení 

majitelem. Detailněji jsou diskutovány jednotlivé kategorie zabezpečení, a to mechanická 

zařízení, mechanicko-elektrická a elektrická zařízení, identifikační zařízení i systémy 

monitorující polohu a pohyb vozidla. 

Na závěr můžeme konstatovat, že žádný z popisovaných zabezpečovacích zařízení 

nemůžeme označit za optimální, ale nemůžeme ho ani zatracovat, každé takové zařízení má 



37 

 

své výhody i nevýhody. Záleží jen na majiteli vozidla, aby zvážil, zda a jak si chce svůj 

automobil zabezpečit.  

Z pohledu statistik je nutno uvést, že Policie ČR neeviduje, zda a jakých prvků bylo 

při zabezpečení vozidla majitelem využito. Uvedená skutečnost proto neumožňuje objektivně 

posoudit, jak úroveň zabezpečení ovlivňuje volbu potencionálního vozidla pro krádež.  

I přes výše uvedené skutečnosti lze riziko spojené s krádeží motorových vozidel snížit 

při dodržováním následujících zásad: 

 věnovat pozornost výběru vozidla, 

 věnovat pozornost základnímu zabezpečení svého vozidla, 

 uvažovat o „nadstandardním“ zabezpečení vozidla, 

 přemýšlet, kde své vozidlo zaparkujeme, 

 pokud zabezpečovací zařízení ve vozidle máme, pak ho používat. 

 

Obecně tedy platí, že je vždy výhodnější, efektivnější a levnější trestné činnosti 

předcházet než řešit její následky. 
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